
PRAZNIK OBČINE IG 2014 

Občina Ig praznuje svoj praznik 21. marca in sicer kot spomin na daljne revolucionarno leto 1848, ko so 
ižanski puntarji na ta dan napadli ižanski grad. Že od same ustanovitve občina praznuje 21. marca kot svoj 
praznik. 

Slavnostna prireditev, ki je povezana tudi s podelitvijo občinskih priznanj je bila v petek 21. marca 2014 v 
športni dvorani Ig. 

Po uvodni himni, ki jo je zapel učenec OŠ Ig, Tristan Bevc, je župan v svojem nagovoru povzel dogajanja v 
naši občini v prejšnjem letu, se dotaknil aktualnih dogajanj in na koncu svojega govora ocenil, da je bilo 
leto, ki je minilo kljub krizi uspešno saj je bil dokončan največji projekt, novi Centralni Vrtec Ig. 

V nadaljevanju programa so se predstavili otroci iz Vrtca Ig, s folklornim nastopom, pod vodstvom 
vzgojiteljice Lidije in Andreje, sledil je nastop ženskega pevskega zbora Žene in dekleta dveh vasi pod 
vodstvom Maje Anžur Kajzer. 

V prvem delu podelitve priznanj, je župan podelil sledeča priznanja: Vidi Hrovat za dolgoletno delo v 
vzgoji in izobraževanju, Janezu Rupertu za nesebično predanost prostovoljni gasilski službi in aktivno 
sodelovanje v GZ Ig, Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Ig za 10-letnico delovanja ter dr. 
Antonu Veluščku za pomembne prispevke pri uveljavljanju kulture koliščarjev v Občini  Ig. Na koncu 
prvega dela je župan podelil še Zlato plaketo Občine Ig Čebelarskemu društvu Ig za 80-letnico delovanja. 

Večer se je nadaljeval  z dinamičnim plesom Pine Eržen, učence 8. razreda OŠ Ig in Jana Hafnerja iz Doba, 
državna prvaka v standardnih in latinsko ameriških plesih. V drugem delu prireditve je župan podelil 
priznanje najboljšim športnikom leta 2013. Naziv športnica leta 2013 je prejela Tadeja Sodec za dosežke v 
balinanju, naziv Športnik leta 2013 pa je prejel Dino Mujdžič za dosežke v karateju. Športna ekipa leta 
2013 je postala rokometna ekipa mlajših dečkov A Športnega društva Mokrc Ig za izjemne dosežke v letu 
2013. 

Za vrhunec prireditve je župan podelil še najvišje priznanje: naziv častni občan Občine Ig je prejel mag. 
Jože Pozderec. 

Po koncu podelitev je župan namenil še posebno zahvalo vsem prostovoljnim gasilcem in članom civilne 
zaščite Občine Ig za nesebično pomoč in požrtvovalnost, ki so jo pokazali pri odstranjevanju posledic žleda 
v naši občini. 

Za prijeten zaključek so poskrbeli članice in člani odrasle in mladinske gledališke skupine Pod odrom 
 društva Fran Govekar Ig z odlomkom iz predstave Koliščarji z Velikega jezera.  Mladi člani ansambla 
Ponos pa so z veselimi ritmi navdušili obiskovalce. 

Povezovalka programa je bila Andreja Zdravje, pri branju obrazložitev pa sta ji pomagala učenca OŠ Ig 
Anja Janežič in Enej Zore. 

Ob praznovanju občinskega praznika je na prireditvi redno letno razstavo svojih izdelkov pripravilo 
Društvo žena in deklet na podeželju Ig. 

Prejemniki so bili: 

VRSTA 
PRIZNANJA 

PREDLAGATELJ PREJEMNIK PRIZNANJA 

ČASTNI 
OBČAN 

OO SDS IG mag. JOŽE POZDEREC 

ZLATA 
PLAKETA 

ŽUPAN ČEBELARSKO DRUŠTVO IG 
za 80-letnico delovanja 

PRIZNANJE ravnateljica OŠ Ig, 
Biserka Vičič Malnar 

VIDA HROVAT 
za dolgoletno delo v vzgoji in 
izobraževanju 

PRIZNANJE PGD Iška vas JANEZ RUPERT 



za nesebično predanost prostovoljni 
gasilski službi in aktivno sodelovanje v 
GZ Ig 

PRIZNANJE ŽUPAN MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA 
UPOKOJENCEV IG 
za 10-letnico delovanja 

PRIZNANJE DRUŠTVO FRAN 
GOVEKAR IG 

dr. ANTON VELUŠČEK 
za pomembne prispevke pri uveljavljanju 
kulture koliščarjev v Občini Ig 

ŠPORTNICA 
LETA 2013 

Miha Sodec in 
BALINARSKO 
ŠPORTNI KLUB KRIM 
LJUBLJANA 

TADEJA SODEC 
za dosežke v balinanju 

ŠPORTNIK 
LETA 2013 

KARATE-DO KLUB IG 
SHOTOKAN 

DINO MUJDŽIČ 
za dosežke v karateju 

ŠPORTNA 
EKIPA LETA 
2013 

ŠPORTNO DRUŠTVO 
MOKERC IG 

ROKOMETNA EKIPA MLAJŠIH 
DEČKOV A ŠD MOKERC IG 
za izjemne dosežke v 2013 

  

 

 

 


