Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 11. 3. 2015, in na predlog Planinskega društva
Krim in Turističnega društva Krim, ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2015 prejme

JANKO PURKAT
za posebne zasluge in prispevek pri prepoznavnosti občine Ig in aktivno
sodelovanje v družbenih dejavnostih
Janko Purkat se je rodil 25. aprila 1961 v Strahomerju, kjer je tudi odraščal in kjer živi še
danes. Že v mladih letih je začel spoznavati lepote svoje domovine; vsak trenutek prostega
časa je izkoristil za obisk gora, nato pa se je odločil za pohodništvo.
Leta 2010 je izpeljal projekt Po meji Slovenije: kot pove ime, je s prijatelji po meji obhodil
celotno Slovenijo. S pohodom je začel na Primorskem, nato ga je pot vodila po južni meji do
Madžarske in naprej po meji z Avstrijo in Italijo do cilja na Dobrovem v Goriških brdih. Na
pohodu je spoznal, da mu je pohodništvo kljub naporu velik izziv in tako se je že naslednje
leto odločil prehoditi pot od doma v Strahomerju do dveh z ižansko občino pobratenih krajev
Paterno del Campo in Escaceno del Campo v Španiji. Pot je skozi štiri leta razdelil na štiri
etape, vodila pa ga je po Italiji, Franciji, Portugalski in Španiji do bližine Sevilje. Projekt,
poimenovan Moja pot v Španijo, je v celoti izpeljal. Domačini v pobratenih krajih so mu ob
prihodu na cilj pripravili nepozaben sprejem. V spomin na prehojeno pot in v znak slovenskošpanskega prijateljstva sta mu domača županja Rocio Alvarez Polo in predsednik društva
prijateljstva Slovenije in Španije Javier Caceres Espejo izročila skulpturo njihovega trga.
Janko Purkat je tudi dejaven član župnije Tomišelj. Ob zadnjih volitvah je bil izvoljen za
predsednika SVS Strahomer. Je član domačega prostovoljnega gasilskega društva, pa tudi
eden izmed ustanoviteljev tako turističnega kot planinskega društva Krim. Sodeluje pri
urejanju in označevanju planinskih in drugih peš poti, pripravlja in organizira tekmovanja v
orientaciji v naravi in zanimive planinske izlete in je skoraj vsakodnevni obiskovalec Krima.
Ob tem je izjemna in skromna osebnost. Vedno je pripravljen vsakomur prisluhniti, se z njim
pogovoriti in pomagati po svojih najboljših močeh.

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

