Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 11. 3. 2015,
in na predlog Društva Fran Govekar Ig
priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme

MOŠKI PEVSKI ZBOR IG
ob 30-letnici delovanja
Prva pobuda za ustanovitev pevskega zbora se je porodila 28. septembra 1984 med delavci
takratnega podjetja Mizarstvo Ig. Akcija je stekla zelo hitro in že 2. novembra istega leta je bil
ustanovni sestanek, na katerem je bilo prisotnih osem članov kolektiva in predstavnik
osnovne organizacije sindikata. Sprejeli so sklep o ustanovitvi moškega pevskega zbora z
imenom Moški pevski zbor Mizarstvo Ig. Za predsednika je bil izvoljen Martin Župec, za
podpredsednika pa Marjan Jakič. Vodenje zbora je prevzel Anton Glavan in prvo vajo so imeli
5. novembra 1984. Delo je potekalo z veliko vnemo in ljubeznijo do petja, tako da so prvič
nastopili že 29. novembra 1984 v Mizarstvu Ig, prvi samostojni koncert pa so imeli marca
1989. Na tem koncertu so pevci za aktivno in uspešno delo v ljubiteljski glasbeni dejavnosti
prejeli Gallusove značke.
Do konca prve pevske sezone so imeli več nastopov, pred zaključkom sezone pa so kupili
harmonij.
Nastopi so se vrstili mnogo let in zbor je postal znan tudi zunaj meja iške občine. Redno so se
udeleževali občinskih srečanj in medobčinskih revij pevskih zborov. Aprila 1996 so sodelovali
na prvi pevski reviji občine Ig, leto kasneje pa na prvem občinskem prazniku. V naslednjem
letu so se preimenovali v Moški pevski zbor Ig.
V zbor so prihajali novi pevci, pa tudi zborovodje so se menjali. Po Antonu Glavanu, ki je bil
zborovodja do sezone 1999/2000 in je bil med drugim tudi častni občan občine Ig, je zbor
nekaj časa vodil Štefan Balažic, zdaj pa je zborovodja Mirko Merzel, s katerim uspešno
nadaljujejo začrtano pot.
Mnogi pevci v zboru pojejo od njegovih začetkov, torej dobrih 30 let. Prejeli so že
Govekarjevo priznanje, ki ga podeljuje društvo Fran Govekar Ig.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan

Ig, 20. marec 2015

