Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 8. 3. 2017,
in na predlog Janeza Cimpermana, župana občine Ig
ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2017

prejme

PGD ŠKRILJE
ob 90-letnici delovanja

Takole se je začelo: leta 1926 požar pri Janezu Železniku. Nesreča je prestrašila vaščane. Mnogi med
njimi so začeli razmišljati o skupini ljudi, ki bi ob morebitni podobni nesreči lahko organizirano
stopila v boj s sovražnikom – ognjem. Med glavnimi pobudniki ustanovitve društva je bil tovariš
Pepe Glavan, v pomoč so mu bili še Martin Usnik, Jakob Lenič, Franc Lenič in Jernej Golob. Tako je
bilo leta 1927 ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo Škrilje.
Po zaslugi vaščanov in članov je društvo že naslednje leto zgradilo gasilski dom, leto kasneje pa
nabavilo motorno brizgalno, cevi in opremo. Zatem je prišlo težko obdobje: italijanski okupator je
leta 1941 požgal gasilski dom, vsa oprema je bila odpeljana, društvena dejavnost pa prepovedana.
Po končani vojni so vaščani zavzeto in marljivo obnovili gasilski dom. Akcijo so vodili Jakob Kunilo,
Justin Peček in Marjetka Lenič. Dom je bil namenjen filmskim predstavam, uprizarjanju iger,
predavanjem in prireditvam ob narodnih in državnih praznikih.
Zaradi potreb po večjem gasilskem domu se je leta 1977 začela gradnja novega doma. Vse do danes
se je stavba redno vzdrževala in adaptirala, prav tako gasilska oprema, ki se posodablja in prilagaja
zahtevam sodobnega in predvsem varnega gasilstva. Člani pa z različnimi usposabljanji in tečaji
vseskozi dopolnjujejo svoje znanje ter z vajami in intervencijami nabirajo izkušnje.
Društvo danes šteje 179 članov, od tega je za operativno pripravljenost oz. posredovanje
usposobljenih 20 gasilcev.
Primarno območje v primeru intervencije je vas Škrilje z zaselki, Ledine, Tlake, Vrhek in Krajček ter
gozdovi Mokerca. V primeru večjih intervencij pa se intervenira na celotnem območju občine Ig.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.

Janez Cimperman
župan
Ig, 17. marec 2017

