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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 2018.

Vam in Vašim najdražjim želi 

Prostovoljno gasilsko društvo 
DVOR

So trenutki in dnevi 

polni sreče in miline, 

ko radostni oči zapremo

in si tiho zaželimo 

naj ne mine!

(S. Makarovič)

Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, prijatelji!

Leto 2017 se počasi izteka, obenem tudi petletni mandat vodstva društva, ki je zaradi obilice 
opravljenega dela minil zelo hitro. Meni je bilo zaupano vodenje društva. S pomočjo upravnega 
odbora, poveljstva, komisij ter zagnanih posameznikov smo v preteklem mandatu opravili 
res veliko dela, tako na operativnem področju pri zagotavljanju varnosti naših krajanov (žled, 
poplave, požari, ...) kot tudi pri obnovi gasilskega doma.

V iztekajočem mandatu smo v znak spoštovanja do naših predhodnih generacij gasilcev temeljito 
obnovili gasilski dom, ki smo ga nasledili od njih. Prenovljen dom smo slovesno predali v uporabo na 
proslavi ob 70. obletnici delovanja društva. Ob tej priložnosti smo razvili tudi nov društveni prapor.

Naj vas na kratko spomnim, kaj vse smo postorili za gasilski dom. V notranjosti doma smo 
obnovili poveljniško sobo, garaže smo opremili z novimi omarami za osebno varovalno opremo, 
nad dvorano smo izdelali novo nosilno ploščo, dvorana pa je dobila še novo razsvetljavo ter zelo 
uporaben predprostor z novimi sanitarijami. Da pa nas v obnovljenih prostorih ne bo zeblo, 
smo dom opremili s centralnim ogrevanjem na kurilno olje. Na zunaj je dom dobil povsem 
drugačen izgled z obnovljenim stopniščem ob domu, z dodatnim prostorom za opremo, z 
novo streho, s fasado ter z novimi dvižnimi garažnimi vrati. Pri vsem opravljenem delu bi rad 
poudaril, da smo večino del opravili prostovoljno v lastni režiji.

V letošnjem letu smo se, kot je v navadi že vrsto let, dobivali vsak četrtek na urejanju in 
pripravljanju opreme, da je vedno v brezhibnem stanju in na svojem mestu, ko jo potrebujemo 
bodisi na intervencijah ali pa na vajah, ki jih imamo vsako drugo nedeljo v mesecu. Prisotni smo 
bili tudi na različnih tekmovanjih s pionirskimi, mladinskimi ter članskimi ekipami tako na nivoju 
gasilske zveze, regije kot tudi države ter dosegli odlične rezultate.

Intervencije, vaje in druge aktivnosti zahtevajo tudi številne prevoza moštva. Naše 30 let staro 
vozilo Iveco ni bil več kos izzivom sodobnega časa, zato smo se odločili za nakup novejšega 
rabljenega vozila. Nakup smo izpeljali v oktobru in v dom pripeljali novejše in sodobnejše 
moštveno vozilo Renault Trafic, ki smo ga kupili od PGD Ježica. Sedaj nas čaka še nakup 
prikolice, saj bo potrebno vso opremo iz starega vozila prestaviti v prikolico.

Tako kot vsako leto smo tudi letos organizirali veselico s srečelovom na travniku ob Rantarjevi 
domačiji v Dolenji vasi. Letos so nas zabavali Ognjeni muzikanti in Kvatropirci. Veselica je 
odlično uspela. Da pa nas niso družile samo intervencije in delo, smo skupaj odšli tudi na 
smučanje, organizirali kolesarski izlet ter družinski pohod na Lovrenc.

Da smo vse zastavljene cilje uresničili oziroma izpeljali dela v tako velikem obsegu, gre zasluga 
vsem članom društva in pa tudi krajanom, ki ste nam pomagali finančno ali pa moralno z besedo 
spodbude. Vsem se za to iskreno zahvaljujem. Ob koncu pa bi vam rad zaželel še zdravja in 
sreče polno leto 2018!

Predsednik PGD Dvor
Rok Setnikar

Priprava prireditvenega prostora za veselico 
[foto: Klemen Zibelnik]

Družabne igre na družinskem pohodu na 
Lovrenc [foto: Klemen Zibelnik]

Za nas nov, sicer pa rabljen gasilski kombi za 
prevoz moštva [foto: Klemen Zibelnik]

Izgled prenovljenega gasilskega doma
[foto: Klemen Zibelnik]



Če se navežem na lansko leto, bi lahko rekli, da je bilo le-to zatišje pred viharjem, saj se je 
leto 2017 začelo zelo aktivno na področju intervencij. Prvo posredovanje je bilo potrebno 
že na večer prvega dne novega leta. Spokojni večer so preglasile sirene gasilskih vozil, 
katera so hitela na požar hiše v Dolenjo vas. Samo prisebnosti vaščanov se gre zahvaliti, 
da rdeči petelin ni napravil večje škode, saj so mu hitro odvzeli moč. Ob našem prihodu 
smo samo še pogasili posamezna žarišča, pregledali prostore in odstranili strešnike do 
nepoškodovanega dela ostrešja. Naslednji dan smo skupaj s sosedi zavihali rokave in proti 
večeru je bilo ostrešje popravljeno in prekrito z novo kritino.

Ni preteklo veliko dni, ko so se nam zopet oglasili pozivniki. Dimniški požar v Dolenji vasi 
bi se lahko kaj hitro razvil v kaj resnejšega, če bi lastnica vsaj malo oklevala s klicem na 112. 
Ob našem pregledu smo ugotovili, da že gori v lesenem stropu ob dimniku. Tako smo 
odprli nekaj kvadratov lesenega stropa in ohladili žareče tramove.

To pa za mesec januar še ni bilo dovolj, saj smo že naslednji dan hiteli na prometno nesre-
čo v Prošco, kjer na srečo ni bilo hujšega, ampak le malo zverižene pločevine. Nesreči je 
botrovalo zelo poledenelo vozišče.

Meseca februarja smo imeli dve posredovanji ob dimniškem požaru v Dolenji vasi in na 
Belici, kjer smo samo pogasili goreče katranske obloge, pregledali prostore ob dimniku in 
svetovali, da podrobnejši pregled opravi strokovna oseba.

Marca smo opravili »samo« posredovanje ob požaru kombiniranega vozila na Logu.

V sušni pomladi ni bilo potrebno veliko aktivnosti za vžig suhe podrasti. Ravno to se je v 
začetku aprila tudi zgodilo v strmem pobočju Polhograjske gore. Požar se je ob močnem 
vetru hitro širil po pobočju in kljub aktiviranju gasilcev cele občine, nam je bilo hitro jasno, 
da ga brez pomoči helikopterja Slovenske vojske ne bomo uspeli pogasiti. Kljub njegovi 
pomoči smo morali kasneje, ko je zaradi mraka odletel, posamezna žarišča gasiti še večji 
del noči in naslednji dan.

Pozivniki niso dolgo počivali, saj so se sredi meseca ponovno oglasili s sporočilom »Gori 
hiša na Hrastenicah«. Ob našem prihodu smo doživeli pravi šok, saj je bil požar že popol-
noma razvit in je svoje zublje kazal čez vsa okna. Naše sile so bile v začetku usmerjene le v 
varovanje sosednjega objekta, ki je bil odmaknjen le nekaj metrov.

Konec meseca smo bili ponovno aktivirani v Babno Goro, kjer je gorela smreka ob stano-
vanjski hiši.

Prvi dan junija je bilo potrebno posredovanje na prometni nesreči pod Andrejcovim klan-
cem v Dvoru.

Julija so se zopet oglasili pozivniki s sporočilom, da se kadi iz garaže v Babni Gori. Na srečo 
je domačin začetni požar pogasil z ročnim gasilnikom že pred našim prihodom.

Avgusta smo bili v akciji ponovno dva dneva zapored. Najprej ob prometni nesreči trak-
torja in osebnega vozila v Dvoru, nato pa naslednji dan še ob pomoči vozniku štirikolesni-
ka, ki se je prevrnil v Babni Gori. Do prihoda reševalcev smo prometno in požarno zavaro-
vali kraj dogodka in poškodovancu nudili prvo in nujno medicinsko pomoč.

V začetku septembra smo hiteli na pomoč kolegom iz PGD Polhov Gradec ob požaru sta-
novanjske hiše na Brišah. Le hitremu opažanju soseda se gre zahvaliti, da se ogenj ni pre-
več razvil. 

Oktober, mesec požarne varnosti, je opravičil svoj preventivni sloves, saj se pozivniki ra-
zen za vaje, niso oglasili. Smo se pa zato že v začetku novembra odzvali klicu na pomoč, 
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Dimniški požar na novega leta dan v Dolenji vasi 
[foto: Klemen Zibelnik]

Požar stanovanjske hiše na Hrastenicah 
[foto: Klemen Zibelnik]

Požar stanovanjske hiše na Brišah 
[foto: Klemen Zibelnik]

Florjanova maša na Brišah [foto: Klemen Zibelnik]

Člani A ob zaključku vaje na občinskem tekmovanju 
v gasilsko-športnih disciplinah na Brezovici 
[foto: Klemen Zibelnik]

Prometna nesreča pod Andrejcovim klancem v Dvoru 
[foto: Franci Oblak]

Mesečna vaja reševanja ponesrečenca izpod traktorja 
[foto: Primož Zibelnik]



zopet naših kolegov iz Polhovega Gradca, pri zadušitvi rdečega petelina, ki se je ponovno 
lotil stanovanjske hiše v Polhovem Gradcu. Po pogasitvi požara smo pomagali pospraviti 
požarišče in objekt za silo prekrili s folijo.

Že naslednji dan je sledilo ponovno aktiviranje na pomoč reševalcem skupaj s kolegi iz 
Polhovega Gradca, ki imajo v lasti AED (avtomatski eksterni defibrilator) pri zastoju delo-
vanja srca občana v Babni Gori.

Kljub številnim intervencijam, na katerih smo sodelovali, smo imeli še druge aktivnosti. 
Enkrat mesečno pripravimo društveno gasilsko vajo, na kateri poskušamo izpopolniti ra-
zna znanja in poiskati odgovore na vprašanja, katera se nam porajajo na intervencijah. 
Vsak četrtek zvečer potekajo razne aktivnosti v gasilskem domu, od urejanja opreme do 
utrjevanja raznih specifičnih znanj (prva in nujna medicinska pomoč, vrvna tehnika, …).

Maja smo se se priporočili našemu zavetniku tako, da smo se udeležili Florjanove maše na 
Brišah pod okriljem PGD Polhov Gradec in Florjanove maše na Črnemu Vrhu.

Ob začetku šolskega leta smo v Polhovem Gradcu poskrbeli za varnost naših najmlajših na 
poti v šolo in iz nje.

V oktobru smo organizirali pregled ročnih gasilnikov za občane.

Udeležili smo se dveh gasilskih pogrebov v sosednjih društvih in organizirali gasilski po-
greb ob smrti našega dolgoletnega člana. Varovanje domov smo opravljali ob treh pogre-
bih.

Tudi letos smo se udeležili občinskega gasilskega tekmovanja, ki je potekalo na Brezovici. 
Vseh pet ekip je doseglo odlične rezultate. Članski ekipi A in B sta na drugi dan tekmovanja 
dosegli vsaka drugo mesto, odličen rezultat pa so na prvi dan tekmovanja dosegli mladin-
ci, saj so z dvema ekipama zasedli prvo in drugo mesto.

Za poveljstvo PGD Dvor
Poveljnik Gregor Peklaj

Meddruštvena vaja s PGD Polhov Gradec pr’ Lanišarji 
v Dolenji vasi [foto: Klemen Zibelnik]

Udeleženci Noči z gasilci [foto: Klemen Zibelnik] Prenočevanje v gasilskem domu na Noči z gasilci 
[foto: Klemen Zibelnik]

Prometna nesreča v Dvoru [foto: Primož Zibelnik]

MLADINA NADALjUjE V sANjskEM sTILU

Leto 2017 je bilo tako kot že nekaj zadnjih let znova uspešno za našo mladino. zapored je bilo naše društvo udeleženo na državnem 
tekmovanju. Zasluga gre mladinkam, ki so se uvrstile na državno tekmovanje v orientacijskem teku. Le-to je potekalo v soboto, 16. sep-
tembra, v Gorici pri Slivnici. Nika, Ema in Sara so neštetokrat ponovile vaje ter opravile številne kondicijske teke po bližnji in daljni okolici. 
Na tekmovanju so pri orientaciji na progi naredile napako pri iskanju prve kontrole točke in nekoliko zašle. Tudi izvedba posameznih 
nalog ni bila povsem čista, kar je na koncu pomenilo 16. mesto med 31 ekipami.

Na jesenskem sklop tekmovanj v gasilsko-športnih disciplinah, kjer v ekipi nastopa devet članov, smo na občinskem tekmovanju na 
Brezovici nastopili s tremi ekipami – pionirke in dve ekipi mladincev. Obe ekipi mladincev sta pometli s konkurenco, pionirke pa so neu-
spešno podirale tarčo in so bile zaradi nedokončane vaje diskvalificirane. Da bomo tudi prihodnje leto udeleženi na vsaj enem državnem 
tekmovanju, so poskrbeli mladinci, ki so na regijskem tekmovanju na Zbiljah zasedli drugo mesto. Druga ekipa mladincev je dosegla 11. 
mesto.

Na področju kviza smo se z dvema ekipama (pionirji, mladinci) uspeli uvrstiti na regijsko tekmovanje, nekaj znanja in sreče pa je zmanj-
kalo, da bi se tudi v tej obliki tekmovanja uspeli prebiti na državno tekmovanje. S tremi ekipami mladincev, dvema mladink in eno ekipo 
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Mladinke na občinskem orientacijskem teku v Babni Gori 
[foto: Mateja Zdešar]

pripravnikov smo se premierno udeležili tekmovanja Fire Combat Junior v Preserjah. Iz tekmovanja smo se vrnili z dvema pokaloma za 
tretje mesto. V oktobru smo se s sedmimi ekipami udeležili meddruštvenega orientacijskega teka v Dekanih, kjer smo slavili dve zmagi 
ter tretje mesto.

Prvič v zgodovini društva smo organizirali kakšno tekmovanje. 22. aprila se je približno 300 otrok pomerilo na občinskem tekmovanju v 
orientacijskem teku, ki smo ga izpeljali v Babni Gori. Ob tem se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi tega zahtevnega 
tekmovanja.

Konec avgusta pa smo znova pripravili dogodek »Noč z gasilci«, kjer smo se družili tri dni. Rekordnih 25 mladih gasilcev je namreč dvak-
rat prenočilo v gasilskem domu. Ob druženju, zabavnih igrah in spoznavanju gasilskega dela smo tako preživeli tri lepe dneve. Pripravili 
smo jim pravo gašenje vnetljivih tekočin, igro Človek ne jezi se, kjer so bili figure otroci sami, vodne igre, skriti zaklad, improviziran to-
bogan, ogled gasilske vaje in ostala majhna presenečenja.

Januarja so si otroci skupaj s starši ogledali opremo in tehniko v Gasilski brigadi Ljubljana. V zimskih mesecih pa smo pripravili serijo pe-
tih tekmovanj, ki smo jo poimenovali Zimska liga. Mladina se je pomerila v ročnem nogometu, spominu, pikadu, kegljanju 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 celotnega leta, tudi v zimskem 
času in med poletnimi počitnicami. Vabljene tako dekleta kot fantje.

Klemen Zibelnik
mentor mladine

Ogled poklicne gasilske brigade v Ljubljani 
[foto: Klemen Zibelnik]

Mladinke na občinskem orientacijskem teku v Babni 
Gori [foto: Mateja Zdešar]

Ekipa mladincev na regijskem tekmovanju v 
gasilsko-športnih disciplinah na Zbiljah 
[foto: Klemen Zibelnik]


