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ORGANIZATORJEM PRIREDITEV V OBČINI IG 
 
 
Zadeva: KOLEDAR PRIREDITEV 
 
 

Prireditve v naši občini so pomembni del ponudbe, kjer obiskovalci spoznavajo našo kulturo, 
običaje, kulinariko, znamenitosti … Kakovost prireditev v občini narašča, kar gre zasluga predvsem 
vam, organizatorjem prireditev. V interesu vseh nas je, da prireditve obišče čim več obiskovalcev, 
zato jih skušamo skupaj promovirati. 
 

V občini Ig imamo vrsto prireditev, ki se tradicionalno odvijajo vsako leto. Zaradi boljše preglednosti 
in usklajenosti prireditev vam v prilogi – tako kot vsako leto - posredujemo »Vprašalnik za koledar 
prireditev v občini Ig za leto 2014«: Prosimo vas, da ga izpolnite in nam ga najkasneje do 
20.12.2013 izpolnjenega vrnete.  
 

Koledar ima svojo vrednost, če so v njem čim bolj natančni in resnični podatki. Predvsem za večje 
prireditve velja, da se jih ne more uspešno organizirati v kratkem času, ampak jih je treba 
pripravljati kar nekaj časa. Zdaj je čas, da se dogovorite za prireditve, ki jih boste organizirali v 
prihodnjem letu. 
 

Po prejetju vaših podatkov bomo v sodelovanju s predstavniki vseh društev izvedli terminske 
uskladitve posameznih prireditev v kolikor bo prihajalo do »pokrivanja« datumov. 
 

Za lažje planiranje prireditev vam sporočamo tudi datume občinskih prireditev v letu 2014 in 
datume, ki so že rezervirani: 
 

 6. februar – prireditev ob kulturnem prazniku  
 1. marec - Podkrimski pustni karneval 
 21. marec – občinski praznik 
 12. april – občinska revija pevskih zborov 
 23. avgust – PGD Matena veselica 
 20. september – dobrodelni tek v Dragi 
 13 ali 20. september – Ižanski sejem 
 27. september – Vrbica-pohod 
 12. december – obdarovanje otrok 

 
Vprašalnik,ki vam ga posredujemo dobite tudi na spletni strani www.obcina-ig.si (koledar 
prireditev). 
Izpolnjenega nam posredujete na naslov marica.zupan@obcina-ig.si ali ga pošljite po pošti na 
naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
Pripravila: 
Marica Zupan                                                             Janez Miklič 
Strokovna sodelavka                                                                                            direktor občinske uprave 
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Priloga: 

 vprašalnik 


