
 
 
 
 

 
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 VRBLJENE-STRAHOMER 
ob 110-letnici delovanja 

 
 

Po znanih podatkih se je leta 1907 na pobudo tomišeljskega učitelja Ivana Trošta zbralo 20 mož in 
ustanovilo Prostovoljno gasilno društvo Vrbljene, kateremu se je kasneje pridružil še Strahomer. 
Namen ustanovitve društva je bil razvijati in zapolniti življenje na vasi, glavni povod pa so bili 
verjetno požari ob koncu 19. stoletja. 
Člani društva so od vaščanov pridobili del skupnega pašnika, kjer so sezidali dom, ki so ga 
uporabljali tako za sestankovanje kot za shranjevanje opreme in orodja. Kolikor je mogoče sklepati 
po edini ohranjeni fotografiji iz tistega časa, so od takratne občine dobili v uporabo tudi ročno 
brizgalno, na kateri je zanimiv napis "Občina Verbljene 1903". 
Vse do izbruha prve svetovne vojne je društvo marljivo in zavzeto delovalo, med njo pa se je 
članstvo tako zredčilo, da je nekaj let obstajalo zgolj na papirju. Leta 1968 je razvilo svoj prvi prapor, 
ves čas pa se je nabavljala sodobnejša oprema in vozila. Zaradi prostorske stiske se je ob koncu 80. 
let gasilski dom razširil na novo garažo, nad garažo pa so se uredili klubski prostori. Vedno je 
obstajala želja po sodobnejši opremi in tako je bilo leta 1991 pridobljeno vozilo TAM 5500 z 2200 
litri vode.  
Razvoj kraja in potrebe po večji garaži so člane društva prisilili, da so leta 1995 začeli pridobivati 
dokumentacijo za temeljito obnovo in razširitev gasilskega doma. Dela so začeli leta 1997. Na novo 
so pridobili velik garažni prostor, sanitarije, skladišče, klet in veliko kulturno dvorano. Ponovno se je 
ponudila priložnost in leta 2000 je v garaži stalo vozilo TAM 130 s 4000 litri vode. Ker tehnologija 
hitro napreduje, je bilo leta 2008 kupljeno novo podvozje iveco daily, v naslednjem letu pa je bila 
izdelana nova nadgradnja GVV-1. Trenutno pa se izdeluje nova nadgradnja na podvozju MAN, ki je 
bil kupljen v lanskem letu. Vozilo bo tipa AC 24/70.  
110 let obstoja in delovanja društva bodo člani 30. 4. 2017 počastili s parado in prevzemom novega 
vozila.  
 
 
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 
  Ig, 17. marec 2017 




