
 
 
 
 

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

in na predlog vaščanov Zapotoka in članov društva Zapotok 

PRIZNANJE Občine Ig za leto 2017  
 

prejme 
 

ZLATKO USENIK 
za dolgoletno aktivno delo pri razvoju kraja 

 
Zlatko Usenik si kot dolgoletni član občinskega sveta občine Ig nesebično prizadeva upoštevati in uveljavljati 
voljo vaščanov Zapotoka in drugih prebivalcev v občini Ig. S svojim vplivom in zavzetostjo je Zapotok, glede 
na razpoložljiva sredstva in naravne danosti, bogatejši za nadgradnjo vodovodne in cestne infrastrukture.  

V funkciji predsednika Društva Zapotok skupaj s somišljeniki prispeva k razvoju kulture in izobraževanja, kar 
se izkazuje na različnih prireditvah, kot je prvomajska prireditev s kresovanjem, pa na strokovnih ekskurzijah 
po krajih Slovenije, na raznih pohodih, prireditvah ob srečanju borcev NOB itd.  

Pod taktirko njegove vodilne vloge je Zapotok pridobil igrala za otroke in druge športne objekte: košarkarsko 
igrišče, plezalno steno, balinarsko progo, biljardnico in prireditveno dvorano za večje število gostov.  

Zaslužen je za zaščito in reševanje življenj v vasi Zapotok in v občini Ig. Prispeval je k pridobitvi defibrilatorja 
na RTC Zapotok. Udeležen je bil v akcijah reševanja pri poplavah v podkrimskih in barjanskih vaseh, pri 
zbiranju pomoči ob poplavah na Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji. Pred leti je bil organizator akcije za odpravo 
posledic žledoloma v Zapotoku in okolici. 

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 pridobitev propadlega objekta, »štale«, v 
upravljanje, kar se je zgodilo pred desetimi leti. Pod njegovim vodstvom je objekt – ob pomoči vaščanov na 
mnogih delovnih akcijah - preuredil v rekreacijsko-turistični center. Tu je zdaj prostor za organizacijo 
družabnih srečanj, raznih prireditev, predavanj, delavnic, športnih dejavnosti, gostovanj tabornikov, mladine 
in socialno ogroženih otrok. 

Brez njegovega entuziazma, neumorne volje ter sposobnosti odlične organizacije Zapotok ne bi bil to, kar je 
danes. Njegovi dosežki na področju gospodarstva, vzgoje, izobraževanja, kulture, športa, zaščite in reševanja 
ter ekologije so prispevali h kakovostnejšemu in vsestransko bogatejšemu ter popolnejšemu življenju 
vaščanov Zapotoka in občanov občine Ig. 

 
 
 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
           Janez Cimperman 
                              župan 
       

       Ig, 17. marec 2017 




