
 

IŽANCI POBRALI VSA PRVA MESTA 
 
 
Zavrtel se je prvi krog sedmih tekmovanj za najboljšo ekipo med kosci in grabljicami ter za 
najboljšega kosca in najboljšo grabljico na ljubljanskem barju. Tekmovanja so potekala v 
sedmih barjanskih občinah in tako je bila gostiteljica sedmega tekmovanja občina Log 
Dragomer, ki je svojo vlogo odlično izpeljala.  
V soboto 1.6. se je tako okolici Osnovne šole Log – Dragomer odvijala največja kulturno-
etnološka prireditev na Ljubljanskem barju. V ročni košnji in grabljenju so se na 7. 
Medobčinskem tekmovanju koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja pomerile ekipe iz 
občin Borovnica, Brezovica, Ig, MOL, Log – Dragomer, Škofljice in Vrhnike. Prireditev je 
spremljal bogat etnološki in kulturni program, tržnica, zaključila pa se je s koncertom Tanje 
Žagar. 
V kulturnem programu sta nastopili tudi dve skupini iz naše občine in sicer pevski zbor Žene 
in dekleta dveh vasi iz Golega ter ansambel Novi Sosedje, ki so skupaj s pevsko skupino na 
koncu zapeli novo »barjansko himno«.  
Na tržnici pa so sodelovali Anita Idihar Dimic, s svojimi keramičnimi izdelki, TD Kurešček in 
Društvo Fran Govekar Ig. 
In ne nazadnje je tu naša » čudovita ekipa«, ki je na tem tekmovanju res blestela in v vseh 
kategorijah dosegla izvrstne rezultate. 
Tekmovanje so pričeli kosci in že tu je bilo videti, da so naši kosci izvrstni tako po času kot 
po čistoči košnje, kar nazadnje prinese največ točk. Ekipo koscev so sestavljali: Ivan Kraljič, 
Mirko Likovič, Braco Vukosavljevič, Alojz Murgelj, Janez Modic, Slavko Rus. 
Za njimi so se na grabljenje podale grabljice v sestavi: Jožefa Anzeljc, Tilka Ciber, Darja 
Modic, Fani Itihar, Ivanka Rus, Marija Virant. 
Tudi one niso nič zaostajale in končale svoje izvrstno delo med prvimi. 
Sledila je še tekma med kosci posamezno (našo občino je zastopal Alojz Murgelj). in 
grabljice posamezno ( Vera Oblak). 
Približno dve uri po zaključku tekmovanja je sledila razglasitev rezultatov in vzdušje med 
našo ekipo je bilo zelo napeto, saj smo vsi vedeli, da so svoje delo dobro opravili. 
Najprej je bila razglasitev za kosce posamezno. Tu je naš predstavnik Alojz Murgelj dosegel 
izvrstno ČETRTO mesto z minimalnim zaostankom za tretjim. 
Potem pa so sledili kosci skupinsko in tu je naša ekipa že hitela na oder, kajti dosegli so 
odlično TRETJE MESTO. 
Nato so sledile grabljice skupinsko in ponovno navdušenje, na oder so šle po priznanje za 
doseženo DRUGO MESTO. 
Sledili so še rezultati za grabljice posamezno, tu smo pa »nepremagljivi«. Ponovno je šla 
po pokal za PRVO MESTO naša odlična grabljica že vrsto let VERA OBLAK. 
Navdušenje je bilo nepopisno, kajti dosegli smo enkratne rezultate in skoraj čisto v vsaki 
kategoriji pobrali medalje. 
Še enkrat iskrene čestitke celotni ekipi za rezultate in ves trud in čas, ki so ga vložili v to 
tekmovanje. 
Hvala. 
 
Ostali rezultati tekmovanja: 
Kosci posamezno: 

1. Jernej Lenarčič-Občina Vrhnika 
2. Jože Škrabec-občina Škofljica 
3. Viktor Borštnik-občina Brezovica 
4. Alojz Murgelj-občina Ig 
5. Ljubo Jovičič-občina Borovnica 
6. Igor Oven-MOL 
7. Jože Škrabec-Škofljica 



Kosci skupinsko: 
1. Občina Brezovica 
2. MOL 
3. Občina Ig 
4. Občina Škofljica 
5. Občina Log Dragomer 
6. Občina Borovnica 
7. Občina Vrhika 

 
Grabljice skupinsko: 

1. Občina Vrhnika 
2. Občina Ig 
3. MOL 
4. Občina Škofljica 
5. Občina Log Dragomer 
6. Občina Borovnica 
7. Občina Brezovica 

 
Grabljice posamezno: 

1. Vera Oblak-Občina Ig 

2. Andreja Lenarčič-Občina Vrhnika 
3. Olga Pristavec-Občina Borovnica 
4. Jožica Škrabec-Občina Škofljica 
5. Katarina Kršinar-Občina Brezovica 
6. Lidija Petkovšek MOL 
7. Darja Trček-Občina Log Dragomer 


