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PREDLOG SKLEPA: 
 

Na osnovi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Ig Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga občinskemu svetu Občine Ig v sprejem naslednji  

 
SKLEP: 

 
1. zlato plaketo Občine Ig prejme MODIC JANEZ 
2. zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Brest 
3. zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Golo 
4. zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Kot-Staje 
5. zlato plaketo Občine Ig prejme Kot- Škrilje 
6. zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Tomišelj 
7. zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Vrbljene Strahomer 

 
8. priznanja Občine Ig prejme TD Kurešček  
9. priznanja Občine Ig prejme Vinšek Zdenka 
10. priznanja Občine Ig prejme Petrovčič Pavel 
11. priznanja Občine Ig prejme Tomišeljski jasličarji 
12. priznanja Občine Ig prejme Usenik Zlatko 

 
13. pohvalo župana prejme Ekipa pionirjev PGD Iška Loka 

 
 
          

  



 

 

OBRAZLOŽITEV: 
 

V decembrski številki občinskega glasila Mostiščar je bil objavljen Javni razpis za podelitev 
priznanj občine Ig za leto 2017. Pisne predloge je Občina sprejemala do 10. februarja 2017.  
Na razpis je pravočasno prispelo 13 predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je obravnavala vse pravočasno prispele predloge za priznanja občine Ig v letu 2017 na 
svoji seji dne 27.2.2017.  
Prispeli so sledeči predlogi : 
 

Vrsta priznanja Predlagatelj Prejemnik 

Zlata plaketa 
TD Krim 

PGD Vrbljene 
Strahomer 

MODIC JANEZ 
 

Zlata plaketa župan Brest-110 let 

Zlata plaketa župan PGD Golo 90 let  

Zlata plaketa župan PGD Kot-Staje 90 let 

Zlata plaketa župan PGD Škrilje -90 let 

Zlata plaketa župan 
PGD Tomišelj- 110 let 

 

Zlata plaketa župan 
PGD Vrbljene-

Strahomer-110 let 

Priznanje župan TD Kurešček-20 let 

Priznanje Društvo Fran Govekar Vinšek Zdenka 

Priznanje PGD Iška vas Petrovčič Pavel 

Priznanje OO SDS Ig Tomišeljski jasličarji 

Priznanje 
Vaščani Zapotoka in 
člani društva Zapotok  

Usenik Zlatko  

Priznanje (predlog komisije,  
da se spremeni v pohvalo župana) 

Gasilska zveza Ig 
Ekipa pionirjev PGD 

Iška Loka 

 
V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Ig je komisija podobno pregledala posamezne 
predloge. 
V letošnjem letu je število prejetih popolnih predlogov večje od prejšnjih let zaradi visokih obletnic, 
ki jih imajo gasilska društva v občini.  
Ker je število prejetih predlogov za priznanja večje kot je opredeljeno v Odloku je predlog komisije, 
da se predlog GZ Ig za priznanje ekipi pionirjev PGD Iška Loka spremeni v pohvalo župana. 
 
Na predlog komisije odločitev o podelitvi priznanj, skladno z Odlokom, sprejme Občinski svet s 
sklepom. 
 



 

FINANČNE POSLEDICE: 
 

Stroški izdelave zlatih plaket, priznanj in pohvale župana so planirani na proračunski postavki 
1104000 v proračunu za leto 2017. 
Dodatnih finančnih posledic ni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila:           
Marica Zupan            
         Janez Cimperman   
         župan Občine Ig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Priloga:  

 Obrazložitev posameznih predlogov, ki so navedena v spodnjem besedilu so povzeta na 
podlagi prejetih obrazložitev posameznih predlagateljev (nelektorirano). 

 
 

ZLATA PLAKETA - MODIC JANEZ-, predlagatelj TD Krim, PGD Vrbljene Strahomer 
Rodil se je leta 1958 in še ni dopolnil dveh mesecev, ko sta ga starša že vzela na polje na žetev 
pšenice. Tako mu je veselje do kmetovanja ostalo še do danes, saj se tudi sedaj še rad ukvarja s 
kmetijstvom. 
Že kot pionir se je vključil v domače gasilsko društvo, kjer je aktiven član še danes. Pri gasilcih je 
pričel kot pionir, nato mladinec, član A, član B in sedaj kot veteran. Vrsto let je bil tudi poveljnik 
društva, njegovo tradicijo pa sedaj nadaljuje sin Matic. Opravljal je tudi delo predsednika, tajnika, 
še vedno pa je član upravnega odbora. Veliko aktivnosti, ki se dogajajo pri „gasilcu“, se udeležuje 
in vedno je pripravljen priskočiti na pomoč pri delu in prireditvah. 
Tudi v Turističnem društvu je aktiven član vse od vstopa v društvo. Dva mandata je bil tudi 
predsednik društva, sedaj pa opravlja delo tajnika in ureja vso papirologijo v zvezi z društvom. Je 
gonilna sila društva in pri nobenem delu ali akciji, ki se izvaja v društvu ne manjka. Ob gradnji 
kozolca, oz. „tribe“, ko ji pravimo mi „turisti“ je sodeloval vse od temeljev do vseh ostalih del. 
Podkrimska čarovnica Johanca je tudi njegova zamisel in seveda tudi izvedba, prav tako izdelava 
slike Kekca, ki je bila ena izmed najlepših in originalnih slik na karnevalu tako na Igu, kot v Ljubljani 
in Cerknici.  Tudi občinsko in predvsem medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic ni nikoli minilo 
brez njegovega nastopa. Kosil je tako v skupini kot tudi posameznik. 
Je tudi član Konjerejskega društva Krim in svojo pomoč nudi tudi članom Konjerejskega društva 
Krim. Pomaga tudi pri vsakoletni konjeniški prireditvi na hipodromu.   
Ko se je obnavljala farna cerkev v Tomišlju je tudi nudil svojo pomoč, pa tudi pri obnovi cerkve v 
Strahomerju. Bil je član ŽPS in vrsto let je tudi pel pri mešanem cerkvenem pevskemu zboru. 
Sedaj pa opravlja delo ključarja. 
Ko se je pred nekaj leti obnavljala komunalna ureditev v obe vaseh Vrbljene in Strahomer 
(vodovod, kanalizacija, infrastruktura) je bil v veliko pomoč kot koordinator med občino Ig in 
izvajalcem del. 
Pa da ne pozabimo, vse to delo opravlja poleg službe, skrbi za družino in vodenja kmetije, torej v 
svojem prostem času in zato smo tudi podali predlog za podelitev priznanja Občine Ig za leto 2017. 
 
ZLATA PLAKETA - PGD Brest-za 110 letnico delovanja, predlagatelj župan Janez Cimperman 
Na pobudo nadučitelja g. Iva Trošta je bilo leta 1907 ustanovljeno gasilsko društvo Brest – 
Tomišelj , ki bi skrbelo za požarno varnost v fari Tomišelj, ki je spadala v gasilsko župo Ig. Le ta je 
imela področje  varovanja od vasi Jezero do Škofljice. Ustanovnih članov je bilo 22 in od začetka 
so imeli prvo ročno brizgalno spravljeno kar v cerkvi v Brestu. Takrat jim je bila najbolj pri roki, saj 
so se klicali na pomoč k požaru z zvonjenjem  (plat zvona). Kmalu so kupili starejšo hišo, ki so jo 
preuredili v gasilski dom. Leta 1912 so kupili novejšo ročno brizgalno, starejšo pa še danes hranijo 
v Tomišlju kot eno najstarejših v Sloveniji. 
Po odcepitvi od PGD Tomišelj so še istega leta organizirali veselico na okrajnem posestvu. Igrala 
sta Rado Modic in Janez Kraljič. Z izkupičkom veselice so si kupili paradne obleke orodje in novo 
motorno brizgalno domače izdelave. V naslednjem letu je bila motorna brizgalna  že v popravilu. 
Preuredili so tudi voz za prevoz motorne brizgalne. 
Za potrebe gasilstva so konec leta 1972 dobili kombi za prevoz moštva in opreme. Kombi je bil kot 
nagrada za uspešno žensko desetino. Leta 1973 pa so z zbranimi sredstvi kupili novo motorno 
brizgalno Rosenbaver s pretokom 1200l/min. Razgibano je bilo tudi družabno življenje. Skoraj 
vsako leto so organizirali veselico in vinsko trgatev. 
Ob 70 letnici društva so si zadali nalogo, da izgradijo nov gasilski dom. Leta 1980 je bil novi dom 
pod streho, stari pa porušen. Dokončno je bil dograjen 1982 leta.  



 

Leta 1985 so dobili od gasilske brigade Ljubljane rabljeno gasilsko vozilo TAM 5500 s cisterno 
kapacitete 2200 litrov in kabino za 7 mož. Leta 1990 so kupili tudi nov gasilski kombi TAM 80T. 
Ves čas so se gasilci udeleževali tekmovanj na medobčinski, regijski in tudi državni ravni in 
dosegali zavidljive rezultate. Ženska desetina je bila ustanovljena 1979 pod mentorstvom Antonije 
Prek in je bila takrat edina v vsem ižanskem sektorju. Ves čas pa je bila zgled marsikateremu 
društvu na tem območju. 
Gasilski dom je ponos vsake vasi zato ga je potrebno tudi vzdrževati. Večje akcije so bile leta 1999 
s katero so uredili okolico in notranjost gasilskega doma. Leta 2000 pa so zamenjali tudi kritino.  
Gasilci iz Bresta smo 9. januarja s pomočjo gasilske zveze Ig kupili gasilsko vozilo Iveco GVV2. 
Zaradi nakupa nove avtocisterne na Igu, leta 2006 gasilska zveza Ig staro nameni gasilcem v 
Brest. Avtocisterna je znamke TAM 130T10 in ima 5000 litrov vode. 
Leta 2011 smo našli na Nizozemskem v znanem podjetju Zigler, kjer delajo nadgradnje za gasilska 
vozila, gasilsko vozilo DAF55 GVC 16/25, ki smo ga maja 2012 kupili. 
Leta 2014 občina Ig poleg gasilskega doma v Brestu zgradi večnamensko igrišče.  
Leta 2016 je gasilsko društvo moderno opremljeno in izpolnjuje zahteve gasilske zveze Slovenije 
in gasilske zveze Ig. Društvo šteje 110 članov in članic. 
 
ZLATA PLAKETA - PGD GOLO - za 90-letnico delovanja, predlagatelj župan Janez Cimperman  
Leta 1927 je petnajst golskih zanesenjakov videlo potrebo po obrambi pred ognjem in osnovalo 
temelje gasilstva na Golem. Trenutno Prostovoljno gasilsko društvo šteje 274 članic in članov, tako 
operativcev kot podpornikov te dejavnosti. Razvrščeni smo v drugo kategorijo in pokrivamo 
približno 20% sedanje občine Ig. 
Vsaka intervencija PGD Golo je polna adrenalina in doživetje svojih občutkov in čustev vsakega 
gasilca. Pisal se je dan 19. 6. 2006, ko so ob 22. uri pozivniki klicali na pomoč. Zgodil se je velik 
požar v Podkraju. Gorelo je gospodarsko poslopje in hlev. Ker je bilo sušno obdobje, je potok v 
bližini požara presahnil, zato je bilo potrebno vodo za gašenje dovažati iz hidrantnega sistema v 
Brestu.  
Na intervencijo je iz garaže našega gasilskega doma prva zapeljala cisterna takratnega 
proizvajalca TAM iz Maribora. Vozilo je iz garaže kot vedno zapeljal glavni strojnik. Prisedla sta še 
predsednik in poveljnik društva, nato pa seveda hitro na požar, povsem običajno kot za vsako 
intervencijo. Hitelo se je po presoji in sposobnosti voznika, da bi na kraj dogodka pripeljali čim 
hitreje in varno. Pa takrat le ni bilo običajno in varno. Lahko bi se zgodila huda nesreča. Drveli smo 
proti Igu in v križišču, ko je  bilo potrebno zaviti in seveda zavirati, voznik hladno opozori, da je 
vozilo brez zavor. Samo debelo in nemo smo se spogledali, saj hitrost le ni bila tako majhna, da bi 
se varno zapeljali čez križišče in nadaljevali pot. 
Po veliki zaslugi spretnega voznika se je pot končala tako kot se je. V mislih smo se zahvalili tudi 
tretji sili.  
Tako vozilo je skoraj celotno intervencijo nemoteno dostavljalo požarno vodo, zavore pa smo 
uspeli usposobili šele ob zaključku intervencije.  
Naj omenim, da je to vozilo dan pred to intervencijo dostavljalo pitno vodo v hribovitem območju in 
je zavorni sistem normalno deloval. 
Tega dogodka se v društvu velikokrat spominjamo in o njem tudi spregovorimo, kot tudi o nastali 
šali, ki se glasi: »Kaj boste napravili z denarjem, ki ga boste prejeli od intervencije? Popravili bomo 
zavore, da bomo varni na poti.« 
Pogledali smo veliko dlje in nabavili novo cisterno. Kljub vsemu pa je zelo pomembno, da je takrat, 
ko hitiš na pomoč, razsodnost na pravem mestu. 
  
 
 
 
 
  



 

 
ZLATA PLAKETA - PGD KOT-STAJE - za 90-letnico delovanja, predlagatelj župan Janez 
Cimperman 
Leta 1927 je bil prvi ustanovni občni zbor gasilskega društva v Kotu. V Platnarjevi hiši se je sestalo 
26 vaščanov v navzočnosti župnega načelnika Modic Jakoba iz Bresta in župnega tajnika Kozin 
Jožeta iz Iga. Na tem občnem zboru so bili izvoljeni prvi predstavniki društva in sicer načelnik 
Sterle Franc (Staje), podnačelnik Debevc Jože (Kot), tajnik Križman Jakob (Staje) in blagajnik 
Možek Janez (Kot). 
Prvo leto so proslavili z veselico, svoj obstoj pa so nadaljevali delavno. Naslednje leto so postavili 
gasilski dom, na to pa kmalu nabavili vprežno vozilo z ročno brizgalno in si z lastnimi sredstvi kupili 
gasilske obleke. 
Naslednja leta se je pridobljena oprema vzdrževala, z manjšimi prekinitvami med 2. svetovno vojno 
in po njej. 
V društvu so se vključevali novi člani, generacija se je zamenjala, prišel je novejši čas in stare 
pripomočke je bilo treba zamenjati z modernejšimi. 
Najprej smo zamenjali ročno brizgalno z motorno, potekati so začela obnovitvena dela na 
gasilskem domu. Gasilci so hrepeneli po avtomobilu, kateri je bil že potreben. S širšo akcijo po 
Ižanskem sektorju in z požrtvovalnostjo društva smo leta 1978 kupili tudi nov gasilski kombi. 
V nadaljnjih letih je društvo uspešno delovalo, pridobili smo tudi vso opremo za alarmiranje, 
zamenjali smo orodno vozilo in imeli smo tudi prvo žensko desetino. 
Večja prelomnica pa se je zgodila v letu 2010, ko smo pričeli z izgradnjo novega večjega 
gasilskega doma in v naslednjih letih uredili  okolico z igriščem. Ta napredek je v društvo pripeljal 
tudi več mladine. V letu 2015, pa je društvo pridobilo tudi vozili GVC 16/25, ki pomeni velik 
napredek pri protipožarni varnosti v vasi Kot in Staje. 
Društvo operativno pokriva vas Staje in Kot, ki danes šteje 102 člana od tega je 20 operativnih 
članov. 

 
ZLATA PLAKETA - PGD ŠKRILJE - za 90-letnico delovanja, predlagatelj župan Janez 
Cimperman 
Tako se je začelo……požar leta 1926 pri Železnik Janezu. Nesreča je prestrašila vaščane. Mnogi 
med njimi so pričeli razmišljati o skupini ljudi, ki bi ob morebitni podobni nesreči lahko organizirano 
stopila v boj s sovražnikom – ognjem. Med glavnimi pobudniki za ustanovitev društva je bil tovariš 
Pepe Glavan, v pomoč so mu bili še, Martin Usnik, Jakob Lenič, Franc Lenič in Jernej Golob. Tako 
se je leta 1927 ustanovilo prostovoljno gasilsko društvo Škrilje.  
Ob zaslugi vaščanov in članov je društvo takoj naslednjega leta zgradilo gasilski dom, leto kasneje 
pa nabavilo motorno brizgalno, cevi in opremo. Zatem je prišlo težko obdobje, Italijanski okupator 
je leta 1941 požgal gasilski dom, vsa oprema je bila odpeljana, društvena dejavnost pa 
prepovedana.  
Po končani vojni so vaščani zavzeto in marljivo obnovili gasilski dom. Akcijo so vodili Jakob Kunilo, 
Justin Peček in Marjetka Lenič. Dom je bil namenjen filmskim predstavam, uprizarjanju iger, 
predavanjem in prireditvam ob narodnih in državnih praznikih.  
Zaradi potreb po večjem gasilskem domu, se je leta 1977 začela gradnja novega gasilskega doma. 
Vse do danes se je dom redno vzdrževal in adaptiral, prav tako gasilska oprema, ki se posodablja 
in prilagaja zahtevam sodobnega in predvsem varnega gasilstva. Člani pa z različnimi 
usposabljanji in tečaji, vseskozi dopolnjujejo svoje znanje ter z vajami in intervencijami nabirajo 
izkušnje.  
Društvo danes šteje 179 članov, od tega je za operativno pripravljenost oz. posredovanje 
usposobljenih 20 gasilcev. 
Primarno območje v primeru intervencije je vas Škrilje z zaselki, Ledine, Tlake, Vrhek in Krajček ter 
gozdovi Mokerca. V primeru večjih intervencij pa se intervenira, na celotnem območju občine Ig.  
 
 
  



 

 
ZLATA PLAKETA - PGD TOMIŠELJ - za 110-letnico delovanja, predlagatelj župan Janez 
Cimperman 
Na pobudo nadučitelja Ivana Trošta je bilo 4. maja 1907 ustanovljeno Prostovoljno gasilsko 
društvo Tomišelj – Brest. Leta 1955 se je društvo razdružilo. Nastali sta Prostovoljno gasilsko 
društvo Tomišelj in Prostovoljno gasilsko društvo Brest. Društvo je takoj po ustanovitvi kupilo ročno 
brizgalno, ki deluje še danes in je edinstven primerek tehnične dediščine. Strokovnjaki ocenjujejo, 
da je bila brizgalna izdelana pred letom 1830. 
Zaradi velikih izgub med članstvom ( 21 od 56 ) je delovanje zamrlo do 1947, ko se obudi 
delovanje društva v sektorju Ig. Že leta 1952 so ustanovili prvo žensko desetino v sektorju Ig. 
Redno delo društva je zahtevalo drugačno organiziranost in leta 1955 so se z Brestom tovariško 
razšli in krenili na svojo pot. Začetni polet je pomagal k nabavi lastnega prapora, sirena v zidanem 
(prvem v sektorju Ig) stolpu in izobraževanju vodstvenega in učiteljskega kadra. Leta 1957  (ob 50 
letnici društva) so kupili furgon OPEL Blitz, ki so ga preuredili v gasilsko vozilo – zopet prvo v 
sektorju Ig. Ves čas pa so skrbno delali na področju izobraževanja in tekmovanja, predvsem pa so 
bile aktivne ženske s svojim mentorjem. Kot zanimivost : v letu 1958 so članice z mentorjem 
pomagale ukrotiti velik požar na Škofljici – brez moške pomoči. 
Danes ima društvo preko 130 članic in članov, od tega več kot 40 članov operativne enote, ki so 
usposobljeni za izvajanje gasilskih nalog. Veliko je tudi podmladka. Društvo vodita poveljnik Jure 
Mavec in predsednik Andrej Kuralt. Požarno območje obsega vasi Tomišelj in Podkraj, velik del 
krimskih gozdov in del Ljubljanskega barja. PGD Tomišelj je osrednja enota v sektorju, ki obsega 
Tomišelj, Podkraj, Brest, Mateno in Iško Loko. V zadnjem obdobju ima društvo v povprečju 6 
intervencij letno, ki obsegajo gašenje požarov, nudenje tehnične pomoči in odpravljanje posledic 
naravnih ujm. 
PGD Tomišelj ima gasilsko vozilo s cisterno GVC-16/25 ter gasilsko vozilo GV-1. Obe vozili sta 
opremljeni s pripadajočo in dodatno opremo. Društvo razpolaga tudi z močnejšim agregatom, 
večjim številom potopnih črpalk in ostalo opremo za posredovanje ob naravnih ujmah. 
Poleg opravljanja gasilske službe in rednega usposabljanja članov operativne enote, PGD Tomišelj 
veliko časa in energije namenja izgradnji novega gasilskega doma. 
 
ZLATA PLAKETA - PGD VRBLJENE STRAHOMER - za 110-letnico delovanja, predlagatelj 
župan Janez Cimperman 
Po znanih podatkih, se je leta 1907, na pobudo Tomišeljskega učitelja Ivana Trošta zbralo 20 mož 
in ustanovilo "Prostovoljno gasilno društvo Vrbljene", kateremu se je kasneje pridružil še 
Strahomer. Namen ustanovitve društva je bil razvijati in zapolniti življenje na vasi. Glavni povod pa 
so verjetno bili požari ob koncu 19. stoletja. Člani društva so od vaščanov pridobili del skupnega 
pašnika, kjer so sezidali dom, ki so ga uporabljali tako za sestankovanje, kot za shranjevanje 
opreme in orodja. Kolikor je mogoče sklepati po edini ohranjeni fotografiji iz tistega časa, so od 
takratne občine dobili v uporabo tudi ročno brizgalno, na kateri je zanimiv napis "Občina Verbljene 
1903".Vse do izbruha prve svetovne vojne je društvo marljivo in zavzeto delovalo, med njo pa se je 
članstvo tako zredčilo, da je nekaj let obstajalo zgolj na papirju, vendar k sreči ta leta niso dolgo 
trajala. Leta 1968 je društvo razvilo svoj prvi prapor,  ves čas pa se je nabavljala sodobnejša 
oprema in vozila. Zaradi prostorske stiske, se je ob koncu 80.let gasilski dom razširil na novo 
garažo, nad garažo pa so se uredili klubski prostori. Vedno je obstajala želja po sodobnejši opremi, 
tako je bilo leta 1991 pridobljeno vozilo TAM 5500 z 2200 litri vode. Razvoj kraja in potrebe po večji 
garaži so nas prisilili, da smo leta 1995 pristopili k pridobitvi dokumentacije za temeljito obnovo in 
razširitev gasilskega doma. Z deli smo začeli leta 1997. Na novo smo pridobili velik garažni 
prostor, sanitarije, skladišče, klet in veliko kulturno dvorano. Zopet se je ponudila priložnost in leta 
2000 je bilo pridobljeno  vozilo TAM 130 z 4000 litri vode. Ker tehnologija hitro napreduje, je bilo 
leta 2008 kupljeno novo podvozje iveco daily, v naslednjem letu pa je bila izdelana nova 
nadgradnja GVV-1. Trenutno pa se izdeluje nova nadgradnja na podvozju MAN ki smo ga kupili v 
lanskem letu. Vozilo bo tipa AC 24/70. 110 let obstoja in delovanja društva bomo počastili z parado 
in prevzemom novega vozila  30.4.2017.  



 

 
PRIZNANJE - TD KUREŠČEK-za 20-letnico delovanja, predlagatelj župan Janez Cimperman 
(tekst bodo še dopolnili) 
Turistično društvo Kurešček povezuje turistično podobo hribovitega zaledja občine Ig in prebivalce 
vasi okrog Kureščka. V ta namen organizira prireditve, pohode, interesne dejavnosti za člane, 
ustvarjalne delavnice, predavanja, srečanja, skrbi za urejen izgled okolja, vzpostavlja turistično 
informacijsko infrastrukturo in razvija nove turistične poti. Odmevnejše prireditve so Festival 
Kurešček, tradicionalni pohod Rašica-Kurešček, ki ga organizira že od samega začetka obstoja 
društva ter Jurjevanje, ki je edini praznik pomladi v naši občini. 
Članom Turističnega društva Kurešček pogovorno rečejo kar 'turisti', saj je zadnja leta med člani 
vse manj domačinov in prevladujejo novo priseljeni občani, ki jih lepote Kureščka z okolico 
neizmerno navdihujejo. 
 
PRIZNANJE - VINŠEK ZDENKA- predlagatelj društvo Fran Govekar Ig 
Zdenka Vinšek , rojena Faganel  3. 6. 1952 v Postojni. Od njenega  5. leta je družina živela v Ilirski 
Bistrici, kamor se še danes rada vrača. Po končani  Srednji vzgojiteljski šoli se je zaposlila v vrtcu 
Mladi rod v Ljubljani, kjer je delala do upokojitve, 24 let kot pomočnica ravnateljice. Ob uvedbi 
Visoke strokovne šole se je vpisala na Pedagoško akademijo in diplomirala. Ustvarila je družino, 
postala ponosna mama  uspešnih hčerke in sina. V veliko veselje so štirje vnuki. Življenje je 
naneslo, da se je 1999 iz Ljubljane preselila na Ig. 
Že v zgodnjem otroštvu je Zdenko Vinšek zanimalo vse vrste umetnosti. Če jo je kdo vprašal, kaj 
bo po poklicu, ko bo velika, je naštela: bom slikarka, pevka, glasbenica, pisateljica, igralka in 
medicinska sestra. Poklic vzgojiteljice se ji je odkril v osmem razredu, ko je izvedela, da lahko 
svoje interese uresničuje v celoti v delu z otroki. 
Vinškova je bila predana pedagoškemu poslanstvu in sanjarila, da se bo posvetila slikarstvu ob 
upokojitvi. Želja po slikanju je bila sicer delno izpolnjena, ko je risala za otroke, oblikovala 
didaktične pripomočke, dekoracije, lutke, ilustracije in za razna darila  naslikala kakšno sliko. Po 
prvi samostojni razstavi akvarelov konec leta 1996 se je vpisala v Društvo likovnikov Ljubljana in 
odslej svoj prosti čas namenila izpopolnjevanju  likovnih znanj na raznih tečajih in delavnicah pri 
več akademskih slikarjih, veliko izkušenj pa je pridobila na raznih  slikarskih kolonijah. Vodenje 
otroškega pevskega zbora v vrtcu  je opustila leta 2002 zaradi obsežnosti dela.  Občasno napiše 
kakšno osebno izpovedno pesem, nekaj let piše članke za Mostiščar o Govekarjevih večerih  in 
aktivnostih likovne skupine DFG. 
Od leta 2001 je članica  Društva Fran Govekar, kjer od oktobra 2012 na  tedenskih srečanjih 
likovne skupine deli svoja znanja o tehniki akvarel in kjer sodeluje tudi v literarni skupini, zadnje 
leto tudi v ŽPZ Perunike. 
Je še aktivna članica Likovnega društva Franceta Pavlovca Il. Bistrica in Likovne skupine Leon 
Koporc KUD- a KC MF Ljubljana. 
Slikarka slika pretežno v akvarelu in riše. Motivi so realistični, najpogosteje arhitekturno krajinski, 
tihožitni ter figuralno žanrski. Pred leti je ilustrirala  zbirko pesmi literarne skupine DFG in prvo 
zbirko pesmi Alenke Jeraj. Za svoja dela je prejela več priznanj in nagrad na ex temporih in 
likovnih tekmovanjih po Sloveniji.  
Društvo Fran Govekar Ig meni, da je gospa Zdenka Vinšek s svojim slikarskim čopičem na 
poseben način zapisala naravo, posebnosti barja, koliščarskega življenja in drugih motivov, ki so jo 
nagovorili ter hvaležni za dolgoletno vodenje tečajev akvarela predlagamo, da se ji podeli 
OBČINSKO PRIZNANJE ZA LETO 2016.  
 
 
 
 
 
  



 

 
PRIZNANJE - PETROVČIČ PAVEL - predlagatelj PGD Iška vas 
Pavle je član gasilskega društva Iška vas  že od leta 1968, sodeloval je na številnih gasilskih 
tekmovanjih (pionirji, mladinci, člani) in še vedno tekmuje v ekipi veteranov. V teh letih je aktivno 
sodeloval na vseh področjih gasilstva tako v društvu kot na nivoju zveze. Na nivoju zveze je bil 
član nadzornega odbora in član komisije, na nivoju društva je bil v letih od 2003-2008 
podpredsednik društva, še vedno pa je aktivni član in predsednik nadzornega odbora. Je prejemnik 
več odlikovanj : 1983 priznanje društva, 1992, priznanje za požrtvovalnost v PGD, gasilsko 
odlikovanje III. st, priznanje zveze III. in II. stopnje ter plakete gasilskega veterana. 
Pavleta je odlikovala izredna zavzetost pri najrazličnejših dejavnostih povezanih z gasilstvom, 
aktivno je sodeloval pri nabavi in opremi gasilske avtocisterne in kombija. Bil je pobudnik za razne 
prostovoljne akcije, postavitev stebrov in reflektorjev na produ, poglobitev garaže ob nakupu 
cisterne in ne smemo tudi pozabiti, da je bil tudi "glavni in odgovorni" pri vaškem vodovodu. 
Njegova zavzetost za gasilstvo (bil je tudi poklicni gasilec) je nedvoumno botrovala k napredku 
tako gasilstva kot tudi samega kraja. 
 
PRIZNANJE - TOMIŠELJSKI JASLIČARJI - predlagatelj OO SDS Ig 
Tomišeljski jasličarji so skupina mladih fantov, starih med 20 in 29 let (Klemen Oblak, Matej Pavlič, 
Peter Pavlič, Jernej Oblak in Gašper Purkat), ki vsako leto poskrbijo za izjemno lepe in umetniške 
jaslice v župniji Tomišelj. Postavitev jaslic je načrtovana izjemno skrbno, po tehtnem premisleku, 
kako vključiti v tradicionalno božično zgodbo motive iz življenja podkrimskega ljudstva in 
slovenstva. Jaslice v dolžino merijo približno 7 metrov, sestavljene pa so iz prikaza kmečkega 
življenja. Vsak delček jaslic je poseben detajl celote, ki sporočilno vpliva na celotno zgodbo. Za 
ogled celotnih jaslic si je potrebno vzeti dobršen del časa, da si lahko ogledaš vse podrobnosti in 
skrita sporočila, ki se nahajajo v jaslicah. Hiše, poslopja, motivi, so narejeni ročno, z lesno 
obdelavo. Jaslice so umetniško dovršene in zasnovane z natančno preciznostjo. S svojim delom 
Tomišeljski jasličarji, večer za večerom v adventen času pričarajo posebno vzdušje, ko celotna fara 
nestrpno pričakuje celotno postavitev in zgodbo jaslic. Hišice, poslopja, prikazi kmečkega življenja 
na Slovenskem in Podkrimom se vsako leto malo razlikujejo. V zgodbo so vključeni kmečko 
poslopje z domačimi živalmi, gozdne živali v visokogorju in gozdu, kapelica, gostišče, žaga, prikaz 
kolin (mesnica), mlin, vinska klet, visokogorje, vodnjak, iz katerega so včasih pile krave, predica, 
kovačija in še vrsto drugih podrobnosti iz življenja podkrimskega kmeta. Tomišeljski jasličarji so 
spodbuda vsem mladim, da se s talentom, ki ga imaš lahko da veliko narediti za dobrobit 
skupnosti. Tomišeljski jasličarji jaslice delajo prostovoljno in za opravljeno delo, ki traja začetka 
decembra do svetega večera vsaj 4 dni na teden, ne prejemajo nobenega plačila. Glas o izjemno 
lepih jaslicah se širi po vsej naši občini in domovini. V lanskem letu je jaslice Tomišeljskih 
jasličarjev obiskala tudi medijska hiša Svet in posnela prispevek. Najbolj zgovorne pa so besede 
domačega župnika gospoda Jožeta Razingerja, ki je ob letošnji postavitvi jaslic dejal: »Sam sem 
že vrsto let duhovnik, hodil in služboval sem po različnih farah, a tako lepih jaslic, kot jih pripravijo 
naši jasličarji, še nisem videl.« 
V OO SDS Ig menimo, da so Tomišeljski jasličarji vsako leto veliko naredijo za promocijo naše 
občine, krajev pod Krimom in slovenstva nasploh, ter so navdih za umetniško ustvarjanje in pridno 
delo za vse mlade, zato predlagamo, da Tomišeljskim jasličarjem Občina Ig podeli priznanje za 
leto 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
PRIZNANJE - USENIK ZLATKO - predlagatelj Vaščani Zapotoka in člani društva Zapotok 
Občina Ig zaslužnemu občanu gospodu Zlatku Useniku, predsedniku SVS Zapotok in predsedniku 
Društva Zapotok, podeljuje priznanje za dosežke na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, 
kulture, športa, zaščite in reševanja ter ekologije, ki so prispevali h kakovostnejšemu, vsestransko 
bogatejšemu ter popolnejšemu življenju vaščanov Zapotoka in občanov Občine Ig. 
Kot dolgoletni član Občinskega sveta Občine Ig si nesebično prizadeva upoštevati in uveljavljati 
voljo vaščanov Zapotoka in drugih prebivalcev v Občini Ig. S svojim vplivom in zavzetostjo je 
Zapotok bogatejši za nadgradnjo vodovodne in cestne infrastrukture, glede na razpoložljiva 
sredstva in naravne danosti.  
V funkciji predsednika Društva Zapotok skupaj s somišljeniki prispeva k razvoju kulture in 
izobraževanja, kar se izkazuje na raznih prireditvah, kot so prvomajska prireditev s kresovanjem, 
strokovnih ekskurzij po lepih krajih Slovenije, raznih pohodov, prireditve ob srečanju borcev NOB.  
Pod taktirko njegove vodilne vloge je Zapotok pridobil igrala za otroke in druge športne objekte, kot 
so košarkarsko igrišče, plezalno steno, balinarsko progo, biljardnico, prireditveno dvorano za večje 
število gostov.  
Zaslužen je za zaščito in reševanje življenj v vasi Zapotok in širše v Občini Ig. Prispeval je k 
pridobitvi defibrilatorja na RTC Zapotok. Udeležen je bil v akcijah reševanja pri poplavah v 
podkrimskih in barjanskih vaseh, zbiranju pomoči ob poplavah na Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji. Bil 
je organizator akcije za odpravo posledic žledoloma v Zapotoku in okolici pred parimi leti. 
Zaslužen je tudi za lepše okolje, saj je Zapotok ob vsakoletni čistilni akciji lepši in čistejši. 
Eden njegovih največjih dosežkov s področja gospodarstva pa je bil pridobitev propadlega objekta  
>štale<  pred desetimi leti, v upravljanje, ki se je pod njegovim vodstvom z mnogimi delovnimi 
akcijami vaščanov preuredil v Rekreacijsko turistični center. Prenovljeni objekt zdaj zagotavlja 
prostor za organizacijo družabnih srečanj, raznih prireditev, predavanj, delavnic, športnih 
dejavnosti, gostovanj tabornikov, mladine in socialno ogroženih otrok. 
Spoštovani gospod Zlatko Usenik, hvala za vse. Vemo, da brez tvojega entuziazma,  neumorne 
volje ter sposobnosti odlične organizacije naš Zapotok ne bi bil to, kar danes je. V veselje nam je 
delati s teboj, ne pozabi pa, da te seveda to zavezuje še leta naprej. 
 
POHVALA ŽUPANA - Ekipa pionirjev PGD Iška Loka 
Ekipo, ki je zastopala PGD Iška Loka, GZ Ig na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji 2016 
sestavljajo trije pionirje, letnika 2005 in sicer Anžej Pintarič, Aljaž Smole in David Železnik.  
Vsi pionirji so se v prostovoljno gasilsko društvo Iška Loka včlanili na občnem zboru marca, 2013. 
Že od samega začetka so kazali veliko zanimanja in interesa pri vseh dejavnostih znotraj društva 
in tudi pri pripravah na vse vrste tekmovanja. Udeležili so se vseh tekmovanj, ki so potekala na 
občinski ravni in pokazali veliko konkurenco ostalim ekipam, saj so se uvrščali na vedno višje ravni 
tekmovanja - od občinskega, regijskega in do državnega, na kar so pionirji in ostali člani društva še 
posebej ponosni.  
Tako je bilo njihovo prvo tekmovanje v tej zasedbi ravno v gasilski orientaciji leta 2014, kjer so na 
občinski ravni segli po najvišjih mestih in zasedli 2.mesto. S tem so se uvrstili na regijsko 
tekmovanje. Tudi leta 2015 se je ekipa zopet udeležila gasilske orientacije, zopet zasedla 2.mesto 
in se uvrstila na regijsko tekmovanje. Leto 2016 pa je bilo in vedno bo za nas posebno leto. Začeli 
smo z uspehom na državnem tekmovanju v kvizu gasilske mladine, kjer je ekipa, sicer v rahlo 
spremenjeni zasedbi zaradi poškodbe člana osvojila odlično 5.mesto.  
Istočasno smo se pripravljali tudi na tekmovanje v gasilski orientaciji. Občinska raven omenjenega 
tekmovanja je potekala v začetku maja na Turjaku, kjer je ekipa zasedla 2.mesto med 21 ekipami 
pionirjev naše zveze. Sledilo je tekmovanje na regijski ravni v GZ Vodice-Šinkov Turn, kjer je naša 
ekipa pionirjev osvojila prepričljivo 1.mesto v konkurenci 20 ekip pionirjev Regije Ljubljana 1, ter si 
zagotovili udeležbo na najvišji ravni omenjenega tekmovanja. Tako smo se lani septembra udeležili 
državnega tekmovanja v gasilski orientaciji, ki je potekalo v GZ Zgornjesavinjske doline, na Golteh 
in osvojili nepričakovan in zavidljivo lep rezultat-2.mesto v konkurenci 32 najboljših ekip pionirjev s 



 

celotne Slovenije in s tem postali državni podprvaki med pionirji. Medalje in pokal za osvojen 
uspeh jim je podelil namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije g. Janko Cerkvenik. 
Tako smo se tudi decembra lani udeležili podelitev priznanj ekipam, ki so se udeležila državnih 
tekmovanj in se uvrstila na najboljše tri mesta Regije Ljubljana 1, ki je potekalo na Turjaku.  
Pionirji so bili vseh rezultatov veseli, še posebej v ponos pa jim je ravno naziv državnih 
podprvakov. Seveda pa ekipa brez dobrega mentorja ne bi bila taka, kakršna je. Vseskozi je 
mentor ekipe Primož Pintarič, sicer tudi profesor športne vzgoje na eni izmed ljubljanskih osnovnih 
šol, ki pa na vajah ni bil nikoli popustljiv, ravno nasprotno-doseženi uspehi ekipe so rezultat trdega 
dela na vajah in veliko preživetega prostega časa v gasilskem domu. Skupaj s to ekipo pionirjev 
smo se v preteklem letu tako udeležili dveh državnih tekmovanj in skupaj pisali zgodovino 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Iška Loka. 
 
 
 


