Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 11. 3. 2015,
in na predlog Sveta vaške skupnosti Iška vas in Iška
PRIZNANJE Občine Ig za leto 2015 prejme

IVAN ŽAGAR
za dolgoletno aktivno delo pri razvoju kraja
Ivan Žagar je letnik 1947. Že po prihodu iz služenja vojaškega roka v JLA leta 1968 je bil
aktiven član PGD Iška vas. Nekaj časa je bil tajnik društva, končal pa je tudi izobraževanje za
gasilskega podčastnika in častnika. Ko je bila leta 1980 ustanovljena krajevna skupnost Iška
vas, je bil izvoljen za predsednika sveta krajevne skupnosti.
Ker je bila krajevna skupnost brez prostorov za delovanje, se je po posvetu z vodstvom PGD
Iška vas povezal s takratno občino Ljubljana Vič-Rudnik. Dobil je zagotovilo za denarno
pomoč pri izgradnji novih prostorov. Na njegovo pobudo in v sodelovanju s člani PGD Iška
vas so za delo prijeli vsi krajani Iške vasi, Iške in Gornjega Iga. Porušili so star gasilski dom in
leta l981 postavili novega, v katerem imajo prostore prostovoljno gasilsko društvo Iška vas,
KUD Iška vas, turistično društvo Iška vas, strelska družina Iška vas, mladinci in druga društva.
Pa tudi Telekom za telefonsko centralo, T2 in operater kabelske televizije. V preteklosti so v
njem domovali tudi krajevna skupnost Iška vas, zbiralnica mleka in prostorna trgovina.
Leta 1986 je bil pobudnik in organizator obnovitvenih del na podružnični osnovni šoli Iška
vas. Med šolskimi počitnicami so krajani porušili lesene stropove, zabetonirali betonsko
stropno ploščo, postavili novo ostrešje in kritino. Centralna šola je poskrbela za nova okna in
ureditev notranjosti, tako da je jeseni pouk potekal nemoteno. Janez Žagar ni le organiziral
del, temveč je tudi zavihal rokave in neutrudno delal.
Zavzemal se je tudi za asfaltiranje igrišča na Produ in postavitev igral ter za uspešno
reševanje komunalne in druge problematike v celotni takratni krajevni skupnosti Iška vas.
Nenehno je poudarjal, da so krajani Iške vasi, Iške in Gornjega Iga celota, ki jo veže ista
problematika, zato je treba delovati enotno.
Leta 2012 je v sodelovanju z občino Ig poskrbel za izolacijo in obnovo fasade na Domu
krajanov.
Predsednik sveta KS Iška vas je bil dva mandata, prav toliko časa je bil predsednik vaškega
sveta Iška vas, zdaj pa je član vaškega sveta Iška vas.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan
Ig, 20. marec 2015

