Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 13. 3. 2019,
in na predlog župana Občine Ig Janeza Cimpermana,
ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2019

prejme

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET NA PODEŽELJU IG
ob 20-letnici delovanja
Korenine Društva žena in deklet na podeželju Ig segajo v leto 1997, ko se je na kuharskem tečaju pri sestri Nikolini v
Repnjah zbralo 12 ižanskih žena. Že jeseni istega leta so pripravile ustanovni občni zbor in se kot društvo registrirale v
začetku leta 1998. Žene prihajajo iz različnih vasi na Ižanskem in v dveh desetletjih so organizirale in izpeljale številne
delavnice, tečaje, predavanja ter strokovne ekskurzije, kjer se učenje in spoznavanje novega vedno prelije v prijetno
druženje in povezovanje.
V sodobnem času, ko za vrtenje okrog loncev in štedilnika vse bolj zmanjkuje časa, pa jih ne družijo zgolj peka, priprava
najrazličnejših dobrot ter organiziranje kuharskih in drugih tečajev, temveč se nenehno izobražujejo, pripravljajo
razstave, klekljajo in ob pletenju in drugih ročnih delih obujajo spomine na čas in življenje naših dedkov in babic. Z
veseljem se odzovejo vabilu šolske mladine, da jim spregovorijo o času, ki izginja.
Poznana je njihova dobrodelna dejavnost. Vsako leto pogostijo udeležence teka v Dragi, pečejo za šolski sklad domače
osnovne šole, odzvale so se vabilu in med vsemi udeleženci vseslovenske akcije Od srca do srca - napekle največ dobrot
za mamice z otroki, ki nimajo doma. Vsaki od 45 škatel so priložile vzpodbudno misel, ki so jih napisale same.
Z veseljem se odzovejo tudi vabilu in prošnji za sodelovanje domače župnije Posebna čast je bila priprava in strežba
številnih dobrot za novomašnika in vse povabljene goste na njegovi novi maši.
S svojimi dobrotami se predstavljajo na občinskih prireditvah in so s svojo značilno nošo že postale prepoznavni znak
občine .
Poznajo jih širom Slovenije pa tudi izven njenih meja. V daljni Andaluziji - v Španiji - so ob pobratenju občine Ig z dvema
španskima občinama, predstavljale domači kraj, njene ljudi in slovenske dobrote. Med spoznavanjem lepot Belgije, so
obiskale Evropski parlament v Bruslju in ob praznovanju 25 letnice države Slovenije, pogostile številne Slovence in
druge, ki delujejo v institucijah EU. Pri petju slovenske in evropske himne na najlepšem trgu Brugga jih je posnela
belgijska televizija in posnetek tudi objavila. Tudi domača televizija jih rada povabi k sodelovanju ob različnih
priložnostih in oddajah.
Zagotovo pa je izjemna promocija občine Ig bil njihov kuharski prvenec «Ko zadiši po peki na Ižanskem«, ki kar kliče po
ponatisu. V njem so združile svoje znanje in je rezultat usklajenega delovanja članic.
Četudi, kot pravijo one, so kot ptički brez gnezda, se ves čas trudijo za povezovanje ljudi v občini. Zelo so vesele, ko se
jim pri delavnicah pridružijo mladi in v zadnjem času tudi možje.
Veliko je ciljev in smotrov delovanja društva. Ohranjanje podeželja na sodoben način je samo eden njih. Zato je še kako
pomembno vodilo, ki mu sledijo:
»Če hočemo ohraniti podeželje, potem pomagajmo, da bo na podeželju ostala žena; če bo ostala tam ona, bo ostal tudi
mož. Če bosta na podeželju ostala mož in žena, potem bo tam tudi življenje.
In kjer je življenje - tam je tudi prihodnost!«

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan

Ig, 22. marec 2019

