Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 9. 3. 2016,
in na predlog Sveta vaške skupnosti Kot in PGD Kot-Staje
PRIZNANJE Občine Ig za leto 2016
prejme

FRANC PLATNAR
za aktivno delo pri razvoju gasilstva in na kulturnem področju v kraju
Franc Platnar se je rodil leta 1954 v Kotu in že kot otrok z vrstniki naredil marsikatero dobro
delo za svojo vas. Leta 1970 je postal član PGD Kot-Staje in kot mladinec pomagal pri obnovi
starega gasilskega doma in pri nabavi motorne brizgalne. Njegovo delo v društvu je postalo
leta 1980 še bolj aktivno, saj je postal poveljnik društva. To funkcijo je opravljal 13 let. Med
leti 1988 in 1993 je bil tudi član komisije za strokovno vzgojo in izobraževanje pri Gasilski
zvezi Vič-Rudnik. V tem obdobju je PGD Kot-Staje kupilo prvi avtomobil. Organiziral in izuril je
prvo žensko desetino, da je pripravljena odšla na tekmovanje, pa tudi fantje so pod njegovim
vodstvom dosegali odlične rezultate.
Leta 1993 je postal predsednik gasilskega društva; predsedniško delo je opravljal do leta
2013, torej polnih 20 let. V tem času je bil obnovljen star in leta 2010 zgrajen nov gasilski
dom z igriščem, v kar je vložil ogromno svojega časa in dela. V njegovem predsedniškem
mandatu je bilo zamenjano tudi gasilsko vozilo. Sodeloval je pri ustanovitvi Gasilske zveze Ig,
v kateri je bil 18 let član upravnega odbora. Zdaj je v društvu predsednik odbora za veterane.
Za delo v gasilstvu je dobil priznanja Gasilske zveze Slovenije.
Frenkove aktivnosti pa se ne končajo pri gasilcih, saj so sledi njegovega dela vidne tudi v vasi
Kot, kjer je bil član različnih odborov in vaškega sveta. S svojim delom in organizacijo je že v
70. letih sodeloval pri gradnji meteorne kanalizacije, asfaltiranju ceste po vasi in obnovi
vodovoda, še posebej aktiven pa je bil pri obnovi elektrike in postavitvi javne razsvetljave. Pri
projektu javne razsvetljave je sodeloval tudi na območju takratne krajevne skupnosti Ig, kjer
je bil tudi član sveta.
K zapisanemu je treba dodati še eno zelo aktivno področje, ki mu je posvetil veliko svojega
časa: to je kultura. Štiri desetletja je bil član pevskega zbora Iška vas in kasneje okteta Orfej.
Deloval je tudi v dramski skupini, zadnja leta pa prepeva v cerkvenem zboru župnije Ig. Za
delo v kulturi je njegova družina dobila tudi občinsko priznanje.
Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan
Ig, 18. marec 2016

