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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 2015«: Prosimo vas, da ga izpolnete in nam ga najkasneje do 
20.12.2014 vrnete. V kolikor potrebujete za prireditev šotor prosim dopišite. 
 

V letu 2015 Občina Ig praznuje tudi 20-letnico delovanja in vsled tega se obračamo na vas s 
prošnjo, da mogoče v svoje plane uvrstite tudi kakšen dogodek, ki bi bil povezan s praznovanjem 
obletnice. Občina bo imela svojo osrednjo prireditev v mesecu marcu, želimo pa, da se tudi društva 
vključijo v to praznovanje. 
 

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 2015 in pa 
datume, ki so že rezervirani: 
 

 5. februar – prireditev ob kulturnem prazniku  
 14. februar - Podkrimski pustni karneval 
 20. marec – občinski praznik 
 18. april – občinska revija pevskih zborov 
 30. maj – PGD Iška Loka veselica 
 20. junij – PGD Ig veselica 
 12 ali 19. september – Ižanski sejem 
 26. september – Vrbica-pohod 
 11. 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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