Na predlog župana Janeza Cimpermana je Občinski svet Občine Ig
dne 26. 2. 2020 sprejel sklep, da naziv
ČASTNA OBČANKA OBČINE IG
prejme

JOŽICA KOVAČIČ
Jožica Kovačič je več kot 30 let delovala na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v naši
občini. Svojo kariero je začela v Viških vrtcih, katerih del je leta 1984 postal takrat novozgrajeni
vrtec na Igu. Od takrat je bila zaposlena v vrtcu na Igu. Tistega leta je bilo vanj vpisanih 80
otrok, razporejenih v 4 oddelkih. Ob koncu njene službene poti – upokojila se je leta 2015 – je
Vrtec Ig štel 23 oddelkov s skoraj 400 otroki.
Vrtec je v obdobju od njegovih začetkov leta 1984 doživel velik razvoj. Postopoma se je vrtec
širil, tako so v letih 1987, 1988 in 1990 so se odpirale varstvene družine, 2007 so odprli oddelke
v CUDV Draga, 2008 prizidek pri OŠ Golo in pridobitve dodatnih igralnic v enoti Golo, 2009
preureditev prostorov v Tomišlju in odprtje enote Mavrica (preureditev zasebne hiše). Jožica
Kovačič je bila pri vseh aktivno vključena. Poseben izziv je bila vzpostavitev enote Vrtca Ig v
Dragi, kjer so precej truda namenili delu s starši, da so sprejeli varstvo v enoti v Dragi. Širitev
Vrtca Ig je doživela vrhunec z odprtjem novozgrajenega centralnega vrtca Ig. Na položaju
ravnateljice Vrtca Ig je bila 18 let, vse do upokojitve.
Leta 1998 je v Vrtcu Ig uvedla dejavnost Pevski zborček vrtca, ki ga je nekaj let sama vodila,
nato pa vodenje predala mlajšim kolegicam. Zborček je še danes del dodatnega programa
vrtca in sodeluje tudi na občinskih dogodkih
Jožica Kovačič je tudi sama ljubiteljska pevka, že 23 let je članica ženskega pevskega zbora, ki
deluje pod okriljem Društva Fran Govekar Ig. Danes zbor deluje pod imenom ŽPZ Perunike in
nastopa doma in v tujini.
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