Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig z dne, 9. 3. 2016
in na predlog župana občine Ig, Janeza Cimpermana
naziv ČASTNI OBČAN občine Ig prejme

JANEZ PIŠKUR
Po končani osnovni šoli se je zaposlil na pošti Ig kot pismonoša. Ob delu se je šolal in leta
1960 prevzel mesto uslužbenca na okencu pošte Ig. Leta 1973 je postal upravnik pošte Ig. To
delo je opravljal vse do leta 1982, ko je odšel na PTT podjetje Ljubljana, kjer je prevzel
delovno mesto organizatorja dostav poštnih pošiljk za takratno območje pošte Ljubljana 01.
Poleg redne službe je bil Janez Piškur aktiven tudi v takratni krajevni skupnosti Ig. Zavedal se
je, da je treba delovati tudi zunaj službenih okvirov in prispevati svoj delež k razvoju kraja.
Dolga leta je deloval v različnih odborih, katerih naloga je bila razvoj cestne, vodovodne in
druge infrastrukture, ki je bila v tistih časih v zelo slabem stanju ali pa je sploh ni bilo.
Največ zaslug ima za razvoj telefonije na celotnem območju občine Ig. Veliko svojega
prostega časa in svojega vpliva je namenil prav temu področju, saj je kot upravnik takratne
pošte najbolj poznal razmere na tem področju in tudi način, kako izpeljati projekt. Brez
njegove odločnosti in velikokrat tudi trme v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v
marsikateri hiši ne bi zvonili telefoni.
Njegova požrtvovalnost, brezkompromisnost in čut do sokrajanov in prostora, v katerem je
deloval in živi še danes, so prispevali k razvoju kraja.
Nekaj prostega časa pa mu je ostajalo tudi za delovanje na kulturnem področju. Kot mlad
fantič je raztegoval harmoniko, zelo pri srcu mu je bilo zborovsko petje. Velika ljubezen do te
zvrsti petja ga je pripeljala v takratni Ižanski oktet, v katerem je prepeval osemnajst let. V
takratnem Kulturnem društvu Ig je nekajkrat zakoračil tudi na odrske deske.
Po upokojitvi je postal član Društva upokojencev Ig. Dva mandata bil član odbora za
družabna srečanja, vseskozi pa zelo aktiven član. Dolga leta je tudi aktiven gasilec gasilskega
društva Ig; še danes, pri svojih 85. letih, tekmuje in sodeluje s skupino veteranov.

Iskrene čestitke.
Janez Cimperman,
Ig, 18. marec 2016

župan

