
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 7. 3. 2018,  

in na predlog Gasilske zveze Ig 

PRIZNANJE Občine Ig za leto 2018  
 

prejme 
 

IVAN RUPERT 
za aktivno delo v Gasilski zvezi Ig in izjemno predanost gasilstvu  

 
Ivan Rupert je bil že kot otrok velik oboževalec gasilcev in je veliko časa preživel v gasilskem domu v 

Iški vasi. Z dvanajstimi leti je bil sprejet med člane PGD Iška vas, kjer se je sprva kot tekmovalec in 

kasneje kot mentor za mladino udeleževal številnih tekmovanj. Njegova velika navezanost na 

gasilstvo in želja po pomoči ljudem v nesreči sta ga pripeljali v poklicno gasilsko brigado Ljubljana, 

kjer je poklicno opravljal delo gasilca, še vedno pa deloval tudi v prostovoljnem društvu. Izvoljen je 

bil za poveljnika PGD Iška vas. 

Ko si je leta 1986 v Mateni ustvaril dom in družino, se je včlanil v PGD Matena, kjer je postal  

poveljnik društva. V sektorju Ig je bil dva mandata podpoveljnik ter zadnji mandat sektorja  

poveljnik. Aktiven je bil tudi v GZ Vič-Rudnik, po osamosvojitvi in nastanku občine Ig pa je bil 

pobudnik ustanovitve Gasilske zveze Ig. Izvoljen je bil za prvega poveljnika te zveze; trinajst let je 

deloval kot poveljnik in še štiri leta kot podpoveljnik. Z upravnim odborom je začel postavljati nove 

temelje in organizacijo zelo slabo tehnično opremljene zveze.  

Leta 2008 je bil izvoljen za predsednika PGD Matena in na tej funkciji ostal do leta 2015, ko je bil 

imenovan za podpredsednika. V tem času je veliko pripomogel k razvoju društva ter k organizaciji, 

opremi in ureditvi gasilskega doma. Sodeloval je pri vseh intervencijah, tako pri požarih , poplavah, 

žledolomu in lanskoletnemu vetrolomu. Udeleževal se je tudi večine vaj in tekmovanj v organizaciji 

GZ Ig.  

Za svoje aktivno dela je prejel več gasilskih priznanj, odlikovanj in pohval. In čeprav je v gasilstvu 

zaključil svojo poklicno pot, je v prostovoljnem gasilstvu še vedno aktiven.  

 
 
 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
 

           Janez Cimperman 
                              župan 
       

       Ig, 16. marec 2018 


