
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRAVA 
 

Dobrava 59 

8275 Škocjan 

Kontakt: 

Vinko Gradišar 

Dobrava pri Škocjanu 48 

8275 Škocjan 

Tel. št.: 041 392 341 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava ima 184 �lanov, od tega 71 operativnih �lanov. 
Požarni okoliš PGD Dobrava zajema naslednje vasi: Dobravo, Stranje, �u�jo Mlako ter podjetji Bramac in Strešnik. 

Oprema: 

• vozilo s cisterno GVC 16/25, tip MAN, z visokotla�no �rpalko in opremo, letnik 2001, 

• kombinirano vozilo GV-1, tip Volkswagen, z motorno brizgalno in ostalo opremo, letnik 1972. 

Predsednik: Vinko Gradišar, Dobrava 48, 8275 Škocjan, mobilni tel.: 041 392 341 

Poveljnik: Damijan Bani�, Dobrava 16a, 8275 Škocjan, mobilni tel.: 041 392 349 

Tajnik: Marjan Krnc, Dobrava 7, 8275 Škocjan, mobilni tel.: 041 975 537, e-pošta: k.marjan(at)volja.net 

�lani nadzornega odbora: Anton Mojstrovi�, Anton Krmc, Jožef Dulc 

�astni �lan: Alojzij Jerak 

Pobratena društva: PGD Sveti Gregor, PGD Šmarje pri Jelšah in PGD Kokrica. 

ZGODOVINA DRUŠTVA 

Na pobudo Antona Cvelbarja so se sestali: Anton Cvelbar, Alojzij Jerak, Jože Granda in Jože Selak. Dogovorili so se, 
da bodo sklicali ustanovni zbor Gasilskega društva Dobrava, kar se je zgodilo 4. 9. 1932 pod kozolcem Ivana Selaka. 
Takrat je pristopilo 36 �lanov. Prvi predsednik je bil Anton Cvelbar, poveljnik Jože Granda, tajnik Alojz Jerak in 
blagajnik Ivan Selak. Leta 1933 se je zgradil prvi gasilski dom. Zemljiš�e je dal Jože Selak, ostali vaš�ani pa so 
pomagali z delom in materialom. Blagoslovitev in otvoritev je bila 4. 8. 1933. Avgusta 1934 je bila nabavljena in 
predana v uporabo prva motorna brizgalka. 
Druga svetovna vojna društvu ni prizanesla. Motorno brizgalno so �lani skrili pred okupatorjem, tako da je niso 
zaplenili, �lanstvo pa je utrpelo velike izgube: 6 odpeljanih v zapore in internacijo, 5 ustreljenih kot talci, 2 padla kot 
borca, ... Po vojni, leta 1946, je društvo ponovno zaživelo, pristopili so novi �lani, nabavljen je bil voz za prevoz 
brizgalne in nova oprema. 
Leta 1972, na 40-letnico obstoja, je g. Alojzij Jerak, ki živi v Venezueli, društvu podaril nov kombi Volkswagen z 
opremo Ziegler, kar je bila velika pridobitev za društvo. To opremo še danes uporabljajo za operativne in 
izobraževalne namene. Ob razvoju društva je obstoje�i gasilski dom postal pretesen, zato so se �lani odlo�ili za 
gradnjo novega, ki je bil predan v uporabo 27. 5. 1984. Za gradnjo so bili zaslužni krajani Dobrave, �u�je Mlake, 
Stranj in sosednjih vasi na �elu s predsednikom Antonom Mojstrovi�em in blagajnikom Ivanom Selakom. Društvo se 
razvija še naprej, �lani prirejajo prireditve in se udeležujejo tekmovanj in izobraževanj. Leta 2000 so se za�ele 
aktivnosti za nabavo novega gasilskega orodnega vozila. �lani društva so zelo hvaležni g. Alojziju Jeraku, ki je kupil 
vozilo MAN in prispeval velik del sredstev za nadgradnjo. Ostali del je prispevala Ob�ina Škocjan ter krajani ob�ine 



Škocjan in sosednjih ob�in s prostovoljnimi prispevki. S to pridobitvijo se bo društvo pospešeno razvijalo naprej in 
povezovalo ob�ane. 

PRVI �LANI: Ivan Povši�, Ivan Selak, Jože Virant, Peter Selak, Anton Kravs, Jože Bani�, Janez Divjak, France Rodi�, 
France Granda, Franc Lavrin�i�, Anton Pirnar, Jože Jarkovi�, Janez Granda, Janez Miklav�i�, Jože Boži�, Janez 
Bani�, Franc Jarkovi�, Pavle Fakin, Jože Boži�, France Povši�, Jože Ponikvar in Matija Dvojmo�. 
PREDSEDNIKI od ustanovitve do danes: Anton Cvelbar, Jože Granda, Jože Selak, Janez Povši�, Anton Mojstrovi�, 
Bojan Jerak, Anton Mojstrovi�. 

POVELJNIKI od ustanovitve do danes: Jože Granda, Jože Lopatec, Vinko Bizjak, Alojz Bani�, Ivan Granda, Anton 
Mojstrovi�, Vinko Gradišar, Milan Pavli�, Stane Cvitko, Ivan Povši�, Drago Ponikvar, Damijan Bani�. 

DEJAVNOSTI in AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

PGD Dobrava je vklju�eno v Gasilko zvezo Slovenije, Gasilsko zvezo Novo mesto in v poveljstvo Ob�ine Škocjan. 
Primarna naloga društva je skrb za požarno varnost na svojem požarnem okolišu in s tem skrb za posodabljanje in 
vzdrževanje gasilske opreme in kar je v današnjem �asu najpomembnejše izobraževanje. Izkušnje s podro�ja 
požarne varnosti izmenjuje s pobratenimi društvi iz razli�nih koncev Slovenije. 
Društvo je zelo aktivno tudi na podro�ju gasilskih tekmovanj, saj vsako leto sodeluje na tekmovanjih s pionirsko, 
mladinsko, �lansko in veteransko desetino. Že nekaj let društvo organizira tekmovanje za pokal PGD Dobrava in je 
vsako leto bolj obiskano. 
Društvo je tud središ�e družabnega dogajanja v okolju, saj vsako leto organizira gasilsko veselico in piknik za ob�ane, 
gasilski dom z okolico pa je tudi prizoriš�e raznih kulturnih, družabnih in športnih prireditev. 

DOSEŽKI DRUŠTVA 

1932 - ustanovitev Društva 
1933 - zgrajen gasilski dom 
1934 - nabavljena prva motorna brizgalna 
1972 - g. Jerak Alojz podari kombinirano vozilo Volkswagen z opremo »Zigler« 
1984 - zgrajen nov gasilski dom 
2001 - nabava novega gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25 z opremo, boter g. Alojz Jerak 
2002 - pobratenje s PGD Sveti Gregor 
2005 - pobratenje s PGD Šmarje pri Jelšah 
2006 - pobratenje s PGD Kokrica 

CILJI DRUŠTVA 

Prvi in najpomembnejši cilj društva je izvedba vseh aktivnosti za zagotavljanje požarne varnosti v okolišu. Drugi cilj pa 
je biti vodilno gibalo družabnega dogajanja na obmo�ju. 

 


