
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 7. 3. 2018,  

in na predlog župana občine Ig Janeza Cimpermana,  

ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2018  
 

prejme 
 

PGD IŠKA LOKA 
ob 110-letnici delovanja 

 
Nenehna nevarnost požarov in razgibano narodnopolitično gibanje sta pred 110 leti spodbudila prebivalce 
Iške Loke in Matene k skupni ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva. Prvi delovni odbor se je sestal 
19. marca 1908. Pri ustanavljanju društva sta pomagala načelnik gasilske župe Franc Trošt in podnačelnik 
Alojz Minatti. Na praznik svetega Florjana, zavetnika gasilcev, 4. maja 1908, je bil sklican prvi občni zbor in to 
je dan ustanovitve PGD Iška Loka – Matena. Člani društva so takoj pristopili k delu. V Senožetki so zgradili 
manjši gasilski dom, sredi vasi skopali vodnjak »na BČI«, nabavili orodje, opremo in ročno brizgalno. 
Na željo obeh vasi so na občnem zboru 17. oktobra 1926 društvo razdelili na PGD Iška Loka in PGD Matena. 
Razdelili so ustvarjeno premoženje, člani PGD Iška Loka pa nabavili nov gasilski voz za moštvo in opremo. 
Društvo je uspešno delovalo do novembra 1941, ko so Italijani prepovedali delovanje. Knjige in del opreme 
so člani zakopali in skrili pred uničenjem. Ob ofenzivi maja 1942 so Italijani porušili star gasilski dom v 
Senožetki. Za gradnjo novega v središču vasi so se člani odločili na sestanku leta 1946 ter ga z veliko 
udarniškega dela vseh vaščanov zgradili v letu dni. Prva motorna brizgalna je iz leta 1949, iz leta 1960 je 
starejše orodno vozilo Stayer, prvi društveni prapor je društvo razvilo leta 1968. 
Društvo ima zdaj v uporabi vozilo GV-1, Mercedes Benz Sprinter, letnik 2004, in vozilo AC 16/45, TAM 130, 
letnik 1987, ki je bilo kupljeno, obnovljeno in svečano predano v uporabo leta 2017. Na intervencijah sta v 
uporabi motorni brizgalni Rosenbauer, letnik 1977 ter 2013. 
Skozi leta je bilo opravljenih več adaptacij gasilskega doma, končno podobo pa je središče kulturnega in 
družbenega dogajanja v vasi dobilo v letu 2018 – v zgledno urejenem gasilskem domu je prostor, ki pomeni 
generacijsko stičišče otrok, mladine in vseh vaščanov Iške Loke. S svojim delom predvsem ob žledolomu in 
poplavah v letu 2014 so prostovoljni gasilci prepričali občane, da so tista sila, na katere lahko računaš v 
vsakem trenutku. 
Društvo šteje 146 članov, od tega je 36pionirjev in mladincev, ki v gasilskih disciplinah na državnih in drugih 
tekmovanjih že dosegajo odlične rezultate. Tako se za nadaljevanje poslanstva društva – pomoč ob nesrečah 
in pomoč sočloveku - ni treba bati.  

 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 

Ig, 16. marec 2018 


