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 GOLO
ob 90-letnici delovanja
Leta 1927 je petnajst golskih zanesenjakov zaznalo potrebo po obrambi pred ognjem in osnovalo
temelje gasilstva na Golem. Trenutno Prostovoljno gasilsko društvo šteje 274 članic in članov, tako
operativcev kot podpornikov te dejavnosti. Razvrščeni so v drugo kategorijo in pokrivajo približno
20 odstotkov zdajšnje občine Ig.
Vsaka intervencija PGD Golo je polna adrenalina, doživetij in čustev. Pisalo se je leto 2006, 19.
junija, ko so ob 22. uri pozivniki klicali na pomoč. Zagorelo je v Podkraju; gorela sta gospodarsko
poslopje in hlev. Ker je bilo sušno obdobje, je potok v bližini požara presahnil, zato je bilo treba
vodo za gašenje dovažati iz hidrantnega sistema v Brestu.
Na intervencijo je iz garaže gasilskega doma zapeljala cisterna takratnega proizvajalca TAM iz
Maribora. Vozilo je iz garaže kot vedno zapeljal glavni strojnik. Prisedla sta še predsednik in
poveljnik društva in zdrveli so na požar, povsem običajno kot ob vsaki intervenciji. Hitelo se je po
presoji in sposobnosti voznika, saj je bilo treba na kraj dogodka pripeljati čim hitreje in - varno. Pa
takrat le ni bilo običajno in predvsem ni bilo varno, saj bi se lahko zgodila huda nesreča. V križišču,
ko je bilo treba zaviti in seveda zavirati, je namreč voznik hladnokrvno opozoril prisotne, da je vozilo
brez zavor. Samo debelo in nemo smo se spogledali, saj hitrost le ni bila tako majhna, da bi varno
zapeljali skozi križišče in nadaljevali pot. Le izjemni spretnosti voznika gre zahvala, da se je pot
končala tako, kot se je – na vseh kolesih. V mislih smo se zahvalili tudi tretji sili. Vozilo z
nedelujočimi zavorami je skoraj celotno intervencijo nemoteno dostavljalo požarno vodo, zavore pa
so bile popravljene šele ob zaključku intervencije. Poudariti je treba, da je prav to vozilo dan pred
intervencijo dostavljalo pitno vodo v hribovitem območju in je zavorni sistem normalno deloval.
Tega dogodka se v društvu velikokrat spominjajo in o njem tudi spregovorijo. Povezan je s šalo
oziroma vprašanjem: »Kaj boste napravili z denarjem, ki ga boste prejeli od intervencije?« in
odgovorom: »Popravili bomo zavore, da bomo varni na poti.«
Pod streho je že nova cisterna, na to, kako je pomembno, da je takrat, ko hitiš na pomoč,
razsodnost na pravem mestu, pa gasilci PGD Golo niso nikoli pozabili.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan
Ig, 17. marec 2017

