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 KOT-STAJE
ob 90-letnici delovanja
Leta 1927 je bil ustanovni občni zbor gasilskega društva v Kotu. V Platnarjevi hiši se je ob
navzočnosti župnega načelnika Jakoba Modica iz Bresta in župnega tajnika Jožeta Kozine iz Iga
sestalo 26 vaščanov. Na občnem zboru so bili izvoljeni prvi predstavniki društva, in sicer načelnik
Franc Sterle (Staje), podnačelnik Jože Debevc (Kot), tajnik Jakob Križman (Staje) in blagajnik Janez
Možek (Kot).
Prvo leto so proslavili z veselico, svoj obstoj pa nadaljevali delavno. Naslednje leto so namreč
postavili gasilski dom, nato kmalu nabavili vprežno vozilo z ročno brizgalno in si z lastnimi sredstvi
kupili gasilske obleke. Naslednja leta se je, z manjšimi prekinitvami med 2. svetovno vojno in po
njej, pridobljena oprema zgolj vzdrževala.
V društvo so se vključevali novi člani, zamenjala se je generacija, prišel je novejši čas in stare
pripomočke je bilo treba nadomestiti z modernejšimi. Najprej so ročno brizgalno zamenjali z
motorno, potekati so začela obnovitvena dela na gasilskem domu. Gasilci so hrepeneli po
avtomobilu, brez katerega ni pravega gasilskega društva. S širšo akcijo po ižanskem sektorju in s
požrtvovalnostjo članov društva so leta 1978 kupili tudi nov gasilski kombi.
V nadaljnjih letih je društvo uspešno delovalo; pridobili so vso potrebno opremo za alarmiranje,
zamenjali so orodno vozilo in imeli tudi prvo žensko desetino.
Večja prelomnica pa se je zgodila leta 2010, ko so začeli graditi nov, večji gasilski dom in v
naslednjih letih uredili še okolico z igriščem. Ta preskok je v društvo pripeljal tudi več mladih. Leta
2015 je društvo pridobilo vozilo GVC 16/25, ki pomeni velik napredek pri protipožarni varnosti v
vaseh Kot in Staje.
Društvo operativno pokriva vasi Staje in Kot in danes šteje 102 članov, od katerih je 20 operativnih.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.

Janez Cimperman
župan
Ig, 17. marec 2017

