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PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

V Ob�ini Škocjan gasilsko službo opravlja v okviru Ob�inskega gasilskega poveljstva 7 prostovoljnih gasilskih društev, 
ki so vklju�ena v Gasilsko zvezo Novo mesto.  
Prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje je društvo I. kategorije. V svojih vrstah združuje krajane z obmo�ja Ob�ine 
Škocjan, in sicer iz vasi Grmovlje, Hudenje, Dobruška vas in Doljna Stara vas. V okviru društva deluje tudi desetina 
Hudenje, katere �lani so krajani vasi Hudenje. V društvo je bilo na dan 31. 12. 2005 v�lanjenih 140, �lanov med 
katerimi je 9 pionirjev in 7 veteranov. Izmed �lanov je za obdobje petih let voljen Upravni odbor društvav v katerem so 
poleg ostalih �lanov neposredno tudi predsednik, poveljnik in tajnik društva. 

Na zadnjih rednih volitvah vodstva društva v letu 2003 so bile najpomembnejše funkcije društva zaupane naslednjim 
�lanom: 
PREDSEDNIK Anton Marin�i� 
POVELJNIK Jože Zorko 
TAJNICA Brigita Pirh 
BLAGAJNIK Jože Praznik 

ZGODOVINA DRUŠTVA 

V za�etku prejšnjega stoletja so bili gasilci organizacijsko povezani z gasilci iz Škocjana. Leta 1912 pa je bilo uradno 
ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Grmovlje. Ustanovni �lani društva so bili: Franc Kirar, Štefan Gruden, 
Janez Vr�ek in Anton Bregar. Najaktivnejši med pobudniki za ustanovitev društva je bil Franc Kirar, ki je že pred 
ustanovitvijo aktivno deloval pri drugih društvih. V prvih za�etkih je bilo v društvo v�lanjenih 12 �lanov, z leti pa je 
število naraslo na 50 �lanov. V za�etku delovanja so �lani in vaš�ani postavili zasilen dom v bližini potoka Radulja za 
potrebe delovanja društva in hrambo opreme. Društvo je v za�etku delovalo v okviru Gasilske župe v Mokronogu, 
kasneje pa v okviru Gasilske župe Krško. Med gasilci je v tistem �asu veljalo geslo: Bog ohrani nas kolere, ognja in 
vojske. 

�lani društva so poleg požarnega varstva skrbeli tudi za družabno življenje. Leta 1925 so v Grmovljah ustanovili 
pihalni orkester. Nastal je na pobudo Janeza Ober�a, ki je igral na trobento. S pomo�jo Antona Ho�evarja je v vasi 
zbral ljubitelje glasbe in ustanovil orkester, ki je štel 13 �lanov. Vaje so imeli doma pri ustanovitelju, ki je priskrbel tudi 
note za igrane skladbe. Vaje so potekale z velikim elanom, kajti imeti instrument in igrati v vaški godbi je bila velika 
�ast. Poleg nastopov na prireditvah so igrali tudi vsako nedeljo po prvi maši pred farno cerkvijo v Škocjanu. Orkester 
je deloval približno do leta 1945. 

Kljub prostovoljnim prispevkom krajanov so zaradi kroni�nega pomanjkanja denarja �lani za�eli vsako leto prirejati 
gasilske prireditve s katerimi so bogatili društveno blagajno. �lani so se udeleževali tudi prireditev, ki so jih 
organizirala društva na obmo�ju takratnega delovanja PGD Grmovlje. Za društvo je bilo zelo pomembno leto 1934, ko 
je bila sprejeta odlo�itev o nakupu nove motorne brizgalne. Uraden prevzem in blagoslov motorne brizgalne 



Rosenbauer je bil leta 1937. Prav tako pomembno je bilo naslednje leto 1938, v katerem je društvo kupilo prvi 
avtomobil v svoji zgodovini. 

Med drugo svetovno vojno so bili težki �asi tudi za društvo, vas Grmovlje je v tem �asu prišla pod nemško oblast. 
Nemci so društvu odvzeli vso opremo, ki so jo našli. Iz tega �asa je znan dogodek, ko je �lan društva Alojz Ho�evar, ki 
je znal nemški jezik pravo�asno, pred Nemci skril motorno brizgalno tako, da je na njo poveznil vinsko kad.  
 
Po drugi svetovni vojni je �lane prevzela zamisel o gradnji gasilskega doma. Kljub težkim �asom po vojni so dom leta 
1948 zgradili v na sredi vasi, kjer stoji še danes. Dom je društvo skozi desetletja redno vzdrževalo, temeljita obnova z 
dograditvijo prvega nadstropja in novega stolpa je bila opravljena okoli leta 1978. Druga obnova in manjša preureditev 
je bila opravljena leta 2000, ko je društvo na dom postavilo kipec sv. Florjana, in leta 2002 ob nakupu sodobnega 
vozila z opremo.  
 
V okviru društva je od leta 1980 organizirana desetina Hudenje, ki deluje na podro�ju vasi Hudenje, kjer ima od leta 
1985 svoj dom in opremo. Glede števila �lanov sta pomembni leti 1985 in 1986, ko se je število �lanov skoraj 
podvojilo. Danes (leto 2006) je v društvu v�lanjenih 140 �lanov. 

DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

Društvo je humanitarna, nestrankarska in nepridobitna organizacija, ki prostovoljno vklju�uje v svoje �lanstvo ob�ane, 
ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva ter preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesre�ah. 
Glavne naloge društva so: gasi požare, varuje in rešuje ljudi in premoženje, nenehno opravlja preventivne naloge, 
vzdržuje prostore, opremo, naprave, orodje, skrbi za izobraževanje itd. »Naše požarno obmo�je, za katerega smo 
zadolženi, �eprav po svojih najboljših mo�eh nudimo pomo� tudi izven našega požarnega obmo�ja, je na obmo�ju 
Ob�ine Škocjan, in sicer vasi Grmovlje, Dol. Stara vas, Dobruška vas in Hudenje.« 
Društvo sodeluje z društvi v ob�ini Škocjan in širše, �lani se udeležujejo prireditev, kot so: ob�ni zbori društev, 
gasilske prireditve, prireditve, ki jih organizira ob�ina, prireditve ob 4. maju, pogrebi ... Društvo kljub težavi, da ne 
razpolaga s svojim prostorom, ve� ali manj vsako leto organizira javno prireditev gasilsko veselico, ki jo omogo�ijo 
�lani s prostovoljnim odstopom privatnih prostorov.  
V društvu sta organizirani dve tekmovalni ekipi, mladinska in �lanska. Ekipi vsako leto društvo zastopata na 
tekmovanjih, ki jih organizira Gasilska zveza Novo mesto, PGD Škocjan in po možnosti na ostalih tekmovanjih v 
organizaciji bližnjih društev. 

DOSEŽKI DRUŠTVA 

Društvo je vsa leta od ustanovitve aktivno opravljalo svoje poslanstvo. Med najve�je dosežke društva spadajo: društvo 
je v za�etku delovanja poskrbelo za družabno življenje z ustanovitvijo pihalnega orkestra leta 1925, nakup motorne 
brizgalne leta 1937, svoje prvo vozilo je društvo pridobilo pred drugo svetovno vojno, po vojni je bil postavljen nov 
gasilski dom, ob 65 - letnici društva 21. maja 1978 na novo dograjen in obnovljen gasilski dom, prevzem novega 
vozila in motorne brizgalne, leta 1985 desetina Hudenje kon�a gradnjo novega doma, leta 2000 obnova zunanjosti 
gasilskega doma in slovesnost ob odkritju podobe zavetnika gasilcev sv. Florjana. 10. avgusta 2002 je bila velika 
prireditev v po�astitev 90 - letnice obstoja društva. Ob praznovanju je bila organizirala velika parada in prevzem 
sodobnega vozila GV-V1, Mercedes Benz Sprinter 412 in opreme.  
Po sklepu Gasilske zveze Slovenije je društvo leta 2002 prejelo odlikovanje gasilsko plamenico I. stopnje. 

CILJI DRUŠTVA 

Nadaljnje delovanje društva v duhu gasilstva, pridobivanje novih �lanov, izobraževanje �lanov, ohranjati spoštljiv 
odnos do zgodovine, veteranov in najstarejših �lanov društva. Glede tehni�ne opremljenosti pa po naših najve�jih 
možnostih in potrebah slediti razvoju gasilne tehnike in pridobivati novo opremo. V prihodnosti je cilj društva pridobitev 
nove lokacije in gasilskega doma. 

 


