
  

OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2008: 

Naziv Športnik leta 2008 prejme Jernej Marki č 

Jernej Markič jadra od svojega devetega leta starosti. Vrhunske rezultate je najprej dosegal v razredu optimist, kot mladinec pa je 
svojo športno pot nadaljeval v razredu laser radial, kjer je dosegel tudi najboljšo uvrstitev: na svetovnem prvenstvu se je med  350 
tekmovalcu uvrstil na 28. mesto. S sedemnajstimi leti je prestopil v olimpijski standard in s 15. mestom na svetovnem prvenstvu 
dosegel enega najboljših slovenskih rezultatov v tej kategoriji. Vidno mesto je dosegel na svetovnih članskih igrah leta 2006. Lani je 
dosegel najodmevnejši rezultat na Gardi, kjer je kot edini Slovenec v zadnjih 10 letih na regati svetovnega ranga uspel premagati 
kasnejšega srebrnega olimpijca Vasilija Žbogarja. Jernej tako postaja najožji kandidat za olimpijske igre 2012 v Londonu. 

Naziv Športna ekipa Ob čine Ig za leto 2008 prejme Kadetska ekipa Šahovskeg a kluba Ig  

Šahovski klub Ig deluje šele pet let, njegovi mladi šahisti  pa že posegajo po odličnih rezultatih. Kadetsko ekipo so v letu 2008 
sestavljali: Samo Rožič, Tim Janželj, Domen Hiti, Andrej Hozjan in Jaka Čop. Na posamičnih in ekipnih mladinskih regijskih 
prvenstvih notranjske regije redno osvajajo prva mesta. Na mladinskih državnih prvenstvih pa so tako med posamezniki kot ekipno 
vedno v državnem vrhu. Na mladinskem državnem prvenstvu v pospešenem šahu so osvojili naslov državnih prvakov. Ekipno so 
na državnem prvenstvu do 15 let že tretje leto zapored osvojili naslov kadetskih državnih prvakov.  
Šahovski klub Ig deluje v večnamenskih prostorih medgeneracijskega centra Ig. V klubu veliko energije posvečajo delu z 
najmlajšimi. Šahovsko znanje na mlade prenašajo mojstrski kandidat Adrijan Rožič, mednarodna mojstrica Vesna Rožič in Nejc 
Župec, ki je pred kratkim postal šahovski sodnik. 

Na predlog župana Janeza Cimpermana priznanje za le to 2009 prejme Balinarski klub Ig Za 20-letnico del ovanja  

Balinarski klub Ig je bil ustanovljen leta 1989 na pobudo ljubiteljev balinanja; še posebej Marjan Brezic je zaslužen za to, da klub 
stoji na trdnih temeljih in ima svoje klubske prostore. Že istega leta so člani kluba začeli tekmovati v tretji ligi, nato so s 
prizadevnostjo prestopili v drugo ter se leta 1994  uvrstil v prvo ligo. V tem času je klub priredil več turnirjev in tekmovanj ter 
ljubiteljskih srečanj. Želja kluba je ponovna uvrstitev v prvo ligo, vendar je za to potrebno štiristezno igrišče. V prihodnje želijo slediti 
svojim ciljem in upajo na pomoč sponzorjev. 

Na predlog u čiteljice Jadranke Zupan priznanje ob čine Ig za leto 2009 prejme Sre čko Mavec za dolgoletni prispevek k 
razvoju kraja  

Srečko Mavec je v vasi Golo in občini Ig aktiven že 30 let, med gasilci, kjer je tudi uspešen mentor, pa že pol stoletja. Bil je 
predsednik krajevne skupnosti, podpredsednik in predsednik PGD Golo, predsednik Vaške skupnosti Golo – Selnik, predsednik 
Kulturnega društva Mokrc ter svetnik Občine Ig. Zaslužen je bil za ureditev kmetijskih zemljišč po vaseh, gradnjo nove ceste od 
Jeršina do Krajčka ter dodatne avtobusne zveze. Veliko je naredil za to, da se je ohranila Podružnična šola Golo, da se je uredil 
reden odvoz komunalnih odpadkov, asfaltirala cesta Golo-Selnik in cesta v vasi Suša. Bil je pobudnik postavitve smerokazov in 
avtobusnih čakalnic na Golem in v Hrastju. Kot svetnik občine Ig pa je prizadeval za preplastitev ceste Ig-Jeršin ter izgradnjo 
mrliške vežice na Golem. Bil je tudi pobudnik in ustanovitelj Turističnega društva Kurešček.  Je tudi dober organizator prireditev 
etnološke vrednosti; posebej kresovanja. Ob naštetem ga odlikujejo še njegove osebne lastnosti, kot so poštenost, vestnost in 
osebna angažiranost pri vsakem delu za širšo skupnost. 

Na predlog Društva Fran Govekar Ig priznanje ob čine Ig za leto 2009 prejme dr. Miha Preinfalk za zna nstveni prispevek na 
podro čju zgodovine naših krajev  

Doc. dr. Miha Preinfalk je po končanem študiju postal mladi raziskovalec na Zgodovinskem institutu Milka Kosa ZRC SAZU. Leta 
2001 je magistriral z nalogo Gospodje Turjaški v srednjem veku, leta 2004 pa doktoriral z disetacijo o rodbini Auersperg, ki je pod 
naslovom Auerspergi leta 2005 izšla v knjižni obliki, leta 2006 pa bila prevedena tudi v nemški jezik.  Leta 2008 je z Matjažem 
Bizjakom, v okviru založbe ZRC izdal Turjaško knjigo listin. 
Turjaški arhiv je eden najbolje ohranjenih plemiških arhivov na Slovenskem. Sistematične obdelave njegovih listin se je v začetku 
20. stoletja lotil Franz Komatar. Arhiv je do druge svetovne vojne veljal za nedostopnega in izgubljenega. Njegovo ponovno 
»odkritje«, za kar je zaslužen dr. Miha Preinfalk, je zato eden pomembnejših dogodkov na področju slovenske medievistične 
diplomatike v zadnjih letih. Gre za pomembno znanstveno delo, ki je izšlo leta 2008 in govori o rodbini, ki je pomembno vplivala tudi 
na življenje prebivalcev Ižanskega.  
Dr. Preinfalk je avtor številnih znanstvenih člankov, v katerih obravnava zgodovino Ljubljanskega barja in krajev pod Krimom. Kot 
urednik je leta 2002 sodeloval pri izdaji zbornika Občine Ig.  Kot znanstveni sodelavec je zaposlen na Zgodovinskem institutu Milka 
Kosa, sodeluje pa tudi z Univerzo na Primorskem. Njegova predavanja obsegajo Slovensko zgodovino do konca 18. stoletja. 

Na predlog Vida Bratovža priznanje ob čine Ig za leto 2009 prejme Milan Cimperman  za pris pevek k razvoju in 
prepoznavnosti kraja  

Milan Cimperman je starosta naselja Iška, saj v njem živi že več kot 30 let. Ves čas je aktiven član Krajevne skupnosti Iška vas in 
njen dolgoletni tajnik. Je stalni član Vaškega sveta Iška, en mandat pa je bil tudi občinski svetnik. Od ustanovitve TD Iška vas je bil 
član upravnega odbora in tudi blagajnik. Zadnja leta prispeva k razvoju in prepoznavnosti kraja s svojim delovanjem kot predsednik 
omenjenega društva. Je pobudnik in stalni udeleženec delovnih in promocijskih akcij v Iški in Iški vasi. 



Na predlog župana Janeza Cimpermana zlato plaketo z a leto 2009 prejme Športno društvo Mokerc Ig za 50-l etnico 
delovanja  

Na temeljih obnovljene domovine je mladina začutila potrebo po športnem delovanju in koristni izrabi energije. Tako je jeseni leta 
1959 osem zanesenjakov na Igu ustanovilo telovadno društvo Partizan.  Na začetku je v njem delovalo več sekcij, do danes pa je 
ostala le rokometna. Pobudnik prof. Krešimir Petrovič je pred 50 leti zbral mlade fante in tako postavil temelje rokometni tradiciji, ki 
traja še danes! 
Kjer danes stoji pošta, so takratno drevesnico spremenili v rokometno igrišče, ki je svojemu namenu služilo do postavitve 
večnamenske dvorane leta 2002. Ekipa Rokometnega kluba je tekmovala v dolenjski ligi in se uvrstila v ljubljansko consko ligo. 
Sledilo je kratko zatišje, vendar so se leta 1980 v klubu ponovno zbrali vsi ižanski igralci in že v letu dni osvojili prvo mesto, 
dosegali so uspehe v republiški ter pozneje v državni ligi. Danes nastopajo na ligaških tekmovanjih, mlajše generacije pa se 
udeležujejo mednarodnih rokometnih turnirjev.  V tem času so se na Igu zvrstili številni ugledni ter  v svetovnem merilu priznani 
rokometni strokovnjaki. Posebno pozornost namenjajo najmlajšim, saj jim znanje nudijo najboljši trenerji in pedagogi. Kar nekaj 
članov je v teh časih nosilo dres z državnim grbom ter pozneje dres članske  reprezentance Slovenije.  
Njihov slogan Najboljša droga je žoga je spoznalo že veliko staršev,  ki usmerjajo svoje otroke v koristno in aktivno preživljanje 
prostega časa. 

Na predlog Turisti čnega društva Krim zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2009 prejme Marjan Žagar za prispeve k k ve čji 
prepoznavnosti ob čine  

Marjan Žagar je že več kot tri desetletja dejaven na področju ožje in širše lokalne skupnosti. Bil je svetnik v Krajevni skupnosti 
Tomišelj, pozneje njen predsednik, danes pa ostaja aktiven na področju lokalne skupnosti. Je član številnih društev, najbolj pa se je 
izkazal kot predsednik Turističnega društva Krim, katerega član je že od ustanovitve dalje. 
Zaslužen je za številne pobude in akcije v tem društvu, od postavitve kozolca, ureditve muzeja starega kmečkega orodja do 
ureditve okolice gasilskega doma. K večji prepoznavnosti domačega kraja, društva in občine Ig pa je prispeval prek odmevnih 
prireditev, kot so srečanja harmonikarjev, postavitev jaslic v naravni velikosti, žegnanja konj, velikonočne razstave jedi in pirhov, 
izdelave butare velikanke ter udeležba društva na domačih in drugih pustnih karnevalih. Marjan Žagar je s svojim temeljitim in 
odgovornim delom na področju turizma mlajšim generacijam zgled prostovoljnega in zavzetega dela. 

Na predlog Društva Fran Govekar Ig zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2009 prejme Jožica Serafin za dolgole tno uspešno 
likovno ustvarjanje  

Jožica Serafin je lani praznovala 40-letnico likovnega ustvarjanja. V tehniki olje na platno, akrilni tehniki, akvarelu in grafiki (globoki 
in visoki tisk) slika in se likovno izobražuje že od rane mladosti, bolj intenzivno pa od leta 1986. Slika krajine, tihožitja in monotipije. 
Je članica Društva likovnikov Ljubljana ter drugih likovnih društev. Že več kot 25 let živi v Iški in je od ustanovitve likovne skupine v 
Društvu Fran Govekar Ig njena članica. V okviru društev sodeluje na skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini. Imela je 
več kot 309 skupinskih in 121 samostojnih razstav.  Za svoja dela je prejela številne nagrade in priznanja, med drugim tudi Ex 
tempore Piran 2008. Prejela je srebrno plaketo Tine Rožanc, Jocevo medaljo in priznanje, njega grafika Lokvanj iz leta 2007 pa je 
bila izbrana za arhiv Narodne galerije.  
Jožica Serafin s svojim slikarskim čopičem na poseben način zapisuje naravo, posebnosti barja, reke Iške in drugih motivov. Njena 
dela izražajo topline barve in so hkrati ponos tradicije. Je slikarka, ki izraža visoko strokovno raven likovne govorice. Od številnih 
sodobnih ljubiteljev slikarjev krajinarjev se Jožica Serafin razlikuje tudi po visoki strokovni ravni likovne govorice. 

Na predlog ob činskega svetnika Mirana Viranta  zlato plaketo za le to 2009 prejme Ludvik Golob za prispevek k razvoju 
kraja  

Ludvik Golob je vrsto let aktiven v družbenem in političnem življenju. Deloval je na področju gradnje infrastrukture in izobraževanja. 
Še v času občine Ljubljana Vič Rudnik je izposloval veliko sredstev za razvoj takratne KS Golo – Zapotok. V začetku 70-tih je 
poskrbel, da je bila opravljena temeljita prenova električnega omrežja v podmokrških vaseh. Bil je pobudnik gradnje 
telekomunikacijskega omrežja. Tudi zaradi njegove zavzetosti je po vodovodnih ceveh v vsako gospodinjstvo pritekla voda.  Na 
začetku 80-tih je bil glavni pobudnik za izgradnjo sodobne cestne povezave Golo – Ig ter pomemben pogajalec z vodstvom 
Osnovne šole Ig za ohranitev Podružnične šole Golo. Sodeloval je v številnih odborih in tako prispeval več kamenčkov v mozaiku 
podobe podmokrških vasi, kot tudi sam opisuje v knjigi Ljudje izpod Mokrca in Kureščka. V letu 2008 je praznoval visoki jubilej, 80 
let. 

Na predlog ob činskega svetnika Mirana Viranta zlato plaketo za let o 2009 prejme Anton Pucihar za prispevek k razvoju 
občine  

Anton Pucihar se vrsto let aktivno vključuje v lokalno okolje. Že v občini Ljubljana Vič Rudnik je kot delegat uspešno posredoval 
odprta vprašanja takratne KS Golo-Zapotok in tako prispeval h gradnji infrastrukture na tem področju. Sodeloval je pri nastajanju 
Občine Ig in bil v prvem mandatu član nadzornega odbora. Pozneje je dva mandata predsedoval Vaški skupnosti Škrilje.   
Na področju civilne zaščite je v začetku opravljal delo načelnika štaba, od ustanovitve Občine Ig pa vse do danes pa je poveljnik 
štaba civilne zaščite. Velik korak je opravil na področju izobraževanja ekip prve pomoči, ki uspešno sodelujejo na različnih 
tekmovanjih in promovirajo Občino Ig.  Leta 1967 se je pridružil gasilskemu društvu. S stalnimi izobraževanji si je pridobil čin 
višjega gasilskega častnika druge stopnje. Kot predavatelj v Centru za zaščito in reševanje pridobljeno znanje uspešno prenaša na 
mlade. Je aktiven član Lovske družine Ig in stalno sodeluje s Kulturnim društvom Mokrc.  
  
Na predlog Ob činskega odbora Slovenske demokratske stranke Ig, zla to plaketo za leto 2009 prejme mag. Jože Pozderec, 
župnik na Igu za  pomemben prispevek pri ohranjanju  sakralne dediš čine v župniji  



Mag. Jože Pozderec, rojen v Melincih pri Beltincih je v desetih letih župnikovanja pomembno prispeval k ohranjanju sakralne 
dediščine na Ižanskem. Zaradi njega in njegovih predlogov je bilo v skladu z zahtevami Zavoda za spomeniško varstvo obnovljeno 
župnišče na Igu, leta 2008 pa se je lotil velikega projekta: obnove notranjosti župnijske cerkve sv. Martina na Igu. Med njegovim 
župnikovanjem na Igu je bilo obnovljenih več podružničnih cerkva: sv. Valentin na Kremenici, sv. Jedrt v Iški, sv. Rupert na 
Sarskem, sv. Gregor na Dobravici, sv. Juda in sv. Tadej na Pijavi Gorici in sv. Nikolaj na Visokem. Trenutno je v obnovi cerkev sv. 
Mohorja in Fortunata v Mateni. Uvedel je dan župnije, kjer se srečujejo verniki celotne župnije. 
Naj bo mag. Jožetu Pozdercu, duhovnemu vodji Župnije Ig, zlata plaketa zahvala za prispevek k ohranjanju zgodovine na 
Ižanskem in vzpodbuda za nadaljnjo skrb pri razvoju župnije Ig. 

  

Na predlog ravnateljice OŠ Ig  mag. Stanke Rebolj zla to plaketo za leto 2009 prejme Andreja Župec, profe sorica 
matematike in fizike za vrhunske rezultate na podro čju vzgoje in izobraževanja  

Andreja Župec, profesorica matematike in fizike z nazivom svetovalka, že več kot 20 let učenke in učence ižanske šole poučuje 
matematiko, nekaj let pa tudi fiziko in logiko. Nekateri pravijo, da je matematika dolgočasna in pusta, drugi, da je zapletena in 
težka, spet tretji, da je neuporabna in » brezvezna«. Toda Andreja Župec učence uspešno prepričuje, da je svet matematike lahko 
pester in zanimiv. Skupaj z njimi odkriva lepote njenega sveta, sestavljenega iz mozaika števil in geometrijskih objektov, in  sledi 
vodilu, da je matematika življenje, ki nam pomaga razumeti naravne pojave in rešiti najrazličnejše težave, ki se porajajo v hitro 
spreminjajoči se družbi. 

Andreja Župec s svojo strokovno avtoriteto učence vzgaja in uči, kako se z redno vajo in sprotnim delom rešujejo problemi  in da 
vsak rešen problem daje vzpodbudo in moč za  rešitev novega, še težjega.  Njeni učenci zaupajo vase in  dosegajo izredne 
vzgojne in učne rezultate, kar  potrjuje 56 prejetih srebrnih priznanj na področnih in državnih tekmovanjih; od tega 33 za osvojeno 
znanje matematike, 12 logike in 11 fizike ter 6 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz znanja matematike. Učenka 8. razreda 
ižanske šole je  pod njenim mentorstvom dosegla naslov državne prvakinje v znanju matematike - uspeh, ki je skoraj neponovljiv. 

V zadnjem desetletju zelo pogosto slišimo za vrhunske rezultate, ki jih dosegajo naši mladi šahisti. Andreja Župec je kot 
koordinatorica šahovske dejavnosti na šoli in mentorica šahovskega krožka, skupaj z zunanjimi mentorji, popeljala šah in šahiranje 
do izrednega razcveta in vrhunskih uspehov. Poleg številnih bronastih in srebrnih medalj, ki so jih prejeli učenke in učenci naše 
šole, naj posebej omenimo osvojen naslov državnega prvaka in dve 4. mesti na svetovnem ekipnem šahovskem tekmovanju 
osnovnošolcev. 

Svoje bogato znanje in izkušnje širi in posreduje kot mentorica, vodja oziroma članica  aktiva, zunanja sodelavka Šahovske zveze 
Slovenije, recenzentka učbenika. Učenke in učenci ižanske šole praviloma postanejo uspešni srednješolci in  študentje ter vidni 
strokovnjaki, ižanska šola pa je v slovenskem prostoru prepoznavna kot dobra šola tudi zaradi pedagogov, kot je Andreja Župec. 
Naj bo profesorici Andreji Župec, ki v delo vlaga vso svojo osebnost in poleg razuma učencem razvija tudi srce, voljo in delovne 
navade, to občinsko priznanje zahvala za kvalitetno in strokovno opravljeno delo in vzpodbuda za nove delovne izzive v 
prihodnosti. 

Na predlog župana Janeza Cimpermana zlato plaketo z a leto 2009 prejme Jožica Kova čič, ravnateljica Vrtca Ig za velik 
prispevek na podro čju predšolske vzgoje v ob čini  

Jožica Kovačič je v Vrtcu Ig zaposlena že od leta 1984, ko je bil le-ta  še del Viških vrtcev. V začetku je poleg dela vzgojiteljice 
opravljala še organizacijske naloge, od leta 1993 pa do leta 1997 pa je bila pedagoški vodja vrtca. Leta 1997, ob ustanovitvi 
samostojnega zavoda Vrtca Ig, je prevzela nalogo ravnateljice, z letošnjim letom pa je bila potrjena za nov mandat.  
Jožica Kovačič vsa leta aktivno sodeluje pri iskanju rešitev otroškega varstva na Ižanskem in skrbi za dobro vzdušje v kolektivu. 
Skupaj s sodelavkami si prizadeva za otrokom in staršem prijazen vrtec. Vseskozi zgledno sodeluje z ustanoviteljem, Občino Ig, 
institucijami in društvi v občini in izven nje. V zadnjem času pa si v okviru svoje pristojnosti še posebej prizadeva za zagotovitev 
čimveč prostora za naše najmlajše v novih enotah vrtca. 

 


