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PREDSTAVITEV DRUŠTVA 

Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad se razprostira na severozahodnem obmo�ju Ob�ine Škocjan. Požarni okoliš 
zajema naslednje vasi: Zagrad, Klenovik, Velike Poljane, Male Poljane, Gornjo Staro vas in Gabernik. 
PGD Zagrad deluje pod okriljem OGP Škocjan in GZ Novo mesto. Društvo danes šteje 126 �lanov. 

Predsednik: Peter Dulc 
Poveljnik: Franci Matko 
Tajnik: Jože Vovko 

Pobrateno gasilsko društvo PGD Zagrada je PGD Jarše Rodica iz GZ Domžale. Na pobudo takratnega predsednika 
PGD Zagrad je leta 1996 prišlo do pobratenja. To sodelovanje med društvi je na dobri ravni. 

ZGODOVINA DRUŠTVA 

Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad je bilo ustanovljeno 2. 4. 1978, na pobudo Jožeta Tomaži�a in njegove žene 
Polde. Sestali so se na prostoru nekdanje kova�nice v Zagradu. Udeleženih je bilo 20 �lanov, ki so izglasovali tudi 
prvo vodstvo: predsednik Jože Tomaži�, poveljnik Albert Povše, tajnik Ivan Lahne, blagajnik Peter Dulc. 
Ustanovni �lani so: Jože Tomaži�, Peter Dulc, Antonija Dulc, Alojz Debevc, Anton Giodani, Ivan Hrastar, Ana Kocjan, 
Alojz Kocjan, Franc Kocjan, Ivan Kunstelj, Ivan Lahne, Jože Markovi�, Jože Matko, Janez Povše, Marija Povše, Albert 
Povše, Jože Povše, Franc Povše, Jože Rupar in Anton �ešnovar. 
Takoj po ustanovitvi so pri�eli z izgradnjo gasilskega doma in nabavo najnujnejše opreme. 
Leta 1981 je bila otvoritev novega gasilskega doma in šest �lanov je z izobraževanjem pridobilo �in nižji gasilski 
�asnik. Nadaljevala se je nabava opreme: leta 1983 nakup motorne brizgalne Rozenbauer - 800 l in leta 1984 nabava 
gasilskega vozila Reno IMV - kombi. 
Ves �as delovanja se operativci izobražujejo in udeležujejo gasilskih tekmovanj. Leto 1998 je bilo za društvo 
prelomno, ker so nabavili novo gasilsko vozilo Reno Master GV-1 in visokotla�no �rpalko Kontorna z 300 l vode, ki jo 
vozijo v vozilu. 

 
DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI DRUŠTVA 

- Opravljanje preventivnih pregledov gospodinjstev in hidrantov, raznih �istilnih ter delovnih akcij. 
- Aktivno sodelovanje pri organizaciji veselic in drugih prireditev, ki jih organizira ob�ina Škocjan oziroma društva, 
poveljstva (proslave, pogrebi itd.). 
- Udeležba na gasilskih tekmovanjih vsako leto z dvema �lanskima, mladinskima in pionirskima desetinama, ki jih 



organizira OGP Škocjan ali GZ Novo mesto. 
- Mentor PGD Zagrad že nekaj let uspešno sodeluje z Osnovno šolo Frana Metelka Škocjan v pripravah in 
tekmovanjih društev Mladi gasilec. 
- Vsako leto se �lani udeležujejo raznih izobraževanj in te�ajev za pridobitev raznih znanj. 
- V mesecu požarne varnosti operativni �lani sodelujejo na skupni vaji, ki organizira OGP Škocjan. 

DOSEŽKI DRUŠTVA 

Društvo se lahko pohvali s številnimi pokali in medaljami na razli�nih tekmovanjih. Njihov najve�ji dosežek pa je bilo 1. 
mesto na državnem tekmovanju desetine mladink v Žižkih (Prekmurje) maja 1998. 
Danes so prav ponosni na desetino pionirjev, ki so dosegli že nekaj prvih mest na tekmovanju v okviru GZ in seveda 
na desetino mladink in pionirk, ki prav tako razveseljujejo svoje gasilce s svojimi rezultati. 

CILJI DRUŠTVA 

Njihovi cilji so: 
- nadaljnje delovanje �lanov društva na preventivnem podro�ju, 
- vzdrževanje in nabava gasilske opreme in izobraževanje �lanov in �lanic po pravilih gasilske službe, kot narekuje 
pravilnik o gasilstvu, 
- izvedba vzdrževalnih del na gasilskih objektih in veseli�nem prostoru, 
- udeležba na gasilskih tekmovanjih v okviru OGP in GZ ter doseganje dobrih rezultatov, 
- uresni�evanje teko�ih ciljev, ki se pojavljajo. 

 


