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Vsem svojim članicam, članom, krajanom in vsem prijateljem

Prihajajo dnevi za najlepše stvari, ki nam,
ne da bi vedeli, uhajajo iz rok: dnevi za družino,

za spomine, zase in za prijatelje!
Prinašajo luč, ljubezen, mir in upanje.

Ne zamudite jih! Preživite jih lepo, lepše kot vse druge
dni v letu, doma v družinskem krogu, s prijatelji, …

Povsod!
Naj Vas vse to razveseli ter to veselje,

sreča in zdravje spremljajo vse dni v novem letu 2014.
Vam in Vašim najdražjim želi

Prostovoljno gasilsko društvo 
DVOR

Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,

novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj.

(S. Makarovič)

Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, prijatelji! 

Leto 2013 se poslavlja in za vas smo pripravili bilten, v katerem si lahko preberete, 
kaj vse smo postorili v letu, ki se zaključuje.

V začetku leta smo imeli volitve in petletni mandat je začelo novo vodstvo 
Prostovoljnega gasilskega društva Dvor. Z novim zagonom smo se lotili prenove 
našega doma, ki ga je že načel zob časa. Pričeli smo s prenovo poveljniške sobe, 
ki smo jo temeljito obnovili. Eno izmed obnovljenih garaž smo preuredili v 
majhno kurilnico, v katero smo postavili peč na kurilno olje, ki bo skrbela za 
ogrevanje celotnega doma. Nad stanovanjem smo izolirali strop in vlili estrih.

Poleg vsega naštetega smo se vsak četrtek redno dobivali na urejanju opreme 
in vsako drugo nedeljo v mesecu na rednih mesečnih vajah. Še posebej zavzeto 
smo se pripravljali na tekmovanja. Ob taki zavzetosti tudi rezultat ni izostal, saj 
se je kar trem ekipam uspelo uvrstiti na državno tekmovanje, ki bo spomladi 
leta 2014.

V mesecu juliju smo pripravili veselico z ansamblom Navihanke. Potekala je na 
travniku ob domačiji pr’ Rantarju, kjer je veselica dolgo let nazaj že bila. Veselica 
je odlično uspela. Ves čas smo tudi dobro sodelovali z Gasilsko zvezo Dolomiti 
in sosednjimi društvi.

Če vas je branje tega biltena spodbudilo k sodelovanju z nami, Vas vabimo v 
Dvor, da postanete član gasilskega društva Dvor. Veseli vas bomo.

Vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali pri delovanju društva pa iskrena hvala!

Ob koncu vam in vašim najdražjim želim vesel božič in vse dobro v letu 2014.

Rok Setnikar
predsednik

Delovna akcija ob izdelavi estriha nad stanovanjem 
[foto: Klemen Zibelnik]

Izdelava estriha nad stanovanjem 
[foto: Klemen Zibelnik]

Preureditev poveljniške sobe
 [foto: Klemen Zibelnik]

Navihanke so se pomerile tudi v »Žebl mahnu«
[foto: Klemen Zibelnik] 



POROČILO O OPERATIVNEM DELU V PGD DVOR ZA LETO 2013

Konec leta je čas, da analiziramo delo v preteklem letu in si naredimo plan za 
prihodnje. Na področju intervencij so v zimskem času prevladovali snežni plazovi na 
glavni cesti Ljubljana – Polhov Gradec, med vasjo Log in Belica. Naša naloga je bila 
prometno zavarovanje zaradi nepreglednosti odseka in s tem nevarnosti naleta vozil 
do prihoda ustreznih služb. Ravno v tem je bil velik problem, ker se je zaradi menjave 
upravljavca oz. vzdrževalca cest odzivni čas le-tega povečal; ob prvih posredovanjih 
smo na vzdrževalca ceste čakali tudi po dve uri. Ob koncu zime smo imeli zopet 
posredovanje ob poplavljanju reke Gradaščice na mestih vsakoletnih poplav. V 
avgustu sta dva gasilca odšla na podlagi aktiviranja državnega načrta v primeru velikih 
požarov v naravnem okolju na enodnevno pomoč primorskim gasilcem pri gašenju 
požara na Trstelju.

Leto žal ni minilo brez prometnih nesreč. Maja smo imeli skupaj s sosednjim PGD 
Polhov Gradec posredovanje ob trku motorista in osebnega vozila, kjer smo poskrbeli 
za prometno in požarno zavarovanje ter nudili nujno medicinsko in prvo pomoč 
motoristu do prihoda reševalnega vozila. Ravno v tem primeru je prišla do izraza 
uporaba našega znanja nujne medicinske in prve pomoči, katero že nekaj let vztrajno 
nadgrajujemo. V pomoč nam je ustrezna oprema, ki smo jo pridobili pred leti od 
občinske civilne zaščite.

V jesenskem času se je zgodila še ena prometna nesreča, kjer je bilo udeleženo osebno vozilo, ki se je prevrnilo in zdrsnilo 
v potok. Ker je voznik ostal v vozilu in tožil nad bolečinami v hrbtnem delu, so bili aktivirani gasilci PGD Dvor, PGD Polhov 
Gradec in Gasilska brigada Ljubljana, ki so s tehničnim posegom spravili voznika iz vozila ter ga predali reševalni ekipi. Poleti 
je klical občan, da so mu ose v mansardnem stanovanju naredile gnezdo in nas prosil za pomoč. Z ustreznim posegom smo 
gnezdo os uspešno odstranili.

Tudi v letošnjem letu smo opravljali redarsko službo na prireditvi Dan pod Vetrnikom, ki ga organizira TD Vetrnik. Ob tej priliki 
se jim zahvaljujemo za dobro sodelovanje, saj nam ravno oni odstopijo prostor pod kozolcem v Babni Gori za potrebe priprav 
na gasilska tekmovanja. Naši člani so opravljali tudi redarsko službo ob Novi maši, ki je potekala v Polhovem Gradcu. Prav 
tako kot vsako leto smo v prvih dneh septembra pospremili naše najmlajše v šolske klopi.

Vsako drugo nedeljo v mesecu je na sporedu društvena vaja, na kateri izpopolnjujemo 
znanje iz različnih tematik. V slabem vremenu se posvečamo tematikam, ki jih 
lahko izvedemo v prostorih, in sicer prva pomoč, osnove vrvne tehnike, rokovanje z 
radijskimi zvezami in raznimi gasilskimi teorijami. V dobrem vremenu pa izvedemo 
vajo na razne objekte. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem lastnikom objektov, ki 
so in še bodo odstopili svoje objekte za potrebe vaj.

V juliju smo se udeležili meddruštvene vaje v Polhovem Gradcu, naslednji mesec pa 
smo vajo organizirali mi in povabili sosednje društvo. Meddruštvene vaje se izvajajo 
predvsem z namenom spoznavanja ekip in medsebojne opreme, ki je osnovni pogoj 
za uspešno izvajanje večjih intervencij. Zahvaljujemo se PGD Polhov Gradec za 
dobro sodelovanje z željo po nadaljnjem tovrstnem sodelovanju.

Enkrat na leto se odpravimo v Gasilsko šolo, ki deluje v sklopu Izobraževalnega 
centra za zaščito in reševanje na Igu, kjer lahko simuliramo resnični požar v objektu 
in s tem vadimo pravilen vstop v prostor ter gašenje notranjega požara. Tovrstne 
razmere so nezdružljive z življenjem, kar pomeni, da gasilec brez ustrezne osebne 
varovalne opreme in ustreznega postopka gašenja ne bi preživel.

Trening vožnje v zimskih razmerah 
[foto: Klemen Zibelnik]

Posredovanje ob poplavah 
[foto: Klemen Zibelnik]

Redna mesečna vaja 
[foto: Klemen Zibelnik]

Simulacija resničnega požara v Gasilski šoli na Igu 
[foto: Klemen Zibelnik]



V mesecu oktobru smo izvedli vajo ob pregledu društva, ki jo ocenjuje komisija 
Gasilske zveze Dolomiti. Z izvedenim gašenjem, tehničnem reševanjem, reševanjem 
iz višin, nudenjem prve pomoči, smo si pridobili zelo dobro oceno. Zadnjo nedeljo 
v oktobru smo organizirali letni pregled ročnih gasilnih aparatov. Menimo, da je 
ozaveščenost ljudi o požarni preventivi vsako leto boljša.

Meseca junija je v Grosuplju potekalo regijsko preverjanje znanja ekip prve 
pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite, na katerem sta našo občino zastopali dve 
ekipi. V eni izmed ekip so sodelovali tudi trije naši člani. Ekipa je dosegla dober 
rezultat.

Četrtki zvečer so namenjeni skrbi za tehnično brezhibnost gasilskega orodja in opreme. Občasno izvedemo tudi kakšno 
manjšo vajo. Kljub temu, da smo letos veliko časa namenili prenovi gasilskega doma, operativna pripravljenost ni trpela.

V mesecu maju smo se udeležili Florjanovih maš, ki so bile organizirane na Hruševem, na Brišah in v Črnem Vrhu v čast 
zavetnika gasilcev.

Naše društvo je tudi letos sodelovalo na občinskem gasilskem tekmovanju, kjer smo dosegli zavidljive rezultate, in sicer 
člani A (do 30 let) ter člani B (nad 30 let) drugo mesto in starejši gasilci nehvaležno četrto mesto. Moram poudariti, da so se 
starejši gasilci z vso resnostjo in vnemo lotili priprav na tekmovanje ter z vajami pričeli deset minut pred dogovorjeno uro, 
kar je lahko vsem ostalim v poduk.

Gregor Peklaj
poveljnik

TUDI STAREJŠI GASILCI PGD DVOR SO ŠE AKTIVNI

Starejši gasilci ali po starem veterani se nekateri zelo aktivno vključujejo v delo 
društva, seveda na področjih, kjer še to zmorejo. Po podatkih imamo 19 starejših 
članov, kateri štejejo 63 in več let. V mesecu aprilu se je 12 veteranov odpravilo 
na ogled Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu. V tem centru se 
izobražujejo tako poklicni kot prostovoljni gasilci, zato je bil ogled dobrodošel, še 
posebno za tiste, ki so bili v tem centru prvič. Po ogledu smo bili v centru tudi na 
kosilu, tako da smo poskusili tudi njihovo prehrano. Skozi center in njihovo delo 
nas je popeljal naš član Marko Zibelnik, ki je tam zaposlen. Za njegov trud se mu 
najlepše zahvaljujem. 

Udeleževali smo se aktivnosti v društvu in vseh pomembnih srečanj v okviru Gasilske 
zveze Dolomiti. Januarja smo se v Polhovem Gradcu udeležili po-novolenega 
srečanja, junija pa se je nekaj naših veteranov udeležilo tudi spomladanskega 
piknika v Podsmreki. V septembru smo odšli na strokovno ekskurzijo po vzhodnem 
delu Gorenjske od Gornjega grada do Kamnika. Seveda smo se udeležili tudi 
občinskega tekmovanja, ki je potekalo v Horjulu. Nismo bili odlični, ampak zelo 
dobri na četrtem mestu. Sodelovali smo pri pripravah za veselico in nekateri tudi 
na veselici.

Delo veteranov je bilo v letu 2013 uspešno in upam, da bo tudi v bodoče. Vodstvu PGD Dvor se iskreno zahvaljujem za 
moralno in finančno pomoč pri delu z veterani.  

Matija Golc 
komisija za starejše gasilce

Mesečna vaja k Cvetotu v Dolenjo vas 
[foto: Cveto Dolinar]

Ogled Izobraževalnega centra na Igu 
[foto: Klemen Zibelnik]

Starejši gasilci na treningu pred tekmovanjem
[foto: Klemen Zibelnik]



Sanjsko leto za mladino

Pred tremi leti uvedena redna srečanja »Mladi gasilec PGD Dvor«, ki se odvijajo preko celotnega leta, so v letošnjem letu na 
tekmovalnem področju obrodila izjemne sadove. Soboto, 28. septembra 2013, si bomo zapolnili za vedno, saj so se na državno 
tekmovanje v gasilsko-športnih disciplinah uvrstile kar tri ekipe – pionirke, pionirji, mladinci. V vsaki ekipi nastopa devet članov. 
To je za naše društvo izjemen uspeh, saj je konkurenca na regijskem tekmovanju izjemno močna in bi bila tako uvrstitev že ene 
ekipe na državno tekmovanje velik uspeh, da bi se uvrstile vse tri pa so bile le sanje. A ravno te sanje so se uresničile. Na regijskem 
tekmovanju v Polju pri Vodicah je naše društvo doseglo daleč najboljši ekipni rezultat, saj so pionirke dosegle prvo, pionirji drugo 
in mladinci tretje mesto.

Udeleževali pa smo se tudi vseh ostalih tekmovanj, ki so namenjeni gasilski mladini. Dobre rezultate smo tako dosegli na 
tekmovanjih v kvizu in orientacijskem teku. Na tovrstnih tekmovanjih so ekipe sestavljene iz treh članov. Preko občinskih tekmovanj 
smo se s številnimi ekipami uvrstili na regijski nivo. Udeležbi na državnem tekmovanju smo bili najbližje na regijskem tekmovanju 
v orientacijskem teku v Senožetih, kjer so pionirji zasedli tretje mesto in tako le za mesto zgrešili vstopnico na državno tekmovanje.

V sklopu rednih srečanj se nismo pripravljali le na tekmovanja, temveč smo počeli še marsikaj zanimivega. Spoznavali smo gasilsko 
opremo in orodje, se oblekli v intervencijska oblačila, se igrali spomin, ob 8. marcu za mamice izdelali rože, si v kinu ogledali 
animirani film, se odpravili na kopanje v Terme Čatež ter počeli še veliko drugih stvari. 

Če so tudi vaši otroci zainteresirani za pridružitev (od 6 leta naprej), izpolnite pristopno izjavo na naši spletni strani in nam jo 
posredujte ali pa pridite na redna srečanja. Razpored je objavljen na spletni strani PGD Dvor. Vabljena tako dekleta kot fantje.

Klemen Zibelnik
mentor mladine

Prostovoljno gasilsko društvo 
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Pionirke na tekmovanju v Polju pri Vodicah
[foto: Klemen Zibelnik]

Skupinska slika pionirk, pionirjev in mladincev po tekmovanju v Horjulu [foto: Klemen Zibelnik]

Pionirji na regijskem tekmovanju v kvizu na Igu
[foto: Primož Zibelnik]

Pionirke in pionirji v pričakovanju rezultatov 
[foto: Primož Zibelnik]


