
 
 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 11. 3. 2015,  

in na predlog Sveta vaške skupnosti Zapotok 
priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme 

 

DRUŠTVO ZAPOTOK 
ob 10-letnici delovanja  

 
Društvo Zapotok v svoji lokalni skupnosti skrbi za ohranjanje neokrnjene narave in pristnih 
medčloveških odnosov, utrjuje medsebojno pomoč in solidarnost ter prenaša vrednote na 
mlajše rodove. Z različnimi aktivnostmi, kot so delovne in čistilne akcije, izvedba učnih poti in 
delavnic v naravi, razne rekreacijske in športne aktivnosti, dobrodelne, kulturne in druge 
prireditve, želi v ljudeh prebuditi skrb tako zase kot za prostor, ki ga oblikujejo.  
V ta namen Društvo Zapotok sodeluje s sosednjimi podmokrškimi društvi, z drugimi društvi iz 
občine Ig in ostalimi skupnostmi. Plod tega sodelovanja so tudi otroška igrala, ki so jih 
hribovska društva in sveti vaških skupnosti postavili v štirih hribovskih vaseh. V Zapotoku je 
Društvo Zapotok namestilo tudi defibrilator za hitro pomoč ljudem. Omenjena projekta so 
uresničili z mnogimi delovnimi akcijami, s sredstvi, zbranimi na dobrodelnem koncertu 
Kombinatk, in s pomočjo donatorjev. Z dobrodelnostjo in solidarnostjo pa Društvo Zapotok 
priskoči na pomoč tudi drugim, ki so pomoči potrebni. Tako so sodelovali pri zbiranju pomoči 
ob poplavah na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji, pri nedavnih poplavah v podkrimskih in 
barjanskih vaseh ter pri dobrodelnem koncertu za Luko in Matica.  
Društva Zapotok ni čutiti samo v občini Ig, pač pa tudi v sosednjih občinah Velike Lašče, 
Škofljica in širše. Le kdo ne pozna Stojkovega nočnega pohoda, pa tradicionalnega 
prvomajskega kresa, tradicionalnega pozdrava kmečkim opravilom, vsakoletne obeležitve 
mednarodnega dneva miru, raznih medgeneracijskih druženj, plezanja in joge, strokovnih 
ekskurzij in izletov? Prepoznavno je tudi s svojo stojnico na raznih kulturnih in drugih 
prireditvah. 
Člani društva navdih in energijo črpajo iz hribovske narave, ki jih obdaja, ter iz medsebojnega 
povezovanja in sodelovanja. Eden od pogojev za dobro delovanje društva pa je prav gotovo 
objekt RTC Zapotok, ki ga ima društvo v upravljanju; tam se člani družijo in uresničujejo svoje 
cilje. Objekt je s pomočjo zagnanih vaščanov na številnih delovnih akcijah ter s pomočjo 
drugih donatorjev in občine Ig nastal iz nekdanje »štale«. Prav te delovne akcije vaščanov so 
predstavljale zametke ustanovitve Društva Zapotok.   
 
         
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

          Janez Cimperman 
                     župan 
     Ig, 20. marec 2015 

 


