
Občina Ig na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Meril za izbor programov športa, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig in Sprememb meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO št. 3/04, UO št. 2/06), objavlja 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za ŠPORTNIKA LETA IN  

EKIPO LETA 2010
1.  Skladno z Merili za izbor programov športa, ki se sofinan-

cirajo iz proračunskih sredstev  Občine Ig in Sprememb 
Meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, Uradne ob-
jave št. 3/04, UO št. 2/06), lahko prejme priznanje Občine 
Ig za športne uspehe posamezni športnik ali ekipa.

2.  Pogoji za dodelitev tega priznanja so: 
 – nastop v mladinski ali državni reprezentanci, 
 – osvojitev medalje na državnem prvenstvu,
 – odmeven mednarodni dosežek,
 – drug pomemben športni dosežek,
 – dolgoletno delo na športnem področju. 

3.  Predlagatelji morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu, 
ki ga lahko dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v 
času uradnih ur ali na spletni strani www.obcina-ig.si. 

 

 Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ne 
bomo upoštevali. Obvezna priloga je potrdilo nacionalne 
panožne zveze o rangu tekmovanja.

4.  Prijave je treba poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, Ig, s pripisom Javni razpis-športnik/ekipa leta.

5.  Izbor bo opravil Odbor za šport.

6.  Rok za prijavo na razpis je 28. 2. 2011. Prepozno prispele 
in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7.  Naziv športnik in ekipa za leto 2010 bo podeljen na 
prireditvi ob občinskem prazniku.

Datum: 2. 2. 2011
Občina Ig

Janez Cimperman, župan

š p o r t

w w w . o b c i n a - i g . s i

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  f e b r u a r  2 0 1 1

3 1

Vadba pilates – priložnost za koristno 
rekreacijo tudi v zimskem času

V letošnji zimi mraz že kar dolgo 
vztraja, zato smo morali večinoma 
nekoliko omejiti naše aktivnosti 
v naravi. Še vedno nam ostaja 
možnost vadbe v ogrevanih telo-
vadnicah.

Tudi na Igu imamo že več let v 
telovadnici osnovne šole vadbo 
pilates. Tako lahko poskrbimo za 
celotno uravnoteženost vadbe, 
ko aerobnim aktivnostim v naravi 
pridružimo še vadbo za moč, kar 
je pilates.

Osnovne značilnosti in potek 
vadbe

Metoda pilates se ukvarja pred-
vsem z mišičnimi skupinami, ki 
so pri klasičnem gibanju premalo 
ali napačno obremenjene, krepi 
trebušne mišice in razbremeni 
hrbtne mišice ter z učinkovitejšim 
dihanjem izboljša oskrbo telesa 
s kisikom. Poveča se zmogljivost 
pljuč in izboljša cirkulacija. Ker 
smo osredotočeni na dihanje in 

izvajanje gibov, izkusimo tudi 
sprostitvene učinke vadbe. 

Vadba temelji na natančnem 
izvajanju gibov in povečanju 
mišične mase, kar se pokaže pri 
boljši drži telesa in ravnotežju, 
opazno se izboljša tudi specifič-
na teža kosti in stanje sklepov. 
Pilates zato pogosto priporočajo 
fizioterapevti in ortopedi po vsem 
svetu.

Najpomembnejši učinki
Zaradi številnih učinkov za 

izboljšanje zdravja je priljublje-
nost te vrste vadbe v zadnjih letih 
vse večja, saj je primerna za vse 
starosti in fizične pripravljenosti 
ob upoštevanju načela postopno-
sti vadbe.

Vaje so zasnovane tako, da 
pomagajo razviti uravnotežen 
mišično-skeletni sistem s krepki-
mi vezmi in sklepi, boljšo držo in 
skladno obliko telesa. Z delova-

njem na srčno srčno-žilni, limfni 
in imunski sistem  pa vplivajo tudi 
na optimalno fizično in psihično 
počutje. Pomembne so tudi kot 
preventiva pred poškodbami ali 
pomoč pri rehabilitaciji ter za 
korekcijo in stabilizacijo hrbteni-
ce.

Pridobljeno znanje prenesemo 
v vsakdanje življenje, saj posta-
ne naše gibanje bolj ozaveščeno, 
precizno in varnejše.

Izvor in namen metode
Že pred več kot sto leti se je 

Američan nemškega rodu Joseph 
Hubertus Pilates s takšnim nači-
nom vadbe pozdravil tudi sam, 
zato je svoje znanje prenašal 
naprej ter učil najprej vojake in 
policiste, nato pa še baletnike, 
plesalce in sploh vse, ki so pri 
svojem delu potrebovali zdravo in 
močno telo. 

V zadnjem desetletju je vadba 
postala vse bolj priljubljena, saj so 

njeni učinki v sodobnem stresnem 
načinu življenja še kako zaželjeni.

Povabilo
Gibanje ter skrb za dobro fizič-

no in psihično počutje so temelji 
zdravega življenjskega sloga, brez 
katerega si v današnjih časih ne 
znamo več predstavljati uspešne-
ga življenja.

Pozitivne učinke vadbe kmalu 
začutimo, saj smo navdušeni nad 
novim občutenjem telesa, zato je 
pilates resnično vadba, ki nam je 
v veselje! Če menite, da bi lahko 
koristila tudi vam, se nam pridru-
žite in na brezplačni predstavitvi 
ugotovite, ali vam ustreza!

Z veseljem vam posredujemo 
dodatne informacije:

Društvo POT,  
Cesta na Kurešček 26, 1292 Ig

Milena Roter, 
tel.: 01/2862-831 in  

031/38-55-48

Milena Roter




