
 
 
 
 

 
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 TOMIŠELJ 
ob 110-letnici delovanja 

 
Na pobudo nadučitelja Ivana Trošta je bilo 4. maja 1907 ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo 
Tomišelj – Brest. Društvo je takoj po ustanovitvi kupilo ročno brizgalno, ki deluje še danes in je 
edinstven primerek tehnične dediščine. Strokovnjaki ocenjujejo, da je bila izdelana pred letom 
1830. 
Zaradi velikih izgub med članstvom (21 od 56) je delovanje društva zamrlo do leta 1947, ko se je 
ponovno obudilo. Že leta 1952 so ustanovili prvo žensko desetino v sektorju Ig. Redno delo je 
zahtevalo drugačno organiziranost in leta 1955 so se z Brestom tovariško razšli: nastali sta 
Prostovoljno gasilsko društvo Tomišelj in Prostovoljno gasilsko društvo Brest. 
Začetni polet je pomagal k nabavi lastnega prapora, sirene v zidanem stolpu (prvem v sektorju Ig)  in 
izobraževanju vodstvenega in učiteljskega kadra. Leta 1957 (ob 50-letnici društva) so kupili furgon 
Opel Blitz, ki so ga preuredili v gasilsko vozilo – spet prvo v sektorju Ig. Ves čas pa so skrbno delali 
na področju izobraževanja in tekmovanja, predvsem pa so bile aktivne ženske s svojim mentorjem. 
Kot zanimivost : v letu 1958 so članice z mentorjem pomagale ukrotiti velik požar na Škofljici – brez 
moške pomoči. 
Danes ima društvo prek 130 članic in članov, od tega več kot 40 članov operativne enote, ki so 
usposobljeni za izvajanje gasilskih nalog. Številčen je tudi podmladka. Društvo vodita poveljnik Jure 
Mavec in predsednik Andrej Kuralt. Požarno območje obsega vasi Tomišelj in Podkraj, velik del 
krimskih gozdov in del Ljubljanskega barja. PGD Tomišelj je osrednja enota v sektorju, ki obsega 
Tomišelj, Podkraj, Brest, Mateno in Iško Loko. V zadnjem obdobju ima društvo v povprečju šest 
intervencij letno, ki obsegajo gašenje požarov, nudenje tehnične pomoči in odpravljanje posledic 
naravnih ujm. 
PGD Tomišelj ima gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 ter gasilsko vozilo GV-1. Obe vozili sta 
opremljeni s pripadajočo in dodatno opremo. Društvo razpolaga tudi z močnejšim agregatom, 
večjim številom potopnih črpalk in ostalo opremo za posredovanje ob naravnih ujmah. 
Poleg opravljanja gasilske službe in rednega usposabljanja članov operativne enote PGD Tomišelj 
veliko časa in energije namenja gradnji novega gasilskega doma. 
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 
  Ig, 17. marec 2017 




