
21. marec je praznik Občine Ig. Letošnja slavnostna prireditev s podelitvijo občinskih priznanj je bila v 

petek 18. marca 2011 v športni dvorani na Igu.  Po uvodnem nagovoru župana Janeza Cimpermana so v 

kulturnem programu nastopali otroci Vrtca Ig, učenci OŠ Ig, Ženski pevski zbor Ig, folklorna skupina Izviri 

Tomišelj, člani karate kluba, posebna gostja večera pa je bila ena najboljših slovenskih vokalistk Alenka 

Godec. 

Svojo vsakoletno razstavo ob občinskem prazniku je v dvorani pripravilo tudi Društvo žena in deklet na 

podeželju Ig. 

Letošnji dobitniki priznanj so:  

VRSTA PRIZNANJA PREDLAGATELJ PREJEMNIK PRIZNANJA 

ZLATA PLAKETA Štab CZ, Anton Pucihar 

GASILSKA ZVEZA IG  
 
za izjemne dosežke na področju 
zaščite in reševanja ter pri 
razvoju gasilstva 

ZLATA PLAKETA 
 

Štab CZ, Anton Pucihar 

JANEZ HOČEVAR  
 
za aktivno delo na področju 
zaščite in reševanja v občini Ig 

PRIZNANJE OBČINE IG Društvo upokojencev Ig 

MARIJA VIRANT 
 
za dolgoletno aktivno delo v 
društvu upokojencev 

PRIZNANJE OBČINE IG KUD Iška vas 

VINKO KERŠMANC 
za dolgoletno uspešno delo na 
področju družbenih dejavnosti v 
občini 

PRIZNANJE OBČINE IG 
Člani iniciativnega vaškega odbora 

Škrilje 

ANTON REBOV 
 
za aktivno delo pri razvoju 
gasilstva v občini in kraju 

PRIZNANJE OBČINE IG Občinski Odbor SDS Ig 

KMETIJA SUSMAN  
 
za pomemben prispevek pri 
ohranjanju kmetijstva v občini 

ŠPORTNICA LETA 2010 Karate – do klub Ig Shotokan 

VANESSA MUJDŽIČ  
 
za pomembne dosežke v karateju 

ŠPORTNIK LETA 2010 
Športno društvo rokometni klub 

Mokerc Ig 

ELVIR KALABIČ  
 
za pomembne dosežke v 
rokometu 

ŠPORTNA EKIPA LETA 2010 
Športno društvo rokometni klub 

Mokerc Ig 

EKIPA MLAJŠIH DEČKOV ŠD RK 
MOKERC IG  
 
za dosežke v rokometu 

In kot je na začetku prireditve povezovalka programa Monika Tavčar citirala Johna Ruskina » največja 

nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto,kar bo postal« tudi mi še enkrat čestitamo 

vsem nagrajencem in želimo, da jim bo priznanje spodbuda za nadaljnje delo. 


