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Božični prazniki prinašajo luč, ljubezen, mir in upanje. 
Naj vam ti darovi osrečujejo vaše srce vse praznične dni 
in naprej vse leto 2011, v katerem naj vam bo dano 
trdno zdravje, moč in vedrina. Da bo življenje lepše in  
bolj prijazno, želi vsem svojim članicam, članom, 
krajanom in vsem prijateljem 
 
  Prostovoljno gasilsko društvo 
           DVOR 
 
 
UVODNE BESEDE PREDSEDNIKA 
 
Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, prijatelji, leto je naokoli. Za vas smo spet pripravili kratek 
bilten, v katerem si lahko preberete, kaj vse smo delali v letu, ki se poslavlja. 
Delo gasilcev bo v letu 2010 zaznamovano predvsem z jesenskimi poplavami. 
 
Vrnimo se v za gasilce pomembno zgodovinsko leto 1869. Takrat je graščak in vitez Savinšek v 
mesecu maju na svojem vrtu v Metliki zbral 16 mož. Ti so tvorili prvo požarno brambo na 
Slovenskem. Najbrž si ni predstavljal, da bo iz tega nastala tako množična organizacija 
prostovoljcev, ki bo skrbela za požarno varnost na Slovenskem. Vse od nastanka smo gasilci 
prisotni povsod. Poleg svojega poslanstva: pomagati ljudem v stiskah, ob požaru, poplavah ali ob 
kaki drugi naravni nesreči, smo veseli tudi druženja, družabnega in kulturnega življenja.  
Tako se je tudi v Dvoru leta 1945 zbralo 10 vaščanov in ustanovilo požarno obrambo. A že takoj so 
se pojavili problemi, kje delovati in spraviti opremo. Prvi prostor, kjer naj bi se zbirali in spravili 
opremo, so dobili v mežnariji. Sedanji gasilski dom so postavili dobrih 10 let kasneje. Le-ta se 
uporablja ne samo za gasilsko dejavnost, ampak tudi za vse druge prireditve, ki se odvijajo v našem 
okolišu.  
 
Poleg rednega urejanja opreme vsak četrtek zvečer in rednih mesečnih vaj vsako drugo nedeljo v 
mesecu je bilo še veliko vrst usposabljanja. Udeležili smo se tudi kar precej tekmovanj. 
Julija smo pripravili gasilsko veselico z ansamblom Fantje z vasi. Ves čas pa smo dobro sodelovali 
tudi z Gasilsko zvezo Dolomiti in s sosednjimi društvi. Jeseni smo kar precej časa posvetili 
šolarjem. Skupaj s sosednjimi društvi smo skrbeli za njihovo varnost pri prevozu na sosednjo šolo. 
Vse to in še marsikaj delamo v prostovoljnem gasilskem društvu Dvor za Vas, naše krajane. 
Če Vas bo branje tega biltena spodbudilo in bi želeli sodelovati pri vsem tem, vabimo Vas in vaše 
otroke v Dvor. Postanite člani prostovoljnega gasilskega društva Dvor. Veseli vas bomo. 
 
Vsem Vam, ki ste kakor koli pripomogli k delovanju društva, iskrena zahvala! 
 
Ob koncu vam in vašim najdražjim želim  
vesel božič in srečno novo leto 2011. 

 Predsednik PGD Dvor 
Franc Setnikar 

 



 

POROČILO O OPERATIVNEM DELU 
 
V obdobju med 1.12.2009 in 30.11.2010 smo bili na operativnem področju kar aktivni. 
 
Udeležili smo se naslednjih intervencij: 

• poplave v Božičnem času – zapora cest na 
poplavljenih območjih,  

• poplave v februarju (2-krat) – zapora cest na 
poplavljenih območjih, 

• pomoč pri podiranju podrtega hleva pr' Pečan 
na Selu, 

• nudenje prve pomoči nenadno oboleli osebi – 
položaj za nezavestnega in aplikacija kisika, 

• dimniški požar, 
• poplave 17., 18. in 19. septembra – na intervenciji so člani PGD Dvor opravili cca. 800 

prostovoljnih ur – črpanje vode, postavljanje protipoplavnih vreč, zapora cest, vožnja oseb 
preko poplavljenega območja, …, 

• posredovanje ob zemeljskem plazu »pod skalami« med Belico in Logom. 
 
Usposabljanje članov na našem območju: 

• izvedba članskega kviza z gasilsko tematiko, 
• obnovitev znanja prve pomoči, 
• vaje z vrvno tehniko na Babčarjevem taboru 

v Babni Gori,  
• organizacija sektorske vaje za gasilce petih 

gasilskih društev na kmetiji Kuclar v Dolenji 
vasi (Dvor, Polhov Gradec, Zalog, Črni Vrh 
in Zg. Šiška), 

• udeležba na sektorskih vajah v Črnem Vrhu 
in na Hruševem ter meddruštveni vaji v organizaciji PGD Zgornja Šiška, 

• v maju smo izvedli vajo v Gasilski šoli na Igu, 
• poleti smo v zadimljenem objektu v Dolenji vasi preizkušali termovizijsko kamero za lažje 

posredovanje v zadimljenih prostorih, 
• v jesenskem času smo izvedli vaji v Babni 

Gori pri Peklaj Venceljnu in Sečnik Gašperju 
ter vajo na temo poplavne ogroženosti, 

• organizirali smo vajo za članice in mladino 
društva, na kateri se je prikazalo pravilno in 
nepravilno gašenje gorečega jedilnega olja, 
nudenje prve pomoči in gibanje z izolirnimi 
dihalnimi aparati v zadimljenem prostoru, 

• udeležba na nenapovedani sektorski vaji. 

 
Poleg zgoraj navedenih usposabljanj so se naši člani 

usposabljali tudi na tečajih v organizaciji Gasilske 

zveze Slovenije in Gasilske šole: 

• 3 tečajniki so opravili usposabljanje za 
uporabnika izolirnega dihalnega aparata, 

• 6 tečajnikov je opravilo tečaj za uporabnika 
radijskih postaj, 

• 2 tečajnika za podporo pri gašenju s helikopterji, 



 

• 2 tečajnika sta opravila tečaj za mentorja mladine, 
• 7 tečajniki so opravili tečaj za gašenje notranjih požarov, 
• 2 tečajnika sta opravila tečaj za vodjo enote oz. nižjega gasilskega častnika, 
• 2 tečajnika sta opravila tečaj za vodjo enot oz. gasilskega častnika, 
• 1 tečajnik je opravil tečaj za člana višjih poveljstev – višji gasilski častnik, 
 

Na tekmovalnem področju smo se udeležili: 

• občinskega in regijskega orientacijskega teka za 
mladino, 

• tekmovanja v spajanju sesalnega voda v Horjulu, 
• tekmovanja v vlečenju B cevi,  
• mladinskega tekmovanja v gasilsko - športnih 

disciplinah v Horjulu, člansko tekmovanje je bilo 
zaradi slabega vremena odpovedano, 

• občinskega in regijskega kviza za mladino. 
 
 

V sklopu oktobra – meseca požarne varnosti smo organizirali in izvedli: 

• pregled društva s strani komisije GZ Dolomiti, 
• pregled ročnih gasilnih aparatov in prikaz gašenja z njimi za občane, 
• razposlali obvestila o osnovah gorenja in gašenja za vse občane. 
 
V letu 2009 nas je Uprava RS za zaščito in reševanje opremila z novo – daljinsko vodeno sireno. 
Ob sneženju zaradi lažjega dostopa do kraja intervencije redno nameščamo na naša vozila snežne 
verige.  
Spomladi smo tako kot vsako leto pregledali vse hidrante v našem okolju. 
V začetku maja se že tradicionalno udeležujemo Florjanovih maš. Poleti smo se udeležili proslave 
ob 80. letnici PGD Žažar. 
Nekajkrat smo posredovali tudi pri čiščenju kanalizacijskih jaškov na našem območju. 
V sklopu medsebojnega dobrega sodelovanja s TD Vetrnik smo jim nudili redarstvo ob prireditvi 
Večer pod Vetrnikom. 
Septembra in oktobra smo na željo ravnateljice OŠ Polhov Gradec skupaj z ostalimi društvi v zvezi 
približno 15-krat nudili redarsko službo pri vstopanju in izstopanju otrok na avtobus v Polhovem 
Gradcu. Konec novembra pa smo se udeležili tudi prikaza stanja požarne varnosti v obnovljeni 
osnovni šoli. Skupaj s hišnikom šole smo si ogledali mesto glavnih elektro omaric ter plinskih in 
vodovodnih ventilov. 
       
          Poveljstvo PGD Dvor 
 
DELO Z MLADINO 
 
Mladina ima v PGD Dvor pomembno vlogo. Leto 2010 
je bilo prelomno, saj smo pričeli z rednimi srečanji 
gasilske mladine vsak drugi petek. Na teh srečanjih smo 
spoznavali osnove gasilstva ter se pripravljali na 
tekmovanja. Srečanja so se pri mladini zelo prijela, saj so 
se jih udeleževali kar 20 pionirjev in mladincev. Tudi v 
letu 2011 bomo nadaljevali z rednimi srečanji, ki so 
namenjena mladim od 6 do 16 leta. V kolikor so tudi vaši 
otroci zainteresirani za pridružitev, izpolnite pristopno 
izjavo na naši spletni strani in nam jo posredujte.  



 

 
Na tekmovalnem področju so bili naši mladi gasilci nadvse uspešni, saj smo na občinskih in 
regijskih tekmovanjih v orientaciji, kvizu in gasilsko – športnih disciplinah osvojili kar enajst 
medalj. Leto smo sklenili s tradicionalnim izletom, tokrat s kopanjem v termah Olimia v 
Podčetrtku. 
 
 
MASKOTA PGD DVOR – KRTEK 
 
Že dlje časa je v nas tlela ideja po maskoti. Pričele so padati 
prve ideje, ki so se razvijale v vse bolj resne. Končno besedo 
so imele članice, ki so bile tudi glavne pobudnice za izdelavo 
maskote. Na eni izmed njihovih marčevskih vaj je tako padla 
dokončna odločitev – maskota bo Krtek. Nemudoma se je 
pristopilo k izdelavi in iz pod pridnih in veščih rok članic je 
nastala maskota, ki jo lahko vidite ob tekstu. Krtek nas tako že 
spremlja na vseh naših aktivnostih. 
 
Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo: 
• Predsednik: Setnikar Franc: 041/732-668 
• Poveljnik: Zibelnik Marko: 041/348-504 
• Mentor mladine: Zibelnik Klemen: 031/798-164 
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KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE 
 
 

 


