
 
 
 
 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 8. 3. 2017,  

in na predlog TD Krim in PGD Vrbljene-Strahomer  

ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2017  
 

prejme 
 

JANEZ MODIC 
za aktivno delo na področju društvenih dejavnosti v kraju 

 
 

Pravijo, da ni dopolnil niti dveh mesecev, ko sta ga starša že vzela na polje na žetev pšenice. Tako sta 
mu veselje do kmetovanja vcepila v zavest , da mu je ostal zvest vse do danes. 

V domače gasilsko društvo, kjer je še vedno aktiven član, se je vključil že kot pionir. Prehodil je pot 
od mladinca, člana  A in člana B do veterana; vrsto let je bil tudi poveljnik društva, zdaj pa tradicijo 
nadaljuje sin Matic. Bil je predsednik, tajnik, kot član upravnega odbora pa se še udeležuje vseh 
aktivnosti, ki se dogajajo pri »gasilcu«, in je vedno pripravljen priskočiti na pomoč. 

Tudi v Turističnem društvu Krim je aktiven član vse od vstopa v društvo. Dva mandata je bil 
predsednik, zdaj pa je tajnik in ureja vso dokumentacijo, povezano z društvom. Ni dela ali akcije, ki 
se izvaja v društvu, pri čemer bi manjkal. Ob gradnji kozolca oz. »tribe«, kot ji pravijo »turisti«, je 
sodeloval od temeljev do strehe. Tudi pustna maska Podkrimska čarovnica Johanca sta njegova 
zamisel in 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. Občinsko in predvsem medobčinsko tekmovanje 
koscev in grabljic ni nikoli minilo brez njegovega nastopa. Kosil je tako v skupini kot posameznik. 

Je član Konjerejskega društva Krim in pomaga pri vsakoletni konjeniški prireditvi na hipodromu.   

Ko se je obnavljala farna cerkev v Tomišlju, je pomagal, prav tako pri obnovi cerkve v Strahomerju. 
Bil je član ŽPS, vrsto let je pel pri mešanem cerkvenem pevskemu zboru, kjer zdaj opravlja delo 
ključarja. 

Ko so se pred nekaj leti obnavljali vodovod, kanalizacija in druga komunalna infrastruktura v vaseh 
Vrbljene in Strahomer, je bil koordinator med občino Ig in izvajalcem del. 

In da ne pozabimo: vse našteto delo opravlja poleg službe, skrbi za družino ter vodenje kmetije, 
torej v svojem prostem času. 

 

 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 
  Ig, 17. marec 2017 




