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Moški pevski zbor PGD Dornberk 
Krajevna skupnost Dornberk je leta 2012 praznovala 150-letnico ustanovitve čitalnice. Le-te 
so se ustanavljale glede na zgodovinske potrebe in zahteve po organiziranem delovanju ter 
razvoju kulturnih dejavnosti v smislu narodnega prebujanja. Ustna izročila in pisni dokumenti 
nam razkrivajo, da je bila največja pozornost najprej usmerjena v čitalnice, kmalu zatem pa v 
ustanavljanje, gojenje in razvoj zborovskega petja.  
Zgodovina Moškega pevskega zbora PGD Dornberk ne sega tako daleč nazaj, je pa Dornberk 
že takrat slovel kot vas, v kateri je bilo doma kultivirano zborovsko petje. Tradicija dobrega 
zborovskega petja se je v Dornberku ohranila vse do danes.  
Dobro petje je bilo prisotno tudi v gasilskem domu v Dornberku, kjer nista minila ne prireditev 
ne dogodek brez zapetih pesmi, ki so jih radi zapeli člani društva in drugi prisotni. 
Neorganizirano, a kvalitetno petje je bilo v gasilskem domu prisotno več let zapored. Med člani 
društva je bilo nekaj odličnih pevcev, kar pa ni nič nenavadnega, saj je Dornberk slovel tudi po 
tem, da je vsaka hiša imela dobrega pevca.  
Vsa ta dejstva in spoznanje, da v gasilskih društvih širom Slovenije že delujejo pevski zbori, so 
vzpodbudila takratno vodstvo PGD Dornberk k ustanovitvi gasilskega pevskega zbora. Pobudo  
so leta 1996 prevzeli Joško Harej, Bogdan Žorž in Ivan Vidmar, ki so zbrali vse člane društva, ki 
so imeli željo peti, v pevskem zboru ter ustanovili Moški pevski zbor PGD Dornberk.  
Umetniški vodja je postal Joško Harej, ki je ožji in širši javnosti – poleg tega, da je kot gradbenik 
pomagal pri razvoju Dornberka – poznan kot odličen pevovodja, saj je od leta 1958 veljal za 
organizatorja petja v Dornberku. Do ustanovitve Moškega pevskega zbora PGD Dornberk je že 
vodil različne moške in mešane pevske zbore, kot so Provox, moški zbor Soča v Novi Gorici, 
mešani zbor Briški grič v Števerjanu in moški zbor F. Zgonik v Braniku. Organiziral ali sodeloval 
je na mnogih koncertih, revijah in proslavah. Vsako leto je sodeloval na sklepnih prireditvah 
Primorska poje ter Pesem Primorske. Na festivalski prireditvi Naša pesem, ki je leta 1978 
potekala v Mariboru, je z mešanim pevskim zborom prejel bronasto plaketo. Danes poleg 
gasilskega zbora vodi še Svetogorski pevski zbor, katerega člani so tudi nekateri člani 
gasilskega pevskega zbora.  
Znanje in izkušnje umetniškega vodje so – ob rednih vajah, ki so potekale v gasilskem domu in 
drugih prostorih – zagotavljale hiter napredek zbora. Že istega leta je zbor nastopil na 12. 
srečanju gasilskih pevskih zborov v Podbrdu. Izkušnja je bila dobra in sprejet je bil sklep, da se 
nadaljuje z delom v pevskem zboru. Povabljeni so bili vsi, ki so imeli željo nastopati v njem. 
Odzvalo se je več dobrih pevcev, ki so se tudi včlanili v PGD Dornberk. Zbor je s svojimi pesmimi 
postal poznan in je sodeloval na več prireditvah v Dornberku ter okolici. S petjem je popestril 
in prispeval pridih slovesnosti na 4. seji Plenuma Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal leta 
2010 v  Novi Gorici. Že naslednje leto  – ob praznovanju 100-letnice ustanovitve PGD Dornberk 
– je gostil 27. srečanje gasilskih pevskih zborov. S tem se je – poleg priznanja za ubrano petje 
– proslavil tudi kot odličen organizator. Spomini na srečanje so nepozabni in upamo, da bo v 
naših ušesih še dolgo odmevala pesem Potnik, zapeta v izvedbi združenih gasilskih pevskih 
zborov. 
Leta 2018 je vodenje pevskega zbora prevzel Janko Harej, kar je prineslo spremembe v 
repertoarju pesmi. Pevski zbor izvaja predvsem ljudske in domoljubne pesmi, primerne za vse 
priložnosti, na katerih zbor nastopa. S ponosno zapeto gasilsko himno dvignejo razpoloženje 
na vseh prireditvah, ki jih organizirata PGD Dornberk in GZ Goriške. Himna pride še posebej v 
poštev ob vsakoletnih občnih zborih društva, saj se člani ob tem zavemo poslanstva v sistemu 



zaščite in reševanja. Pevski zbor sodeluje tudi na pogrebnih slovesnostih ob slovesih 
preminulih članov. 
Danes v Moškem pevskem zboru PGD Dornberk aktivno poje 16 članov, ki se redno udeležujejo 
vaj in nastopov ob praznovanjih sv. Florjana, dneva vseh svetih ter na drugih prireditvah, ki jih 
organizira PGD Dornberk. V zadnjem času se udeležujejo tudi proslav in praznovanj, ki jih 
organizirata Osnovna šola in Krajevna skupnost Dornberk. Na nastopih se lahko primerja z 
drugimi pevskimi zbori in gasilstvo predstavlja na drugačen – kulturni način. 
Upamo, da se bo tradicija dobrega zborovskega petja v PGD Dornberk nadaljevala tudi v 

prihodnje, hkrati pa želimo izreči zahvalo vsem posameznikom in organizacijam, ki so 

sodelovali s pevskim zborom ter mu pomagali pri njegovi dejavnosti.1 
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