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MOstIščar je UraDNO glasIlO ObčINe Ig
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR.

Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig Uredniški odbor: Maja Zupančič, odgovorna urednica
Telefon: 01 280 23 10 Matjaž Zupan, namestnik odgovorne urednice

E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si Katja Ivanuš, Maruša Švigelj,
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan,  

Anton Krnc, Stanislav Ostanek, Franc Toni 
Andreja Zdravje

Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Naklada: 2.400 izvodov Računalniški prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00

Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig Naslovnica: Maruša Švigelj
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig Tisk: Present, d. o. o., tel. 01 427 22 79

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako 
po obsegu kot po izrazu. Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti opremljeni 
s podpisom avtorja, v primeru društva, politične stranke ali skupine morajo 
biti članki opremljeni z žigom ali podpisom odgovorne osebe.

Občinsko glasilo Mostiščar z občasno prilogo Uradne objave, izdajatelja Občine Ig,  
je na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/2001) vpisano v razvid medijev, 
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 354.

Spoštovani bralci in bralke!
Novo leto je prineslo nov proračun, ki bo krojil delo občinske uprave. 

Največja letošnja investicija bo izgradnja vrtca, ki ga zaradi večjega 
števila otrok nujno potrebujemo. Starši, ne spreglejte poziva za vpis 
novincev v vrtec. Iz občinske hiše poročamo tudi o zadnjih sejah občin-
skega sveta, na katerih je podal odstopno izjavo eden izmed občinskih 
svetnikov, pripravili pa smo še Uradne objave, v katerih so objavljeni raz-
pisi za sredstva, namenjena športu, kulturi in organizatorjem prireditev.  

Nova je tudi spletna stran Občine Ig, ki je zaživela sredi januarja – več 
o njej in povezani strani Moja občina, na kateri lahko svoje prispevke in 
dogodke objavljate kar sami, lahko preberete v rubriki Aktualno. Tam 
lahko virtualno prelistate tudi stare številke Mostiščarja, če so vaši tiskani 
izvodi končali med starim papirjem. 

O svojih načrtih in delu v preteklem letu poročata vaška sveta Škrilj 
in Matene. Skupaj so v novo leto stopili vaščani Zapotoka. Dan samo-
stojnosti so obeležili osnovnošolci, malčki pa uživali ob peki piškotov in 
igri na snegu. Več o aktivnostih šolarjev in malčkov v Kotičku za mlade.

Novo leto je skoraj prineslo tudi ekološko katastrofo, ki je bila, zahva-
ljujoč hitremu odzivu gasilcev in drugih pristojnih služb, na srečo pre-
prečena. O akciji na Ižici poročajo ižanski gasilci, Gasilska zveza Ig pa je 
pripravila pregled intervencij v lanskem letu. 

Na zadnji strani prvič objavljamo celoletni koledar prireditev v naši 
občini, ki vam bo v pomoč pri načrtovanju njihovih obiskov. Seveda pa 
bomo v Mostiščarju tako kot do zdaj sproti objavljali aktualni mesečni 
koledar prireditev in vabila, v katerih najdete podrobnejše informacije. 

Prijetno branje vam želi  Uredništvo Mostiščarja

Obvestilo

Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja  
je sreda, 27. februar 2013.

Prihodnja številka bo predvidoma izšla 15. marca 2013.

Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:  
mostiscar@obcina-ig.si

oz. na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Koledar prireditev
nedelja, 17. februar, ob 17. uri, športna dvorana Ig 3. tradicionalni Valentinov koncert Tanje Žagar z gosti Studio Gong, d. o. o.

torek, 19. februar, ob 9. uri, gasilski dom Vrbljene Predstavitev raziskave onesnaženosti tal na območju vodarne Brest Kmetijska svetovalna služba

sreda, 20. februar, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English MKL – Knjižnica Ig

četrtek, 21. februar, ob 19. uri, Mladinski dom, Ig Predavanje iz serije Barje, ali te poznam Društvo Fran Govekar Ig

petek, 22. februar, ob 18. uri, Iška 11. Matijev nočni pohod na Krim SVS Iška

nedelja, 24. februar, ob 18. uri, rtC Zapotok Gong zvočna kopel Društvo Zapotok

ponedeljek, 25. februar, ob 19. uri, Knjižnica Ig Govekarjev večer in odprtje slikarske razstave Društvo Fran Govekar Ig in MKL

sreda, 27. februar, ob 17. uri, Knjižnica Ig Pravljična joga za otroke MKL – Knjižnica Ig

sreda, 27. februar, ob 19. uri, Knjižnica Ig Potopisno predavanje S kolesom po Omanu MKL – Knjižnica Ig

petek, 1. marec, ob 19. uri, Center Ig (3. nad.) Predavanje Na vrtovih mesta Todmorden Mule, društvo za celostno bivanje

nedelja, 3. marec, ob 18.30, Kulturna dvorana golo Gledališka predstava Štajerc v Ljubljani (premiera) Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 6. marec, ob 17. uri. Knjižnica Ig English Mind Lab MKL – Knjižnica Ig

sreda, 6. marec, ob 19. uri. Knjižnica Ig Predavanje Vzgoja za življenje MKL – Knjižnica Ig

sreda, 13. marec, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic MKL – Knjižnica Ig

sobota, 16. marec, ob 17. uri, Kulturna dvorana golo Proslava ob Krajevnem prazniku podmokrških vasi SVS-ji in društva podmokrških vasi

Oljni madež na Ižici
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Sprejem uspešne športnice           Foto: Polona Skledar

KIG, d. d., donator 
Fundacije Janeza 
Vajkarda Valvasorja 

Ob praznovanju občinskega praznika 
bo KIG, d. d., kot donator podaril Knjižnici 
Ig 17 knjig Iconotheca Valvasoriana. 
Faksimile zbirke je izdala Fundacija Janeza 
Vajkarda Valvasorja pri Slovenski akade-
miji znanosti in umetnosti. Izdaja 17 ohra-
njenih zvezkov je tako edinstven strokov-
ni in kulturni dosežek v svetovnem merilu.

Slovesna predaja bo ob prisotnosti 
župana Občine Ig 21. marca v prostorih 
knjižnice na Igu.

Marica Zupan

N O V I C E  I Z  O B Č I N S K E  H I Š E

Sprejem  
Tadeje Sodec  
pri županu

Župan Janez Cimperman je sprejel 
Tadejo Sodec iz Škrilj, ki je na svetovnem 
prvenstvu v balinanju v Manisi v Turčiji 
osvojila naslov svetovne prvakinje. Čestital 
ji je za njen velik uspeh, Tadeja pa mu je 
predstavila šport, v katerem nastopa, in 
svoje športne dosežke. Do zdaj je zbra-
la že sedem odličij z velikih tekmovanj, 
med njimi dva naslova svetovne prvakinje. 
Župan ji je zaželel veliko športnih uspehov 
tudi v prihodnje. 

Polona Skledar

Vrtec Ig na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih  
(UL RS št.100/2005 in št.25/2008)

objavlja

VPIS NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014
Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2013/2014  

zbiramo do 31. 3. 2013. 

Če bo prispelih vlog več, kot je predvidenih prostih mest za šolsko leto 2013/2014, 
bo vse vloge, prispele do tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig 
na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

Obrazec VLOGA ZA SPREJEM V VRTEC IG je dosegljiv na spletni strani vrtca www.
vrtec-ig.si, lahko pa ga dobite tudi v vseh enotah vrtca ter v tajništvu vrtca, 
Troštova 21, Ig.

Izpolnjeno vlogo lahko osebno oddate v tajništvu vrtca, lahko pa jo pošljete po 
pošti na naslov: Vrtec Ig, Troštova 21, 1292 Ig.

Do tega datuma morajo Vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2013/2014 oddati 
tudi vsi tisti starši otrok, ki so bili uvrščeni na čakalne sezname že v šolskem letu 
2012/2013, pa v vrtec niso bili vključeni v tem šolskem letu.

Na osnovi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (UL RS 16/2008) Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije objavlja

JAVNO ObrAVNAVO 
predloga Odloka o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik  

državnega pomena – Kolišča na Igu, EŠD 190, 

ki bo 27. februarja 2013 ob 17.00 uri 
v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4 (3. nadstropje).

Na spletnih straneh Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Občine Ig 
si lahko ogledate predlog Odloka o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik 
državnega pomena. Ravno tako pa je do javne obravnave predlog odloka na 
vpogled na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur.

Mnenja na predlog odloka lahko pisno do 27. februarja 2013 posredujete  
ZVKDS OE Ljubljana na naslov Tržaška 2, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: 
tajnistvo.lj@zvkds.si, zadeva: Odlok o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni 
spomenik državnega pomena.

Na podlagi 50., 60. in 61. a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10 ZUPUDPP in 
57/2012) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Ig 

(Uradni list RS, št.: 129/06, 124/07, 18/08, 90/10)  
župan Občine Ig podaja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o podrobnih 

merilih in pogojih za območje  
TO-4/SS Tomišelj po skrajšanem postopku (PMP)

1.
Župan občine Ig javno naznanja razgrnitev osnutka 
Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje 
TO-4/SS Tomišelj, ki ureja gradnjo na zemljišču parc. 
št. 1507 k. o. Tomišelj.

2.
Javna razgrnitev se začne 15. 2. 2013 in bo trajala 15 
dni, do vključno 1. 3. 2013. Osnutek bo razgrnjen na 
sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razpra-
va dne 27. 2. 2013 od 16.00 do 16.45 v sejni dvorani 
Centra Ig, Banija 4, Ig.

3.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posre-
dujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnut-
ku v knjigo pripomb na mestu razgrnitve. Rok za 
oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 
razgrnitve.

4.
To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ig in 
na krajevno običajen način v časopisu Mostiščar. O 
vsebini pa se občane Občine Ig obvesti tudi na ogla-
sni deski na sedežu Občine Ig.

Št.: 3500/004/2012  Župan Občine Ig
Datum: 31. 1. 2013  Janez Cimperman, l. r.
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Decembrski seji občinskega sveta

16. seja – 10. 12. 2012
Župan je svetnikom predsta-

vil ‘varčevalno naravnani’ prora-
čun, kot ga je sam opisal. Največ 
varčevanja je bilo pri prireditvah 
– letos tako ni bilo tradicionalne-
ga Podkrimskega pustnega kar-
nevala ne osrednje proslave ob 
občinskem prazniku – manj sred-
stev je mdr. namenjenih tudi za 
delo društev in občinske uprave. 
Več sredstev kot leta 2012 pa je 
namenjenih za vzdrževanje cest 
in zimsko službo. Ohranili so tudi 
višino sredstev, namenjeno soci-
alnim programom. 

V razpravi, ki je sledila, je svetni-
ka Jožeta Cibra (Izziv 2010) zani-
malo, kako je s sredstvi za izgra-
dnjo igrišča na Golem, svetnika 
Slavka Pavliča (SDS) pa, kaj bo 
z načrtovanim igriščem v Brestu. 
Župan je pojasnil, da je izgradnja 
igrišča na Golem zaradi težav z 
odkupom zemljišč prestavljena 
na leto 2014, za igrišče v Brestu pa 
so (še vedno) zagotovljena evrop-
ska sredstva iz programa Leader. 

Alenka Jeraj (SDS) je menila, 
da bi proslava ob občinskem pra-
zniku morala biti. Župan je odgo-
voril, da ne bo katastrofe, če pro-
slave eno leto ne bo, v letu 2013 
je pač prioriteta vrtec. Tudi Franc 
Toni (21. marec) se zaveda, da je 
treba varčevati, vendar se mu zdi 
»too much«, da ne bi imeli prosla-
ve ob občinskem prazniku. 

Jožeta Cibra je zanimalo tudi, 
zakaj se sredstva niso zmanjšala 
političnim strankam in občinske-
mu svetu. Župan je povedal, da se 
je sam odpovedal kilometrini in 
sredstva za reprezentanco omejil 
na 150 eur, 20 % manj pa je v 
predlogu proračuna namenjenih 
tudi političnim strankam. Tone 
Krnc (SDS) je pozdravil varčevanje 
župana, poudaril pa, da politične 

stranke varčujejo že 12 let in da 
bi bil vesel, če bi lahko kaj privar-
čevali tudi pri zunanjih izvajalcih. 
Župan je odgovoril, da je na raz-
pisih izbran najcenejši prijavlje-
ni izvajalec, seveda pa se je na 
razpis treba prijaviti. Navedel je 
primer zadnjega javnega razpisa 
za nadzornika gradnje vrtca, kjer 
je bila razlika med najcenejšim 
in najdražjim ponudnikom kar 70 
tisoč evrov, pri čemer se lahko 
vprašamo tudi o kakovosti najniž-
je ponudbe. 

Svetniki so nato soglasno potr-
dili predlog proračuna ter ga dali 
v javno razpravo. 

Naslednja točka dnevnega reda 
je bila namenjena Sklepu o vre-
dnosti točke za izračun nadome-
stila za uporabo stavbnega zemlji-
šča v Občini Ig za leto 2013, ta se 
je povečala za 5 %. Več svetnikov 
je opozorilo na domnevne nedo-
slednosti pri zbranih podatkih o 
nepremičninah. Marica Zupan je 
pojasnila, da to dajatev za Občino 
pobira DURS, baza podatkov o 
nepremičninah, ki jo ima Občina, 
pa je usklajena s tisto, ki jo vodi 
GURS. Svetniki so sklep soglasno 
potrdili. 

V nadaljevanju je predsednica 
Nadzornega odbora Občine Ig 
Angleca Kuralt predstavila poroči-
lo o nadzoru izvajanja predpisov 
s področja predšolske vzgoje in 
varstva otrok, ki ga objavljamo 
tudi v tej številki Mostiščarja. 

Sledila je dodatna točka dnev-
nega reda, v kateri je župan sve-
tnike seznanil z načrtovano širi-
tvijo območja Nature 2000 v naši 
občini. Občina Ig bi, če bo pre-
dlagana širitev sprejeta, imela že 
kar 82 % površine, zavarovane v 
okviru Nature 2000 – trenutno je 

teh površin 79 %. Predvidene širi-
tve so na območju Iga (pri obrtni 
coni, bencinski črpalki, KIG-u …) 
ter v Tomišlju in Podkraju. 

Župan je svetnike seznanil 
tudi s problematiko lastništva 
Barjanske ulice na Igu, ki se vleče 
že več let in je trenutno (spet) na 
sodišču. 

Med pobudami in vprašanji je 
Tone Krnc opozoril na poškod-
be na cesti v »dolino miru« na 
Sarskem, Slavko Pavlič pa na neva-
ren Brški most pri Tomišlju. Zlatko 
Usenik (SVS Zapotok) je opozoril 
na težave avtobusnega prevoza 
šolarjev v Zapotoku, posledico 
zimskih razmer. Na slabo očiščene 
ceste je opozorila tudi Ljudmila 
Vöröš (SVS Kremenica). Župan je 
odgovoril, da morajo biti ceste 
splužene in posute ter da sam 
ni prejel nobene pritožbe glede 
tega, je pa opazil, da pločniki niso 
bili zadovoljivo očiščeni. 

17. seja – 27. 12. 2012
Svetniki so se tik pred iztekom 

leta 2012 najprej lotili obravnave 
proračuna, na katerega je bil v 
času javne razprave vložen le en 
amandma, do napake pa je pri-
šlo tudi v izračunu pri eni izmed 
postavk, kot je svetnikom poja-
snila Bojana Birsa. V nadaljevanju 
so poročila predstavili posamezni 
odbori OS, ki so proračun podprli, 
le Odbor za družbene dejavnosti 
zaradi nesklepčnosti proračuna ni 
mogel obravnavati. Župan je ob 
tem opozoril, naj se člani odborov 
udeležujejo sej, saj so bili vanje 
imenovani, ter da je seja odbora 
resno delo. Razočaranje je izra-
zil tudi nad prisotnostjo članov 
SVS-jev na tako pomembni seji, 
kot je proračunska, saj so se seje 
udeležili (poleg dveh svetnikov, ki 
sta hkrati tudi predsednika SVS-
ja) le še štirje predsedniki vaških 
svetov. Vloženi amandma, ki se je 
nanašal na prejemke podžupanov 
in občinskih svetnikov, ni bil potr-
jen. Župan je pojasnil, da posega 
v postavke, kjer po zdaj veljav-
nih pravilnikih spremembe niso 
možne. Če bi želeli te prejemke 

spremeniti, bi morali torej najprej 
spremeniti pravilnik. Alenka Jeraj 
(SDS) je ponovno poudarila, da se 
ji proslava ob občinskem prazniku 
zdi pomembna bolj kot Ižanski 
sejem, ki bo, če bodo sredstva to 
dopuščala, izpeljan. 

Svetniki so na koncu potrdili 
odlok o proračunu z 12 glasovi za 
in enim proti. 

Naslednja točka dnevnega reda 
je bil DIIP Ljubljanica, s katerim 
bo Občina kandidirala za evrop-
ska sredstva, namenjena izgradnji 
kanalizacije. Župan je po prete-
kli slabi izkušnji z že odobreni-
mi kohezijskimi sredstvi, ki nato 
niso prišla do Občine, tudi pri tem 
projektu pesimističen. Vendar je 
poudaril, da to vseeno ne bo stran 
vržen denar, saj bomo kanalizaci-
jo enkrat morali urediti, sami ali s 
kohezijskimi sredstvi. 

V nadaljevanju so svetniki 
brez razprave soglasno potrdili 
vrednost točke za izračun komu-
nalne takse (ta po novem znaša 
0,25 eur) ter cene grobnih mest. 
Obravnavali so še Letna programa 
športa in kulture, ki so ju soglasno 
potrdili, prav tako tudi spremem-
be meril športa, ki jih objavljamo v 
Uradnih objavah. 

Sledila je 10. točka dnevne-
ga reda, na kateri so se zbrani 
seznanili z odstopom svetnika 
Jožeta Cibra (Izziv 2010), ki je tudi 
pojasnil svoje razloge za odstop. 
Povedal je, da se ne počuti dobro 
na položaju svetnika, motijo ga 
neformalni sestanki svetnikov in 
župana pred sejo. Želel se je tudi 
odpovedati sejnini, vendar to ni 
bilo mogoče, kar ga je zelo ra- 
zočaralo. Pravi, da ne more jema-
ti denarja za sejnine in ljudem 
potem pogledati v oči. Župan je 
dejal, da spoštuje njegovo odlo-
čitev, a v demokraciji odloča veči-
na, ter poudaril, da svetniki naše 
občine dobivajo ene najnižjih sej-
nin v Sloveniji. Nadaljnji postopek 
glede imenovanja nadomestnega 
svetnika bo vodila občinska volil-
na komisija. 

Maja Zupančič 

Decembra zaradi postopka pri sprejemanju proračuna običajno 
potekata dve seji občinskega sveta. Tudi tokrat je bilo tako, na 
16. seji je bil svetnikom najprej predstavljen predlog proračuna, 
ki je bil nato dan v javno razpravo, na naslednji seji pa z manjšimi 
spremembami tudi potrjen. Proračun Občine Ig za leto 2013 ima 
predvidenih za 6.618.000 eur prihodkov in 9.629.000 eur odhod-
kov. Proračunski primanjkljaj v višini 3.083.000 eur – tolikšna je 
okvirna vrednost investicije za gradnjo novega vrtca – bo Občina 
krila z najemom kredita. 
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Pluženje snega – zimska služba
Zimska služba obsega sklop 

dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest 
in varnega prometa v zimskih 
razmerah. V zimskem obdobju, 
ki praviloma traja od 15. novem-
bra tekočega leta do 15. marca 
naslednjega leta, se ceste vzdržu-
jejo skladno s Pravilnikom o vrstah 

vzdrževalnih del na javnih cestah in 
na ravni rednega vzdrževanja jav-
nih cest (Uradni list RS, št. 62/1998 
– v nadaljevanju Pravilnik).

V času zimskega obdobja 
mora imeti uporabnik (motorna 
in preklopna vozila) v cestnem 
prometu predpisano zimsko 
opremo! V nasprotnem prime-

ru je lahko kaznovan skladno 
z Zakonom o varnosti cestnega 
prometa.

Na podlagi 31. člena Pravilnika je 
vzdrževanje prevoznosti posame-
znih cest v zimskih razmerah opre-
deljeno s prednostnimi razredi, v 
katere so ceste razvrščene glede 
na kategorijo, gostoto in struktu-

ro prometa, geografsko-klimat-
ske razmere in krajevne potrebe. 
Razvrstitev cest po prednostnih 
razredih določi strokovna služba 
tako, da je zagotovljena usklajena 
prevoznost cestne mreže. 

Ne glede na določila v tretjem 
stolpcu v obdobju izredno moč-
nega sneženja ob močnih zame-
tih in snežnih plazovih prevozno-
sti ni nujno potrebno zagotavljati. 
Podobno velja za poledico, če je 
zaradi dežja cesta gladka in pole-
dice ni mogoče odpraviti z razpo-
ložljivimi tehničnimi sredstvi.

Posebna opozorila:
– Lastniki objektov morajo 

imeti ob občinskih in državnih 
cestah, še posebej tam, kjer so 
zgrajeni hodniki za pešce, na 
strehah objektov, s katerih se 
lahko na cesto ali pločnik vsuje 
sneg, obvezno nameščene sne-
golove.

– S streh je treba pravočasno 
odstraniti ledene sveče, da se 
ne ogrozi varnosti udeležencev 
v prometu.

– Na cesti ali ob njej je 
PREPOVEDANO izpuščati, odla-
gati, odmetavati ali postavljati 
karkoli, tudi sneg

– Prepovedano je odmetavanje 
snega iz dvorišč na cestišče.

Uroš Čuden

Prednostni 
razred

Vrsta ceste Prevoznost ceste Sneženje Močno sneženje

I avtoceste, hitre ceste 24 ur zagotoviti prevoznost 
vozišč, pomembnejših 
križanj, dovozov k 
večjim parkiriščem in 
dostavnih pasov

zagotoviti prevoznost 
vsaj enega voznega 
pasu in dovozov k 
večjim parkiriščem

II ceste s PLDP > 4000, 
glavne ceste, glav-
ne mestne ceste, 
pomembnejše regio-
nalne ceste

od 5. do 22. ure zagotoviti prevoznost; 
možni zastoji do 2 uri 
med 22. in 5. uro

zagotoviti prevoznost 
(pri večpasovnicah 
prevoznost vsaj enega 
voznega pasu), možni 
zastoji do 2 uri pred-
vsem med 22. in 5. uro

III druge regionalne 
ceste, pomembnejše 
lokalne ceste, zbirne 
mestne in krajevne 
ceste

od 5. do 20. ure zagotoviti prevoznost: 
možni zastoji do 2 uri 
predvsem med 20. in 
5. uro

zagotoviti prevoznost 
(pri večpasovnicah vsaj 
enega voznega pasu), 
možni zastoji pred-
vsem med 20. in 5. uro

IV ostale lokalne ceste, 
mestne in krajevne 
ceste

od 7. do 20. ure, 
upoštevati kra-
jevne potrebe

zagotoviti prevo-
znost, možni krajši 
zastoji

zagotoviti prevo-
znost; možni zastoji 
do enega dne

V javne poti, parki-
rišča, kolesarske 
povezave

upoštevati kra-
jevne potrebe

zagotoviti prevo-
znost; možni zastoji 
do 1 dan

zagotoviti pre-
voznost; možni 
večdnevni zastoji

VI ceste, ki se v zimskih razmerah zaprejo
Opombe: Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 
10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Kaj sodi/ne sodi v javno kanalizacijo?
Na čistilnih napravah in javnem 

kanalizacijskem omrežju opaža-
mo najrazličnejše snovi in mate-
riale, ki jih uporabniki odvajajo 
v kanalizacijsko omrežje, in sicer 
od oblačil, lesa, električnih kablov, 
sadja, ki je ostalo od stiskanja, ter 
drugih tudi nevarnih snovi, ki ne 
sodijo v kanalizacijsko omrežje.

V kanalizacijsko omrežje se sme 
odvajati odpadno vodo samo v 
količinah in z lastnostmi, ki so 
določene s predpisi, in ni dovolje-
no odvajati padavinske odpadne 
vode skladno s 36. in 37. členom 
Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Ig (UL RS, 
št. 41/2009, 24/2012).

Uporabnik ne sme odvajati v 
javno kanalizacijo odpadne vode, 
ki povzroča motnje pri odvajan-
ju odpadne vode ali pri postop-
ku čiščenja na komunalni čistilni 
napravi.

Če upravljavec ugotovi, da 
je uporabnik odvajal v javno 
kanalizacijo vodo, ki je skladno s 
predpisi ne sme, obvesti pristojno 
inšpekcijo, opravi preiskave in 
tehnološke meritve, ugotovi 
zmanjšanje učinkovitosti čiščenja 
na komunalni čistilni napravi 
ter druge posledice skladno s 
postopkom, predvidenim za 
takšne primere. Upravljavec 
nastalo škodo oceni in od 
uporabnika zahteva povrnitev 
nastale škode.

Kaj je komunalna odpadna 
voda, ki se lahko odvaja v javno 
kanalizacijo?

Komunalna odpadna voda je 
voda, ki nastaja v bivalnem okolju 
gospodinjstev zaradi rabe vode v 
sanitarnih prostorih pri kuhanju, 
pranju in drugih gospodinjskih 
opravilih. Komunalna odpadna 
voda je tudi voda, ki nastaja v 
stavbah v javni rabi ali pri kakršni-
koli dejavnosti, če je po nastanku 
in sestavi podobna vodi po upo-
rabi v gospodinjstvu. 

Kaj ne sodi v odtok in kanali-
zacijski sistem:
– odpadna olja in naftni derivati
– gradbeni odpadki
– barve, topila, dezinfekcijska 

sredstva, kisline, lugi, fitofarma-

cevtska sredstva in zdravila
– trdni odpadki (nogavice, čistil-

na volna, kosi tekstila, drobni 
plastični predmeti, papir in 
embalaža)

– organski odpadki, kot so ostan-
ki hrane iz gospodinjstev 

– različni organski odpadki 
(pokošena trava, plevel, deli 
živalskih trupel, ostanki sadja in 
zelenjave …)

– vsebina greznic
– gnoj (živalski iztrebki, pomeša-

ni s steljo) in gnojnica (seč živali 
in tekočina, ki se izceja iz gnoja) 
ter gnojevka (živalski iztrebki – 
blato in seč –, pomešani z vodo 
ter ostanki krme in stelje)

Katja Ivanuš, 
režijski obrat
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Povzetek poročil Nadzornega odbora Občine Ig

Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2011
Zaključni račun proračuna je 

akt občine, v katerem so pokazani 
predvideni in realizirani prihodki 
in drugi prejemki ter predvideni in 
realizirani odhodki ter drugi izdat-
ki občine za preteklo leto. Nadzor 
Zaključnega računa sta opravili 
nadzornici Darinka Virant (prihod-
ki) in Martina Uršič (odhodki).

Preverjeni so bili vsi prihodki in 
drugi prejemki ter vsi odhodki in 
drugi izdatki, ki so bili izkazani v 
večjih zneskih ali pa so bistveno 
odstopali od prihodkov oziroma 
odhodkov v preteklem letu. 

Prihodki
V letu 2011 so bili prihodki 

doseženi v višini 5.522.141€ in so 
nekoliko višji kot v letu 2010, in 
sicer za 151.356 € oz. za 2,82 %. 

Povečanje prihodkov gre pred-
vsem na račun povečanja trans-
fernih prihodkov. Nekoliko so se 
povečali tudi davčni prihodki, in 
sicer za 45.955 €, nedavčni pri-
hodki pa so se znižali za 94.716 €.

Pri načrtovanju Občina 
nima vpliva na vse prihodke. 
Samostojna je pri načrtovanju 
okolijske dajatve za onesnaže-
vanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda in nedavčnih pri-
hodkov – le-ta predstavlja strogo 
namenska sredstva, ki se lahko 
uporabijo le za gradnjo kanaliza-
cije za odpadne vode. Sredstva 
se načrtujejo na osnovi realizacije 
tekočega leta (prodana voda v 
m3) v Režijskem obratu Občine Ig. 
Od konca leta 2011 ima občina 

prihodke tudi od turistične takse.
Ministrstvo za finance je na 

podlagi 14. in 15. člena Zakona o 
financiranju občin poslalo podat-
ke za izračun primerne porabe 
občin, dohodnine in finančne 
izravnave, ki so jih upoštevali pri 
izdelavi načrta. 

Sredstva, ki jih občina prejme 
iz proračuna, na podlagi 21. člena 
Zakona o financiranju občin kot 
sofinanciranje investicij na pod-
lagi prijave občine. Občina Ig je 
v letu 2011 od Službe Vlade RS 
za lokalno samoupravo in regio-
nalno politiko prejela 206.838 €. 
Sredstva so bila namenjena sofi-
nanciranju investicije Vodovod in 
kanalizacija Matena Iška Loka.

Prihodki so bili v primerjavi z 

načrtovanimi realizirani skoraj v 
celoti, to je 99,52-odstotno. 

Odhodki
Odhodki so bili v letu 2011 

nižji za 1.716.512 € oz. za 26,15 % 
v primerjavi z letom 2010. 
Zmanjšanje gre predvsem na 
račun investicijskih odhodkov, ki 
so v letu 2011 nižji za 1.201.175 €.  
Pri investicijskih odhodkih je naj-
večje znižanje, to je 828.275 €, 
postavka Nakup zemljišč in narav-
nih bogastev, zmanjšali pa so se 
tudi odhodki za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije, in 
sicer za 246.691€. Izdatki za blago 
in storitve so se v primerjavi z 
letom 2010 znižali za 475.832 €, 
in sicer največ stroški tekočega 
vzdrževanja, stroški pisarniškega 
in splošnega materiala in storitev 
ter stroški energije, vode, komu-
nalnih storitev in komunikacije.

V letu 2011 so bili odhodki v 
primerjavi z načrtovanimi realizi-
rani v višini 77,30 %. Če k realizi-
ranim odhodkom prištejemo še 
obveznosti, ki so nastale v letu 
2011 in zapadle v plačilo v letu 
2012, je tudi realizacija odhodkov 
precej bližja načrtovanim.

Občine izkazujejo prihodke in 
odhodke po načelu denarnega 
toka in tako, da so zajeti v realiza-
cijo samo tisti prihodki in odhod-
ki, ki pomenijo priliv oziroma 
odliv sredstev od 1. 1. do 31. 12. 

Na podlagi primerjave analitič-
ne bruto bilance od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011 in izkaza odhodkov 
na dan 31. 12. 2011 je bilo ugoto-
vljeno, da so stanja usklajena.

Iz pregledane dokumentacije 
je bilo razvidno in ugotovljeno, 
da so dokumenti pred likvidaci-
jo pregledani in potrjeni s strani 
nosilca oziroma skrbnika podro-
čja postavke ter z županove strani.

V letu 2011 je bilo porabljeno 
1.330.049,00 € kot transfer posa-
meznim gospodinjstvom, kar je 
za 0,7 % več kot v preteklem letu 

Od tega odpade največ za pla-
čilo razlike med ceno programov 
v vrtcih in plačilih staršev, in sicer 
1.010.569,80 €

Za delovanje društev, političnih 
strank in drugih ustanov, katerih 
delovanje sofinancira občina, je 
bilo porabljeno 195.156,20 €. 

Pri nadzoru zaključnega računa 
proračuna Občine Ig za leto 2011 
nepravilnosti niso bile ugotovljene. 

Pregled prihodkov po vrstah in realizacija 
Vrsta prihodka Načrt Realizacija Realizacija v % 
DAVČNI PRIHODKI 5.548.838,70          5.522.141,55               99,52            
700 Davki na dohodek in dobiček 3.626.763,00 3.626.763,00 100,00 
703 Davki na premoženje 365.655,00             372.237,60             101,80
704 Domači davki na blago in storitve 156.569,00             208.035,15             132, 71 
NEDAVČNI PRIHODKI 864.608,21             874.647,69             101,16
710 Udeležba na dobičku in doh. od prem.     162.548,75             178.329,81             109,71
711 Takse in pristojbine 3.321,00                 3.323,59             100,08
712 Globe in druge denarne kazni 3.011,00                1.918,08               63,70
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 29.907,52               41.194,72             147,61
714 Drugi nedavčni prihodki 667.819,94             649.881,49              97,31
KAPITALSKI PRIHODKI 226.376,40            139.143,40               61,47
722 Prihodki od prodaje zemljišč 226.376,40             139.143,40              61,47
PREJETE DONACIJE 600,00                   200,00              33,33  
730 Prejete donacije iz domačih virov 600,00                   200,00              33,33  
TRANSFERNI PRIHODKI 308.267,09            301.114,71             97,68
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin 308.267,09            301.114,71             97,68
SKUPAJ PRIHODKI 5.548.838,70 5.522.141,55 99,52

Pregled odhodkov po vrstah in realizacija 
Vrsta odhodka                                         Načrt Realizacija Realizacija v % 
TEKOČI ODHODKI                       2.645.396,04         1.874.643,24    70,86                       
400 plače in drugi izd. zaposlenim               447.178,45            382.674,93    85,85
401 prispevki delod.za soc. varnost                71.572,24 61.653,29 86,14
402 izdatki za blago in storitve                 2.061.097,37          1.385.396,77   67,22                    
403 plačila domačih obresti                           16.973,40 15.899,76 93,67
409 rezerve                                                    48.574,58 29.018,49 59,74
TEKOČI TRANSFERJI                    2.349.238,26          2.076.922,09    88,41
410 Subvencije                                               36.960,00 0 0
411 Transferji posamez. in gospodin.         1.496.226,70          1.331.193,51    88,97
412 Transferji nepridobit. organiz.                 205.124,80            195.156,20     95,14
413 Drugi tekoči domači transferji                606.402,76            546.048,38 90,05
414 Tekoči transferji v tujino 4.524,00                    0 0
INVESTICIJSKI ODHODKI        1.088.431,61              739.129,06 67,91
420 Nakup in gradnja osnovnih sred.       1.088.431,61             739.129,06     67,91
INVESTICIJSKI TRANSFERJI        187.436,14             156.178,75 83,32
431 Investicijski transferji prav. in fiz.          138.696,36             108.174,43     77,99      
432 Investicijski transferji proračun.               48.739,78               48.004,32 98,49
SKUPAJ ODHODKI                               6.270.502,05         4.846.873,14     77,30
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Nadzor je opravila Angelca 
Kuralt. 

Vrtec Ig ima šest enot, od teh tri 
na Igu, eno na Golem, eno v Dragi 
in eno v Tomišlju. V teh enotah je 
skupaj 18 oddelkov.

Na dan 31. 12. 2011 je bilo v 
vrtec Ig vpisanih 316 otrok, od teh 
pet otrok s posebnimi potrebami, 
od katerih eden potrebuje stalno 
spremstvo. V vrtec Ig so vpisani 
štirje otroci iz drugih občin, ob 
sprejemu v vrtec Ig so bili še naši 
občani. Približno 60 otrok iz naše 
občine je vključenih v vrtce v dru-
gih občinah.

V letu 2011 je bilo na novo 
sprejetih 61 otrok, odklonjenih 
pa 105. Od odklonjenih otrok jih 
je bilo 73 iz Občine Ig, 32 pa iz 
drugih občin. Po zakonu o vrtcih 
bi morala Občina Ig najpozneje v 
30. dneh začeti postopek za zago-
tovitev dodatnih prostih mest v 
javnem vrtcu ali razpisati konce-

sijo. Občina Ig tega zakonskega 
določila ni upoštevala.

V vrtcu Ig je bilo v letu 2011 
vključno s tehničnim osebjem 
(priprava hrane, prevozi in podob-
no) zaposlenih 57 oseb.

Pogoje za delovanje vrtca 
zagotavlja predvsem ustanovitelj 
ter manjši del starši in država, ki 
skupaj krijejo stroške programov 
predšolske vzgoje. Stroške pro-
grama za drugega otroka je v letu 
2011 še krila država, in sicer celo-
tni delež, ki je odpadel na starše, 
zdaj se je ta delež nekoliko zni-
žal, tako da plačajo manjši del za 
drugega otroka starši sami, večji 
del pa še vedno država. Občini 
ostane enaka obveznost kot pred 
to spremembo. 

Cena programa vključuje stro-
ške dela, stroške materiala in stori-
tev ter stroške živil za otroke. Sem 
ne sodijo stroški za investicije in 
investicijsko vzdrževanje ter drugi 

stroški, ki niso neposredno pove-
zani z izvajanjem programa. Te 
stroške krije samo občina skladno 
s predpisi in pogodbo o financira-
nju zavoda.

Cena za prvo starostno skupino 
v vrtcu Ig je 430,48 €. V primerjavi 
z 11 drugimi občinami ima samo 
Občina Horjul nižjo ceno, in sicer 
417,64 €, najvišjo ceno med pri-
merjanimi občinami pa Medvode, 
in sicer 500,59 €. Po podatkih pri-
stojnega ministrstva je povprečna 
cena za prvo skupino 458,00 €, 
torej ima Občina Ig ceno vrtca 
za prvo skupino pod slovenskim 
povprečjem. 

Za drugo starostno skupino je 
določena cena 375,58 €. Iz primer-
jave z enajstimi drugimi občinami 
imajo v tej skupini, štiri občine 
nižjo ceno kot Občina Ig, najnižjo 
ima Gorenja vas, in sicer 318,00 
€, najvišjo 388,66 €, pa občina 
Log-Dragomer. Povprečna cena v 

Sloveniji je 342,00 €, torej smo v 
tej skupini nad slovenskim pov-
prečjem. 

Kombinirane oddelke ima samo 
osem od 12 občin. Od teh osmih 
občin imajo štiri občine nižjo ceno 
kot Občina Ig, najnižjo, 357,00 €, 
spet Gorenja vas, najvišjo, 395,72 
€, pa Občina Borovnica.

V letu 2011 je Občina Ig plačala 
904.642,00 € za programe vrtca, 
starši pa so krili 33,86 % cene 
programov.

Za otroke, ki so iz naše občine in 
so v vrtcih drugih občin, je Občina 
Ig v letu 2011 plačala 158.113 €.

Pri preverjanju dokumentacije, 
ki se nanaša na uvrstitev otrok v 
skupine in plačilne razrede, nepra-
vilnosti niso bile ugotovljene. 

Celotni poročili sta na vpogled 
na sedežu Občine Ig. 

Angelca Kuralt,    
predsednica nadzornega odbora

Računi za čiščenje komunalne odpadne vode
Obveščamo vas, da boste uporabniki, ki ste priključeni na javno kana-

lizacijsko omrežje, od 1. 1. 2013 račun za čiščenje odpadne vode pre-
jeli od podjetja Petrol, d. d., Ljubljana, saj je bila s podjetjem sklenjena 
koncesijska pogodba za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne odpadne vode.

Trajniki – po novem
Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih se z dnem 31. 12. 

2012 ukinja poslovanje z direktnimi obremenitvami (DB). Direktne bre-
menitve bodo nadomestile SEPA-direktne obremenitve (SDD).

Zato vas obveščamo, da bomo od dne 1. 1. 2013 izvajali direktno 
obremenitev po pravilih SEPA (SDD). V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali 
od tega dne, se bodo uporabljali vsi členi v splošnih pogojih bank, ki se 
nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD bomo še naprej 
izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena 
praksa. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukini-
tev vašega soglasja za direktno bremenitev urejate na Občini Ig, pri 
spodaj navedenih osebah v času uradnih ur, in ne več pri vaši banki, 
in sicer od vključno 18. 12. 2012 dalje.

Tistim, ki že plačujete stroške vode in kanalščine prek trajnega nalo-
ga, NI treba oddajati novih pooblastil občini, ker nam jih bo na osnovi 
pogodbe posredovala Uprava za javna plačila, ki jih bo prejela od bank.

Enako se lahko za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD 
ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD obrnete na naše 
kontaktne osebe:
Eva ŽAGAR, e-pošta: eva.zagar@obcina-ig.si, 
Bojana BIRSA, e-pošta: bojana.birsa@obcina-ig.si 
Tanja LENARŠIČ, e-pošta: tanja.lenarsic@obcina-ig.si
Telefon: 01/2802-320, 01/2802-306

Menjava vodomerov
Nadaljuje se redna menjava vodomerov uporabnikom. Če lastnika 

objekta, kjer je treba zamenjati vodomer, ni doma, mu vzdrževalec pusti 
obvestilo. Prosimo, da pokličete na telefonsko število na obvestilu in se 
dogovorite za čas menjave vodomera.

Stanje vodomernega števca lahko sporočite od 10. do 15. v mesecu:
– po telefonu: 01/2802-314
– po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
– prek spletnega obrazca, ki ga najdete na www.obcina-ig.si

24-urna dežurna služba – okvare (vodovod in kanalizacija): 051/340-
647, 041/602-403. 
Vse dodatne informacije glede vodovoda in kanalizacije lahko občani 
dobijo osebno na Občini Ig v času uradnih ur ali po telefonu 01/2802-
314 ali po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si.

Priključitve na javno kanalizacijsko omrežje
Na podlagi vloženih vlog za priklop na kanalizacijsko omrežje lastni-

kom objektov v Mateni je režijski obrat začel izdajati soglasja za priklop 
že v letu 2012. Pogoj za izdajo soglasja je vložena vloga s prilogami, in 
sicer s projektom za izvedbo kanalizacijskega priključka, gradbenim 
dovoljenjem oz. zgodovinskim izpisom iz zemljiške knjige, če je bil 
objekt  zgrajen pred letom 1967. Poravnan mora biti tudi znesek po 
pogodbi o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega omrežja.

Ob priključitvi objekta na javno kanalizacijsko omrežje je treba obve-
stiti Občino Ig, Režijski obrat, na telefonsko številko 01/2802-314, da 
izvede pregled priključka.

Režijski obrat sporoča

Občina Ig – režijski obrat

Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:  
051/340-647, 041/602-403 
Praznjenje greznic:  
041/344-523, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure
Vse dodatne informacije glede vodovoda in kanalizacije 
lahko občani dobijo osebno na Občini Ig v času uradnih 
ur ali po telefonu 01/280-23-14 ali po elektronski pošti: 
rezijski.obrat@obcina-ig.si.

Izvajanje predpisov s področja predšolske vzgoje in varstva otrok
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Letno obvestilo o načinih in rokih obveščanja 
uporabnikov javne službe oskrbe s pitno vodo

Skladno z določbami 
Pravilnika o pitni vodi (UL RS; 
št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09) in priporočili Inštituta za 
varovanje zdravja je treba upo-
rabnike javne službe oskrbe s 
pitno vodo obvestiti o načinih in 
rokih obveščanja uporabnikov 
v posameznih primerih glede na 
zahteve Pravilnika o pitni vodi. 
Uporabniki boste vzporedno z 
računi v prvi polovici leta pre-
jeli obvestila, ki pa so na voljo 
tudi na spletni strani občine.

Uporabnike se obvesti tudi po 
prenehanju omejitev ali prepove-
di uporabe vode, izvajanja ukre-
pov oz. dovoljenem odstopanju 
parametrov.
Sistem Golo Zapotok
•	 Sarsko	–	oglasna	deska
•	Golo	5	–	trgovina	Mercator
•	 Golo	–	gasilski	dom
•	Golo	–	avtobusna	postaja
•	 Golo	46	–	oglasna	deska
•	Golo	37	–	podružnična	šola	Golo
•	Golo	pri	št.	164	–	oglasna	deska
•	 Zapotok	–	avtobusna	postaja
•	 Zapotok	–	oglasna	deska
•	 Zapotok	–	odcep	 za	Zaurbanco	

– oglasna deska
•	 Zapotok	10	–	oglasna	deska
•	 Zapotok	23a	–	oglasna	deska
•	 Škrilje	–	avtobusna	postaja
•	 Škrilje	 –	 avtobusna	 postaja	 pri	

Tlakah
•	 Škrilje	–	Tlake	–	oglasna	deska
•	 Škrilje	–	Mali	Vrhek	–	smreka
•	 Podgozd	40	–	oglasna	deska
•	Dobravica	–	avtobusna	postaja
•	Dobravica	–	v	vasi	na	kozolček
•	 Krajček	–	oglasna	deska
•	Odcep	 za	 Visoko	 –	 avtobusna	

postaja

Sistem Visoko Rogatec
•	 Rogatec	–	v	vasi	pri	kozolčku
•	 Rogatec	–	na	drevesu	pri	naselju	

Raj nad mestom
•	 Visoko	–	pri	Lenarčiču
•	 Visoko	–	na	kozolčku
•	 Visoko	–	na	oglasni	tabli	–	Visoko	

pri 101
•	 Visoko	–	na	oglasni	tabli	–	Visoko	

blizu 23
•	 Visoko	–	na	oglasni	tabli	pri	ele-

ktro omari
•	 Visoko	–	na	oglasni	tabli	pri	trgo-

vini na Golem

Sistem Iška vas
•	 Iška	 vas	 –	 na	 oglasni	 deski	 na	

gasilskem domu
•	 Iška	 vas	 –	 na	 avtobusni	 postaji	

nasproti št. 92
•	 Iška	vas	–	na	drevesu	pri	št.	61
•	 Iška	vas	–	na	oglasni	deski	v	POŠ	

Iška vas
•	 Iška	 vas	 –	 na	 oglasni	 deski	 na	

začetku Iške vasi
•	 Iška	–	na	kozolčku	pri	odcepu	za	

Gornji Ig

Oskrba z vodo iz vodar-
ne Brezova noga – naselji 
Kremenica, Draga

•	 Kremenica	 –	 pri	 kapelici	 na	
Kremenici

•	 Kremenica	 –	 drevo	 pri	 hiši	
Kremenica 14

•	 Draga	–	drevo	pri	mostu	v	Dragi
•	Draga	–	obvestilo	CUDV	Draga

Oskrbe z vodo iz vodarne Brest
•	 Staje	–	na	oglasni	tabli	pri	bifeju
•	 Kot	–	na	oglasni	tabli	na	začetku	

naselja
•	 Iška	Loka	–	na	oglasni	deski	pri	

gasilskem domu
•	 Iška	Loka	–	na	kozolčku	pri	 Iška	

Loka 1f
•	Matena	 –	 na	 oglasni	 tabli	 pri	

gasilskem domu
•	Matena	–	na	lipi	pri	cerkvi

•	 Brest	 –	 na	 kozolčku	 pri	 gasil-
skem domu

•	 Vrbljene	 –	 na	 oglasni	 deski	 na	
gasilskem domu

•	 Strahomer	 –	 na	 oglasni	 deski	
nasproti Strahomer 20

•	 Strahomer	–	na	oglasni	deski	pri	
mostu

•	 Tomišelj	 –	 na	 oglasni	 deski	 na	
gasilskem domu

•	 Podkraj	 –	 na	 oglasni	 deski	 pri	
BUS postaji

•	 Ig	–	na	oglasni	tabli	pri	Občini
•	 Ig	–	na	oglasni	tabli	pri	Centru	Ig
•	 Ig	–	na	oglasni	tabli	pri	pokopa-

lišču

Sistem Gornji Ig
•	 oglasna	tabla	na	začetku	naselja	

Gornji Ig
Katja Ivanuš, 
režijski obrat

Načini obveščanja uporabnikov ob izrednih dogodkih v letu 2013
Člen 

pravilnika Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja
9. člen Vzrok neskladnosti je v hišnem 

vodovodnem omrežju
Čim prej, a najpozneje v 
sedmih dneh

1. Pisno obvestilo po pošti
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika 

hišnega vodovodnega omrežja
3. Telefonsko obvestilo
 Obvestilo upravniku v primeru 

večstanovanjskega objekta
21. člen Omejitev ali prepoved uporabe 

pitne vode
Čim prej, a najpozneje 
v dveh urah, obveščaje 
po radiu vsak dan do 
preklica ***

1. Radio Slovenija (1. Program, VAL 202) in 
Radio Zeleni val

2. Informacijske točke
3. Speltni naslov www.obcina-ig.si

22. člen Obveščanje v primeru odprave 
vzrokov neskladnosti (glej 
Pojasnilo glede ocenjevanja 
pomembnosti neskladnosti v 
Dokumentu IVZ)***

Čim prej, a najpozneje v 
enem dnevu

1. Radio Slovenija (1. Program, VAL 202) in 
Radio Zeleni val

2. Informacijske točke
3. Spletni naslov www.obcina-ig.si

31. člen Obveščanje v primeru 
dovoljenja za odstopanje, ki 
ga izda ministrstvo, pristojno 
za zdravje
Obveščanje o prenehanju 
dovoljenja za odstopanje

Čim prej po pridobitvi 
dovoljenja, a 
najpozneje v sedmih 
dneh ***

1. Radio Slovenija (1. Program, Val 202) in 
Zeleni val

2. Informacijske točke
3. Spletni naslov www.obcina-ig.si

34. člen Obveščanje o skladnosti v 
okviru notranjega nadzora

Najmanj enkrat letno 1. Spletni naslov  www.obcina-ig.si

34. člen Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Najmanj enkrat letno 1. Spletni naslov www.obcina-ig.si
2. Obvestilo v občinskem glasilu Mostiščar

‘Vestno’ ločevanje odpadkov v Občini Ig              Foto: Uroš Čuden
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Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ig (UL RS, št. 129/06) ter na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem redu na 
območju Občine Ig (UL RS, št. 113/2002, 93/05) je Občinski svet na svoji  17. redni seji, dne, 27. 12. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig 

1. člen

Cena najema grobov na pokopališčih, ki jih ureja Občina Ig znašajo:

Vrsta grobnega 
mesta

Pokopališče Golo, 
Ig, Tomišelj

Pokopališče  
Kurešček

Enojni 21,00 18,00
Dvojni 42,00 36,00
Trojni 63,00 51,00
Žarni 13,50 10,80

Cene so v eur z DDV.

2. člen

Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj in Golo 
znaša 85,00 eur brez DDV.

3. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnih objavah občinskega 
glasila Mostiščar, uporablja pa se od 01. 01. 2013 in velja do spre-
membe.

Datum:  27. 12. 2012 Župan Občine Ig
Številka: 3546/ 026 /2012-256 Janez Cimperman l. r.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (UL RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08), ter na podlagi 
rezultata glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile dne 10. 
10. 2010, je Občinska volilna komisija Občine Ig dne 7. 1. 2013 
na 1. dopisni seji sprejela naslednji 

UGOTOVITVENI SKLEP
1.

Občinska volilna komisija ugotavlja:
– da je Jože Ciber dne 13 12. 2012 pisno sporočil, da odstopa s 

funkcije člana Občinskega sveta Občine Ig, o čemer je župan ob-
vestil Občinski svet in Občinsko volilno komisijo;

– da je skladno z določbo tretjega odstavka 37a. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) 
članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha z dnem, ko je 
Občinski svet Občine Ig na 17. redni seji dne 27. 12. 2012 ugotovil, 
da so nastali razlogi za prenehanje mandata; 

–  da mandat člana Občinskega sveta Občine Ig preide na nasled- 
njega kandidata neodvisne liste Izziv 2010;

–  da je naslednji kandidat na listi kandidatov neodvisne liste Izziv 2010 
Zlatko Usenik, roj. 7. 10. 1971, stanujoč Zapotok 10b, 1292 Ig 

2.
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi na spletni strani Občine Ig ter 
v uradnih objavah časopisa Mostiščar. 

Številka: 0410/019/2010-002   Franci Molan,
Datum: 7. 1. 2013     predsednik OVK

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (UL RS 
129/06 s spremembami), 18. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(UL RS, št. 107/99), je Občinski svet občine Ig 
na svoji 16. redni seji dne, 10. 12. 2012 sprejel 

SKLEP
o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju 

Občine Ig za leto 2013

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 
2013 znaša 0,002537 eur/m2.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v UO Občine Ig, 
uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.

Datum: 11. 12. 2012 Župan Občine Ig 
Številka: 422/064/2012 Janez Cimperman l. r.
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Spremembe Meril za izbor programov športa,  
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig 

Občina Ig, na podlagi 10. člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/98, 27/2002, 110/2002, 15/2003) in Meril za izbor pro-
gramov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO, april/2012) Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2013

1. člen

21. člen se spremeni in se glasi:
XIII. Športna dvorana Ig in drugi objekti
Sredstva za vadbo v športni dvorani se dodelijo po dejanski reali-
zaciji, skladno s točkovnikom v prilogi, z opredeljenimi sredstvi v 
letnem programu športa in v proračunu za tekoče leto. 
Sredstva za športno dvorano se dodelijo tudi za tekme otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport skladno s 
točkovnikom.
Za druge objekte se sredstva dodelijo za treninge in tekme otrok 
in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki se odvi-
jajo v Medgeneracijskem centru, po dejanski realizaciji, do porabe 
sredstev.
Sredstva se med letom dodelijo na podlagi zahtevkov kot akont-
acije. Na koncu tekočega leta  Komisija odloči o dokončni dodelitvi 
sredstev za uporabo prostorov.   

2. člen

V točkovnem sistemu s pojasnilom se obstoječi tabeli Uporaba 
športne dvorane Ig in pojasnilu doda: 

Sredstva za športno dvorano se dodelijo tudi za tekme otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Uporaba drugih objektov
Sredstva se dodelijo za treninge in tekme otrok in mladine, usmer-
jene v kakovostni šport, ki se odvijajo v Medgeneracijskem centru, 
po dejanski porabi, do porabe sredstev. Pri izračunu sredstev se 
upošteva število ur in urno postavko.

3. člen
Ostala določila v Merilih za izbor programov športa, ki se sofinan-
cirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, april/2012) 
ostanejo nespremenjena.

4. člen
Spremembe Meril za izbor programov športa začnejo veljati na-
slednji dan po uradni objavi v glasilu Občine Ig.

Datum: 22. 1. 2013 Župan Občine Ig
Številka: 67101/001/2013 Janez Cimperman l. r.

I.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo: vrtci, šole, 
športna društva, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki ter organizacije, registrirane za izvajanje športne de-
javnosti, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v 
športu in šahu in so javno koristne in neprofitne.

II.
Športna društva in njihova združenja morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:
-  da dostavijo potrdilo nacionalne panožne zveze o rangu tekmo-

vanja (velja za kakovostni in vrhunski šport),
-  da dostavijo potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega 

kadra (kot to določa Zakon o športu: vaditelj, trener, učitelj, pro-
fesor športne vzgoje),

-  da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja 
športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in 
doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,

-  da se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna ak-
tivnost ali pa se ukvarjajo s šahom. V program se ne uvrščajo 
tehnični športi (avto – moto, letalski, športno modelarstvo, 
jamarji, potapljači), body building, fitnes, ples (razen standard-
nih in latinsko – ameriških plesov ter rock & roll), športi z živalmi 
(kinološka društva), konjeniški šport (kjer se upošteva tradicija, 
vsebina, izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje stroko-
vnega kadra, znanstvenoraziskovalna dejavnost, založniška de-
javnost, informacijski sistem), 

-  da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje 
programov 

-  da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to 
določa Zakon o društvih,

-  da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za reali-
zacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

-  da je njihova dejavnost neprofitna,
-  da imajo sedež v Občini Ig in da opravljajo dejavnost za občane 

Občine Ig,
-  da ima vsaj 70 % članov društva stalno bivališče v Občini Ig.

III.
Za leto 2013 so s Proračunom Občine Ig za programe športa na-
menjena sredstva v višini 65.023,00 eur. Po sprejemu Letnega 
programa športa se po posameznih programih nameni sredstva 
kot sledi iz tabele:

Programi za OŠ Ig in Vrtec Ig

Program Finančna 
sredstva po 
posameznih 
programih

Šport otrok in mladine
1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– plavanje
– program Zlati sonček
– program Krpan
– drugi programi

1.200,00 eur

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– program Zlati sonček
– program Krpan
– program Naučimo se plavati
– šolska športna tekmovanja
– drugi programi

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport.

5.000,00 eur 
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Izobraževanje, usposabljanje, 
izpopolnjevanje strokovnega kadra
Izobraževanje

100,00 eur

Skupaj 6.300,00 eur

Programi društev

Program Finančna 
sredstva po 
posameznih 
programih

Šport otrok in mladine
1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih 
otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
– plavanje
– program Zlati sonček
– program Krpan
– drugi programi

80,00 eur

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
– program Zlati sonček
– program Krpan
– program Naučimo se plavati
– šolska športna tekmovanja
– drugi programi

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 
kakovostni  in vrhunski šport

8.100,00 eur 

3. Športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine

Športna vzgoja mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport

3.800,00 eur

Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov

140,00 eur

Športna rekreacija 
Športna rekreacija

875,00 eur

Kakovostni šport
Kakovostni šport

3.360,00 eur

Izobraževanje, usposabljanje, 
izpopolnjevanje strokovnega kadra
Izobraževanje

2.080,00 eur

Založniška dejavnost 100,00 eur
Informacijski sistem 70,00 eur
Dodatne točke 1.000,00 eur
Državni prvak 280,00 eur
Udeležba na turnirjih 2.500,00 eur

Udeležba na uradnih tekmovanjih v 
panožnih zvezah

2.800,00 eur

Sofinanciranje športne dvorane Ig - 
rekreacija

1.000,00 eur

Sofinanciranje športne dvorane Ig 
– Šport otrok in mladine, športna 
dejavnost študentov, kakovostni šport

32.138,00 eur

Sofinanciranje drugih objektov-šport 
otrok in mladine, športna dejavnost 
študentov, kakovostni šport

400,00 eur

Skupaj 58.723,00 eur

IV.
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi sprejetih Meril za iz-
bor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev 
Občine Ig (Mostiščar, UO, april/2012). 

V.
Predlagatelji programov morajo oddati prijavo na razpisnem 
obrazcu, ločeno za posamezne vsebine športnih programov. 
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva 
cesta 6, Ig, v času uradnih ur ali na internetni strani www.obcina-
ig.si. 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ne bomo 
upoštevali.

VI.
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, Ig, s pripisom »javni razpis – šport«.

VII.
Prijavi je potrebno priložiti potrdila v skladu z Merili za izbor progra-
mov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig 
(Mostiščar, UO, april/2012). 

VIII.
Rok za prijavo na razpis je 8. 3. 2013. Prepozno prispele ne bodo 
obravnavane.

IX.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju 
športnih programov.

X.
Predlagatelji programov bodo najpozneje do 3. aprila 2013 
obveščeni o izidu razpisa.

Datum: 22. 1. 2013 Župan Občine Ig 
Številka: 67191/002/2013 Janez Cimperman l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, UL RS, št. 94/2007, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 
51/2010), 16. člena Statuta Občine Ig (UL RS, št. 129/2006) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v občini Ig, 
Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2013

Predmet razpisa 
Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe neprofitnih organi-
zacij, društev, združenj, skupin, javnih zavodov, posameznikov in 
drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili predmet sofi-
nanciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih 
ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje 
prireditev v Občini Ig. 

Pogoji za sodelovanje na razpisu 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali pro-

jekt na območju Občine Ig, za občane občine Ig in so v interesu 
Občine Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba prireditve bist-
veno pripomore k promociji Občine Ig. Izvajalec lahko prijavi največ 
dva programa oz. projekta.

Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki 
razpisa, ki:
• so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig 

oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, 
da aktivno vključuje občane občine Ig
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Skladno s Statutom Občine Ig (UL RS, št. 129/06, 124/2007, 18/2008, 90/2010) in Pravilnikom o sofinanciranju ljubi-
teljske kulturne dejavnosti (Mostiščar, UO, april/2012), objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna 
Občine Ig za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Ig za leto 2013.

2. S proračunom Občine Ig za leto 2013 se za sofinanciranje ljubi-
teljske kulturne dejavnosti nameni sredstva v višini 16.799,00 
eur. Na podlagi Letnega programa kulture se po posameznih 
dejavnostih nameni sredstva kot sledi iz tabele:

Dejavnost Sofinanciranje
gledališka 2.380,00 eur
pevska 4.679,00 eur
literarno -glasbena 1.150,00 eur
plesna 350,00 eur
likovna 700,00 eur
lutkovna 560,00 eur
honorarji 1.780,00 eur
JSKD 700,00 eur
Sofinanciranje uporabe pros-
torov

4.500,00 eur

3. Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. in 
2. členu Pravilnika, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
–  imajo sedež v Občini Ig,
–  so registrirani kot društvo najmanj eno leto,
–  imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ure-

jeno ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih,
–  redno, v rokih dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kul-

turnih programov,

–  da je njihova dejavnost neprofitna,
–  poslujejo skladno z zakonskimi predpisi in statutom,
–  da je predloženi program namenjen čim večjemu številu 

uporabnikov.

4. Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičena 
Območna izpostava JSKD Ljubljana Okolica, koordinator 
medobčinskega delovanja društev. 

5. Predlagatelji morajo oddati vlogo za sofinanciranje na razpis-
nem obrazcu, ki ga lahko dobijo v času uradnih ur na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig ali na domači strani: www.obcina-ig.si.

6. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne 
bo upoštevala. 

 Prijave je treba poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig 
s pripisom Javni razpis – kultura 2013 najkasneje do 11. 3. 
2013. Prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.

7. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 5-članska strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan.

8. Predlagatelji bodo do 5. 4. 2013 pisno obveščeni o izidu razpi-
sa.

9. Dodatne informacije glede razpisa so vam na voljo na tel.: 
01/2802-310.

Datum: 22. 1. 2013 Župan Občine Ig
Številka: 62001/002/2013  Janez Cimperman l. r.

• so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delo-
vanja društva v občini Ig

• imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, 
kot jo določa zakonodaja in so registrirani vsaj eno leto 

• imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da 
društvo nima članarine 

• imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za 
realizacijo načrtovanih programov 

• je njihova dejavnost neprofitna 
• pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o re-

alizaciji programov
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Višina sredstev 
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem 
razpisu je 
a) na proračunski postavki 1104010 – razpisi prireditve 6.000 eur.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013.

Merila in kriteriji
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na preglednost 
in kakovost, pomen prireditve za prepoznavnost občine, sodelo-
vanje na občinskih prireditvah, članstvo, delež lastnih sredstev. 
Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Z vsa-
ko proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in 
kriterije za izbor programov in projektov.

Vsebina prijave
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno 
dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na Občini 
Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur in na spletni strani www.
obcina-ig.si 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu komisija ne bo 
upoštevala.

Rok oddaje in obveščanje
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, 1292 Ig v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – prireditve 
2013«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 
pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je ponedeljek 18. marec 2013. Prepozno 
prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Programi bodo ocenjevani na podlagi Pravilnika in 
meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpi-
sa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo 
podpisane pogodbe. 
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 
01/2802-318, e-pošta marica.zupan@obcina-ig.si

Datum: 29. 1. 2013  Župan Občine Ig
Številka: 21501/001/2013  Janez Cimperman l. r.
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Občina Ig v koraku s časom

Obenem spletna stran v 
povezavi s spletnim medijem 
MojaObčina.si Ig ponuja zanimive 
novičke o dogajanju v občini Ig, 
ki vam bodo zagotovo polepšale 
vsakdan. Ob novičkah je na sple-
tni strani tudi koledar aktualnih 
dogodkov, ki vas vabi na priredi-
tve v vaši bližini.

Pomembna novost spletne 
strani je tudi informativna vrsti-
ca na vrhu strani, ki bo občane 
opozarjala z najnujnejšimi obve-
stili, kot so obvestila o elementar-
nih nesrečah in drugih izrednih 
dogodkih. Občani torej bodite še 
posebej pozorni na informacije, 
ki so na tem mestu spletne strani.

Lokalne novice na 
MojaObčina.si Ig

V poplavi novic iz celotne-
ga sveta hitro pozabimo na 
pomen novic iz domačega oko-

lja. Ironično smo bolje in hitreje 
obveščeni o tem, kaj se dogaja 
na drugem koncu sveta, kot o 
tem, kaj se dogaja tako rekoč za 
vogalom. Vrzel skušamo v Občini 
Ig zapolniti z glasilom Mostiščar, 
ki pa žal izhaja le mesečno. V pri-
hodnje boste lahko o dogajanju 
v svojem kraju obveščeni takoj in 
kjerkoli, tudi na vseh pametnih 
napravicah. Ne glede na poso-
dobljen način podajanja informa-
cij boste lahko še vedno uživali 
ob branju novic na tradicionalni 
način tudi v Mostiščarju.

Portal MojaObčina.si si je zadal 
cilj združiti lokalna glasila v državi 
in na enem mestu ponuditi naj-
večji izbor lokalnih novic, torej 
tistih novic, ki jih le stežka naj-
demo v osrednjih medijih. Portal 
za Občino Ig že živi na naslovu 
www.mojaobcina.si/ig. Spletno 
mesto si lahko ogledate tudi na 
pametnih mobilnih napravah, kar 

vam omogoča, da ste vedno na 
tekočem in informirani o aktual-
nem dogajanju v občini Ig. Ker 
je MojaObčina.si povezana s pre-
novljenim občinskim portalom 
www.obcina-ig.si, se enake novi-
ce prikazujejo na obeh spletnih 
mestih in vam tako še olajšajo 
branje novic. 

Novi spletni medij ima lokalno 
vsebino, a v nasprotju s tiskanim 
glasilom Mostiščar to prednost, 
da so informacije dnevno osveže-
ne, omogoča vam 24-urni dostop 
do informacij, koledarja in napo-
vednika dogodkov, večdnevno 
lokalno vremensko napoved, 
dodatne multimedijske avdio- in 
videovsebine, možnost ocenjeva-
nja in komentiranja vseh vsebin, 
možnost pregledovanja arhivskih 
vsebin, večji doseg bralcev in obi-
skovalcev itd.

O dogajanju v občini ste lahko 
obveščeni tudi prek tedenskega 
elektronskega obveščanja, na 
katerega se lahko prijavite pre-
prosto z obrazcem na občinski 
spletni strani.

Soustvarjajte glasilo 
Mostiščar

Vsebine pa ne bodo le v vsakem 
trenutku vidne na spletu, občani 
boste lahko z vsebinami tudi sami 
upravljali. Ponudba Lokalne sple-
tne skupnosti MojaObčina.si Ig je 
predvsem zanimiva za vsa društva 
in organizacije, ki za svoje doma-
če okolje veliko storijo, le stežka 
pa pridejo do medijev, da bi o 
njihovem delovanju izvedeli tudi 
drugi. S portalom MojaObčina.si 
Ig je društvom ponujena prilo-
žnost, da tako društvo kot dru-

Zaradi spremenjenih navad, želja in pričakovanj občank in obča-
nov na področju spremljanja novic in drugih lokalnih informacij se 
je občinska uprava Občine Ig v sodelovanju z našim uredništvom 
odločila za vzpostavitev nove spletne strani Občine Ig, na kateri so 
dostopne vse za občane pomembne informacije. Spletno mesto je 
tako vsebinsko kot tudi oblikovno povsem prenovljeno z namenom 
približati delovanje občine svojim občanom. Prenovljeno spletno 
stran si lahko ogledate na naslovu http://www.obcina-ig.si.
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štvene aktivnosti predstavijo širši 
javnosti.

Registrirani uporabniki bodo 
lahko sami pisali o svojih aktiv-
nostih, napovedovali dogodke, 
pripeli fotografije in tudi filmč-
ke, vse to pa bo takoj vidno po 
vsem svetu na večini multimedij-
skih naprav. Ob tem pa bodo vaši 
prispevki še vedno objavljeni v 
tiskani izdaji Mostiščarja.

Zato vas pozivamo, da se 
sami vključite v pisanje prispev-

kov in se registrirate na portalu 
MojaObčina.si. Le tako bo spletna 
stran Občine Ig lahko še bolj ažur-
na in zanimiva za branje. Urejanje 
vsebin na portalu je preprosto 
in hitro, za več informacij pa si 
oglejte spletno stran www.moja-
obcina.si/ig. 

Članke za občinsko glasilo 
Mostiščar bomo še vedno pre-
jemali na uradni elektronski 
naslov: mostiscar@obcina-ig.
si. Občina Ig si pridržuje pravico, 

da prispevke in najave dogod-
kov, ki bodo prispeli v elektronski 
predal Mostiščarja, objavi tudi na 
spletni strani Občine Ig in portalu 
Mojaobcina.si. 

Za društva bo v kratkem pri-
pravljena izobraževalna delav-
nica, na kateri bodo udeležen-
ci spoznali, kako se v medijsko 
platformo Local PRESS na portalu 
MojaObcina.si vnašajo prispevki, 
napovedi dogodkov in ustvari 
predstavitvena vizitka društva.

Točen termin delavnice bomo 
objavili na spletni strani www.
obcina-ig.si, zato le pridno spre-
mljajte aktivnosti v Občini Ig in se 
prijavite na prejemanje e-novičk.

Hkrati vas pozivamo, da nam 
posredujete vaše predloge za 
dopolnitev vsebin.

Občinska uprava in  
Mojaobčina.si

I Z  Ž I V L J E N J A  V A Š K I H  S V E T O V

Dogajanje v Škriljah

Otroško igrišče in akcija zbi-
ranja starega papirja

Vaščane prosimo predvsem za 
delovno pomoč, ki nam bo prišla 
zelo prav pri nadaljnjem delu na 
igrišču. Dela za igrišče so v pol-
nem teku. S strani vaške skupnosti 
smo se dogovorili z izvajalci za 
vsa potrebna strokovna dela ter 
potreben material. Ves čas bomo 
o tem sproti obveščali. 

Z akcijo zbiranja starega papir-
ja, ki poteka od lanskega maja, 
nadaljujemo. Z zbranimi sredstvi 
bomo v veliki meri poskrbeli za 
izvedbo del oziroma storitev na 
igrišču. Ker je odprtih še veliko 
zadev, ki bi jih v vasi želeli urediti, 
vas ponovno vabimo k zbiranju 
papirja. Zbirno mesto je ostalo 
nespremenjeno in je v gasilskem 
domu. Ker gasilski dom ni ves čas 
odprt, lahko papir oddate tudi 
pred vrati dvorane ali ob stavbi 
pod stopnicami, in ga bo ekipa 
fantov, ki za to skrbi spravila v 
dvorano. Namesto da nosite papir 
v zbirnike za papir, ga pripeljite do 
gasilskega doma v Škriljah, kjer se 

bo shranil do odvoza. Mislim, da 
nismo prezahtevni, če vas napro-
simo, da je papir zvezan ali pa 
zlepljen v pakete oziroma v kar-
tonskih škatlah.

Novo akcijo zbiranja smo že 
začeli in bo trajala predvidoma do 
konca marca oziroma vas bomo 
sproti obveščali v Mostiščarju oz. 
na oglasni tabli pred gasilskim 
domom Škrilje, za informacije 
pa lahko pokličete tudi na tel. št. 
041/805-500 (Marina). Ko boste 
tokratno številko Mostiščarja pre-
brali in bo postal odpadni papir, 
ga pripravite na kupček, ki ga 
boste prispevali k zbiranju papirja 
v Škriljah, saj je, informativno, nje-
gova teža 130 g.

V okviru vaške skupnosti se 
zavedamo, da tovrstne akcije zbi-
ranja papirja potekajo tudi v šolah 
in vrtcih in prav je, da se tudi 
v njih sodeluje, vendar moram 
omeniti, da je v primerjavi z dru-
gimi institucijam vaška skupnost 
tista, ki nima prosto razpoložljivih 
denarnih sredstev in si lahko tako 
pomaga z akcijami.

Urejena podoba vasi
Pred leti smo začeli skrbeti za 

podobo vasi, in sicer se je zače-
lo z urejanjem okolice kozolčka. 
Prostor je na očeh mimoido-
čim, ki se peljejo ali pa pešačijo. 
Lansko leto smo kozolček prebar-
vali, poleg posadili lipo, ki lepo 
raste, in zasejali travo, ki se jo 
ureja in kosi. Vendar nekaterim 
to nič ni mar, kajti na drugi strani 
pri zabojnikih za ločeno zbiranje 
odpadkov se kopiči odpad, ki sodi 
v Zbirni center v Mateni. Že ob 
lanski čistilni akciji smo prostor 
pri zabojnikih počistili in uredi-
li, ampak ni pomagalo – kljub 
nenehnemu opozarjanju je stvar 
vedno hujša in smo se odloči-
li, da ekološki otok odstranimo. 
Zabojnike za zbiranje stekla se 
prestavi h gasilskemu domu, 
papir lahko ravno tako prinese-
te do gasilskega doma. Zabojniki 
se lahko prestavijo tudi na druga 
mesta, seveda če zemljišče ni v 
zasebni lasti in gre za razpoložljivo 
občinsko zemljišče. Sprememba 
ekološkega otoka je načrtovana 
do čistilne akcije, tako da se ob 
čistilni akciji prostor uredi in naj 
tak tudi ostane. 

Gasilci pionirji
V lanskem letu ste nas pogosto 

spraševali, kdaj bo organizirana 
vadba za gasilce pionirje. Gasilci 
pionirji so otroci – gasilci, starosti 
od 7 do 15 let oziroma osnov-
nošolci. Prostočasne aktivnosti 
osnovnošolskih otrok se običaj-
no začenjajo ob začetku šolske-

ga leta, pri gasilcih pa začnemo 
spomladi. Ker se pomladni čas 
bliža, smo se odločili, da ne bomo 
pozabili na vas, zato vabimo vas in 
vaše otoke, da se udeležite sreča-
nja, kjer boste spoznali, kaj lahko 
počnejo vaši otroci med gasilci.

Vabljeni ste vsi zainteresira-
ni otroci, ne samo iz Škrilj, lahko 
se pridružite vsi, ki vas tovrstne 
dejavnosti zanimajo. Za informa-
cije in vprašanja, koliko morate 
biti stari, kaj potrebujete, kaj 
boste delali in podobno, vam je 
na voljo Matjaž na 041/373-856. 

Obisk na občini
2. januarja sva oba člana vaške-

ga sveta Škrilje preverila, kako 
poteka delo na Občini Ig. To je 
malo za hec. Sva pa res ta dan 
izkoristila za obisk na občini ter 
za pogovor z županom. Seznanila 
sva ga z nekaterimi našimi željami 
in potrebami, vendar je v tem 
letu zadeva težka, glede na to, 
da je na občinski ravni letošnje 
leto osnovni projekt nov vrtec in 
posledično temu odpadejo vsi 
drugi projekti. Za Škrilje je s strani 
občine pomemben projekt asfal-
tiranje ceste Ledine, ki je po zago-
tovilih predvidena za leto 2014. 
V letošnjem letu se cesta sanira 
z nasutjem in povaljanem, da se 
utrdi podlago.

Marina Plantan,
SVS Škrilje 

Leto se je v Škriljah začelo s tradicionalnim srečanjem vaščanov, 
ki ga organizirata PGD in SVS Škrilje. Namen je, da se vaščani 
srečamo, med seboj kakšno rečemo, se nasmejemo, nekateri tudi 
zaplešejo. Lahko bi rekla, da smo zadovoljni.

V imenu vaške skupnosti smo predstavili povzetek dogajanja 
v vasi v letu 2012 ter aktualne zadeve za leto 2013. Za našo vas 
je v letu 2013 prioriteta dokončanje igrišča v Škriljah in ureditev 
vasi. Tako se v imenu vaške skupnosti in gasilcev vsem vaščanom 
zahvaljujemo za pomoč in prispevke ter se seveda priporočamo 
tudi v letu 2013. 

O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .
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Koledar izdaj Mostiščarja v letu 2013
Mesec Rok za oddajo prispevkov Predviden izid
Januar / Mostiščar ne izide
Februar 30. 1. 2013 15. 2. 2013
Marec 27. 2. 2013 15. 3. 2013
April 27. 3. 2013 12. 4. 2013
Maj 30. 4. 2013 17. 5. 2013
Junij 29. 5. 2013 14. 6. 2013
Julij, avgust / Mostiščar ne izide
September 28. 8. 2013 13. 9. 2013
Oktober 25. 9. 2013 11. 10. 2013
November 30. 10. 2013 15. 11. 2013
December 27. 11. 2013 13. 12. 2013

Datumi so okvirni, zato spremljajte tudi aktualne mesečne podatke 
o predvidenih rokih izdaje na spletni strani in v Mostiščarju.

Uredništvo 

P O S L A N S K I  K O T I Č E K

Matenčani smo bili v letu 2012 marljivi

Želeli smo si tudi novega 
zemeljskega elektrovoda in optič-
nega telekomunikacijskega kabla, 
za kar je bila zdaj edinstvena pri-
ložnost, ker bi bili stroški mini-
malni, pa ga ni … Škoda. Pa smo 
kljub temu lahko zadovoljni in se 
veselimo tega, kar imamo. Veliko 
je dogodkov, ki smo se jih vaščani 
že dodobra navadili in jih vzeli 
za svoje, tako da se jim nismo 
odpovedali tudi v teh kriznih 
časih. Pozdrav pomladi, čistilne 
akcije, delavnice za otroke, obisk 

sv. Miklavža, postavitev jaslic, vse 
to smo Matenčani izvedli z veli-
ko dobre volje in prostovoljnega 
dela. Pod okriljem vaškega sveta 
in marljivih matenskih gasilcev in 
vseh Matenačanov smo uresničili 
večino zadanih ciljev za leto 2012. 

Ni res, da se ne da, da ni mogo-
če, ker je kriza. Sami izgovori za 
nezavzetost in apatičnost. Nič ni 
nemogoče. Matenčani sami zbe-
remo finančna sredstva v obli-
ki prostovoljnih prispevkov, iz 

katerih se večinoma financirajo 
vse dodatne dejavnosti v izved-
bi vaškega sveta. Nekaj sredstev 
je predvsem v naturalni obliki, 
pridobljenih tudi z donacijami, 
predvsem za namen obdarova-
nja v imenu sv. Miklavža. Veliko 
odrekanja, prostovoljnega dela in 
iznajdljivosti je potrebnih za ure-
sničevanje zadanih načrtov. Tukaj 
se pokaže složnost, saj samo tako 
skupnost napreduje tudi v priho-
dnosti in se ne ustavlja ob ovirah, 
ki jih prinašajo ti negotovi časi. 
Skupaj se doseže več. Več daš, več 
dobiš. Vsak vaščan lahko prispeva 
v skupno dobro in napredek lokal-
ne skupnosti. Kako, se lahko kdo 
vpraša, saj nimam denarja ne časa, 
da bi lahko kaj pomagal. Mnogo 
jih priskoči na delovne akcije, 

posodijo traktor, prikolico …  
Pomaga lahko prav vsak, tako 
da s svojim strinjanjem omogoči 
izvedbo projektov, da ni proti, da 
vsakdo kdaj postavi skupno dobro 
pred svojega lastnega. Zakaj? Ker 
nikoli ne veš, kdaj boš ti od sku-
pnosti potreboval pomoč, kar se 
je pokaže ob različnih naravnih 
nesrečah ... Po domače povedano, 
več konj lažje in hitreje vleče voz 
kot en sam. Lepo je v naši vasi in 
še lepše bo. Kakovost življenja se 
veča, načrtov za boljše življenje v 
Mateni za leto 2013 je precej, zato 
verjamemo, da nam bo z veliko 
dobre volje in s skupnimi močmi 
tudi uspelo.

Renata Prašnički, 
za SVS Matena

V letu 2012 se je Matena odela v novo svežo, podobo. Dobila 
je novo komunalno infrastrukturo vode, plina in kanalizacije. Z 
rekonstrukcijo cestišča skozi vas smo bogatejši tudi za pločnik. 
Po mnenju nekaterih je njegova izvedba nekoliko ponesrečena, a 
vendar – ga imamo. 

Razburljiv začetek leta
Če je bilo konec leta 2012  

videti, da so se stvari poča-
si postavile na svoje mesto 
in da smo se tudi politiki 
uspeli dogovoriti okoli 
ključnih projektov, ki so 
pred Slovenijo (sprejeli smo 
pokojninsko reformo in pro-
računa za leti 2013 in 2014, 
v veljavo pa sta stopila tudi 
Zakon o Slovenskem držav-
nem holdingu in Zakon o 
sanaciji bank z ustanovi-
tvijo slabe banke), pa smo 
sredi januarja 2013 zašli 
v politično krizo. Poročilo 

Komisije za preprečevanje 
korupcije, ki je pregledova-
la zavezance za poročanje 
o premoženjskem stanju, 
tokrat predsednike poli-
tičnih strank, je v svojem 
mnenju dva od njih obto-
žilo aktivnosti, ki pomenijo 
tveganje za korupcijo, in 
nepravočasnega prijavlja-
nja sprememb premoženja. 

Menim, da je bilo poroči-
lo le povod za vse, kar mu je 
sledilo. Očitno je strah pred 
slabo banko, razkritjem sla-

bih kreditov in oseb, ki so 
take kredite dajale in pre-
jemale ter ustanovitev hol-
dinga, ki bo bolj pregledno 
in bolje upravljal z državnim 
premoženjem, tako velik, 
da smo priča dogodkom, 
ki so se zdeli pred kakšnim 
letom še znanstvena fanta-
stika. Zato tudi ne morem 
napisati, kaj se bo zgodilo 
jutri – vsak dan je kakšno 
novo presenečenje.

Alenka Jeraj,  
poslanka v Državnem 

zboru Republike Slovenije

Slovenka  
leta 2012 ...

... je postala Urška Žolnir in za vse uspehe, delo 
in trud ji iskreno čestitam.

Želim pa čestitati tudi dr. Valeriji Bužan, direk-
torici Centra za usposabljanje Draga, ki ima 
sedež v naši občini. Gospa Valerija je bila namreč 
med nominirankami revije Jana za Slovenko leta 
2012, kar je velika čast in pohvala njenemu delu. 
Že nominacija pomeni, da je njeno delo opa-
ženo tudi širše in daje rezultate, ki so izjemne-
ga pomena za osebe s posebnimi potrebami. 
Gospe Valeriji želim še veliko življenjske energije 
in optimizma ter uspehov v delovnem in družin-
skem življenju.

Alenka Jeraj

   Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Župan 01/280-23-02
Direktor občinske uprave 01/280-23-04
Sprejemna pisarna 01/280-23-00
Družbene dejavnosti  01/280-23-10
Komunalne dejavnosti 01/280-23-12
Gospodarske dejavnosti 01/280-23-08
Kmetijstvo 01/280-23-24
Požarna varnost in zaščita 01/280-23-24
Turizem 01/280-23-18
Finančno-računovodska služba 01/280-23-06
Urbanizem 01/280-23-16
Režijski obrat 01/280-23-14
Medobčinski inšpektorat  01/788-87-57
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Koncert upokojencev v prazničnem decembru
V dvorani Doma krajanov v Iški 

vasi je bil 14. decembra 2012 kon-
cert Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev z gosti. 
Letošnji koncert je bil lep dokaz 
sožitja več generacij, ki jih vse 
druži veselje do petja. 

Najmlajši, pevci otroškega pev-
skega zbora Osnovne šole Ig, so 
pod vodstvom zborovodkinje 
Ive Grđan zapeli najprej. Njihove 

pesmi so bile otroško igrive. 
Nežni glasovi so ubrano zveneli, 
ko so zapeli Dobre volje smo mi, o 
Sladkosnedu in Delamo snežaka.

Koncert so obogatile tudi pevke 
Ženskega pevskega zbora Ig z 
zborovodjem Iztokom Petričem. 
Zapele so nam pet pesmi, njihov 
izbor je bil raznovrsten. Lepo jih 
je bilo poslušati, saj smo slišali 
lepo petje.

Gostitelji so se nam pod vod-
stvom zborovodje Klemna Jerinca 
predstavili v dveh delih. V vsa-
kem so zapeli šest pesmi. Izbor 
pesmi je bil zanimiv. Dokazali so, 
da se vsakotedenske vaje obre-
stujejo. Kaj je lepšega kot aplavz 
občinstva, ki izrazi zadovoljstvo s 
slišanim.

Prireditev je odlično povezova-
la srednješolka Ema Trlep.

Ob letu osorej bomo gotovo 
spet lahko prisluhnili lepemu zbo-
rovskemu petju. 

Darinka Mazi Batagelj
Foto: Primož Kristan

Mešani pevski zbor DU Ig Otroški pevski zbor OŠ Ig 

  Društvo Fran Govekar Ig vabi na

12. REDNI LETNI ZBOR ČLANOV
v ponedeljek, 4. marca 2013, ob 18.00 uri  

v dvorano Centra Ig (Banija 4, Ig)

Vabimo vas na

37. Govekarjev večer 
v ponedeljek, 25. februarja 2013, 

ob 19.00 v Knjižnico Ig, 
Jožica Šubic Kek bo predstavila 

svojo poezijo, odprli pa bomo njeno 
razstavo mandal.

Beseda mandala izvira iz sanskrta in pomeni 
sveti ali magičen krog. Risanje mandale spod-
buja intuicijo in kreativno izražanje, je ena 
izmed poti do sebe. Mandala nam v svoji po-
polnosti pomaga razumeti delovanje sveta in 
prepoznati naše mesto v krogu življenja. 

Jožica Šubic je tudi pesnica. Na odprtju razsta-
ve bomo prisluhnili tudi njenim pesmim in se 
sprehodili skozi njeno bogato in obsežno pes-
niško ustvarjanje.

Razstava mandal bo na ogled od 25. februarja 
do 22. marca 2013.

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnega 

predsedstva (predsednik, 
zapisnikar, overovatelj 
zapisnika) in verifikacijske 
komisije

2. Poročila:
§	Predsednice
§	Nadzornega odbora
§	Disciplinske komisije
§	Blagajnika
§	Vodij skupin

3. Spremembe Statuta DFG
4. Določitev višine članarine za leto 

2013
5. Načrt dela v letu 2013
6. Razno

Zbor članov bomo začeli s kratkim 
kulturnim programom. 
Na občni zbor lahko povabite svoje 
prijatelje, ki bi želeli sodelovati v 
kateri od skupin društva. V okviru 
društva delujejo naslednje skupine: 
·	 Lutkovna skupina
·	 Mladinska in odrasla gledališka 

skupina Pod odrom 
·	 Ženski pevski zbor Ig 
·	 Moški pevski zbor Ig 
·	 Skupina Borovničke
·	 Likovna – videoskupina 
·	 Literarno-glasbena skupina
·	 Turistično-raziskovalna 

skupina, znotraj nje pa tudi 
turistični podmladek 

Višino članarine za leto 2013 bomo določili na 11. zboru članov. Skladno z 
10. členom Statuta so člani društva dolžni redno plačevati članarino, zato 
vas obveščam, da bo na Zboru članov možno plačati članarino za leto 2013.  

Prisrčno vabljeni!
Alenka Jeraj l. r., predsednica
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Mule, društvo za  
celostno bivanje, 

vabimo na
predavanje

NA VRTOVIH MESTA TODMORDEN 
o angleškem mestecu, ki bo do leta 2018 postalo 

samooskrbno,

ob odprtju razstave fotografij 
iz projekta F.I.G.E. – Hrana je VRT za uživanje    

v petek, 1. marca 2013, ob 19. uri, 
v dvorani Centra Ig, Banija 4 na Igu. 

Vstopnine ni, ne bomo pa se branili prostovoljnih prispevkov za 
delo društva!

Na nas je, da vas povežemo, na vas pa,  
da negujete rastline in človeške odnose.

Na vrtovih mesta Todmorden 

O angleškem mestecu,  
ki bo do leta 2018 postalo samooskrbno

Projekt »F.I.G.E. – Food Is Garden 
Edible – Hrana je vrt za uživa-
nje« je mednarodni projekt, sofi-
nanciran v okviru evropskega 
Programa za vseživljenjsko uče-
nje Grundtvig. Prišli so tudi pred-
stavniki iz Nemčije, Madžarske in 
Irske. Namen projekta je iskanje 
primerov dobre prakse v spodbu-
do ljudem, da bi sami pridelovali 
hrano. 

Mestece Todmorden, ki je na 
območju nekdanjega angleškega 
industrijskega bazena v bližini 
Manchestra, je imelo v preteklosti 
razvito močno tekstilno in avto-
mobilsko industrijo. V zadnjih 20 
letih, ko je nastala kriza, so tovar-
ne propadale, številni ljudje pa 
so ostali brez zaposlitve. Pred 20 
leti je mesto štelo okrog 30 tisoč 
prebivalcev, do današnjih dni se je 
njihovo število prepolovilo na 15 
tisoč. Najprej skozi obdobje indu-
strializacije in potem v obdobju 
depopulacije prebivalstva so se 
na tem območju znanja o pridela-
vi hrane, predvsem poljščin, sadja, 
zelenjave in vrtnarstva, skoraj v 
celoti izgubila. Pred petimi leti 
na območju mesta in v njego-

vi širši okolici ni bilo posajenega 
več nobenega sadnega drevesa. 
Po okoliških hribih na kmetih pa 
se ukvarjajo le z živinorejo, pred-
vsem ovčerejo in konjeništvom. 
Z reševanjem iz ekonomske in 
socialne krize so se že pred petimi 
leti v Todmordnu začeli ukvarjati 
posamezniki prostovoljci z javni-
mi institucijami. Odgovor je zanje 
v učenju in pridobivanju znanja 
o pridelavi hrane – lokalni samo-
oskrbi. 

Zastavili so si visok cilj − da bo 
mesto do leta 2018 postalo samo-
oskrbno, hrano za potrebe svojih 
prebivalcev bo pridelalo samo.

Javne zelenice
Začeli so saditi drevesa in v treh 

letih v mestu in njegovi okolici 
zasadili osem tisoč sadnih dreves 
različnih vrst. 

Pomembno so k ozaveščanju in 
vključevanju ljudi prispevali tudi z 
oblikovanjem vrtov z zelenjavo na 
javnih zelenicah, pred gasilskim 
domom, policijo, trgovinami. 

Uredili so tudi zeliščni vrt pred 
zdravstvenim domom. Ljudje, ki 
hodijo po nakupih in opravkih v 

mestu, imajo možnost izkoristiti 
ponujena rastoča zelišča, npr. se 
po nakupu, opravkih ustavijo ob 
gredicah, naberejo sveža zelišča 
ter jih uporabijo v domači kuhinji. 

Šolski vrtovi
Prav tako je v samooskrbo vklju-

čena vsaka šola v mestu. Dobra 
praksa nam je bila predstavljena 
v eni izmed sekundarnih šol – po 
naše od 5. razreda OŠ do konca 
4. letnika srednje šole. V šoli redi-
jo kokoši nesnice, kar je vpeljala 
ravnateljica. Dijaki sami v okviru 
prostovoljnih dejavnosti skrbijo 
za kokoši. Kokošja jajca v celoti 
porabijo v šolski kuhinji, pred-
vsem za zajtrke. Šola je nameni-
la tudi velik finančni del (pribl. 
500 tisoč funtov, pridobljenih iz 
fundacij) za sistem samooskrbe 
z razvojem akvaponike, kjer bo v 
sistem gojenja vrtnin vključeno še 
gojenje rib in hidroponika ter bo v 
upravljanju šole. V Angliji že krov-
na zakonodaja določa, da morajo 
vse šole poskrbeti, da imajo šolske 
vrtove in da otroke vključujejo v 
delo na vrtu. 

Restavracije
V razvoj lokalne samooskrbe 

so vključene tudi lokalne resta-
vracije, ki se za potrebe priprave 
jedilnikov z zelenjavo oskrbujejo 
iz rastlinjakov, ki so jih postavili 
s podporo posameznikov in fun-

dacij ter v njih zaposlujejo vedno 
več ljudi.

Mesto iz Anglije nam kaže, da 
imamo v primerjavi z njihovimi 
naravnimi razmerami in tradicijo 
pri nas veliko boljše možnosti za 
doseganje visoke stopnje lokalne 
samooskrbe. Veliko pa bomo še 
morali narediti v trženju, pri oza-
veščanju ljudi o prednostih doma 
pridelane hrane ter spoštljivem 
odnosu do tistih, ki so jo od nek-
daj pridelovali na 'gartlcih', vrtič-
kih in na vaškem svetu, kakor je 
Kamžišče na Igu. 

Angleži znajo za to zavidljivo 
dobro poskrbeti in biti ponosni 
na vse, česar se lotijo. Ker pridejo 
junija pogledat, kako to delamo 
pri nas na Ižanskem, vas vabi-
mo, da si na stopnišču Centra Ig 
ogledate fotoreportažo in pridete 
na predavanje z obilico fotografij, 
kjer vam bomo iz prve roke opi-
sale svoje izkušnje Silva Dolinšek, 
Marinka Završnik, Ana Podržaj, 
Meta Petrič, Andreja Kelemen, 
Anica Ilar, Metka Maček in Nataša 
Bučar Draksler.

Milojka Fekonja,  
dr. kmetijskih znanosti, in 

Nataša Bučar Draksler, krajinska 
arhitektka in vodja projekta 

Mule, društvo za celostno bivanje, smo septembra povabili šest 
Ižank in še devet drugih z vseh koncev Slovenije na mednarodno 
delavnico o motiviranju ljudi za samooskrbo v Veliko Britanijo v 
mestece Todmorden pri Manchestru. 

Vodja Nick in 13 prostovoljk v vrtu Walsden
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Nastopili so pred nabito polno dvorano. Pesem Partizanskega pevskega zbora spet zadonela na Golem. 

Tradicionalni novoletni koncert Partizanskega pevskega zbora na Golem

Ko partizanska pesem zadoni iz podmokrških vasi 

Partizanski pevski zbor pod vod-
stvom profesorja Franca Gornika 
je pesmi združil v tri vsebinske 
sklope. Na začetku smo se ob reci-
tacijah Line Vozny in Ajde Cizej ter 
ob pesmi Tujci uporni spomnili na 
Jožeta Voznyja, ki ga prav vsi, ki 
smo ga poznali, še vedno močno 
pogrešamo. V nadaljevanju smo 
nekaj pozornosti namenili sto- 
letnici rojstva Bojana Adamiča, saj 
je zbor zapel tri njegove pesmi, 
končali pa smo z nekoliko dalj-

šim sklopom, v katerem nam je 
Partizanski pevski zbor predstavil 
tuje revolucionarne pesmi, ki so 
se razširile v času, ko je bila Evropa 
v primežu fašizma in nacizma. 
Poslušalci so bili nad njihovo 
izvedbo tako navdušeni, da so jih 
z glasnim aplavzom spodbudili, 
naj načrtovanim dodajo še štiri 
pesmi. 

Kot solista sta nastopila Tone 
Lovec in Valentin Zibelnik, na har-
moniki je zbor spremljal Branko 

Sladič, na orglicah pa Tone Zaletel. 
Zbor je mojstrsko vodil profe-
sor Franc Gornik, ki je ravno v 
teh dneh praznoval 20. letnico 
sodelovanja z zborom. V društvu 
Odmev Mokrca mu ob tej prilo-
žnosti iskreno čestitamo in mu 
želimo veliko uspehov pri vode-
nju zbora tudi v prihodnosti! 

Koncert je popestril nastop mla-
dega harmonikarja Mihe Grmeka, 
ki je zaigral dve pesmi po lastnem 
izboru. Skrbno izbrane recitacije 
Line Vozny in Ajde Cizej so kon-
certu dodale prav poseben pečat. 
Prehod k neformalnemu druženju 
je olajšala vokalno-instrumental-
na skupina Mix, ki je pričarala pra-
znično vzdušje. Še pred koncem 
koncerta se je vsem nastopajočim 
z drobno pozornostjo zahvalil tudi 

predsednik društva Jurij Kogej. 
Po koncertu se je nadaljevalo 

neformalno druženje ob številnih 
dobrotah. Vsi prisotni so se lahko 
okrepčali z okusnimi mesninami 
ter se posladkali s pecivom, ki ga 
je prav za to priložnost napekla 
Minka Nagode. Večer je minil v 
prijetnem in sproščenem vzdušju. 
Organizatorji upamo, da bo obi-
skovalcem dogodek ostal v lepem 
spominu ter da se ga bodo pri-
hodnje leto udeležili v prav tako 
velikem številu. 

Mojca Poredoš

V soboto, 15. decembra, smo se ob 17. uri v kulturni dvorani v 
gasilskem domu na Golem zbrali ljubitelji partizanske in revolu-
cionarne pesmi. Takrat se je namreč začel tradicionalni novoletni 
koncert Partizanskega pevskega zbora, ki je bil posvečen spominu 
na Jožeta Voznyja, legendo slovenskega filma in nekdanjega pred-
sednika društva Odmev Mokrca. 

 

Letošnji najboljši igralci taroka

Turnir v taroku
V petek, 11. 1. 2013, smo se 

ljubitelji taroka ponovno zbrali na 
tradicionalnem ižanskem turnirju, 
ki je potekal že 16. leto zapored, 
kar dokazuje, da sta Alenka in Tone 
Toni v preteklih letih Ižance ne le 
naučila dobro igrati tarok, ampak 
tudi vzgojila v strpne borce.

V prijetnem razpoloženju 
in izbranih prigrizkih, za katere 
je tudi letos poskrbela gostilna 
Ulčar, smo tekmovali dva večera. 
Karte so najbolje izkoristili igral-
ci, ki so v soboto odigrali fina-
le in se razporedili na prva štiri 
mesta: zmago in prehodni pokal 

si je priigral Darko Uršič, drugo 
mesto je prikartal Martin Blatnik, 
tretje Alojz Cotman in četrto Alojz 
Kobal. Med posameznimi koli 
izpadli igralci dobre družbe nismo 
želeli zapustiti in smo se pomerili 
v 'divji ligi'.   

Vse ljubitelje taroka in dobre 
družbe vabimo, da se nam pri-
družite ponovno januarja priho-
dnje leto – vabila bodo objavljena 
na oglasnih mestih občine in v 
Gostilni Ulčar.

Mojca Božič
Foto: Mojca Božič
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Blagoslov konj na hipodromu v Vrbljenah 2012 
Kot že leta poprej smo decembra 

na Štefanovo člani Konjerejskega dru-
štva Krim in Turističnega društva Krim 
združili moči ter uspešno pripravi-
li že tradicionalen blagoslov konj v 
Vrbljenah. Kljub oblačnemu vremenu 
se je blagoslova udeležilo veliko lju-
biteljev konj, lastniki konj pa so po 
svoj žegen pripeljali 48 štirinožnih 
prijateljev.

S svojim obiskom nas je kot vsako 
leto počastil župan Občine Ig Janez 
Cimperman. Člani KD Krim so ga na 
enem od zapravljivčkov popeljali po 
hipodromu, nato pa nam je v svojem 
govoru čestital za uspešno organizira-

no prireditev ter vsem obiskovalcem 
zaželel zdravja in sreče v prihajajočem 
letu. Sledil je blagoslov. Tomišeljski 
župnik Srečko Golob je pristopil do 
vsakega konja posebej ter mu pod 
gobček ponudil blagoslovljen košček 
kruha in sol. Večina konjičev je ponud-
bo z veseljem sprejela, nekateri pa so 
se odzvali nekoliko bolj nezaupljivo in 
svoj priboljšek raje pobrali s tal. Nato 
je župnik blagoslovil še jaslice v narav-
ni velikosti, ki jih ob hipodromu vsako 
leto postavijo člani TD Krim. Po blago-
slovu so na račun prišli tudi obiskoval-
ci. Ob dobro pripravljeni hrani in pijači 
so se lahko okrepčali in pokramljali 

s svojimi znanci. Ves čas prireditve 
nas je s prijetnim glasbenih vzdušjem 
spremljala mladinska pevska Skupina 
Arcus iz Tomišlja. Povezovanje priredi-
tve je odlično izpeljala Darja Modic, za 
ozvočenje pa je poskrbel Luka Tavželj.

Vsem članom KD Krim in TD Krim, 
ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi 
prireditve, se zahvaljujemo za sode-
lovanje, obiskovalcem pa za udeležbo 
in vas vabimo, da se nam letošnje-
ga 26. decembra spet pridružite pod 
Krimom.

Anja Glavan, KD Krim
Foto: Anja Glavan

Anton Glavan:  Še mnogo veselih 
dni, pa zdravje, da ti bo služilo.

Foto: Jurij Kogej

Jože Srnjak: Življenje je čudovito, 
neskončno in skrivnostno. Naj bo 
še dolgo tako.  Foto: Majda Srnjak 

Čestitke in voščila članom 

Anton Glavan   
Veselih, dobrovoljnih, še vedno 

bistrih in radoživih – dočakal je 
že 97 let. 

Udeleženec ustanovitve Šer-
cerjeve brigade in borec parti-
zanskih enot od prvega dne oku-
pacije. Ob visokem jubileju smo 

ga obiskali predstavniki Društva 
Odmev Mokrca v njegovem domu 
v Škriljah nad Igom. Sprejel nas je 
ob družbi svoje žene Frančiške 
(92 let) in snahe Slavke. Nazdravili 
smo skupaj s šilcem domačega. 
Anton je še zelo vitalen, bister in 
duhovit sogovornik, spominja se 
in pripoveduje še o vseh dogod-
kih iz NOB. 

Jože Srnjak
So dnevi, so leta in so pomladi, 

ko se imamo preprosto radi. In to 
je recept za dolgo, lepo življenje. 
Jože je dopolnil 80 let in naj mu 
bo še dolgo na svetu tako živet'. 

Olga bažec 
24. 11. 2012 je praznovala 90 

let. Ob tem ji želimo, da bo še 
dolgo hodila po vsakodnevnih 
poteh, ki so ji v veselje, in da bo 
še naprej tako nasmejana in polna 
moči. 

Ana Žitnik 
Lepo je živeti, lepo je vsako leto 

nov rojstni dan v družbi prijate-
ljev in družine preživeti. Naj bo še 
dolgo tako. 

Društvo Odmev Mokrca

Pomni!
Težko je v naši domovini biti star! 
Vsi te imajo radi, dokler si zdrav, 
imaš veliko življenjske moči in 
imaš denar!

Ko pa ti zdravje ohlapi, popuščajo 
ti življenjske moči in denarja ni, te 
večina zapusti!

Pusti ga pri miru, saj je že star. 
Naj se v miru poslovi in 
nam svojo lastnino zapusti.
Dedovali bomo MI!

Ludvik Golob

Vsem, ki ste v letu 2012 praznovali osebne jubileje, želimo, da bi v 
svojem srcu še dolgo prepoznali in začutili tisto ljubezen, ki vas bo 
varno in modro vodila skozi skrivnost, ki ji pravimo življenje.  
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Sončni žarki v otroških očeh

V ta namen smo pripravili sku-
pno silvestrovanje, kjer nam je 
bilo resnično lepo. Poleg zabave 
in plesa je bilo tudi veliko govora 
o dogodkih, ki so zaznamovali 
leto 2012. Po polnoči ter seve-
da obvezni izmenjavi novoletnih 
čestitk, daril in voščil, sta nas dve 
članici Društva Zapotok prav pri-
jetno presenetili. Vse navzoče sta 
prosili za nekaj minut pozornosti. 
Pred tem sta me seveda že sezna-
nili z zadevo in me prosili, naj 
vse navzoče nagovorim ter jim 
povem, za kakšno presenečenje 
gre. Ker sta želeli ostati anonimni, 
njunih imen in priimkov v članku 
žal ne bom omenjal. 

Bom pa napisal nekaj besed o 
presenečenju in razlogih zanj.

Ker je Društvo Zapotok zelo 
dejavno na področju otrok in mla-
dine, je moralo za svoje nemoteno 
delovanje vložiti ogromno truda, 
finančnih sredstev in ne nazadnje 
prostovoljnega dela. Našim otro-
kom izpod Mokrca smo v veliki 
meri že zagotovili veliko igralnih 
površin v objektu RTC Zapotok. 

V prihodnosti jim želimo v 
okviru skupne akcije Hribci za 
otroška igrala, v kateri sodeluje-
jo Sveti vaških skupnosti Škrilje, 
Golo-Selnik, Visoko-Rogatec in 
Zapotok ter Kulturno društvo 
Mokrc, Društvo Odmev Mokrca, 
Turistično društvo Kurešček in 
Društvo Zapotok, omogočiti tudi 
igro na zunanjih otroških igriščih. 
Za vse to pa bo treba zbrati veliko 

finančnih sredstev in poleg tega 
pridobiti tudi zelo veliko donacij.

Ker smo društvo, ki je skladno 
s svojimi zmožnostmi in močjo 
vedno pripravljeno pomaga-
ti komurkoli, sta predlagali, 
da bi tokrat pomagalo Društvo 
Zapotok, in sicer Zvezi prijateljev 
mladine Ljubljana Moste-Polje. 
Predlagali sta, da bi izvedli manjši 
srečelov, katerega ves izkupiček bi 
šel na TRR prej omenjene dobro-
delne organizacije. Ker se je med 
letom nabralo toliko nepotrebnih, 
a vendar uporabnih stvari, sta pri-
pravili lepo število dobitkov. Že 
ob sami seznanitvi navzočih sta 
pobrali mnogo pohval in pozitiv-
ne kritike za predlagano prese-
nečenje. Srečke so seveda pošle v 
rekordnem času in kljub vnaprej 
določeni višini zneska za srečko je 
bilo zbranega denarja več, kot sta 
pričakovali. Skupaj je bilo zbranih 
285 eur, za kar so se vsem najlep-
še zahvalili. Nihče izmed nas ni 

pričakoval, 
da se bo leto 2013 tako lepo zače-
lo, in verjamem, da so bili tudi na 
ZPM Ljubljana Moste-Polje prije-
tno presenečeni. 

Prepričan sem, da morajo biti 
vsi pozitivni in pravilno usmerjeni 
projekti podprti s strani vseh nas. 
In ravno ta pozitivna gesta naj 
bo enim v spodbudo in zahvalo, 
drugim pa kot prošnja, naj posku-
šajo skladno s svojimi zmožnost-
mi – finančnimi ali kako drugače 
– pomagati pri uresničitvi sku-
pnega projekta podmokrških vasi 
Hribci za otroška igrala, s katerim 
želimo v letošnjem letu zgraditi 
štiri otroška igrišča.

Ob tej priložnosti bi se vsem, ki 
ste pomagali pri izpeljavi novole-
tnega presenečenja oziroma ste 
kupili srečke, najlepše zahvalil, saj 
smo s tem v nekaj otroških oči 
pripeljali sončne žarke.

Zlatko Usenik,
predsednik Društva Zapotok

Bolj ko se je leto 2012 bližalo koncu, bolj smo bili soglasni, da 
si takega leta nikoli več ne želimo. Večja skupina članic in članov 
Društva Zapotok se nas je odločila, da bomo skupaj pričakali leto 
2013, za katerega vsi upamo, da bo prijetnejše in prijaznejše do 
vseh ljudi. 

K O T I Č E K  Z A  M L A D E

Prireditev ob dnevu samostojnosti in božiču

Za začetek je mladinski pevski zbor zapel sloven-
sko himno, nato so Živa, Žana, Ana in Jure iz 9. a  
in 9. b recitirali Zdravljico. Učenci iz Iške vasi pod 
vodstvom Marjane Pšeničnik so povedali, kaj jim 
pomenijo družina, vas in domovina. Učenke in učenci 
iz 2. b so zapeli slovensko ljudsko pesem Sem deklica 
mlada, vesela, nato so učenci iz 4. razreda recitirali 

svoje pesmi − razmišljanja o domovini. Učenke iz 
Iške vasi in z Iga so zaplesale na znano pesem Moja 
dežela, vodila jih je učiteljica Anita Jošt. Na koncu so 
učenke iz 6. a in učenec iz 7. c pod vodstvom učite-
ljice Janje Fric Cimerman zaigrali igrico Decembrski 
klepet in predstavili vse decembrske dobre može, ki 
prinašajo darila. 

Za konec prireditve je učence in učitelje nagovorila 
še gospa ravnateljica gospa Biserka Vičič Malnar ter 
vsem skupaj zaželela srečno in uspešno leto 2013.

Nato se je večina učencev in učenk v veselem pri-
čakovanju počitnic in daril odpravila domov.

Janja Jurjevič, 9. a
Foto: Barbara Flajnik 

V petek, 21. 12. 2012, smo se na zadnji dan pouka četrto šolsko uro učenci od 1. do 9. razreda zbrali 
v telovadnici, kjer smo proslavljali dan samostojnosti in enotnosti ter prihajajoče božično-novoletne 
praznike in počitnice. 

Igrica Decembrski klepetRecitacija Zdravljice

Slovenija,  
moja 
domovina

Vesela sem, da sem doma 
v Sloveniji, mali, a lepi deželi. 
Bila sem že v drugih državah, 
toda Slovenija mi je najljub-
ša. Imamo mnogo zanimivo-
sti, ki si jih je vredno ogledati. 
To je lepa pokrajina z zanimi-
vimi običaji, narodnimi noša-
mi in slastnimi jedmi.

Slovenija mi veliko pome-
ni. Iz nje se ne bi preselila 
zaradi njenih lepot in prija-
znih ljudi. K sorodnikom se ni 
treba voziti ves dan, saj je vse 
zelo blizu.

Najpomembneje pa je, da 
sem se tu rodila in tu odra-
ščam, zato je Slovenija zame 
prav posebna država.

Isa Zaninovič, 5. c, OŠ Ig
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Obiskali smo lekarno.                  Foto: Aleš Holc

Poklicni dan za učence od 1. do 5. razreda 
Na osnovni šoli Ig smo tudi 

letos izvedli poklicni dan. To je 
dan, ki ga namenimo spoznava-
nju poklicev, ki nas obkrožajo. 
Učenci do 5. razreda obiščejo tri 
do štiri podjetja, kjer spoznajo 
najrazličnejše poklice. 

Podjetja in obrtniki so v glav-
nem razumevajoči in se pri-
jazno odzovejo naši prošnji ter 
se dobro pripravijo na prihod 

naših učencev. Vrata so nam 
odprli in predstavil svoje poklice 
naslednji: Avtomehanika Piškur, 
Avtomehanika Podržaj, Blatnik 
– Mercator, Frizerstvo Boža, 
Frizerstvo Mak, gasilca Andrej 
Auber in Beno Grabrijan, Kavarna 
Studenec, Ključavničarstvo Podr-
žaj, Lekarna Ig, Mercator Ig, 
Mizarstvo Župec Robert, podje-
tje MVA, NLB Ig, Okvirjanje Silvo 

Dolinšek, Papirnica Margala, 
Pekarna Pečjak, Pošta Ig, Studio 
oko, Turistična kmetija Klančar, 
zobozdravnika Krištof Zevnik in 
Kristina Vilhar.

Vsi našteti nam poleg zaposle-
nih na šoli omogočijo organiza-
cijo kakovostnih učnih vsebin z 
elementi izkustvenega učenja in 
podajanja neposrednih življenj-
skih izkušenj v konkretnem delov-

nem prostoru.
Otroci so svoje pozitivne izku-

šnje in pomisleke predstavili tako 
v obliki plakatov kot tudi risb. 
Likovne izdelke si boste lahko 
ogledali na razstavi v stekleni avli 
šole, nekaj utrinkov pa je na ogled 
tudi na šolski spletni strani.

Aleš Holc,
organizator in svetovalni delavec

Poklicni dan
V torek, 22. januarja, smo imeli 

v naši šoli poklicni dan. Seznanili 
smo se z nekaterimi poklici v 
našem kraju.

Najprej smo obiskali zobo- 
zdravnico v šolski zobozdra-
vstveni ambulanti. Bilo mi je zelo 
všeč, saj je poklic zobozdravnika 
podoben tistemu, ki ga želim 
opravljati tudi jaz.

V šolski knjižnici smo spoznali 
delo knjižničarja. Naša knjižničar-
ka nam je svoj poklic zelo dobro 
predstavila. To delo mi ni ravno 
všeč, saj se mi zdi malo dolgo-
časno.

V Iški Loki smo si ogledali mizar-
sko delavnico. Gospod Župec 

nam je delo mizarja odlično pred-
stavil, zdaj si ta poklic bolje pred-
stavljam.

V lekarni na Igu nam je farma-
cevtka predstavila svoje delo in 
nam povedala nekaj zanimivosti 
o zdravilih.

Nazadnje smo šli še v banko. 
Voditeljica poslovalnice nas je 
seznanila z delom bančnih usluž-
bencev. Zdi se mi, da je to naredila 
najbolj zanimivo in zabavno.

Poklici, ki smo jih spoznali, me 
ne zanimajo prav posebej. Kljub 
temu bi se rad zahvalil vsem, ki 
so mi omogočili boljšo predstavo 
o njih.

Nejc Petrič, 5. c 

4 poklici v 1

Spoznavali smo poklice

V torek smo se udeležili poklic-
nega dne.

Po prihodu v šolo in ko smo 
pomalicali, smo se peš odpravi-
li do turistične kmetije Klančar 
v Staje. Prijazno nas je sprejela 
gospa Darinka. Povabila nas je 
na toplo in nam ponudila skledo 
bombonov. Povedala je, da sku-
paj z dvema sinovoma skrbi za 
kmetijo, da oddajajo pet apart-
majev za dve, tri ali štiri osebe in 
da k njim prihajajo gostje z vsega 
sveta. Ponudijo jim zajtrk, kosi-
lo in večerjo pa si lahko skuhajo 
sami. Pokazala nam je tudi sobe 
za goste, ki so lepe in moderne. 
Od gostov so prejeli oceno 9.

Pot smo nadaljevali do hiše 
Silva Dolinška, ki se ukvarja z 

uokvirjanjem slik. Ko smo vstopili 
v delavnico, nas je presenetila veli-
ka količina okvirjev. Gospod Silvo 
nam je razkazal stroje, s katerimi 
jih izdeluje. Povedal nam je, da 
mora zaradi velikega števila naro-
čil včasih tudi prekiniti dopust. Za 
en okvir porabi eno uro. Različne 
materiale kupuje tudi v Italiji, pri 
delu pa mora biti potrpežljiv in 
natančen.

Ker nam je že zmanjkovalo 
časa, smo se poslovili in odšli še v 
Studio oko, kjer se ukvarjajo z gra-
fičnim oblikovanjem. Sprejela sta 
nas Ines in David. Izvedeli smo, da 
izdelujejo različne škatle za mala 
in večja podjetja. Zanimivi so bili 
tudi stroji. Vsi so dobro zavaro-
vani, da se kdo ne poškoduje. 

Pokazali so nam, kako režejo papir 
z laserjem in kako obrežejo letake, 
nato smo videli, kako je mojster 
narisal škatlo na računalniku.

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj 
sem spoznal tri poklice in se veli-
ko naučil. 

Tilen Smole, 5. a
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23. Območni otroški parlament 

Odraščanje

Zasedanje otroškega parlamenta

Ustvarjalne debate

Na OŠ Ig se izvaja otroški par-
lament – program vzgoje otrok in 
mladostnikov za demokracijo. Je 
ena od izvirnih oblik spodbujanja 
otrok k izražanju lastnih mnenj 
o vprašanjih, ki jih po demokra-
tičnem postopku izberejo sami. 
Letošnja tema je odraščanje.

Na šoli se predstavniki razredov 
otroškega parlamenta ob sklicu 
zberemo v našem novem pro-
storu in se pogovarjamo o nači-
nih, kako bi naše življenje na šoli 
izboljšali, da bi se počutili čim 
bolje. Seveda pa letošnje teme ne 
zanemarjamo na razrednih urah, 
kjer se poglabljamo v naše vsak-
danje probleme odraščanja.

30. januarja smo se predstav-
niki otroškega parlamenta OŠ Ig 
Ana Cebe Podržaj, Slaven Jevtič 

in jaz odpravili na OŠ Bičevje, kjer 
je potekal letošnji 23. Območni 
otroški parlament.

Sodelovali smo pri predstavi-
tvah akcij po osnovnih šolah in 
diskusijah, razpravljali o podte-
mah (samostojnost, osamosvaja-
nje in prihodnost; družina, prijate-
lji in družba; ljubezen in spolnost; 
šola in moji strahovi; odvisnosti in 
zdravje). Oddali smo svoje predlo-
ge tem za 24. Otroški parlament, 
ki so bili:  
•	 Radi	jeste?	(prehrana)
•	 Sine,	čas	je,	da	se	malo	pogovo-

riva ... (spolnost)
•	 Pejt	se	učit!	(šola	in	pomembni	

odrasli)
Ena izmed treh izbranih tem je 

bila tudi naša, in sicer Sine, čas je 
da se malo pogovoriva ...  

Na koncu smo volili in potrjevali 
predstavnike za Regijski otroški 
parlament, ki se ga bova udeležili 
z Ano Cebe Podržaj.

Na zasedanju otroškega parla-
menta smo se naučili izražanja 
svojih mnenj in poslušanja, spo-

štovanja ter sprejemanja drugih 
mnenj. Poleg tega smo spoznali 
veliko novih ljudi ter se izredno 
zabavali.

Simona Purkat

Obdarovanje malčkov
7. decembra je bila v Športni dvorani prireditev za otroke z 

igrico Ovčka na večerji v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc. 
Najmlajše, vključno s tistimi, ki obiskujejo 1. razred – skupaj 599 
otrok –, je obiskal Božiček.

Polona Skledar

Predstavitev poslancev

Božiček je razveselil ižanske malčke.
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Projekt V slogi je moč
S Comeniusom v Nemčijo

Na obisku v Nemčiji Lisjak Tomi z Madžarske

V sredo, 12. 12. 2012, se nas je 
na železniški postaji v Ljubljani 
ob 8.30 uri zbralo šest učencev 
in tri učiteljice. Vsi smo bili polni 
pričakovanj, in ko je pripeljal vlak, 
se je naša pot začela … 

Po sedmih urah vožnje smo 
prispeli na Bavarsko v Augsburg, 
kjer nas je pričakala glavna orga-
nizatorka srečanja in tamkajšnja 
učiteljica angleščine. S taksiji so 
nas peljali do hotela, v katerem so 
nas pričakale družine in nas odpe-
ljale domov, v mojem primeru v 
mestece Deubach. Moja gostite-
ljica je bila 14-letna Cattarine van 
Hofer, ki živi z mamo in sestro. 
Sprva sem imela čuden občutek, 
saj je bilo okolje tuje in prvič sem 
živela pri tuji družini, a beseda je 
kmalu stekla, spoprijateljili smo se 
in občutek tesnobe je izginil. 

Naslednje jutro smo šli z njimi 
v šolo Fischach. Njihova šola 
je malo večja od naše in imajo 
nekoliko drugačen šolski sistem. 
Zvečer smo šli na božični kon-
cert, na katerem so učenci gostu-
joče šole pripravili kratek pevski 
nastop in odigrali božično igro. V 
petek smo spet šli z njimi v šolo, 
potem pa na voden ogled mesta 
Augsburg. Kljub mrazu je bilo 
zanimivo. Ogledali smo si stari 
del mesta, v katedrali pa nam je 
gospod na orgle zaigral himno 

vsake države, ki sodeluje v projek-
tu Commenius. 

V soboto smo se odpravili na 
celodnevni izlet. Ogledali smo si 
čudovit grad Neuschwanstein, v 
katerem je vse ohranjeno v ori-
ginalu. Potem smo šli vsi skupaj 
na večerjo. V nedeljo zjutraj je 
žal prišel čas, ko smo se morali 
posloviti. Vsem, meni in gostujoči 
družini, se je zdelo, da so dnevi 
našega druženja prehitro minili. 
Izkušnja je okrepila moje znanje 
angleščine ter nemščine in ostalo 
je ogromno lepih spominov in 
novih prijateljstev. 

Anja Janežič, 8. b

Na obisku maskota Madžarske
V ponedeljek, 28. 1. 2013, nas 

je v razredu pričakalo presene-
čenje. Obiskal nas je Lisjak Tomi 
− maskota madžarske partnerske 
šole. Povedal nam je nekaj o svoji 
državi Madžarski, mi pa smo mu 
predstavili Slovenijo. Vsak učenec 
mu je zašepetal svoje ime in mu 
zaupal skrivnost, ki jo bo pone-
sel drugim otrokom po Evropi. 

Učiteljica je prebrala pravljico. 
Nekaj učencev mu je pravljico 
tudi obnovilo. Ani in Zoji je poma-
gal pri ilustraciji zgodbice. Za 
konec smo mu zapeli še pesmico 
in mu pomahali v slovo. Veselimo 
se naslednjega obiska.

Rok: »Želim si še več obiskov.«
Špela: »Mislim, da mu je bila pra-
vljica všeč.«
Ana: »Všeč mi je bilo, da nas je obi-
skal Lisjak.«

1. b razred

Delo pridnih rok
Močne želje, goreča volja ter 

popolne ideje so pravi recept za 
dogodke, ki so potekali od sredi-
ne novembra do začetka decem-
bra na podružnični šoli Golo pod 
naslovom Delo pridnih rok. Brez 
strahu, nismo prenavljali! Lotili 
smo se drznega načrta – izde-
lave novoletnih voščilnic. Zakaj 
drznega? 

Cilj, ki smo si ga prehitro zastavi-
li, je bil, da bi vsak izmed 39 učen-
cev izdelal vsaj tri voščilnice. Da bi 
bila naloga rahlo začinjena, to niso 
bile preproste voščilnice. Najprej 
so spoznali, kako lahko ponovno 
uporabimo star papir in kako se 
lahko iz papirnate kaše oblikujejo 
okraski z zimskim motivom, nato 
so spoznali postopek pridobiva-
nja papirja še iz papirnatih vlaken. 
Tretja naloga je bila povezana s 

šivanjem, četrta pa z zgibanjem in 
gubanjem. Peta je skrivala malce 
umetniškega navdiha, saj je bilo 
treba sestaviti kartonasto jelko iz 
malce neobičajnih oblik in jo za 
konec še barvno obdelati. Drzen 
načrt nam ni samo uspel, celo pre-
segli smo ga, saj je nastalo več kot 

200 voščilnic. Najlepša zahvala, ki 
smo jo dobili v začetku decembra, 
pa je prišla s strani Vas, starši naših 
učencev. Takrat smo vas povabili k 
ogledu in morebitnemu nakupu 
voščilnic za znesek, ki bi ga name-
nili v koristne namene. Ob koncu 
dneva ste jih odnesli skoraj vse, za 

kar se vam iskreno zahvaljujemo, 
saj je to preseglo naša pričako-
vanja.  Naj bo majhnih presene-
čenj in lepih dogodkov v novem 
letu vsaj še nekaj. Srečno v imenu 
kolektiva PŠ Golo.

Petra Berlisk,
voditeljica PŠ Golo

Izdelovali smo novoletne voščilnice. Oblikovanje papirne kaše
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Lovec je s seboj prinesel nagačene živali. 

Igra na snegu

Kako so živeli včasih ... 

Sladka peka domačih piškotov

Obiskal nas je lovec
Pri Račkah smo spoznavali gozd in gozdne živali ter ugotavljali, kako 

se pripravljajo na zimo. Zato smo v našo igralnico povabili lovca, ki nam 
je o tem povedal marsikaj zanimivega in nam pokazal nekaj nagačenih 
živali. Zelo všeč pa nam je bila njegova uniforma, sploh njegov klobuk, 
ki smo ga z veseljem pomerili.

Račke iz enote Gozdiček

Zapadel je prvi sneg ... 
Prve snežinke so razveselile naše obrazke in zmenili smo se, da se 

prihodnji dan odpravimo na novo zapadel sneg. Oblečeni v vso zimsko 
bojno opremo smo se odpravili na zasnežen travnik. Najprej smo se 
malo okepali med seboj, se metali po snegu ter s kepami presenetili 
naše vzgojiteljice. Ker nas je bilo več kot njih, smo seveda zmagali. Za 
konec dopoldneva smo naredili še ogromnega snežnega prijatelja.

Zajčki in Žabice iz enote Studenček

Vem, ne vem ... 
V enoti Sonček smo v skupini Metuljčki otroci, ki nas zanima veliko 

stvari. Zato spoznavamo svet od blizu in daleč. Spoznavamo pa tudi 
stare običaje, ki so jih imeli nekoč naši predniki … 

Metuljčki iz enote Sonček

December pri Lunicah
Vesel, prazničen in dišeč – tak je bil december pri Lunicah.
Veliko smo se pogovarjali o prijateljstvu in prihajajočih praznikih. 

Trudili smo se biti še bolj prijazni drug do drugega. Na božični  delavnici  
smo s starši izdelali jelenčka Rudolfa, ogledali smo si tudi lutkovno pred-
stavo, seveda pa smo se najbolj razveselili Božička, ki nam je prinesel 
polno vrečo igrač.

Da je bil december res dišeč, gre zahvala Nevenki Kovač, ki je z nami 
pekla slastne  praznične piškote. 

Lunice iz enote Mavrica

DRAGI OTROCI!
VABIMO VAS V KNJIŽNICO IG 
NA URO PRAVLJIC

ŽIGA ŠPAGET GRE V ŠIRNI SVET
V SREDO, 13. MARCA, OB 17. URI.

PRAVLJICE 
PRIPOVEDUJE 
NATAŠA.
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DRAGI OTROCI, 
VABLJENI V KNJIŽNICO IG
NA PRAVLJIČNO DOGODIVŠČINO 

DREAM IN ENGLISH
WHY IS SEAWATER SALTY 

V SREDO, 20. FEBRUARJA, OB 17. URI.
Zgodbica o mlinčku in kapitanu, ki si je želel preveč, 
nam bo razkrila, zakaj je morje slano. Interaktivno 
pravljično dogodivščino v angleščini za otroke od 3. 
do 8. leta starosti bo vodila Špela Podkoritnik Mo-
korel.

PRAVLJIČNA JOGA
v sredo, 27. februarja,  
ob 17. uri v Knjižnici Ig. 

Pravljična joga je vodena vadba, ki je posebej 
oblikovana za otroke. Otroci se skozi pravljico 
učijo osnovnih jogijskih poz in se pri tem tudi za-
bavajo. Vadimo v udobnih oblačilih in bosi ali v 
nedrsečih nogavicah. Zaželeno je, da s seboj pri-
nesete telovadno podlogo. Vodi Sabina Sopko.

Vabilo
Otroci, ki se bi želeli pridružiti mladim 
gasilcem, vabimo vas, da se pridružite 

članom PGD Škrilje.

Za informacije vam je na voljo Matjaž  
na telefonski številki 041/373-856.

Glede na interes in zanimanje bomo pripravili srečanje 
oziroma dan odprtih vrat, kjer lahko podrobneje spo-
znate delo in aktivnosti prostovoljnega gasilskega dru-
štva Škrilje za vse starostne skupine od najmlajših do 
najstarejših. Predvidoma bo organizirano spomladi.

PGD Škrilje

VABLJENI V KNJIŽNICO IG 
NA POLJUDNO IZOBRAŽEVALNO  
DELAVNICO 

ENGLISH MIND LAB
THE CIRCLE OF WATER

V SREDO, 6. MARCA, OB 17. URI.
Otroci bodo s poskusi odkrivali, v kakšnih oblikah in 
kje se pojavlja voda, ter spoznavali njeno kroženje. 

Delavnica v angleščini je namenjena otrokom od 8. 
do 13. leta starosti z nekaj predznanja angleščine. 
Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.
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Predstavitvena vadba joge 

Joga – primerna za vsakogar
Joga je znanost o telesu, umu, 

zavesti in duši. Je načelo, ki urav-
notežuje vesolje. Vsakdo išče 
skladnost v svojem življenju. Kdor 
ni usklajen, trpi. Jogijske tehni-
ke sproščanja, asane ali telesne 
vaje, pranajama ali dihalne vaje in 
meditacija vzpostavljajo v člove-
ku ravnovesje. Vsak posameznik 
vzame iz sistema tisto, kar mu 
ustreza, seveda iz sklopa, ki ga 
spoznava in prakticira pod vod-
stvom učitelja joge. Joga v vsak-
danjem življenju je registrirana 
na Statističnem uradu Republike 
Slovenije v podrazredu kot špor-
tna dejavnost. Učitelji tega siste-
ma opravijo med drugim tudi izpi-
te na Fakulteti za šport v Ljubljani. 
Joga je primerna za vsakogar, zato 
pravimo, da jo lahko vadijo vsi od 

1. do 99. leta starosti. Seveda se 
lahko prilagodi različnim staro-
stim in zmožnostim. To je sistem 
različnih tehnik, na klasični vadbi 
joge pa se običajno prakticirajo 
štiri tehnike, skozi katere nas je 
inštruktorica joge tudi popeljala.

Joga – sistem vaj za 
psihično in fizično telo

Joga je sistem vaj, ki uči, kako 
si pomagati v vsakdanjih življenj-
skih in zdravstvenih težavah. 
Aktivira posameznika za delo na 
sebi, prek tega pa samospozna-
vanje, prepoznavanje vzrokov za 
težave in njihovo odpravljanje. 
Ker ni naravnana tekmovalno, nas 
ne spravlja v stres, temveč omo-
goča fizičnemu telesu in psihi, da 
kljub aktivnostim počivata. Ne 

izgubljamo energije, ampak jo 
pridobivamo. Meritve energije in 
Kirlianova fotografija so pokazale, 
da se že po 15 minutah vadbe 
poveča raven energije v telesu, 
saj smo miselno ves čas usmerjeni 
vase, kar pomeni vračanje energi-
je nazaj k sebi. 

S predstavitveno vadbo joge 
smo, upamo, spodbudili vsaj 
nekatere posameznike, da se nam 
pridružijo na vadbi vsako sredo 

ob pol osmih zvečer v prostorih 
RTC-ja. Naj bo vsak sam sebi izziv, 
izvor lastne sreče, harmonije in 
zadovoljstva. Spoznajte, da ste 
največji čudež in skrivnost vi sami 
in da se je vredno odkrivati.

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje, 

Društvo Zapotok

Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje, je skupaj z Društvom 
joga v vsakdanjem življenju Ribnica konec decembra 2012 organi-
zirala brezplačno predstavitveno vadbo joge v telovadnici RTC 
Zapotok. Namen je bil predstaviti in približati jogo širšemu krogu 
ljudi, saj starodavna filozofija življenja in več kot tisoč let star sis-
tem različnih vaj uči, kako si pomagati v vsakdanjih življenjskih in 
zdravstvenih težavah. Vadba je potekala pod strokovnim vodstvom 
inštruktorice Darinke Suljević. K sproščenemu vzdušju in poglo-
bitvi vase je pripomogel tudi božični čas, saj je prostor z mnogo 
lučkami skupaj z nami valoval in vibriral v prijetni harmoniji. 

Energijska vaja energičnost
Zbudimo svojo rezervo sreče, 

ki jo nosimo v sebi, in naj traja ob 
prestopu in čisto v celo leto 2013. 
Ravno ta univerzalna vibracija 
najbolj valovi, ko moramo delo-
vati hitro in pozitivno, in takrat je 
odziv na celice precej zdravilen 
in pozitiven. Negativnost, imeno-
vana stres, nima dostopa v naš 
sistem, če pa zaide, hitro najdemo 
pot do rešitve. Sreča je nalezljiva 
in edino te bolezni se nihče ne 
brani. Sreče naj bo čim več in kar 
sama od sebe naj napolni naša 
srca. S pozitivnostjo bomo napol-
nili prostore, v katerih smo, osebe, 
s katerimi delimo vso pozornost 
vsakdanjega dogajanja, in tudi 
ravnovesja. 

Vaje naredimo energično, kot le 
zmoremo, v prvem delu  in nežno 
z vso predanostjo v drugem. Če 
imate težave z očmi, pri vaji giba-
nje samo usmerite in ne pretira-
vajte. Vajo seveda lahko izvajate 

tudi sede in gib z nogo samo 
nakažete. Torej nov izziv je pred 
vami. Kako se počutite. Verjetno 
ni treba omenjati, da izvedemo 
vajo kjerkoli in je lahko tudi prije-
tna zabava za vso družino ter prav 
tako izziv za sodelavce. Obarvajte 
komentarje pozitivno in veselo v 
novo leto!
Izvedba: 

Stojimo mirno na celih stopalih, 
globoko vdihnemo in izdihnemo, 
nadrgnemo dlani

Levo roko stegnemo naprej in 
obenem stopimo naprej z levo 
nogo. Naredimo prazne pesti 
(palec je v pesti), ob tem ko desno 
roko pustimo ob boku, je pokr-
čena in naslonjena na predel 
jeter, pest je obrnjena navzgor. 
Menjavamo položaj rok in obra-
čamo zapestje tako, da se obrne 
pest, iztegnjena navzdol in naslo-
njena na bok navzgor.

S pogledom sledimo poti pesti 

tako, da gledamo samo z  levim 
očesom pot leve roke in z desnim 
očesom pot desne roko – navide-
zno, glave ne premikamo in spre-
mljamo, kako širok je naš zorni 
kot.  

Vajo ponovimo tako, da začne-
mo z desno nogo in roko. Število 
ponovitev je odvisno od časa, ki 
si ga namenimo, zaželeno pa je 
vsaj 7 ponovitev na levi in 7 na 
desni nogi ter 5 z zaprtimi očmi 
ob tem tempo popolnoma upo-
časnimo in prilagodimo dihanje. 
Izvedemo po tri serije vseh gibov. 
Spremljajmo občutek toplote v 
dlaneh in okrog trebušne prepo-
ne ter dobro počutje po vsem 
telesu.
Energijska masaža 

Ponovno energijsko napolnimo 
dlani tako, da podrgnemo dlan 
ob dlan in končamo z masažo 
trebušnega predela s polovični-
mi krožnimi gibi. Začnemo na 

desni strani, potujemo z rokama 
prek trebuha in končamo na levi, 
kot poteka pot debelega čreve-
sa. Nežno še zakrožimo z boki in 
veselo nadaljujemo v nov dan.

VPLIV: Prebudimo energijo, ki 
je speča okoli pasu, energijsko 
napolnimo predel jeter, vranico 
in želodec, masiramo trebušno 
prepono, vplivamo na metaboli-
zem in pretok limfe ter krepimo 
imunski sistem, vpliva pa tudi bla-
godejno na črevesje.

Prihodnjič: vaja ekstrem.
Če potrebujete pomoč ali do- 

datni nasvet, se oglasite na 
Energijski vadbi in sproščanju, 
pokličite (041/745-363) ali pa pišite 
na naslov: sesek.tina@gmail.com.  
Z veseljem vam bom svetovala. 
Lahko pa se odločite, da obiske 
Energijske vadbe in meditacije 
podarite kot darilo.

Tina Sešek,
vaditeljica in terapevtka

Sproščanje pred izvajanjem pranajame ali dihalne vaje 
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Gong, zvočna kopel v RTC Zapotok 

Gong zvočne vibracije za 
samozdravljenje

Tako kot pri sončni, vodni in 
zračni kopeli se tudi pri zvočni 
predamo, tokrat – prostoru zvoka. 
Bolj natančno, predamo se vibra-
cijam, ki jih zvok ustvarja. Vse 
niha in vibrira, tudi vsaka celi-
ca, organ, sistem našega telesa. 
Eden temeljnih principov zvoka 
je resonanca. Zvok s svojim valo-
vanjem in nihanjem vpliva na 
vse okoli sebe, na vsako stvar in 
materijo, torej tudi na naše telo. 
V njem ustvari istovrstno niha-
nje, s tem pa ustvarja sozvočje 
v nas. Zvok potuje v tisti del, ki 
ga telo potrebuje. Uravnovešanje 
je tako bistvena lastnost zvočne 
tako tudi  gong kopeli. Predvsem 
omogoča uskladitev delovanja 
leve in desne možganske polo-
vice, torej usklajenost delovanja, 
usmerjenega v logiko, racional-
nost in razvoj, kot tudi v intui-
cijo, ustvarjalnost in spontanost. 
Zvočna kopel nas popelje v sta-
nje t. i. budnega sanjanja, ko se 
počutimo, kot da bi spali, pa se 
hkrati zavedamo vsega, tako sebe 
kot okolice. Tako stanje umirja in 
ustavlja naš nemirni um in s tem 
raztaplja naš ego. Brišejo se stari 
programi, ukoreninjeni vzorci 

vedenja, reagiranja, občutenja, s 
čimer se sproži proces samozdra-
vljenja, saj ni več vpliva naučenih, 
pridobljenih ali podedovanih pro-
gramov, ki nas sicer opredeljujejo 
in omejujejo.

bistvo gong zvočne kopeli 
– uglašeno telo in njegove 
frekvence

Vsak del telesa ima svojo fre-
kvenco, njihov skupek pa je naš 
osnovni ton. Naše telo je kot glas-
bilo, ki ga je priporočljivo neneh-
no uglaševati. Med kopeljo se z 
uporabo različnih tonov, nad- in 
podtonov, frekvenc in samega 
namena, ki si ga udeleženec sam 
izbere, uglasijo po principih reso-
nance tako naše telo, prostor in 
okolje. Če telo resonira zunaj svoje 
izvorne resonančne frekvence, se 
pojavijo neugodni občutki, skrbi 
in bolezen. Bistvo kopeli je torej 
ponovna uglasitev našega telesa 
in njegovih frekvenc. Med kope-
ljo se včasih pojavijo neprijetni 
občutki, na dan pridejo potlačena 
čustva, neugodni telesni simp-
tomi, celo bolečine. Tako lahko 
udeleženca prežame val jeze, celo 
besa, jok, kašelj, občutki vročine, 
krči ali strah in vznemirjenost ter 
drugi neprijetni občutki. Lahko 

pa seveda tudi občutek, kot da 
smo zunaj prostora, časa in tele-
sa, da lebdimo in smo umirjeno 
radostni. Vsak občutek je dobro-
došel, bistveno pa je, da ga ne 
analiziramo in se ne sprašujemo, 
kaj pomeni. Kopel predpostavlja 
zgolj zaznavo in nato prepusti-
tev vsemu, kar se zgodi, da tudi 
odide.

Gong je instrument preo-
brazbe

Gong ni toliko glasbeni instru-
ment kot instrument preobraz-
be. Kot že opisano, spreminja 
električno napetost in vibracije 
našega telesa, omogoča večjo 
prevodnost in regeneracijske spo-
sobnosti, saj telo samo prevzame 
vibracijo, ki jo potrebuje za uskla-
jeno delovanje. Gongov je več 
vrst. Tu se omejimo zgolj na pla-
netarne gonge, ki so v nasprotju 
z orkestralnimi (ti so namenjeni 
zgolj zvočnemu učinku) posamič-
no uglašeni na določen ton. Hans 
Cousteau je izračunal vibracijsko 
frekvenco posameznega tele-

sa v našem sončnem sistemu in 
nato uporabil oktavni princip ter 
nam tako omogočil slišati vibra-
cijo posameznega planeta oziro-
ma telesa v sistemu. Vsak gong 
ima določeno frekvenco, oktavo, 
barvo, nekateri jih povezujejo tudi 
z astrološkimi znaki. Povezuje se 
jih z določenim zvokom posame-
znega samoglasnika, čakrami in 
namenom, torej kaj glede na naše 
stanje želimo spremeniti oziroma 
preobraziti.

Ob zvočni kopeli gong udele-
ženci nismo postavljali diagno-
ze ali ugotavljali, kaj morebiti ne 
deluje. Zgolj smo se prepustili 
zvočni melodiji in s tem uskladili 
sebe kot celostno bitje. Ne glede 
na to, ali je gong kopel čudovi-
to doživetje ali pa morda boleča 
izkušnja – vse je enako dobro, 
saj pomeni, da nas je popeljala v 
stanje, v katerem nas zdravi naša 
lastna zavest.

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje,

Društvo Zapotok

V prazničnih dneh konec lanskega leta se je v prostorih RTC 
Zapotok 12. decembra po koncu predstavitvene vadbe joge izvaja-
la zvočna kopel gong. Po jogi so bili udeleženci ravno prav sprošče-
ni in umirjeni, da so se lahko predali zvokom in vibracijam gongov 
sedne, zemlje in plutona, shrutija, oceanskega bobna ter zvončkov. 
Z izvajalko gong kopeli Majo Kristan z Visokega smo se dobesedno 
potopili v čudovito izkušnjo in doživetje zvoka  gongov.

Gongi sedne, zemlje in plutona    Foto: Neva Mlakar

Harmonija telesa, duha in duše

VABLJENI
na dogodek brez naprezanja, nadzora 

in hotenja delovanja,

NA GONG ZVOČNO KOPEL
v nedeljo, 24. 2. 2013, ob 18.00 

v RTC Zapotok.
Oblečeni – sede ali leže – se bomo sprostili in prepustili 

zvokom in vibracijam gongov.
Pustili bomo, da bo šel zvok čez in skozi nas ter s tem 

omogočili samozdravljenje
in obnavljanje našega telesa.

Z nami bo zvok gongov sedne, zemlje in plutona, shrutija, 
oceanskega bobna in zvončkov.

S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejo, po želji nekaj za 
pod glavo in vodo.

Zvočna kopel bo potekala pod strokovnim vodstvom izvajalke 
Maje Kristan.

Prispevek na osebo je 4 €.
Primerno za vse starosti in vse nazore!

Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje
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KP Ljubljansko barje v varčevalnem letu 2012

Program dela 2012
Na izvajanje programa dela 

parka so v letu 2012 najbolj vpli-
vali naslednji dejavniki:
1. Združitev Ministrstva za oko-

lje in prostor ter Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano v skupno Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje. 

2. Rebalans Proračuna RS za leto 
2012 in drugi varčevalni ukrepi 
v javnem sektorju, predvsem 
sprejem Zakona o uravnoteže-
nju javnih financ.

Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje

Ker je šlo pri združevanju mini-
strstev po našem mnenju bolj 
za priključitev okolijskega dela 
kmetijskemu kot pa dejansko za 
združitev enakovrednih sektor-
jev, je bilo okolje, posredno pa 
varstvo narave ves čas drugora-
zredna tema. V parku smo sku-
paj s Skupnostjo naravnih parkov 
Slovenije in sektorjem za ohranja-
nje narave na ministrstvu vložili 
veliko naporov v prepoznavanje 
pomena in ohranitve javne službe 
varstva narave. Kljub temu ostaja 
občutek, da ob načelni podpori 
področje izgublja tako v finanč-
nem kot vrednostnem pogledu, 
kar se ne nazadnje kaže tudi v 
načrtovani reorganizaciji. 

Na terenu opažamo, da se kot 
posledica splošne gospodarske, 
finančne in vrednostne krize 
močno slabša tudi odnos javno-
sti, lokalnih skupnosti in medi-
jev do področja varstva narave. 
S tega vidika so naši napori za 
spremembo odnosa in obnašanja 
do Ljubljanskega barja na zavaro-
vanem območju vse bolj jalovi, saj 
moramo ob zmanjšani javni pod-
pori vse bolj krčiti tudi sredstva za 
delovanje. Za KP Ljubljansko barje 
je to lahko pogubno, saj park 
deluje z enakim številom zapo-

slenih kot ob ustanovitvi zavoda 
(20-odstotno zapolnjen kadrovski 
načrt po veljavni sistemizaciji) in 
z občutno zmanjšanim proraču-
nom. Park tako kljub maksimal-
nemu angažmaju ne more upra-
vičiti ne strokovnih izzivov ter še 
manj relativno visokih pričakovanj 
domačinov in lokalnih skupnosti. 

Dodatno je za park velika 
ovira, da je začel svoje delovanje 
proti koncu finančne perspek-
tive Evropske unije, ko so bili 
pomembnejši razpisi evropskih 
skladov že zaprti, skrajno ome-
jena kadrovska zasedba in pro-
račun pa sta še dodatno otežila 
pridobivanje projektnih sredstev 
(zagotavljanje lastne udeležbe, 
avansiranje, priprava in vodenje 
projektov).
Varčevalni ukrepi

Z uveljavitvijo Zakona o urav-
noteženju javnih financ so se 
plače zaposlenih v parku znižale 
za 8 odstotkov. Izplačil na osnovi 
odprave plačnih nesorazmerij ni 
bilo, saj je bil zavod ustanovljen 
že po sprejemu Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju. Skladno 
z zakonom in navodili resornega 
ministrstva zaposleni niso napre-
dovali niti prejemali drugih dodat-
kov z naslova delovne uspešnosti 
in nadur. Vsi zaposleni so tako 
na izhodiščnih plačnih razredih za 
kategorizirano delovno mesto, ki 
ga zasedajo. Izplačan je bil močno 
znižan regres za letni dopust. 
Skladno z varčevalnim zakonom 
smo znižali potne stroške (znižana 
kilometrina in odprava dnevnic), 
nadomestila za prevoz na delo in 
prehrano. 

Plačila avtorskih pogodb in dela 
na podlagi študentskih napotnic 
niso bila izvedena iz proračun-
skih, temveč iz lastnih sredstev 
tržne dejavnosti, kar pa navodilo 
MKO v letu 2013 prav tako pre-
poveduje. Če bo navodilo ostalo 

v veljavi, park ne bo več izvajal 
načrtovanih aktivnosti vodenja 
obiskovalcev, izvedbe predavanj 
in podobno, saj zaradi prepove-
di sklepanja avtorskih pogodb in 
študentskega dela ne more zago-
tavljati izvajalcev teh storitev, in 
to čeprav bi sredstva za to zagota-
vljal prav iz teh tržnih dejavnosti 
(ter pri tem ustvaril tudi manjši 
dobiček). 

Kljub zmanjševanju plač in 
siceršnjim kritikam na račun javne 
uprave ostajajo zaposleni na 
parku visoko motivirani in preda-
ni svojemu poslanstvu, opravljene 
ure pa presegajo zakonsko delov-
no obveznost – tudi zaradi sode-
lovanja na parkovnih in drugih 
lokalnih dogodkih, ki potekajo 
popoldne, zvečer ali med vikendi. 
Vendar pa je nadure prepoveda-
no izplačevati, presežka delovnih 
ur pa zaradi prevelikega obsega 
dela in premalo zaposlenih prak-
tično ni mogoče porabiti. 

Ne glede na navedene okolišči-
ne ocenjujemo, da smo v javnem 
zavodu program dela za leto 2012 
izpolnili zadovoljivo. Prva priori-
tetna naloga tega je bila priprava 
Načrta upravljanja. Pri tem smo 
s časovnico sledili sprejetemu 
Programu priprave NU (poslan-
stvo in vizija parka, opis in celo-
vita ocena stanja, SWOT analiza, 
podrobnejša opredelitev varstve-
nih režimov, cilji in usmeritve) in 
v letu 2013 sledi še opredelitev 
posameznih ukrepov in komuni-
kacija z deležniki. Pripravljeni so 
strokovni predlogi ohranjevalnih 
ukrepov za pomembnejše sku-
pine rastlinskih in živalskih vrst 
(ptice, metulji, kačji pastirji, neto-
pirji, dvoživke) ter najbolj ogrože-
ne habitatne tipe. Oblikovani so 
ukrepi in priporočila za področje 
kmetijstva in razvoja podeželja. 
Na približno tretjini območja 
parka smo inventarizirali tuje-
rodne rastlinske vrste in določili 
ukrepe za preprečevanje širjenja. 
Rezultati teh nalog so podlaga 
tako za nadaljevanje priprave 
načrta upravljanja kot za program 
dela 2013 (najbolj nujni ohrani-
tveni in drugi ukrepi). 

Druga prioriteta programa dela 
2012 je bilo redno in konstruktiv-
no sodelovanje z različnimi dele-
žniki na območju parka in zunaj 
njega (od občin do nevladnih 
in strokovnih organizacij, izo-

braževalnih institucij, organov 
pregona …). Po naši oceni smo 
zastavljene cilje na tem področju 
dosegli, saj je park postal relevan-
ten subjekt v prostoru, s sodelo-
vanjem in skupnimi aktivnostmi 
z različnimi deležniki pa so bili 
doseženi cilji parka, ki jih sami 
nikoli ne bi dosegli. Vsekakor je na 
tem področju vedno mogoče sto-
riti več, kar zahteva precej časa in 
osebnega angažmaja zaposlenih.

Sodelujemo v dveh projektih, 
financiranih s strani EU-finančnih 
programov, pripravili smo prijavo 
na razpis IPA, katerega rezultate 
pričakujemo v začetku leta 2013. 
Pridobili smo sredstva za izvedbo 
dveh projektov razvoja podeželja, 
ki jih začnemo izvajati leta 2013, 
žal pa smo se več projektom, ki so 
sicer dobili podporo LAS, morali 
odpovedati, saj ne moremo zago-
tavljati lastne udeležbe. 

Kolišča z Ljubljanskega barja, 
ki so bila kot del serijske nomina-
cije vpisana na Seznam svetov-
ne dediščine UNESCO leta 2011, 
upravljamo v sodelovanju z mini-
strstvom, pristojnim za kulturo, in 
Nacionalno komisijo za UNESCO. 
S prispevki smo sodelovali na 
dveh mednarodnih konferencah. 
Sodelujemo pri pripravi strokov-
nih podlag za plovnost Ljubljanice 
ter aktivno spremljamo načrtova-
ne spremembe Skupne kmetijske 
politike EU po letu 2013. 

Odzivi na naše delo so v lokal-
nem okolju pretežno pozitivni, 
vendar pa se javna podpora zara-
di omejenega dosega delovanja 
parka ne povečuje tako, kot bi 
želeli. Leto 2013 te spremembe 
še ne bo prineslo. Zaradi line-
arnega zmanjšanja sredstev za 
plače za 12,5 % se lahko že tako 
skromna kadrovska zasedba še 
dodatno zmanjša, predvideni so 
tudi rezi programskih sredstev. 
Čeprav že praktično vse leto 
pristojne opozarjamo na to, da 
park tega zmanjšanja verjetno ne 
bo preživel, ostaja zaveza politike 
do ohranjanja okolja in narave za 
naše zanamce samo še ena od 
številnih praznih obljub.

Barbara Zupanc,
direktorica KP Ljubljansko barje

Celotno leto 2012 je javnost spremljala vladne predloge za 
zmanjšanje proračunske porabe ter odzive različnih strokovnih in 
interesnih združenj na predlagane varčevalne ukrepe, ki so zmanj-
ševali javna sredstva za izvajanje javnih storitev. Varčevanje je 
seveda poseglo tudi na področje varstva narave, znotraj katerega 
deluje KP Ljubljansko barje. Ker pa nas je malo, vsega skupaj je na 
področju varstva narave zaposlenih okoli 200 ljudi, je bil naš glas 
z opozorili slabo slišen in v javnosti skoraj neodmeven. Znižanju 
sredstev za delo v parkih v minulem letu 2012 sledi še večje zniža-
nje v letih 2013 in 2014. Naše delovanje in nadaljnji obstoj sta vse 
bolj ogrožena.

 

Krajinski park Ljubljansko barje_logo_cb.pdf   22.9.2010   13:15:59
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Zdravniki za živali – Veterinarska postaja Ljubljana 

Bliža se vsakoletna spomladanska 
akcija cepljenja psov proti steklini 

Vsakoletna spomladanska akci-
ja cepljenja proti steklini je prilo-
žnost, da opozorimo lastnike psov 
na obveznost in predstavimo VP 
Ljubljana.

Veterinarska postaja Ljubljana, 
d. o. o., je pravna naslednica 
Veterinarskega zavoda ljubljan-
ske regije. Nastala je po reorga-
nizaciji veterinarske službe in 
lastninskem preoblikovanju v 
letu 1994. Ustanovitelj in lastnik 
Veterinarske postaje Ljubljana 
je Mestna občina Ljubljana. 
Osnovna dejavnost je zagotavlja-
nje minimalnega obsega zdra-
vstvenega varstva živali, zdravlje-
nje, preventiva in reprodukcija, ki 
ga VP Ljubljana izvaja na področju 
občin Ljubljana, Dobrova-Polhov 
Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike 
Lašče, Medvode in Vodice.

Z izgradnjo postaje in ambulan-
te na Cesti v Mestni log 51a leta 
1989 je VP Ljubljana začela razvi-
jati tudi ambulantno zdravljenje 
družnih živali. Ambulanta je na 
začetku opravljala samo ceplje-
nja proti steklini in kužnim bole-
znim ter zaščito proti notranjim 
in zunanjim zajedavcem. Zaradi 
naraščajočih potreb je začela širi-
ti nabor storitev do obsega, ki 
ga opravlja danes. Ambulanta je 

odprta vsak delovnik med 7.30 
in 20.00 uro, ob sobotah pa med 
7.30 in 14.00 uro. 

Zdravstveno varstvo rejnih živa-
li obsega minimalni obseg zdra-
vstvenega varstva, reprodukcijo 
in zdravljenje. Minimalni obseg 
oz. dela po odredbi predpiše 
vsako leta država, ki z veterinar-
sko inšpekcijo nadzoruje opravlje-
no delo. Reprodukcija vključuje 
umetno osemenjevanje govedi, 
diagnostiko in zdravljenje plo-
dnostnih motenj, preglede za 
brejost in zgodnjo ultrazvočno 
diagnostiko brejosti. Zdravljenje 
bolnih živali izvaja VP Ljubljana 
neprekinjeno – 24 ur dnevno vse 
dni v letu.

V težki gospodarski situaciji 
smo z namenom zmanjševanja 
stroškov uporabnikom naših sto-
ritev podaljšali redni delovni čas 
do 22.00 ure zvečer vse dni v letu. 
Dežurstvo zaračunavamo samo 
med 22.00 in 7.00 uro.

V ambulanti na Cesti v Mestni 
log 51a poteka cepljenje vse leto. 
Naša ambulanta je v Ljubljani na 
Viču, na križišču Ceste v Mestni 
log in Vipavske ulice, blizu PC 
Murgle (oranžna stavba).

Za primestna naselja in prime-
stne občine organiziramo ceplje-

nje na dogovorjenih krajih po 
razporedu, ki ga lastniki dobijo 
s pošto. Bodite pozorni, kmalu 
vam bo poštar prinesel razpo-
red cepljenj na zbirnih mestih v 
vašem kraju!

Če vam je težko pripeljati psa 
na zbirno mesto cepljenja ali v 
ambulanto, vam ponujamo tudi 
možnost cepljenja na domu po 
predhodnem naročilu in dogovo-

ru – in to za isto ceno! Postopek 
je preprost, pokličite nas na tel. 
številko 01/420-56-30. Dogovorili 
se bomo za čas cepljenja pri vas 
doma. Možnost je na voljo vse 
leto.

Ob cepljenju psa pri nas vas 
čaka darilo! 
www.veterinarska-postaja.si/, 
e-pošta: veterinarska.postaja.
ljubljana@siol.net

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
v Medgeneracijskem centru, Troštova ulica 5, Ig

SVETOVANJE:  
vsako prvo in  

tretjo sredo v mesecu 
(6. marec 2013)  

od 8.00 do 14.00.

Vesna Mielitz, mentorica na 
točki vseživljenjskega učenja 
društva Fran Govekar Ig
Izven uradnih ur:  
vesna.mielitz@cdi-univerzum.si
Telefon: 01 583 92 96
Naslov: CDI Univerzum, 
Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
Več o brezplačnih možnostih 
izobraževanja v Ljubljanski 
urbani regiji: www.cvzu-lur.si

Društvo Fran Govekar Ig in CDI Univerzum
organizirata

NADALJEVALNI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

18-urni brezplačni tečaj bo namenjen starejšim osebam, upokojencem in 
zaposlenim, ki želijo poglobiti ali osvežiti osnovno znanje angleškega jezika. 
Program tečaja bo temeljil na aktivni rabi angleščine v vsakodnevnih življenj-
skih situacijah in omogočil tečajnikom, da ob pravilni rabi tujega jezika posta-
nejo samozavestnejši in sproščeni.
Tečaj bo vodila Špela Podkoritnik Mokorel, ki ima že več kot 25 let izkušenj s 
poučevanjem angleščine na različnih stopnjah in starostnih skupinah, prevaja, 
vodi delavnice ter se mentorsko posveča tečajem za posameznike s prvinami 
nevrolingvističnega programiranja.

Vabimo vas na naše prvo srečanje 
v petek, 22. februarja 2013, ob 17.00

v Medgeneracijski center, Troštova 5, Ig. 
Prijave in dodatne informacije na:

e-pošta: spela.podkoritnik@siol.net, GSM: 040 170 456. Število vpisnih mest je omejeno.

Kinološko društvo Grosuplje 
vabi na predavanji

Prehrana in veterinarska  
oskrba mladega psa,
predavatelj Marjan Kastelic, doktor veterinarske medicine,
v sredo, 20. februarja, ob 19. uri.

Razumem svojega psa, zato  
ga lažje vzgajam in šolam,
predavateljica Maja Vidmar,  
inštruktorica šolanja psov,
v sredo, 28. februarja, ob 19. uri.

Predavanji bosta potekali v predavalnici v Pivnici 
Anton, Gasilska 2, Grosuplje. 

Vstop prost. 



ž i v l j e n j e  ž u p n i j

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

M O S T I Š Č A R G L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  f e b r u a r  2 0 1 3

3 0

Iz Župnije Tomišelj

Skupina Arcus v veselem božičnem vzdušju

Praznično vzdušje se je za nas 
začelo že z Miklavževim obda-
rovanjem, saj smo najmlajšim 
Miklavžev večer polepšali z mla-
dinskimi pesmimi. Sredi decem-
bra smo s svojim petjem sodelo-
vali pri nedeljski maši v Tomišlju, 
na kateri so se predstavili letošnji 
birmanci. V nadaljevanju decem-
bra pa so se vrstili nastopi v duhu 
pričakovanja božiča. V nedeljo, 23. 
decembra, smo se na povabilo 
domačih pevcev udeležili božič-
nega koncerta na Golem. Skupina 
Arcus je nastopila s tremi pesmi-
mi, na kitari nas je kot vselej spre-
mljal naš kitarist Žiga Drnovšek, 
na harmoniki pa Gašper Purkat. 
Za povabilo in pogostitev ob 
koncu prireditve se člani skupine 
domačinom prisrčno zahvaljuje-
mo. Naslednji dan, na sveti večer, 
smo v Tomišlju priredili otroško 
božičnico. Prepevali smo mla-
dinske in ljudske božične pesmi, 
pri katerih so nas poleg Žige na 
kitari spremljali še Matej Pavlič 
na klaviaturi ter Gašper Purkat in 

Urban Kraševec na harmonikah. 
Po maši smo nekaj pesmi zapeli 
še pri blagoslovu jaslic, ki so jih 
na hribu pod cerkvijo postavili 
marljivi člani Kulturnega društva 
Izviri iz Tomišlja. Sledil je miren 
božični dan, ko smo si lahko malo 
odpočili. Na Štefanov praznik, 26. 
decembra, pa smo že hiteli proti 
hipodromu Vrbljene, kjer je ta dan 
potekal vsakoletni blagoslov konj 
in jaslic ob hipodromu, ki so jih 
pripravili TD Krim. Obred je vodil 
naš župnik Srečko Golob. S svojo 
glasbo smo poskrbeli, da je pri-
reditev potekala v prijetnem in 
živahnem vzdušju. Za povabilo 
na ta dogodek, ki je bil za nas 
prav posebno doživetje, se zahva-
ljujemo TD Krim in KD Krim. Vsi 
sodelujoči smo na prireditvi preje-
li še zanimiv spominek. Ob koncu 
decembrskih praznikov je v ižan-
ski cerkvi 28. decembra potekal 
koncert božičnih pesmi, ki smo 
se ga na povabilo ižanske župnije 
udeležili tudi mi. Po končanem 
koncertu so pripravili pogosti-

tev za vse nastopajoče, kjer smo 
lahko poklepetali z drugimi pevci. 
Ob tej priložnosti se jim za pova-
bilo iskreno zahvaljujemo. 

Po novem letu smo si privošči-
li nekaj oddiha, nato pa so bile 
pred nami že priprave na mladin-
sko mašo v Tomišlju ob prazniku 
dona Boska, ki smo ga praznovali 
v nedeljo, 27. januarja. Istega dne 
zvečer smo se Skupina Arcus ter 
tomišeljski Mešani cerkveni pev-
ski zbor udeležili še Dekanijskega 
srečanja pevskih zborov, ki je 
potekalo na Viču v Ljubljani. V 
Tomišlju smo torej nadvse dejav-

ni, še posebej naša mladinska 
skupina, ki je v pretekle nastope 
vložila ogromno energije, truda in 
prostega časa, kar se nam je zago-
tovo povrnilo z zadovoljstvom in 
vsemi vašimi spodbudnimi bese-
dami. Ob koncu pa še zaključek iz 
naše priljubljene božične pesmi, 
ki smo jo v preteklih prazničnih 
dneh prepevali največkrat. 

Božična je noč, vsi zbrani smo, 
krog mize sede pojemo; sneži, 
sneži, a v cerkvi zvon odbil je že 
polnoči. 

Tadeja Glavan

Preživeli smo čudovite decembrske praznike, ki so bili za našo 
skupino prav posebni. Svoje veselje ob Jezusovem rojstvu smo 
izrazili s pesmijo in to veselje podelili še z drugimi tako v domači 
župniji kot tudi drugod.

Skupina Arcus na blagoslovu konj v Vrbljenah  Foto: Mojca Škulj

Razsvetljene jaslice v Tomišlju   Foto: Urban Kraševec

V Tomišlju spet zasvetilo
Tudi v letu 2012 smo decembra v okviru Kulturnega društva Izviri 

Tomišelj postavili ene izmed največjih jaslic v Občini Ig. Jaslice v naravni 
velikosti so se razprostirale po pobočju pod farno cerkvijo v Tomišlju vse 
do 2. februarja. Zaradi dobre osvetljenosti in lokacije jih je bilo mogoče 
videti že od daleč, najbolj čarobno moč pa so dosegle, ko je zapadel 
sneg. Odprtje jaslic in prižig lučk sta potekala pod vznožjem jaslic, te 
pa je na božični večer z blagoslovom odprl župnik Feliks Golob. Zbrani 
na otvoritvi so lahko prisluhnili božičnim pesmim skupine Arcus ter se 
posladkali in okrepčali ob dobrotah, ki so jih pripravili člani društva.

Trobec Mateja Bah

Licitacija krač v Tomišlju
Praznik sv. Antona puščavnika, zaščitnika domačih živali, smo letos 

v Tomišlju praznovali tretjo nedeljo v januarju. Najprej smo se farani 
udeležili slovesne maše, ki jo je vodil salezijanec Marko Košnik. Pri 
pridigi nam je povedal zgodbo o zdravnikih, politikih, bogataših, ki 
ravnajo krivično in stiskajo ljudi. Ljudje sami seveda niso nič krivi, 
vsega so krivi drugi. Ljudem so take zgodbe všeč. Vendar je sv. Anton 
razmišljal drugače in začel pri sebi. Bil je bogat, pa je razdal vse svoje 
premoženje. Odpovedal se je marsikateri dobrini, zato je živel zgolj na 
nekaj kvadratnih metrih. Bil je človek odpovedi, saj se je tako naučil 
obvladovati svoje želje in potrebe, zato je lahko ravnal pravično, tudi 
kadar so ga želje vlekle drugam. Sodoben človek želi zadovoljiti vse 
svoje želje in potrebe takoj. S seboj nosi plastenko z vodo, da mu 
potrebe po vodi ni treba odložiti niti za nekaj minut. Vsega hudega pa 
so seveda krivi drugi.

Po maši je sledila licitacija krač, ki ima pri nas že dolgo tradicijo in 
privablja ljudi tudi od drugod. Farani so darovali polno košaro mesnih 
izdelkov, ki so se nato prodali na licitaciji. Kupci niso varčevali in koša-
ra se je hitro praznila. Domače gospodinje pa so nas zalagale z peci-
vom, čajem in kuhanim vinom. Zbral se je kar lep kupček evrov, ki jih 
bomo namenili za dober namen. Sv. Anton je bil gotovo zadovoljen. 

Dejan Kuralt
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Povrnitev trošarine za leto 2012

Upravičenci do vračila dela tro-
šarine za leto 2012 so uporabniki, 
ki imajo na dan 30. 6. 2012 v RS v 
uporabi toliko gozda in kmetijskih 
zemljišč po posameznih vrstah 
dejanske rabe (GERK), da skupna 
normativna poraba znaša vsaj 540 
litrov. Upravičenci do vračila so 
tudi uporabniki, ki imajo na dan 
30. 6. 2012 v RS v uporabi najmanj 
10 ha gozda. Če je lastnikov gozda 
več, izpolnijo pooblastilo vlaga-
telju, ki je del zahtevka. Skladno 
s pravilnikom podatke o zemlji-
ščih (kot dokazila) pridobi carinski 
organ po uradni dolžnosti in jih 
vlagatelj ne prilaga.

Uveljavlja se povračilo za dejan-
sko porabo, a največ do 200 litrov 
na 1 hektar njive ali vrta, traj-
nih rastlin na njivskih površinah, 
rastlinjaka, matičnjaka, trajnega 
travnika, barjanskega travnika 
in ekstenzivnega sadovnjaka, 
420 litrov na 1 hektar vinograda, 
intenzivnega sadovnjaka, hmelji-
šča, oljčnika ali drugega trajnega 
nasada, 50 litrov na 1 hektar plan-
taže gozdnega drevja ter 15 litrov 
na 1 hektar gozda ali kmetijskega 
zemljišča, poraslega z gozdnim 

drevjem.
Vlogo je treba vložiti na obrazcu 

TRO-A do 31. marca 2013 pri pri-
stojnem carinskem organu (oseb-
no ali poslati po pošti). Obrazci so 
enaki kot lani. Na voljo so na sple-
tni strani carine www.carina.gov.
si (rubriki Občani, Vračilo trošari-
ne), v strojnih krožkih, na enotah 
Kmetijske svetovalne službe Ig ter 
na prodaj v knjigarnah. Priložiti je 
treba originalne račune za kuplje-
no gorivo na bencinskih servisih 
ali pa račune za strojne storitve, 
na katerih je navedena količina 
porabljenega goriva in izjava 
izvajalca storitve, da za navedeno 
gorivo ne bo sam uveljavljal povr-
nitve trošarine. Računi morajo biti 
oštevilčeni skladno z navodili na 
obrazcu. Upravičenec mora po 
vrnitvi račune hraniti 10 let. Če je 
na kmetiji več solastnikov gozda, 
izpolnijo pooblastilo enemu vla-
gatelju (del obrazca). V obrazec 
se vpiše površina zemljišč, doka-
zil o zemljiščih pa se ne prilaga, 
saj jih pridobi carinski organ sam. 
Potreben je natančen vpis povr-
šin na dan 30. 6. 2012, saj ob 
neskladju z uradnimi evidencami 

carinski organ zahteva popravek 
zahtevka. Če nimata natančnega 
podatka o površinah, to rubriko 
pustite prazno, saj jo bo izpolnil 
carinski organ iz podatkov uradne 
evidence.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Za minulo leto 2012 ni sprememb pri povrnitvi trošarine, ki se 
uporablja za pogon kmetijske in gozdarje mehanizacije. Povrnitev 
poteka pod enakimi pogoji in enako kot za leto 2011. Vrača se  
70 % zneska povprečne trošarine za leto 2012. Pravne in fizične 
osebe, ki porabijo letno vsaj 5.000 litrov goriva, lahko zahtevke vla-
gajo mesečno (če je zahtevek vsaj 100 €), sicer pa se ta vlaga enkrat 
letno, do 31. marca za preteklo leto. 

VABILO
Vabimo Vas na predstavitev rezultatov raziskovalne naloge s 
področja onesnaženosti kmetijskih tal na območju vodarne Brest ter 
na predstavitev pravil za kmetovanje na vodovarstvenem območju 
(VVO) Ljubljanskega barja v rastni sezoni 2013.

Predavanje bo v torek, 19. februarja 2013, 
ob 9.00 uri v Vrbljenah 57 

(Gasilski dom pri hipodromu).
Predstavniki Kmetijskega inštituta Slovenije vam bodo 
predstavili rezultate raziskave onesnaženosti tal na območju 
vodarne Brest, ki jo izvajajo od leta 2005. Na podlagi rezultatov 
raziskave boste seznanjeni tudi z osnovnimi priporočili 
glede uporabe FFS v rastni sezoni 2013 in z aktualnimi 
novostmi glede pravil kmetovanja na VVO Ljubljansko 
barje. Predstavljena vam bodo pravila kmetovanja, ki na 
VVO Ljubljansko barje veljajo v letu 2013 na podlagi lani 
sprejete uredbe, seznanjeni pa boste tudi z novostmi glede 
izplačil nadomestil za kmetovanje na najožjih vodovarstvenih 
območjih (VVO I).
Program:

09.00–10.00 Spremljanje onesnaženosti tal kmetijskih 
zemljišč na območju vodarne Brest
Predavatelja:  
dr. Andrej SIMONČIČ, Janez SUŠIN

10.00–11.00 Pravila kmetovanja na VVO Ljubljansko barje
Predavatelj: Janez SUŠIN

Vabljeni!

I Ž A N S K A  P A Ž A R N A

Januar–junij
19. 1. 2012 ob 18:09 uri
Travniški požar pri Kozlarjevi 
gošči, aktivirano PGD Brest
2. 2. 2012 ob 12:38 uri
Delovna nesreča v Iški vasi, aktivi-
rano PGD Iška vas in PGD Ig
24. 2. 2012 ob 18:23 uri
Prometna nesreča na Ižanki, akti-
virano PGD Ig in GB Ljubljana
3. 3. 2012 ob 19:25 uri
Travniški požar dolge njive 
Tomišelj, aktivirano PGD Tomišelj
9. 3. 2012 ob 18:20 uri
Travniški požar ob cesti Ig–
Škofljica, aktivirano PGD Ig
Dne 9. 3. 2012 ob 18:30 uri

Travniški požar v Podkraju, aktivi-
rano PGD Tomišelj
12. 3. 2012 ob 20:21 uri
Travniški požar v Tomišlju, aktivi-
rano PGD Tomišelj
13. 3. 2012 ob 16:39 uri 
Travniški požar ob cesti Ig–
Škofljica, aktivirano PGD Ig
14. 3. 2012 ob 14:49 uri
Travniški požar v Mahu ob Iščici, 
aktivirano PGD Ig
14. 3. 2012 ob 17:36 uri
Travniški požar, gorela trava in 
šota v Kozlarjevi gošči, aktivirano 
PGD Brest
14. 3. 2012 ob 22:20 uri
Gorela trava in podrast v Podkraju 

Tomišelj, aktivirano PGD Tomišelj
15. 3. 2012 ob 17:42 uri
Gorela trava in podrast ob cesti 
Ig–Škofljica, aktivirano PGD Ig
16. 3. 2012 ob 14:08 uri
Travniški požar ob cesti Škofljica–
Ig, aktivirano PGD Ig
23. 3. 2012 ob 15:07 uri
Gorela trava, grmičevje in podrast 
ob cesti Ig–Škofljica, aktivirano 
PGD Škofljica in PGD Ig
24. 3. 2012 ob 17:28 uri
Gorelo kup vejevja in odpadkov v 
Stajah, aktivirano PGD Ig
28. 3. 2012 ob 10:55 uri
Gorela trava in grmičevje ob cesti 
Ig–Škofljica, aktivirano PGD Ig

31. 3. 2012 ob 20:34 uri
Travniški požar ob cesti Ig–
Škofljica, aktivirano PGD Ig
2. 4. 2012 ob 14:24 uri
Gorela trava in podrast v Škrilje, 
aktivirano PGD Škrilje
7. 4. 2012 ob 08:42 uri
Požar v transformatorju v Tomišlju, 
aktivirano PGD Tomišelj
23. 5. 2012 ob 18:49 uri
Podrto drevo na cesto Ig–Želimlje 
na odcepu za Sarsko, aktivirano 
PGD Ig
23. 6. 2012 ob 21:10 uri
Gorele veje in smeti na Rakarjevi, 
aktivirano PGD Ig

Gasilske intervencije v Občini Ig v letu 2012
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Izlitje odpadnega olja v Ižico 

V nekaj minutah se nas je zbra-
lo osem članov, ki smo odšli na 
Debevčevo ulico proti Širmu, kjer 
je bil madež opažen. Pri ogledu 
je bilo takoj jasno, da ne gre za 
manjši madež, saj je madež kon-
tinuirano pritekal po reki navzdol. 
Nemudoma smo postavili pregra-
do iz vpojnih čreves pri Grumu 
in Megliču, kjer se združita oba 
kraka reke in se tok dovolj umiri, 
da lahko po površini vode položi-
mo pivnike in poklicali še sedem 
dodatnih gasilcev. Gasilci iz GBL 
so odšli do Studenca, kjer je bil 
izvor onesnaženja. Iz odtočne cevi 
za meteorno vodo je v velikih koli-
činah v Studenec teklo odpadno 
motorno olje. Pregrade in pivnike 
se je postavilo tudi na tem kraju 
in s tem preprečilo nadaljnje izli-
vanje olja v Studenec ter naprej v 
Ižico. Olje, ki je že ušlo v Ižico, smo 
polovili še s pregradama pri zapor-
nicah na Širmu in pri Damjanu. Ker 

nam je začelo primanjkovati vpoj-
nih sredstev, ta je namreč treba 
menjati, ko se napijejo olja in ne 
opravljajo več svoje funkcije, je 
bilo aktivirano še PGD Vrbljene-
Strahomer, ki poseduje prikolico 
CZ z opremo za ukrepanje ob 
razlitjih nevarnih snovi. Pripeljali 
so dodatna črevesa in pivnike. 
Prav tako so tudi gasilci GBL pri-
peljali dodatna vpojna sredstva 
iz svojega skladišča. Mesto izlitja 
sta si ogledala tudi poveljnik GZ 
Ig Franc Bukovec in poveljnik CZ 
Anton Pucihar in o izlitju obve-
stila župana Janeza Cimpermana. 
Aktivirano je bilo tudi podjetje 
Kemis, d. o. o., ki je pooblaščeno 
za ravnanje z nevarnimi odpadki. 
Do prihoda cisterne iz Kemisa smo 
mešanico olja in vode prečrpavali 
v bazene in posode. Okoli 16h 
je prišla avtocisterna iz Kemisa, v 
katero smo prečrpali vsebino iz 
bazenov in posod, izčrpali meša-

nico olja in vode iz obeh jaškov 
na krožišču ter izčrpali še preosta-
nek olja na vodni gladini Studenca 
in pri zapornicah na Širmu. Delo 
smo končali že krepko v temi ob 
18.50. V cisterno je bilo prečrpano 
okoli 4.000 litrov mešanice olja in 
vode. Naslednji dan smo pobrali 
vse pregrade z reke, saj povišan 
vodostaj in pretok zaradi dežja 
nista več omogočala namešča-
nja pivnikov na pregradah. Tok 
reke je postal preprosto prehiter. 
Pivnike in črevesa smo zložili v 
odpadne vreče in shranili pri gasil-
skem domu do odvoza. Pregrade 
in pivnike smo pustili samo še na 
Studencu, kjer smo jih do srede, 
30. 1. 2013, sproti menjali. Na ta 
dan je podjetje Kemis odpelja-
lo v uničenje še vsa porabljena 
in z oljem kontaminirana črevesa 
in pivnike, vsega skupaj okoli tri 
kubične metre odpada.

Epilog
Kratko in suhoparno poročilo 

o izlitju odpadnega olja in ukre-
panju gasilcev neke deževne in 
mrzle nedelje je praktično vse, kar 
bo poleg uničenega okolja in pra-
znih denarnic davkoplačevalcev 
ostalo od epiloga. Glede na načr-
pane količine in količino upora-
bljenih vpojnih sredstev ni šlo za 
izlitje ene kantice olja, tudi ne za 
nekaj kantic, temveč je govora o 
količinah 200 litrov ali več. Seveda 
lahko samo ugibamo, koliko ga je 
izteklo že pred našim prihodom.

Naslednji dan, v ponedeljek, 
je bil sklican sestanek na občini. 
Takoj so obvestili vse pristojne 
inšpekcijske službe (osem jih je!) 
in policijo. V iskanje povzročitelja 
se je vključil tudi Režijski obrat 
naše občine. Preko ARSO je bil 
vpoklican tudi drugi koncesionar 
(poleg Kemisa) VGP Drava Ptuj. 
Njihova strokovnjakinja si je ogle-
dala mesto izlitja in ugotovila, da 
je bila izvedena intervencija opra-
vljena profesionalno in na izredno 
visoki ravni. Pohvala nam je dobro 
dela, posebej še potem, ko nam 
je razložila, da so stara iztrošena 
olja izredno strupena za okolje, 
ker vsebujejo poleg težkih kovin 
še ogromno praktično nerazgra-
dljivih sintetičnih spojin, ki dol-
gotrajno onesnažijo okolje. Bili 
smo praktično na pragu ekološke 
katastrofe. Tokrat smo jo še dobro 
odnesli, kako bo naslednjič?

Strošek posredovanja bo zelo 
visok. Samo porabljenih vpoj-
nih sredstev je bilo za 3.000 do 
4.000 eur. Prištejmo še 170 delov-
nih ur gasilcev, odvoz in čiščenje 
mešanice ter odvoz in uničenje 
vpojnih sredstev s strani Kemisa, 
skupaj več kot 10.000 eur. Strošek 
onesnaženja pa je neizmerljiv, 
saj imata čisto okolje in narava 
neprecenljivo vrednosti.

P. S.: Ko pišem ta članek, mi še ni 
znano, ali so odkrili povzročitelja.

Andrej Auber,
poveljnik PGD Ig 

V nedeljo, 20. 1. 2013, smo bili nekaj po 10. uri dopoldne gasil-
ci PGD Ig s strani občanov obveščeni, da po reki Ižici plava oljni 
madež. Obveščen je bil tudi regijski center za obveščanje, ki je akti-
viral še Gasilsko brigado Ljubljana (GBL), ki je od Uprave za zaščito 
in reševanje pooblaščena za ukrepanje ob razlitjih nevarnih snovi. 
O izlitju je bila obveščena tudi policija, na mesto dogodka je prišla 
policijska patrulja. 

Časovnica aktiviranja:
ENOTA ČAS AKTIVIRANJA ČAS PRIHODA ČAS ODHODA MOŠTVO
GB Ljubljana 10:14 10:35 13:00 3
PGD Ig 10:15 10:22 18:50 15
PGD Vrb.-Stra. 11:20 11:26 17:14 7
KEMIS 14:13 16:00 18:50 1

Julij–december
1. 7. 2012 ob 17:33 uri
Požar na transformatorski postaji 
v Iški loki, aktivirano PGD Iška loka
5. 7. 2012 ob 16:43 uri
Črpanje vode  Hrenova Ig, aktivi-
rano PGD Ig
6. 7. 2012 ob 14:49 uri
Podrto drevo v Dragi aktivirano 
PGD Ig
7. 7. 2012 ob 17:28 uri
Črpanje vode iz stanovanja v 
Zabrvi, aktivirano PGD Ig
10. 8. 2012 ob 16:30 uri
Požar na Krasu – Črnotiče iz naše 
GZ se je udeležilo 37 gasilcev

11. 8. 2012 ob 21:26 uri
Požar krompirjevke na Visokem, 
aktivirano PGD Golo
18. 8. 2012 ob 12:39 uri
Gorela trava, podrast in šota, smer 
Mah–Lavrica, aktivirano PGD Ig in 
PGD Brest
23. 8. 2012 ob 08:12 uri
Nesreča v zračnem prometu, 
padec balona ob Ižanski cesti, 
aktivirano GB Ljubljana PGD Ig, 
CZ Ig
26. 8. 2012 ob 12:17 uri
Udar strele v stanovanjski objekt 
v Mateni, aktivirano PGD Matena 
in PGD Ig

26. 8. 2012 ob 14:45 uri
Požar električnega droga pri nase-
lju Brest, aktivirano PGD Ig
14. 9. 2012 ob 21:49 uri
Požar na stanovanjskem objektu 
v Stajah aktivirano PGD Ig in PGD 
Staje
25. 9. 2012 ob 1:12 uri
Podrto drevje na cesti Ižanka–
Matena, aktivirano PGD Matena
23. 10. 2012 ob 17:08 uri 
Odpiranje vrat v Zapotoku, aktivi-
rano PGD Ig
27. 10. 2012 ob 3:08 uri
Požar osebnega vozila na Igu, 
aktivirano PGD Ig

9. 11. 2012 ob 20:29 uri
Odstranitev stebrička na parkir-
nem mestu, aktivirano PGD Ig
23. 11. 2012 ob 9:53 uri
Stanovanjski požar v objektu 
Tomišelj, aktivirano PGD Tomišelj
6. 12. 2012 ob 23:15 uri
Prometna nesreča na cesti Ig–
Rob, odcep Zapotok, aktivirano 
GB Ljubljana in PGD Golo
Imeli smo tudi tri lažne alarme.

Franc Bukovec, VGČ II. st,
poveljnik GZ Ig

Akcija gasilcev na Studencu
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Tretji nočni Stojkov pohod

Letošnji pohod z dveh smeri
Start letošnjega pohoda je 

bil z dveh smeri, iz Zapotoka in  
Želimelj. Manjša skupina poho-
dnikov se je pozno popoldne zbra-
la pred RTC Zapotok. Večinoma 
domačini in vaščani sosednjega 
Golega so jo mahnili čez Visoko, 
mimo Rogatca v Želimlje. Seveda 
je bila to za njih boljša možnost, 
saj se jim ni bilo treba vračati v 
Želimlje in so lahko preje legli k 
počitku, če se seveda niso zadr-
žali v zapotoški 'štali'. Razlogov 
za zadržke je bilo veliko, pa o tem 
nekoliko pozneje.

Zbor pred gasilskim domom v 
Želimljah 

Ostali pohodniki so se zbirali v 
Želimljah pred gasilskim domom, 
kjer so evidentirali svoje pohodne 
kartončke. Stojkovo dvorišče je 
bilo že lansko leto premajhno za 
tako veliko število ljudi. Ko se jim 
je priključila skupina iz Zapotoka, 
ki je imela že pol poti za sabo, 
in po šilcu kratkega, ki je bilo za 
nekatere ogrevanje za na pot, za 
druge pa proti prehladu in pre-
znojenim majicam, so vsi skupaj 
prisluhnili Stojkovim napotkom. V 
kratkem jim je opisal, da jih bo s 
smerokazi označena pot vodila čez 
vas Želimlje, po gozdni poti in stezi 
proti Rogatcu, mimo Visokega in 

naprej pod Kureščkom v Zapotok. 
Že na začetku jim je obljubil, da 
bosta letošnja enolončnica in čaj, 
ki ga člani Društva Zapotok vsako 
leto pripravijo, enako dobra kot 
lani. In velika gruča se je počasi pre-
levila v kačo temnih silhuet, ki se je 
odvila v noč, le lučke so jih izdajale. 

Pot označena s smerokazi in 
varovana

Posebnost letošnjega pohoda 
je bila, da je bila pot označena s 
smerokazi. Toko se je lahko vsak 
sam odločil, ali je šel na pot indi-
vidualno ali pa se je držal skupine. 
Za pot so pohodniki potrebovali 
približno dve uri v eno smer. Ker ni 
bila preveč zahtevna, so jo zmogli 
tudi kondicijsko manj pripravlje-
ni posamezniki. Nekatera mesta, 
kjer je steza ozka in se strmo dviga 
nad globeljo Benšetovega grabna 
proti Rogatcu, so bila varovana s 
trakom. Čeprav se je na pot podal 
vsak na lastno odgovornost, pa je 
bila skrb za varnost tudi tokrat na 
prvem mestu. 

Vračamo se tja, kjer smo toplo 
sprejeti

Pohodništvu prav gotovo poleg 
rekreacije in lepe narave daje svoj 
čar, ko se po naporni turi lahko 
usedeš, nekaj poješ in popiješ. 
Toplota zakurjene peči, vroč čaj 
in jota so pravi balzam za telo, kar 
po navadi potrjujejo rdeča lička, 
dušo pa po navadi ogreje glasba. 
Vse to so organizatorji pripravili 
na letošnjem Stojkovem pohodu. 
Ob ubranem petju in dveh har-
monikah so se ne preveč utrujeni 
tudi zavrteli. In ne mislite, ni jih 
bilo malo. Razlogov za zadržke 
pozno v noč je bilo veliko, ampak 
je že tako, da je treba tudi lepemu 
enkrat dati slovo. Več kot polovica 
udeležencev pohoda se je morala 
vrniti še nazaj v dolino. Poslovili 
so se samo za eno leto. Prihodnje 
leto se spet srečamo s starimi in 
novimi znanci. 

Darja Mlakar,
Društvo Zapotok,

Sekcija za zdravo življenje

Skupina pohodnikov pred RTC Zapotok Že podnevi start proti Želimljam 

... in krenili so z lučkami v noč   Foto: Darja Mlakar

SVS Iška vabi na

11. Matijev nočni  
pohod na Krim,

ki bo v petek, 22. februarja 2013.

Zbor pohodnikov bo ob 18.00 uri v Iški  
na križišču za Gornji Ig, startnina je 5 eur na osebo.

Vsi pohodniki morate imeti primerno obutev,  
pohodne palice in baterijsko svetilko.

Udeleženci se pohoda udeležijo na lastno odgovornost.

Že tretjič je Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje, letos janu-
arja organiziralo nočni Stojkov pohod. Čas po božičnih in novoletnih 
praznikih nudi edinstveno priložnost, da se v zimski idili podamo 
na pot. Nočni pohodi so pravo doživetje, lučke pričarajo edinstveno 
vzdušje in pregovor, da ima noč svojo moč, še kako drži. Ta je privabila 
ljubitelje pohodništva iz vseh koncev Slovenije. Okrog 200 se jih je 
letos zbralo, staro in mlado. Resda snega ni bilo, je pa pod nogami šele-
stelo suho gozdno listje, kar je dajalo mehkobo koraku.
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Osmi božični nočni pohod na Planinco (550 m)
Lanski osmi božični nočni 

pohod je popolnoma uspel! 
Planinsko društvo Krim je že 
drugič pohod organiziralo sku-
paj s Kulturnim društvom Izviri 
Tomišelj. Pohodniki niso prišli 

samo iz ižanske občine, temveč 
tudi iz Velikih Lašč, Brezovice in 
celo iz Kranja. Skupaj se nas je v 
lovskem domu zbralo okoli sto 
pohodnikov. 

Tako kot vsako leto smo se tudi 
letos zbrali na avtobusnem posta-
jališču v Podkraju (pod cerkvijo sv. 
Janeza Krstnika) na božični dan 
25. 12. 2012 ob 17. uri. Za ples in 
veselo razpoloženje je poskrbel 
domači ansambel Ponos. Člani 
ansambla so igrali in prepevali 
pozno v noč.

Hrano in druge dobrote je 
vsak prinesel s seboj v nahrbtni-
ku, za odličen planinski čaj pa 
je poskrbel oskrbnik lovske koče 

Milan Koren, ki sta mu priskočila 
na pomoč tudi Ivanka in Anton 
Intihar.

Tudi tokrat sta nas prijetno pre-
senetila zakonca Majda in Andrej 
Suhadolnik z več kot meter dolgo 
salamo, ki smo jo kar sami rezali 
in je ni hotelo biti konec. Lahko 
bi še našteval različne dobrote 
(tudi špehovka zakoncev Oblak iz 
Strahomerja), ki so jih pohodniki 
doma pripravili samo za ta pohod. 

Okoli 23. ure smo se začeli vra-
čati proti domu. Vreme je bilo 
ugodno za pohod, čeprav je bila 
napoved slaba. Med potjo smo si 
tudi letos ogledali lepo izdelane 
jaslice v obcestni votlini, ki jih je 

tudi tokrat postavila predsednica 
SVS Podkraj gospa Darja Perme. 
Lahko rečem, da so vsako leto 
lepše in bogatejše, zato se Darji 
lepo zahvaljujemo.

Vsi smo se srečno vrnili v dolino 
ter si ob slovesu drug drugemu 
zaželeli vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2013 z mislijo, 
da se drugo leto ponovno vidimo 
na devetem božičnem nočnem 
pohodu na Planinco.

Jaslice v Podkraju

Novoletni turnir v Beogradu
V sredo, 26. decembra 2012, 

smo se zgodaj zjutraj odpravili v 
Beograd na mednarodni rokome-
tni turnir Delicata Kids 2012. Prvi 
dan smo si ogledali tudi nekaj 
znamenitosti Beograda, kot so 
Kalemegdan, Hram svetog Sava, 
znameniti stadion Marakana, 
most na Adi itn. Tekmovanje, ki 
je bilo že 9. po vrsti, je potekalo 
od 27. do 29. decembra, na njem 
pa je nastopilo kar 67 ekip pri 
fantih in 20 ekip pri dekletih, in 
sicer v kategorijah letnikov 1996, 
1998 in 2000. Za naslov najboljše 
ekipe na turnirju so se potegova-
li rokometaši in rokometašice iz 
Črne gore, Bosne in Hercegovine, 
Makedonije, Slovenije, Francije ter 
Srbije. Tekme so potekale v dvo-
ranah SD 'delavcev', SC 'Vračar', 
SC 'Voždovac' Banjica in 'POSCO 
Arena'.

V kategoriji dečkov letnika 
2000 in mlajši se je 18 ekip naj-
prej pomerilo v šestih skupinah. 
Tekme so trajale 2 x 10 minut. 
ŠD Mokerc Ig se je prvi dan z 
dvema zmagama v skupini, 16 : 7  
proti beograjski SKBG in 17 : 7 
proti Rudarju iz Plevlja (Črna Gora) 
že uvrstil med šest najboljših ekip. 
Drugi dan so odigrali še tekmo 
proti ekipi Zrinjskega (BiH) in 
se z zmago 15 : 6 uvrstili med 
najboljše tri. Zadnji dan so prvo 
tekmo proti Rudarju iz Trbovelj 
zmagali s 13 : 7, ker pa je pred 

tem Rudar že izgubil z Loko 2012, 
je to pomenilo, da so naši naj-
manj drugi. Zadnja tekma med 
ŠD Mokerc Ig in Loko 2012 je tako 
odločala o končnem zmagovalcu 
turnirja. Zasluženo so se veselili 
Škofjeločani, ki so tekmo dobili 
z 12 : 6, kljub temu pa je treba 
pohvaliti tudi našo ekipo, saj so 
vse druge nasprotnike suvereno 
premagali. Za najboljše posame-
znike v tej kategoriji so bili izbrani 
Andrej Jankowski iz RK Slovenj 
Gradec – najboljši asistent, Jošt 
Juričan iz RK Loka 2012 – najbolj-
ši vratar in Brin Cimerman iz ŠD 
Mokerc Ig – najboljši igralec.

V kategoriji dečkov letnika 
1998 in mlajši se je 24 ekip najprej 
pomerilo v osmih skupinah. V tej 
kategoriji so tekme trajale 2 x 15 
minut. Naša ekipa letnika 1998 
in mlajši je na turnir prišla precej 
okrnjena, saj je bila brez štirih 
igralcev prve postave. S porazom 
17 : 11 na prvi tekmi proti beo-
grajskem Voždovcu je naša ekipa 
že izgubila možnost za uvrstitev 
med prvih osem. Na drugi tekmi 
proti francoski ekipi Valence so 
naši fantje potrebovali zmago, da 
bi se lahko borili za mesta od 9 
do 16. Že med tekmo sta se lažje 
poškodovala še dva naša igralca, a 
so kljub zaostanku že s štirimi goli 
proti koncu tekme uspeli izenačiti. 
Še več, dve sekundi pred koncem 
so dosegli tudi gol, ki bi pomenil 

zmago, a ga je sodnik žal razvelja-
vil. Sledili sta le še tekmi od 17. do 
24. mesta, ki pa so ju naši fantje 
gladko dobili. Najprej so s 17 : 11 
premagali beograjski Partizan 2, 
potem pa še beograjski Olimpik 
z 10 : 6. Torej so z enim samim 
porazom osvojili 17. mesto, kar 
pa je bilo glede na odsotnost 
nekaterih ključnih igralcev ekipe 
tudi pričakovano. Turnir so osvojili 
rokometaši Sinđelića, ki so v finalu 
premagali ekipo Rukobel s 13 : 9,  
tretji pa so bili rokometaši iz 
Smedereva.

V soboto, 29. decembra, smo 
se po večerji odpravili domov. Po 
dolgotrajni in naporni vožnji smo 
se v nedeljo v zgodnjih jutranjih 

urah varno vrnili 
domov.

Ekipo letnika 2000 so zasto-
pali: Jaka Glavan, Mark Baranja, 
Haris Slomić, Kristjan Židanek, 
Gašper Marenče, Damir Hajrić, Gaj 
Štamcar, Brina Ambrož, Domen 
Baranja, Brin Cimerman in trener 
Dejan Vujić.

Ekipo letnika 1998 so zastopali: 
Slaven Jevtić, Domen Cimperman, 
Matic Marenče, Matevž Žagar, 
Žak Cigale, Erik Židanek, Denis 
Tabaković, Matic Leš, Tom Legen, 
Žan Žagar, Jakob Hostnik, Luka 
Ambrož, Tadej Rolih in trener 
Boštjan Makovec.

Andrej Ambrož

Skupinska slika udeležencev turnirja na ulici Kneza Mihaila

Š P O R T

Jože Krašovec, 
načelnik Odseka za planinska 

pota pri PD Krim
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V sklopu predavanj Barje, ali te poznam 
vabimo na predavanje

PRVI ‘LAPIDARIJ’  
V LJUBLJANI

s številnimi spomeniki z iga
Predavateljica: dr. Julijana Visočnik

Na začetku 18. stoletja so v Ljubljani potekala velika gradbena 
dela – med drugim so zgradili novo stolnico in semenišče. Med 
pobudniki teh del je bil Janez Gregor Dolničar, eden od ustano-
viteljev Akademije operozov, ki se je zanimal tudi za arheološko 
preteklost mesta in se že takrat zavedal pomena varstva kulturne 
dediščine. 13 rimskih napisov, ki izvirajo iz emonskega prosto-
ra, je tako dal vzidati v zunanje stene novozgrajene stolnice in 
semenišča, kjer so na ogled še danes. Za nekatere med njimi se 
natančno ne ve, od kod izvirajo, za druge je očitno, da prihajajo z 
Ižanskega. Predavateljica vas bo ponovno popeljala v svet »govo-
rečih« kamnov, ki bodo odstrli še kakšno zanimivost o življenju 
v antiki, ob tem pa se bomo dotaknili znamenite osebe, ki je že 
tako zgodaj poskrbela ne samo za hrambo, ampak tudi za razsta-
vo obravnavanih spomenikov.

Predavanje bo

v četrtek, 21. februarja 2013,  
ob 19.00 v Mladinskem domu.

Vabljeni!

Starši, učitelji, vzgojitelji in  
vsi, ki sodelujete v svetu otrok, 
prijazno vabljeni v Knjižnico Ig 
na predavanje 

o izjemno učinkovitem načinu 
sobivanja z otroki

VZGOJA ZA ŽIVLJENJE
v sredo, 6. marca, ob 19. uri.
Na predavanju boste spoznali način vzgoje in poučevanja, pri ka-
terem odrasli spremlja svoj in otrokov naravni ritem in počutje. 
O vsebinah s ciljno usmeritvijo se otrok in odrasli enakovredno 
dogovarjata ter jih uresničujeta. Tako otroku in sebi omogočimo 
zdravo, ciljno naravnano, notranje uravnovešeno in radostno 
življenje. 
Predavata Jasna Grabeljšek Skočir, osnovnošolska učiteljica po 
pristopih vzgoje za življenje, ter Tina Rutar Leban, psihologinja in 
raziskovalka na področju šolstva.

VSTOP  
PROST!

Vabljeni v knjižnico Ig 
na potopisno predavanje 

S KOLESOM  
PO OMANU

v sredo, 27. februarja, ob 19. uri.

Raznovrstna pokrajina – visoke gore, peščena 
in kamnita puščava, kristalno morje ter 

raznovrstna hrana in izjemno gostoljubni 
domačini zaznamujejo Oman, državo na rtu 

arabskega polotoka. 

Kolesarska pot v dolžini 1.200 km, od 
glavnega mesta Muscat po severni obali skozi 
puščavo vse do Salalaha na jugu, je bila polna 

presenetljivih dogodivščin. 

Predava: Simon Eržen

Kraj: smučišče Bodental 

Program bo vseboval 
•	 učenje	smučanja	na	carving	

smučeh, 
•	 igre	na	snegu,	
•	 učenje	smučanja	po	

robnikih,
•	 učenje	smučanja	med	vratci.

Urnik tečaja
•	 7.45	odhod	–	avtobusna	

postaja Ig
•	 8.00	odhod	–	Mokar
•	 8.20	odhod	–	Celovška
•	 9.20	začetek	smučanja	v	

Bodentalu 
•	 11.30	odmor	in	malica	
•	 smučanje	do	14.30	in	 

odhod domov 
•	 16.00	prihod	pred	OŠ	Ig

Za vse otroke, vključene v tečaj, je obvezna uporaba smučarske čelade!
Z otroki bomo delali izkušeni učitelji.

Prijave zbiramo do srede, 20. 2. 2013.

Prijavite se lahko:
– po e-pošti: rok.usenik@gmail.com,

– na GSM: 040/237-611

ŠD ŠPORTKA in  
ŠD SONČEK

SMUČARSKI TEČAJ  
V BODENTALU

V času zimskih počitnic  
od ponedeljka, 25. 2., do petka, 1. 3. 13,  
bomo v Bodentalu organizirali začetni in  
nadaljevalni tečaj smučanja za otroke.

Cena: 195 €
Cena tečaja vključuje smučarsko vozovnico, prevoz, toplo malico 
in učenje smučanja.
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SLIKOVNO GrADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

1. Fotografij ne vstavljajte med besedilo, ampak jih pošljite vsako 
posebej v obliki, kot ste jih prenesli s fotoaparata. Primerni so 
npr. formati jpg, tif. 

2. Za objavo so primerne fotografije velikosti najmanj 500 K. 
Manjše fotografije niso uporabne!

3. Ne pozabite pripisati avtorja fotografije in komentarja, ki ga 
želite imeti zapisanega pod njo. 

Slikovnega gradiva, ki ne bo ustrezalo zgornjim navodilom, žal ne 
bomo mogli objaviti. 

Uredništvo Mostiščarja

Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
občin Grosuplje, Ig in Škofljica,  
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Uradne ure za stranke so na sedežu Občine Ig:  
ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 ure 
Uradne ure po telefonu so:  
od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/7888-750
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, so na sedežih občin ter na spletnih straneh občin 
in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v 
elektronski obliki na naslov: inspektorat@ob.grosuplje.si.

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uradne ure sprejemne pisarne:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije, 
obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter 
informacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00.

SAMOPLAČNIŠKA ZOBNA 
ORDINACIJA
v Centru Dolfke Boštjančič na Igu

PRENADENT, D. O. O.

Nudimo vam: 
•	estetske	zalivke,	prevleke,	mostičke
•	protetiko	na	implantatih
•	proteze
•	zdravljenje	parodontalne	bolezni
•	lasersko	zobozdravstvo

Naročanje	po	telefonu:	040/934-000	
vsak	delavnik	med	8.	in	18.	uro.

www.zobozdravstvo-prenadent.si

Opravljamo storitveni zakol živali.

CENE:
govedo: 0,45 eur/kg

kopitarji: 0,50 eur/kg

Klavnica Levičnik Dolsko,  
Dol pri Ljubljani

Tel.: 041/356-519

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Cenik oglasnega prostora v Mostiščarju
Tip oglasa Velikost Cena z DDV
Oglas – cela stran čb
Oglas – cela stran barvni 19 cm x 27 cm 240 €

360 €
Oglas – pol strani čb
Oglas – pol strani barvni 19 cm x 13,5 cm 130 €

200 €
Oglas – tretjina strani čb 19 cm x 9 cm 90 €
Oglas – četrtina strani čb 9 cm x 13 cm 75 €
Oglas – osmina strani čb 9 cm x 6,5 cm 40 €
Mali oglas brezplačno
Zahvala/čestitka 15 €
Cena številke 1,80 €

Koledar izdaj Mostiščarja v letu 2013
Mesec Rok za oddajo prispevkov Predviden izid
Januar / Mostiščar ne izide
Februar 30. 1. 2013 15. 2. 2013
Marec 27. 2. 2013 15. 3. 2013
April 27. 3. 2013 12. 4. 2013
Maj 30. 4. 2013 17. 5. 2013
Junij 29. 5. 2013 14. 6. 2013
Julij, avgust / Mostiščar ne izide
September 28. 8. 2013 13. 9. 2013
Oktober 25. 9. 2013 11. 10. 2013
November 30. 10. 2013 15. 11. 2013
December 27. 11. 2013 13. 12. 2013

Datumi so okvirni, zato spremljajte tudi aktualne mesečne podatke o 
predvidenih rokih izdaje na spletni strani in v Mostiščarju.

Uredništvo 
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O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

OKN-90x30.indd   1 15.3.2012   10:52:10

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

OKN-90x30.indd   1 15.3.2012   10:52:10

DALE, Henry - angleški fiziolog, odkritelj na področju prenašanja živčnega impulza, EMRI, Igor - naš strojnik, 
ambasador Republike Slovenije v znanosti, NIELLO - s črnkasto zmesjo zapolnjena gravura v svetli kovini, srebru ali zlatu
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ANTON VRHOVEC, Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika
Tel.: 01 7551 437, mobitel: 031 637 617, 041 637 617

- naročila na domu
- prevozi
- prevozi za upepelitev
-  postavitev mrliškega odra
- pogrebna oprema
- urejanje umrlih
- izkop jam

- pevci, glasba
- venci, cvetja, sveče
- urejanje grobov
-  urejanje dokumentacije
-  prevozi v pogrebnem  
spremstvu

Pogrebne storitve Cvetličarna Grdadolnik  
Gasilska ulica 10, Ig 
gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure

V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke

Vabljeni tudi v Vrtnarijo Grdadolnik  
na Ižanski cesti 320!

gsm vrtnarije: 041/694-244

 

 

Ko pošle so ti moči,
zaprla trudne si oči
in odšla si na rožnate poljane,
tja v kraje neznane.

ZAHVALA
V 96. letu starosti je odšla naša  
dobra mama, babica, prababica ter sestra 

FRANČIŠKA JUHA, 
rojena Smolič (po domače Miklavževa mama), 
z Iga, Banija 35. 

Domači se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom 
in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče in 
svete maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti na pokopa-
lišču na Igu.
Hvala gospodu župniku Pozdercu za lepo opravljen poslovilni 
obred in lepe izrečene besede, ki jih je namenil naši mami. 
Lepa hvala tudi gospe Silvi Dolinšek ter gospodu Vrhovcu za 
opravljene pogrebne storitve. Iskrena zahvala gospodu kapla-
nu, ki je našo mamo obiskoval na domu. Vsem, ki se je boste 
spominjali v mislih, tudi že vnaprej iskrena hvala.

Vsi njeni

 

 

ZAHVALA
Dne 26. 12. 2013 nas je zapustil 
oče, župnijski sodelavec, amaterski 
igralec in kino operater na ižanskem 
odru, gasilec ter čebelar 

JOŽEF SMOLE
Domači se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti, prišli izreč sožalje, darovali za sveto mašo ali v 
dober namen. Posebno se zahvaljujemo murskosoboškemu 
škofu msgr. dr. Petru Štumpfu za opravljeno sveto mašo, 
gospodu župniku in kaplanu na Igu za opravljeno pogrebno 
mašo, gasilcem PGD Ig za stražo in govor, čebelarjem ČD Ig 
za govor, ČD Barje, ČD Moste Polje za počastitev s praporom, 
pevcem in Silvi Dolinšek.

Naj mu bo lahka zemlja slovenska, ki jo je tako ljubil, in naj 
počiva v miru.

Domači žalujoči: žena Marija,  
hčerke Joži, Marija, Stanka in sin Roman.

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob slovesu 

ALOJZIJA ŽUPCA
iz Iške Loke.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem znancem za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hvala gospodu župniku Pozdercu za lepo opravljen poslovilni 
obred, gospe Silvi Dolinšek in gospodu Vrhovcu za opravljene 
pogrebe storitve, negovalkam Mariji, Moniki in Jožici, patro-
nažni sestri Mateji Berčan in zdravnici dr. Mariji Štefančič Gaš-
peršič.

Vsi njegovi

In memoriam: FRANCI MOLAN (1935–2013)
Franci Molan je bil aktiven v naši Občini Ig že vse od leta 
1977, kjer si je na Golem pozneje ustvaril dom. Bil je pobud-
nik delovne akcije za izgradnjo vodovodne infrastrukture 
na Golem. Od leta 1991 je bil dejaven v takratni skupščini 
Krajevne skupnosti Golo-Zapotok in pobudnik številnih 
delovnih akcij. Vseskozi je bil aktiven v družbenem življenju 
Občine Ig, opazne sledi je pustil tudi kot ustanovni član, 
predsednik ali kot član številnih društev.
Od leta 1998 je bil predsednik Občinske volilne komisije. 
Delo predsednika je ves čas vodil izjemno vestno in natanč-
no. Delavnost je vedno pričakoval tudi od drugih članov ko-
misije. Njegova življenjska pot je bila polna izzivov, povsod 
kjer je deloval je za seboj pustil neizbrisljivo sled. Poleg vse-
ga omenjenega je opravljal pomembne funkcije v državnih 
organih in drugih institucijah po Sloveniji ter v bivši državi 
Jugoslaviji. 
Spominjali se ga bomo po njegovi vedrini in optimizmu. Za 
vsakega je vedno našel spodbudno besedo. V ljudeh je iskal 
le dobro, saj je tudi sam izžareval toplino, ki je povezovala 
ljudi. 

Župan Janez Cimperman s sodelavci
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Odrasla  
gledališka skupina 

Pod odrom

VABI NA
premierno uprizoritev

Kulturna dvorana  
GOLO 

Premiera bo v nedeljo, 3. marca 2013, ob 18.30 uri.
Vljudno vabljeni!

Spoštovani!

Ob krajevnem prazniku podmokrških vasi
 vas v soboto, 16. marca 2013, ob 17.00 uri

vabimo na proslavo v Kulturni dvorani na  Golem.

Vljudno vabljeni!

SVS-ji in društva 
podmokrških vasi



Januar
5. STOJKOV POHOD  

Društvo Zapotok

21. GOVEKARJEV VEČER 
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

24. BARJE, ALI TE POZNAM 
Ig, Mladinski dom, 
Društvo Fran Govekar Ig

Februar
7. KULTURNI PRAZNIK  

Športna dvorana Ig, 
Občina Ig in OŠ Ig

8. TA VESELI KULTURNI 
DAN Ig, Mladinski dom, 
Društvo Fran Govekar Ig

21. BARJE, ALI TE POZNAM  
Ig, Mladinski dom, 
Društvo Fran Govekar Ig

24. GONG ZVOČNA KOPEL  
RTC Zapotok, Društvo 
Zapotok

25. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

Marec
1. NA VRTOVIH TOD

MORDEN Ig, Društvo Mule

2. REKREACIJSKI POHOD  
Zapotok–Mokrc–Zapotok, 
Društvo Zapotok

16. KRAJEVNI PRAZNIK  
Golo, Odmev Mokrca, VS 
Škrilje

21. BARJE, ALI TE POZNAM  
Ig, Mladinski dom, Društvo 
Fran Govekar Ig

23. VELIKONOČNA RAZ
STAVA JEDI IN PIRHOV 
Dvorana PGD Vrbljene, 
Turistično društvo Krim

25. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

29. DELAVNICA BARVANJA  
RTC Zapotok, Društvo 
Zapotok

30. MLADINSKI ŠAHOV
SKI TURNIR IG 2013 
Športna dvorana Ig, ŠK Ig

April
20. V SVETU ZDRAVILNIH 

RASTLIN Zapotok, Društvo 
Zapotok

22. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

25. BARJE, ALI TE POZNAM  
Ig, Mladinski dom, Društvo 
Fran Govekar Ig

27. POHOD RAŠICA–
KUREŠČEK TD Kurešček

28. DAN UPORA Spomin-
ski park Petelinove doline, 
Društvo Odmev Mokrca

28. ZAPOTOŠKA 
REKREACIJSKA POT  
Zapotok–Visoko–Kurešček–
Zapotok, Društvo Zapotok

30. KRESOVANJE Iška Loka, 
SVS Iška Loka

PRVOMAJSKI KRES  
RTC Zapotok, Društvo Zapotok

Maj
1. PRVOMAJSKI PIKNIK  

Po vaseh občine, KD Krim

8. PLANINSKI POHOD  
DU Ig

11. KOLESARJENJE Ig–Črna 
vas–Škofljica–Ig, DU Ig

KONJENIŠKA 
PRIREDI TEV Hipodrom 
Vrbljene, KD Krim

18. BOLJŠI SEJEM Golo, 
Turistično društvo Kurešček

20. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

25. GASILSKA VESELICA  
Tomišelj, PGD Tomišelj

26. RAZSTAVA OTROŠKIH 
IGRAČ RTC Zapotok, 
Društvo Zapotok

31. ŽENSKI BALINARSKI 
TURNIR Balinišče Ig, DU Ig 

Junij
1. KOLESARJENJE Ig–

Podturjak–Škofljica–Ig, DU Ig

8. DRŽAVNO PRVEN
STVO ZA OSN. IN SR. 
ŠOLE Športna dvorana Ig, 
Karate-do klub Ig Shotokan

ZAPOTOK 2013 RTC 
Zapotok, Društvo Zapotok

9. DAN ROKOMETA  
Športna dvorana Ig, 
ŠD Mokerc

SREČANJE PEVSKIH 
ZBOROV IN DU OS
REDNJE SLOVENSKE 
REGIJE Vrbljene, DU Ig

14. GASILSKA VESELICA  
Iška Loka, PGD Iška loka

15. TEKMOVANJE V KU
HANJU HRIBOVSKEGA 
GOLAŽA Zapotok, 
TD Kurešček

17. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

22. KOLESARJENJE 
Ig–Plešivica–Ig, DU Ig

22.
–

23.

DVODNEVNI POHOD 
PO MEJAH OBČINE 
Društvo Fran Govekar Ig

22. LOVSKA VESELICA  
Iška vas, Lovska družina Ig

23. KRESOVANJE – DAN 
DRŽAVNOSTI Kulturna 
dvorana Golo, KD Mokrc

25. DAN DRŽAVNOSTI 
Petelinove doline, Društvo 
Odmev Mokrca

29. ČISTILNA AKCIJA Iška - 
Vrbica, PD Krim

Julij
6. GASILSKA VESELICA 

130 LET PGD Ig

21. KONJENIŠKA 
PRIREDITEV Hipodrom 
Vrbljene, KD Krim

DRŽAVNO 
PRVENSTVO DVOPREG 
Hipodrom Vrbljene, KD Krim

27. VESELICA Golo, PGD Golo

Avgust
17. 6. KOLIŠČARSKI DAN  

Ig, Društvo Fran Govekar  Ig

23. MOŠKI BALINARSKI 
TURNIR Balinišče Ig, DU Ig

30. PODKRIMKA 2013  
Hipodrom Vrbljene, Turistično 
društvo Krim

September
7. MI PA NISMO SE 

UKLONILI, GOLO 2013  
Golo, Društvo Odmev Mokrca, 
ZZB Slovenije

KOLESARJENJE Ig, DU Ig

ZAKLJUČEK POLETJA 
ŠD Ig, ŠD Mokerc

13. INVAZIVNE TUJE
RODNE RASTLINE RTC 
Zapotok, Društvo Zapotok

21. SVETOVNI DAN MIRU  
RTC Zapotok, Društvo 
Zapotok

POHOD NA MOKRC 
KD Mokrc

RAZSTAVA GOB
BOLŠJI SEJEM 
Golo, TD Kurešček

23. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

25. POHOD DU Ig

27. PRIREDITEV OB 
SVETOVNEM DNEVU 
TURIZMA Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

28. DRŽAVNA TEKMA V 
VODNEM DELU  
Draga, LD Ig

VRBICA 2013 Iški vintgar, 
Občina Ig

ČISTILNA AKCIJA  
Iška–Vrbica, PD Krim

Oktober
LICENCIRANJE IN 
RAZSTAVA KONJ 
Hipodrom Vrbljene, KD Krim

5. OBROČ PRIJATELJ
STVA V OBJEMU 
KUREŠČKA Zapotok, 
TD Kurešček

5. OBLETNICA 
USTANOVITVE PD 
KRIM PD Krim

11. PREDAVANJE O 
MEDVEDU RTC Zapotok, 
Društvo Zapotok

19. POZDRAV JESENSKIM 
KMEČKIM OPRAVILOM 
RTC Zapotok, Društvo Zapotok

21. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

November 
ODBIRA IN ODKUP  
ŽREBIČKOV SHL 
PASME Hipodrom 
Vrbljene, KD Krim

8. STROKOVNO PREDA
VANJE RTC Zapotok, 
Društvo Zapotok

17. GONG ZVOČNA KOPEL 
RTC Zapotok, Društvo 
Zapotok

18. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

December
5. MIKLAVŽEVANJE Kul-

turna dvorana Golo, 
KD Mokrc

MIKLAVŽEV SPREVOD 
Vrbljene, Strahomer, 
Turistično društvo Krim

14. KONCERT PPZ z gosti  
Golo, Društvo Odmev Mokrca

16. GOVEKARJEV VEČER  
Knjižnica Ig, Društvo Fran 
Govekar Ig

20. KONCERT MEŠANEGA 
PEVSKEGA ZBORA Dom 
krajanov Iška vas, DU Ig

21. BOŽ. NOVOLETNI 
TURNIR Športna dvorana 
Ig, ŠD Mokerc

22. BOŽIČNI KONCERT  
Cerkev sv. Marjete Golo, 
KD Mokrc

24. JASLICE Vrbljene, TD Krim
do 6. 1. 2014

25. BOŽIČNI POHOD NA 
PLANINCO Podkraj, 
PD Krim

26. BLAGOSLOV KONJ 
Hipodrom Vrbljene, TD Krim 
in KD Krim

BLAGOSLOV KONJ Mali 
Kurešček, TD Kurešček

27. BOŽIČNI KONCERT  
Cerkev sv. Martina Ig, 
Društvo Fran Govekar Ig

PRIREDITVE 2013

ali 18.

INFO: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, tel.: 01/280-23-00, www.obcina-ig.si


