
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 9. 3. 2016,  

in na predlog društva Fran Govekar Ig  
PRIZNANJE Občine Ig za leto 2016  

 

prejme 
 

ALENKA JERAJ 
za aktivno delo na področju ljubiteljske kulture in turizma v občini Ig 

 
Alenka Jeraj se je rodila leta 1973 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskovala na Igu, šolanje pa nadaljevala na 
poljanski gimnaziji. Najprej se je zaposlila v Gimnaziji Šentvid kot knjižničarka, nato pa dobrih sedem let na 
Občini Ig skrbela za področje družbenih dejavnosti. Dolga leta je bila glavna urednica glasila Mostiščar. Več 
let je svetnica občine Ig. Med leti 2004 do 2014 je bila poslanka v državnem zboru Republike Slovenije.  
Od obuditve nekdanjega Kulturno-umetniškega društva Ig v letu 1992 je bila predsednica društva. Kasneje se 
je društvo preimenovalo v Društvo Fran Govekar Ig in svojo dejavnost z ljubiteljske kulture razširilo še na 
področje turizma. 
V začetku sta bili v društvu le mladinska gledališka in likovna skupina. Pobudo za njuno ustanovitev je dala 
prav Alenka Jeraj. Danes v društvu delujejo moški pevski zbor in ženski pevski zbor, skupina Borovničke, 
lutkovna, odrasla gledališka, turistično-raziskovalna in literarna skupina. Društvo, ki je po svojih dejavnostih 
znano v Sloveniji in tujini, neprestano raste; trenutno pa ima 135 članov.  
Alenka Jeraj neprestano skrbi za izobraževanje članov in za vse razpise, tečaje, seminarje, izobraževanja. 
Usmerja, spodbuja in seznanja člane z možnostmi dodatnega izobraževanja. Vse aktivnosti so objavljene na 
spletni strani društva in v občinskem glasilu Mostiščar. Veliko se posveča mladim ter njihovemu sodelovanju 
in vključevanju v društvene aktivnosti. Na ta način društvo skrbi za ohranjanje in razvijanje glasbene, likovne, 
gledališke in turistične kulturne dediščine. 
Je mentorica mladinske in odrasle gledališke skupine, kjer deluje kot režiserka. Aktivna je v literarno-glasbeni 
skupini, v okviru katere je sodelovala pri treh skupnih pesniških zbirkah, pred leti pa se je predstavila z 
avtorsko poezijo v samostojni zbirki z naslovom Na poti do sebe. Je pobudnica Govekarjevih večerov v 
knjižnici Ig, ki jih tudi vodi. Na oder je postavila prizore iz Jalnovih Bobrov, s katerimi uspešno predstavljajo 
kulturo koliščarjev.  
Prav na področju promocije koliščarjev je dejavna že vrsto let, pred petimi leti pa je s projektno skupino 
uresničila projekt V deželi koliščarjev, ki ga sofinancira Evropska unija. Rezultat teh prizadevanj je stalna 
razstava o koliščarjih, ki si jo je lani ogledalo več kot 1500 obiskovalcev. Je tudi lokalna turistična vodnica in 
vodi skupine po razstavi. V ovir projekta sodita tudi vsakoletni koliščarski tabor in koliščarski dan. V dosjeju 
nominacije vpisa prazgodovinskih kolišč okoli Alp na seznam svetovne dediščine UNESCO je prizadevanje 
društva pri prezentaciji dediščine izpostavljeno kot primer dobre prakse. Društvo je prejelo tudi tudi nagrado 
INCO za najbolj inovativen projekt lokalne skupnosti.  
Ob 20. obletnici začetka delovanja, leta 2012, je društvo prejelo priznanje Občine Ig. Zanj ima zasluge 
predsednica društva in šele nato člani, kajti brez njene spodbude, vodenja, svetovanja in organizacijskega 
dela društvo ne bi tako uspešno delovalo.  

 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

           Janez Cimperman 
                              župan 
      Ig, 18. marec 2016 


