
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 7. 3. 2018,  

in na predlog župana občine Ig Janeza Cimpermana,  

ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2018  
 

prejme 
 

PGD MATENA 
ob 110-letnici delovanja 

 
Leta 1908 so vaščani vasi Matena in Iška Loka, potem ko so bili priče velikemu požaru v  Mateni, ki je uničil 
skoraj celo vas in terjal dve smrtni žrtvi, ustanovili gasilsko društvo. Pobudnika za ustanovitev sta bila iški 
nadučitelj Franc Trošt in Alojz Minatti, prvo vodstvo pa so sestavljali predsednik Janez Jere, podpredsednik 
Franc Stražišar, blagajnik Martin Pirc in tajnik Anton Ciber. Skupno društvo, ki je vodilo gradnjo doma v 
Senožetki, je delovalo do leta 1926, ko se je na predlog načelnika GD Iška Loka Ivana Cibra in s strinjanjem 
članov društva razdelilo. Ustanovljeno je bilo Gasilsko društvo Matena, društvi pa sta si razdelili gasilsko 
opremo, orodje in obleke. 
Člani PGD Matena so zgradili dom in kupili gasilski voz s konjsko vprego. Nato so leta 1935 dom povečali, leta 
1940 nabavili motorno brizgalno, ki so jo ohranili tudi v vojnem času in je služila svojemu namenu še po 
vojni, ko je društvo ponovno oživelo. Prvi povojni sestanek je bil 22. 2. 1946, ko so se dogovorili za gradnjo 
novega gasilskega doma, ki je bil dograjen že leta 1947. Leto kasneje je društvo kupilo prvo gasilno brizgalno 
in še nekaj drugega orodja, potrebnega za intervencije. Leta 1952 je bil gasilski dom povečan: dozidano je 
bilo prvo nadstropje, v katerem so uredili dvorano. Kasneje sta bila zamenjana ostrešje in kritina, nato 
garažna vrata ter okna v spodnjih prostorih, dograjeni sanitarni prostori, urejena sejna soba ter centralno 
ogrevanje v pritličju. Leta 2009 je bila ponovno zamenjana streha, po septembrskih poplavah v letu 2010 
opravljena sanacija spodnjih prostorov, dve leti kasneje prebarvana fasada. 
Leta 1958, ob 50-letnici obstoja društva, so razvili prvi prapor.  
Leta 1926 je imelo društvo gasilski voz na konjsko vprego, leta 1962  prvo gasilsko vozilo »štajer«, ki je služilo 
do leta 1970, ko so ga zamenjali s »fiatom 615«. Leta 1971 so nabavili prikolico za prevoz motorne brizgalne, 
dve leti kasneje so se opremili s kombijem IMV, kasneje z orodnim vozilom TAM ter leta 2008 s sodobnim 
gasilskim vozilom Mercedes benz GVV-1 CDI 615. Leta 1973 je bila nabavljena motorna brizgalna znamke 
Rosenbauer in leta 2009 agregat.  
Društvo pošilja svoje člane na različna usposabljanja in izobraževanja. S pionirskimi, mladinskimi in članskimi 
ekipami se uspešno udeležuje gasilskih tekmovanj. Veliko skrbi posvečajo vključevanju vaške mladine v 
gasilske vrste.  
Člani društva se vključuje v intervencijska reševanja v domači vasi, pa tudi v akcije v okviru GZ Ig in GZ 
Slovenije. Veliko vlogo so odigrali ob poplavah leta 2010 in 2014, ko je bilo pod vodo in praktično odrezano 
od sveta pol Matene.  
 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 

Ig, 16. marec 2018 


