
 
 
 
 

 
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 BREST 
ob 110-letnici delovanja 

 
Na pobudo nadučitelja Iva Trošta je bilo leta 1907 ustanovljeno gasilsko društvo Brest – Tomišelj. Skrbelo naj 
bi za požarno varnost v fari Tomišelj, ki je spadala v gasilsko župo Ig. Le-ta je imela področje varovanja 
raztegnjeno od vasi Jezero do Škofljice. Ustanovnih članov je bilo 22 in od začetka so imeli prvo ročno 
brizgalno spravljeno kar v cerkvi v Brestu. Takrat jim je bila najbolj pri roki, saj so se klicali na pomoč k požaru 
z zvonjenjem (plat zvona). Kmalu so kupili starejšo hišo, ki so jo preuredili v gasilski dom. Leta 1912 so kupili 
novejšo ročno brizgalno, starejšo pa še danes hranijo v Tomišlju kot eno najstarejših v Sloveniji. 
Po odcepitvi od PGD Tomišelj so na okrajnem posestvu še istega leta organizirali veselico. Igrala sta Rado 
Modic in Janez Kraljič. Z izkupičkom so si kupili paradne obleke, orodje in novo motorno brizgalno domače 
izdelave. Preuredili so tudi voz za njen prevoz. 
Konec leta 1972 so dobili kombi za prevoz moštva in opreme. Bil je nagrada za uspešno žensko desetino. Leta 
1973 pa so z zbranimi sredstvi kupili novo motorno brizgalno Rosenbaver s pretokom 1200l/min. Razgibano 
je bilo tudi družabno življenje: skoraj vsako leto so organizirali veselico in vinsko trgatev. 
Ob 70-letnici društva so si zadali nalogo, da zgradijo nov gasilski dom. Pod streho je bil leta 1980 in dograjen 
dve leti kasneje, ko so porušili starega. Leta 1985 jim je gasilska brigada Ljubljana podarila rabljeno gasilsko 
vozilo - TAM 5500 s cisterno kapacitete 2200 litrov in kabino za sedem mož. Leta 1990 so kupili nov gasilski 
kombi TAM 80T. 
Gasilci so se ves čas udeleževali tekmovanj na medobčinski, regijski in državni ravni ter dosegali zavidljive 
rezultate. Ženska desetina je bila ustanovljena 1979 pod mentorstvom Antonije Prek in je bila takrat edina v 
ižanskem sektorju. Ves čas je bila zgled marsikateremu društvu na tem območju. 
Gasilski dom kot ponos vsake vasi je treba tudi vzdrževati. Večji akciji sta bili leta 1999, ko sta bili urejeni 
okolica in notranjost doma, in leta 2000, ko je bila zamenjana kritina. S pomočjo gasilske zveze Ig je pod 
streho prišlo gasilsko vozilo Iveco GVV2, leta 2006 pa je Gasilska zveza Ig po nakupu nove cisterne staro, 
znamke TAM 130T10 in kapaciteto 5000 litrov vode, namenila gasilcem v Brestu.  
Leta 2011 so na Nizozemskem, v znanem podjetju Zigler, kjer delajo nadgradnje za gasilska vozila, našli vozilo 
DAF55 GVC 16/25 in ga leto kasneje že kupili. Leta 2014 je Občina Ig poleg gasilskega doma zgradila 
večnamensko igrišče. Od leta 2016 je gasilsko društvo moderno opremljeno in izpolnjuje vse zahteve gasilske 
zveze Slovenije ter gasilske zveze Ig. Trenutno šteje 110 članov in članic. 
 
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 
  Ig, 17. marec 2017 




