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PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenje Dole ima 74 �lanov. PGD Dolenje Dole pokriva naslednje vasi: Ma�kovec, 
Dolenje Dole, Gorenje Dole, Jelendol.  
V lasti imajo gasilski dom, prostor za prireditve, gasilski kombi Mercedes Benz Sprinter GV - 1, letnik 1995, ter 
motorno �rpalko Rozenbaver 1979. 

Predsednik: Jože Ho�evar 
Poveljnik: Jani Kolenc 
Tajnik: Jože Tramte 

ZGODOVINA DRUŠTVA 

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenje Dole je eno izmed sedmih prostovoljnih gasilski društev v škocjanski ob�ini. 
Delo vseh prostovoljnih društev koordinira gasilsko poveljstvo Škocjan.  
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1975, ko se je 44 �lanov iz vasi Ma�kovec, Dolenje Dole, Gorenje Dole in Jelendol 
odlo�ilo, da ustanovi svoje prostovoljno gasilsko društvo. 
Ena od prvih društvih akcij je bila izgradnja gasilskega doma za potrebe delovanja društva v središ�u vasi Dolenje 
Dole. Gasilski dom je postal prostor, v katerem so se odvijale razne družabne in kulturne prireditve. Gasilsko društvo 
je bilo nosilec družabnega in kulturnega življenja v vasi Dolenje Dole in okoliških vaseh, razli�ne prireditve pa so 
družile �lane vseh generacij. 
Gasilski dom so �lani ob podpori vaš�anov leta 1996 prenovili, leta 1999 pa so pro�elje popestrili s kipom svetega 
Florjana, zavetnika gasilcev. 
Za delovanje gasilskega društva pa je poleg prostora potrebna tudi ustrezna oprema, zato je društvo leta 1978 kupilo 
prvi kombi, naslednje leto pa še motorno �rpalko Rozenbaver, ki jo še danes uporablja. 
Prvotno gasilsko vozilo je odslužilo svojemu namenu, zato ga je društvo leta 2001 zamenjalo s sodobnejšim vozilom. 
Novo vozilo je s seboj prineslo tudi nov izziv za gasilce, saj obstoje�i gasilski dom ni bil primeren za njegovo 
garažiranje. Zagnani gasilci so se odlo�ili, da bodo zgradili nov gasilski dom na koncu vasi ob Dolskem potoku. V letu 
2005 so prizadevni gasilci z obilico prostovoljnega dela uspeli zgraditi nov gasilski dom. Dolanske gasilce �aka še 
veliko dela, preden bo društveni dom urejen tako, kot na�rtujejo. Že zdaj pa pomeni spodbudo za mlajšo generacijo in 
zagotovilo, da bo gasilski duh v teh vaseh vel tudi prihodnja desetletja. 

DEJAVNOSTI in AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

�lani Prostovoljnega gasilskega društva Dolenje Dole se, vseh enaintrideset let obstoja in delovanja, dodobra 
zavedajo svojega osnovnega poslanstva, to je zagotavljanja pomo�i v vseh naravnih in drugih nesre�ah, še posebej v 
boju z rde�im petelinom. Tej nalogi so bile podrejene vse ostale aktivnosti: druženje vaš�anov ob razli�nih 
priložnostih, organizacija kulturnih in drugih prireditev; vse, kar se dejansko dogaja, se dogaja znotraj gasilskega 
društva, ob sodelovanju �lanov, ... gasilstvo in ostale dejavnosti se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 



DOSEŽKI DRUŠTVA 

PGD Dolenje Dole se ne ponaša s priznanji za doseganje vrhunskih rezultatov z gasilskih tekmovanj, avtoralyjev. Kot 
izjemen dosežek, ustvarjen iz ni�, ustvarjen z delom in prispevki �lanov društva ob pomo�i sredstev ob�inskega 
prora�una, lahko štejemo obstoje�i gasilski dom, sodobni gasilski objekt, ki dobiva pravo podobo, gasilsko opremo in 
ustrezno vozilo. Vse to je za okoliš štirih vasi zahteven projekt in malo je obmo�ij, ki bi ga uspela realizirati. 

CILJI DRUŠTVA 

Poleg skrbi za popolno pripravljenost za interveniranje v vsakem trenutku nameravajo �lani PGD Dolenje Dole 
intenzivno delati pri dokon�anju novega gasilskega objekta. Vzporedno s tem pa se planira veliko ve� �asa in mo�i 
nameniti osvajanju operativnih veš�in za pripadnike �lanske desetine in oblikovati novo pionirsko desetino ter jo 
usposobiti za sodelovanje na razli�nih gasilskih tekmovanjih. 

V PGD Dolenje Dole želijo, da društvo tudi v prihodnje ostane središ�e družbenega, družabnega in kulturnega 
življenja vaš�anov, ki kora�ijo svojo pot pod zvonom sv. Križa. 

 


