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Vsem svojim članicam, članom, krajanom in vsem prijateljem

Ne glejte nazaj! 
Zdelo se vam bo lepše, kot takrat, ko je bilo. 

Ne glejte naprej! 
Zdelo se vam bo ljubše, kot bo takrat, ko se zgodilo bo. 

Zavedajte se sedanjosti! 
Naj Vas sreča in zdravje spremljajo vse dni v novem letu 2017.

 
Prostovoljno gasilsko društvo 

DVOR

So trenutki in dnevi 
polni sreče in miline, 

ko radostni oči zapremo
in si tiho zaželimo 

naj ne mine!

Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, prijatelji!

Za nami je še eno uspešno leto, ki so ga zaznamovali uspehi na tekmovanjih. Ker 
je bilo leto, ki mineva mirnejše z vidika intervencij in gradbeno obnovitvenih del, 
ki smo jih res veliko opravili v preteklih letih, ko smo dodobra prenovili naš gasilni 
dom, smo letos več pozornosti posvetili izobraževanju, vajam, urejanju opreme 
ter pripravam na tekmovanja.

Vesel in ponosen pa sem na delo z mladino, v katerega se vlaga res veliko truda 
in prostovoljnih ur otrok, mentorjev in nenazadnje tudi staršev, ki svoje otroke 
vozijo na vaje in tekmovanja. Ob taki zagnanosti tudi dober rezultat vseh ekip 
ne sme izostati, pa naj omenim samo dva - četrto mesto pionirk na državnem 
tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah in tretje mesto pionirk na državnem 
tekmovanju v orientacijskem teku. Prav delo in prenašanje znanja na mladino je 
zagotovilo za obstoj našega gasilskega društva tudi v prihodnosti.

Tako kot vsako leto smo tudi letos organizirali veselico z bogatim srečelovom 
na travniku ob Rantarjevi domačiji v Dolenji vasi. Letos so nas spet zabavale 
Navihanke. Veselica je kljub kislemu vremenu odlično uspela.

V mesecu požarne varnosti smo organizirali pregled gasilnikov za naše krajane 
ter uspešno opravili pregled delovanja društva.

Ves čas pa smo dobro sodelovali tudi z Gasilsko zvezo Dolomiti in s sosednjimi 
društvi. Vse to in še marsikaj zanimivega počnemo v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Dvor.

Vsem, ki ste kakor koli pripomogli k 
delovanju društva, iskreno hvala!

Ob koncu pa naj vam zaželim vesele 
božične praznike ter mirno in uspešno 
novo leto 2017.

Rok Setnikar
predsednik PGD Dvor

Priprava prireditvenega prostora za veselico [foto: 
Klemen Zibelnik]

Ansambel Navihanke na veselici 
[foto: Klemen Zibelnik]

Pregled gasilnih aparatov [foto: Klemen Zibelnik]

Bronaste pionirke na državnem orientacijskem teku 
na Golteh [foto: Mateja Zdešar]

Pionirke z navijači na državnem tekmovanju v gasilsko-
športnih disciplinah v Kopru [foto: Marko Jankovec]



Poročilo o oPeratiVNem delu V PGd dVor za leto 2016

Na kratko vam bom predstavil operativno delo dvorskih gasilcev v letu 2016. Preteklo 
leto je bilo eno mirnejših, kar se tiče intervencij v naši zgodovini. Posredovali smo v 
štirih primerih, v enem je prišlo do napačnega alarmiranja. Januarja smo posredovali 
ob prometni nesreči na zloglasnem ovinku na Hrastenicah, kjer je bilo v preteklih letih 
kar nekaj prometnih nesreč, saj je ob deževju namreč asfaltna podlaga zelo spolzka.

Marca je veter prelomil smreko, katera je padla čez glavno cesto malo pod Andrej-
covim klancem. Drevo smo razrezali in umaknili s cestišča, da je promet stekel ne-
moteno.

V septembru smo med Dolenjo vasjo in Srednjo vasjo posredovali ob trčenju dveh 
vozil, pri katerem sta se poškodovali dve osebi. S pomočjo kolegov iz Polhovega 
Gradca smo uredili prometno in požarno zavarovanje, nudili pomoč poškodovani-
ma osebama do prihoda reševalcev, uredili obvoz za osebna vozila in na koncu še 
pospravili cestišče.

Oktobra se je med sprehodom v gozdu poškodovala oseba, kateri smo nudili prvo 
pomoč do prihoda reševalcev.

Redarsko službo smo opravljali ob prireditvi TD Veternik v Babni gori in se jim v tej 
priliki zahvalim za odstopljen prostor pod kozolcem za pripravo naših ekip na razna 
tekmovanja. Tako kot vsako leto smo poskrbeli za varnost najmlajših ob pričetku šole 
v Polhovem Gradcu.

Čez celo leto smo nadgrajevali svoja znanja s pripravami različnih vaj, katera zajemajo 
različna področja, od gašenja notranjih požarov, vrvne tehnike in nudenje prve po-
moči. Velik poudarek smo dali na posredovanje ob prometnih nesrečah, saj beležimo 
porast le-teh.

Štirje naši člani so opravili nadaljevalni tečaj za gasilca, dva člana sta se udeležila 
tridnevnega obnovitvenega tečaja za tehničnega reševalca in prav tako dva člana za 
gašenje gozdnih požarov s pomočjo helikopterja.

Vsak četrtek zvečer se zberemo v gasilskem domu, kjer skrbimo za pripravljenost 
gasilske tehnike in obnavljamo razna znanja.

V začetku oktobra smo organizirali pregled gasilnih aparatov za občane, saj nam je 
lahko ravno delujoči gasilnik v veliko pomoč pri gašenju začetnega požara.

Tudi letos smo se s petimi ekipami udeležili občinskega tekmovanja v gasilsko-špor-
tnih disciplinah, ki je potekalo v Horjulu. Kar štiri ekipe so posegle po stopničkah, dve 
sta dosegli prvo mesto.

Za poveljstvo PGD Dvor
Poveljnik Gregor Peklaj

Usposabljanje za nudenje prve pomoči 
[foto: Klemen Zibelnik]

Urjenje za uporabo vrvne tehnike 
[foto: Klemen Zibelnik]

Redna mesečna vaja pr’ Hudopotniku 
[foto: Klemen Zibelnik]

Kristina Hribernik na vaji članic Gasilske zveze 
Dolomiti [foto: Maja Zibelnik]

Nudenje prve pomoči na vaji ob pregledu društva 
v Dolenji vasi [foto: Klemen Zibelnik]

Člani B na občinskem tekmovanju v gasilsko-
športnih disciplinah v Horjulu [foto: Klemen 
Zibelnik]

Polaganje B voda na sektorski vaji k Jelovčnk v Mačkov 
graben [foto: Klemen Zibelnik]

Redna mesečna vaja pr’ Polž [foto: Klemen Zibelnik] Redna mesečna vaja pr’ Jevc 
[foto: Klemen Zibelnik]



izjemNi usPehi mladiNe

Leto 2016 je bilo znova uspešno za dvorsko mladino. Številne ponovitve vaj 
seveda obrodijo sadove tudi na tekmovalnem področju. V spomladanskih me-
secih smo se z ekipo pionirk pripravljali na državno tekmovanje v gasilsko-špor-
tnih disciplinah, ki je potekalo v nedeljo, 12. junija, v Kopru. Dekleta so si na-
stop priborile preko občinskega in regijskega tekmovanja, ki sta potekala jeseni 
leta 2015. Na obeh tekmovanjih so gladko ugnale konkurenco. Na državnem 
tekmovanju imajo pravico nastopiti najboljše tri ekipe iz regijskih tekmovanj v 
vsaki kategoriji. Slovenija je razdeljena na 17 gasilskih regij, tako je v Kopru v 
kategoriji pionirk nastopilo 49 ekip. Torej same vrhunske ekipe.

Vaje za to tekmovanje so se pod budnim očesom mentorjev Teje Kopač in 
Klemna Zibelnik pričele v sredini marca. Dekleta so se srečala na 27 skupnih 
vajah, kjer so temeljito izpilila vajo z vedrovko, štafetni tek ter vajo razvrščanja. 
Postale so prave prijateljice, se med seboj spodbujale, starejše predajale dra-
gocene izkušnje mlajšim ter se nenazadnje tudi zabavale. Opravile so tudi dva 
zelo kvalitetna treninga skupaj s pionirkami in pionirji PGD Drenov Grič – Lesno 
Brdo, dvakrat odšle trenirati štafetni tek na atletsko stezo na Dobrovo ter se 
udeležile tudi tekmovanja na Drenovem Griču, vse v luči čim boljše priprave na 
tekmovanje. Na podlagi časov iz vaj so dekleta spoznavala, da so odlično prip-
ravljena. Njihov cilj je bil jasen, da v Kopru osvojijo medaljo. S takšnim pristo-
pom so tudi pristopile k pripravam ter se zavzeto pripravljale na nastop. Visokih 
pričakovanj na srečo ni zmotila niti poškodba ene izmed tekmovalk teden dni 
pred nastopom, saj jo je rezervna tekmovalka uspešno nadomestila.

Vse vaje so pionirke opravile izvrstno, le pri vaji razvrščanja je ena tekmovalka 
zastavljeno povelje opravila nekoliko izven začrtanih smernic, zaradi česar je 
ekipa prejela eno kazensko točko. Z bližanjem razglasitve rezultatov na osre-
dnjem nogometnem stadionu Bonifika je rasla tudi napetost v ekipi. Ob pre-
biranju imen ekip so prav vse punce držale enako obliko fige, da bi jim uspel 
veliki met. Žal je napovedovalec ekipo Dvora prebral na četrtem mestu, kar je 
pomenilo, da je bilo sanj o medalji konec. Namesto nasmeška so se na obrazih 
pojavili žalostni pogledi, saj je bilo tako sanj o ponovitvi tretjega mesta izpred 
dveh let iz Ormoža konec. Do medalje nas je tokrat ločilo pičlih 0,82 s. 

Kar na enem tekmovanju izgubiš, na drugem pridobiš. Tako bi lahko dejali za 
nastop pionirk na državnem tekmovanju v orientacijskem teku, ki je potekalo v 
soboto, 17. septembra, na Golteh, kjer je ekipe pričakalo spremenljivo vreme. 
Na trenutke je deževalo, pojavljala pa se je tudi megla. Vse skupaj je že tako 
zahtevno progo po strmem terenu oteževala še spolzka podlaga. Pionirke so 
se izjemno izkazale tako pri teku kot pri vajah na kontrolnih točkah ter se 

Priprave mladincev na orientacijski tek 
[foto: Klemen Zibelnik]

Pregled karte na občinskem orientacijskem teku v 
Preserjah [foto: Marko Zibelnik]

Družabne igre mladincev na srečanju slovensko-hrvaške 
mladine v Šentjurju [foto: Klemen Zibelnik]

Mladinci na občinskem tekmovanju v gasilsko-športnih 
disciplinah v Horjulu [foto: Klemen Zibelnik]

Mladi se “borijo” z ognjem [foto: Klemen Zibelnik] Peka palačink na Noči z gasilci [foto: Klemen Zibelnik] Priprava pionirk na državno tekmovanje v gasilsko-
športnih disciplinah [foto: Klemen Zibelnik]

Pionirke in pripravniki z navijači na državnem orientaci-
jskem teku na Golteh [foto: Mateja Zdešar]

Pionirke na državnem tekmovanju v gasilsko-športnih 
disciplinah v Kopru [foto: Klemen Zibelnik]



razveselile pokala in medalj za tretje mesto. Drugič v zgodovini društva so tako priborile uvrstitev na zmagovalni oder na 
državnih tekmovanjih. Veselje se je lahko pričelo. Pionirke so si skočile v objem. V uspeh so bile tako prepričane, da so na 
zadnjih vajah z žrebom določile, katera bo tista srečnica, ki bo lahko prva dvignila pokal. S tako miselnostjo in pristopom 
se lahko doseže izjemne rezultate. Ob vrnitvi v domačo vas so se tekmovalke presedle v GVC 16/25, ki jih je pripeljal pred 
gasilski dom. Tam jih je že čakala kopica navijačev, ki so jih bučno sprejeli.

V senci uspeha pionirk so tako na Golteh ostali tudi pripravniki. Pogumno so se podali na progo, čeprav so lahko le upali, da jih 
ne ujame dež. Žal jih je proti koncu teka ujel eden močnejših nalivov, a jih to ni odvrnilo od uspešnega zaključka teka. Uvrstili 
so se na 20. mesto med 29. nastopajočimi.

Na jesenskem sklop tekmovanj v gasilsko-športnih disciplinah, kjer v ekipi nastopa devet članov, smo na občinskem tekmova-
nju v Horjulu nastopili s tremi ekipami – pionirke in dve ekipi mladincev. Osvojili smo dve zmagi in peto mesto.

Na področju kviza smo se s tremi ekipama (pionirji, mladinci, pripravniki) uspeli uvrstiti na regijsko tekmovanje, nekaj znanja 
in sreče pa je zmanjkalo, da bi se tudi v tej obliki tekmovanja uspeli prebiti na državno tekmovanje. Z ekipo mladincev smo se 
maja udeležili tekmovanja za Pokal Drenovega Griča, kjer smo osvojili tretje mesto, ter junija v Šentjurju srečanja slovensko-hr-
vaške mladine. V oktobru smo se s sedmimi ekipami udeležili meddruštvenega orientacijskega teka v Dekanih, kjer smo slavili 
dve zmagi. 

Konec avgusta pa smo znova pripravili dogodek »Noč z gasilci«, kjer smo se družili tri dni. Rekordnih 24 mladih gasilcev je 
namreč dvakrat prenočilo v gasilskem domu. Ob druženju, zabavnih igrah in spoznavanju gasilskega dela smo tako preživeli 
tri lepe dneve. Pripravili smo jim pravi mini adrenalinski park, gašenje vnetljivih tekočin, preiskovanje zadimljene hiše, vodne 
igre, skriti zaklad, improviziran tobogan in ostala majhna presenečenja.

V zimskih mesecih pa smo pripravili serijo štirih tekmovanj, ki smo jo poimenovali Zimska liga. Mladina se je pomerila v ročnem 
nogometu, spominu, pikadu in balinčkih.

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. Srečanje potekajo preko celotne-
ga leta, tudi v zimskem času in med poletnimi počitnicami. Vabljene tako dekleta kot fantje.

Klemen Zibelnik

mentor mladine

Prostovoljno gasilsko društvo 
DVOR

Pionirke nestrpno pričakujejo razglasitev rezultatov na državnem tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah v Kopru [foto: Klemen Zibelnik]


