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Koledar prireditev
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sreda, 18. marec, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English Can I eat it? MKL − Knjižnica Ig
sreda, 18. marec, ob 19. uri, Knjižnica Ig Potopisno predavanje Camino del Norte MKL − Knjižnica Ig
sreda, 18. marec, ob 19. uri, Dvorana Centra Ig (3. nad.) Predstavitev knjige Pučnik avtorice dr. Rosvite Pesek OZ VSO 
četrtek, 19. marec, ob 18. uri, Kulturna dvorana Iška vas Prireditev ob materinskem dnevu Društvo TKŠ Iška vas
četrtek, 19. marec, ob 19. uri, Gostilnica Furman, Ig Predavanje iz serije Barje, ali te poznam Društvo Fran Govekar ig
petek, 20. marec, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ustvarjalna delavnica Rožice iz fimo mase MKL − Knjižnica Ig, CUDV Draga
petek, 20. marec, ob 19.30, Športna dvorana Ig Prireditev ob občinskem prazniku Občina Ig
sobota, 21. marec, ob 17. uri, Kulturna dvorana Golo Prireditev ob krajevnem prazniku SVS Golo - Selnik 
nedelja, 22. marec, ob 19. uri, Športna dvorana Ig Koncert ansambla Ponos Ansambel Ponos
ponedeljek, 23. marec, ob 19. uri, Center Ig Odprtje slikarske razstave Julijane Peršič Društvo Fran Govekar Ig
sreda, 25. marec, ob 18.30, Dvorana Centra Ig (3. nad.) Strokovno predavanje o gobah Gobarsko mikološko društvo Ig
četrtek, 26. marec, ob 19.30, IskAAdventure, Zabrv 79, Ig Projekcija filma Čopov steber - prvič pozimi IskAAdventure
petek, 27. marec, ob 18. uri, Dom krajanov Iška vas Pomladno velikonočna delavnica Društvo TKŠ Iška vas
sobota, 28. marec, po celotni občini Spomladanska čistilna akcija Občina Ig
28. − 29. marec,  Dvorana PGD Vrbljene - Strahomer Razstava pirhov, velikonočnih jedi, starega orodja in pripomočkov TD Krim
sobota, 28. marca, ob 19.30, Kulturna dvorana Golo Premiera gledališke predstave Oblast, avtorja Vinka Möderndorferja KD Mokrc
sreda, 1. april, ob 18. uri, Knjižnica Ig English Mind Lab The ancient wisdom MKL − Knjižnica Ig
sreda, 1. april, ob 19. uri, Knjižnica Ig Ustvarjalna delavnica za odrasle MKL − Knjižnica Ig
četrtek, 2. april, ob 17. uri, RTC Zapotok Prireditev Prid´te bomo pirhe barval Društvo Zapotok
četrtek, 2. april, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ustvarjalna delavnica za otroke Puhaste ovčke MKL − Knjižnica Ig
sreda, 8. april, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic Deček in njegova senca MKL − Knjižnica Ig
sobota, 11. april, ob 9. uri, pred RTC Zapotok 7. Čemažev pohod Društvo Zapotok
sreda, 15. april, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English Miss Vitamin and Mr Mineral MKL − Knjižnica Ig
sobota, 18. april, ob 18. uri, Kulturna dvorana Golo XIX. Občinska revija pevskih zborov Občina Ig

Spoštovani bralci in bralke,
pred nami je praznični mesec. Ne samo zato, ker prihaja pomlad, pred 

nami je vrsta prireditev, s katerimi bomo obeležili 20 let obstoja naše 
občine. Osrednja proslava s podelitvijo občinskih priznanj bo poteka-
la na predvečer občinskega raznika. Prehojene poti se spominja naš 
župan, ki je že od začetka vpet v lokalno samoupravo. 

Vroče je bilo na zboru krajanov v Iški vasi, kjer so se pogovarjali o pro-
tipoplavnih ukrepih na Iški in avtobusni liniji 19I. Nekateri protipoplavni 
ukrepi so že v teku – ali je način njihove izvedbe ustrezen, se ob skoraj 

goloseku brežin Iščice sprašujejo naravovarstveniki. Febraurja je bilo v 
središču Iga spet veselo, potekal je namreč podkrimski pustni karneval – 
nekaj utrinkov najdete v rubriki Aktualno ter na predzadnji strani. 

Društva ne počivajo, vrstijo se občni zbori, množica napovedanih 
prireditev za spomladanske mesece pa samo potrjuje, da bo društveni 
utrip tudi v prihodnje pester. Otroci, mali in veliki, pa so uživali na snegu, 
ki jih je navdihnil tudi za pesnenje – o vsem tem v Kotičku za mlade. 

V rubriki Svet okoli nas nas Slavko Lapanja s kolesom popelje od 
Hodoša do Iga. Ne zamudite še zadnjega dela v seriji prispevkov o 
zgodovini apneničarstva na Ižanskem – tokrat pogovor s Tomažem 
Kočarjem o Mokrških apnenicah. 

Ljubiteljev zunanjih športov tudi zima ne ustavi, tekači so se podali na 
tek v Verono, planinci pa nadaljevali izobraževanje o varni hoji v hribe 
pozimi. O svojih aktivnostih v rubriki Šport poročajo tudi karateisti. 
Kdo bosta športnik in športna ekipa preteklega leta,  bomo izvedeli 20. 
marca na proslavi ob občinskem prazniku. 

Prijetno branje vam želi 
uredništvo Mostiščarja

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je četrtek,  

2. april 2015. Aprilska številka Mostiščarja bo predvidoma izšla 17. aprila.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: mostiscar@obcina-ig.si  

oz. na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig. 
Za prepozno oddane prispevke ne moremo zagotoviti objave.
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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. • 13. marec 2015

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 Gregor Bolha, Tina Škulj
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan,  

Anton Krnc, Stanislav Ostanek, Franc Toni 
Andreja Zdravje

Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Naklada: 2.500 izvodov Računalniški prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00

Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig Naslovnica: Matjaž Zupan
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, če gre za 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.
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Drage občanke, spoštovani občani! 
Letošnje leto je nekaj posebnega. Letošnje leto je praznično 

leto, kajti Občina Ig praznuje 20 let svojega obstoja. Dvajset let 
sami odločamo o svoji usodi, razvoju, sami odgovarjamo za svoje 
napake, napačne odločitve. Lahko smo ponosni na teh 20 let, saj se 
je v tem obdobju na Ižanskem marsikaj spremenilo, in to na vseh 
področjih. Spremenilo pa zato, ker sami odločamo o poti, ki smo si 
jo začrtali pred 20 leti.

Spomin na tisto obdobje, ko 
smo bili pod občino Ljubljana Vič-
Rudnik, je še kako živ. Tam, prek 
Ljubljanice, niso imeli prav veliko 
posluha za razvoj na Ižanskem. 
Območje današnje Občine Ig se ni 
razvijalo sorazmerno z območji, ki 
so jih pokrivale takratne ljubljan-
ske občine, zato je bila želja, da se 
izvijemo iz primeža oblasti takra-
tne občine, stopimo na samostoj-
no pot in končno stopimo iz teme 
nerazvitosti, še toliko večja.

Po osamosvojitvi Slovenije na 
začetku devetdesetih let prejšnje-
ga stoletja je bila povsem logična 
posledica, da bo v nekaj letih pri-
šlo do korenitih sprememb tudi 
na področju lokalne samouprave, 
kar se je leta 1994 tudi zgodilo. 
Po hitrem postopku je bil spre-
jet zakon o lokalni samoupravi, 
zakon o ustanovitvi občin in nji-
hovih območij, za december iste-
ga leta pa so bile razpisane prve 
lokalne volitve, z njimi pa slovo še 
zadnjih ostankov enoumja. 

Spominjam se, da so bile prve 

volitve zelo emocionalne in ide-
ološko obarvane tako za tiste, ki 
so nasprotovali spremembam, 
kot tiste, ki smo jih z veseljem 
sprejemali. Privrženci sprememb 
smo bili prepričani, da je to edina 
možna pot za razvoj Občine Ig, 
nasprotniki pa tega nikakor niso 
hoteli razumeti, kaj šele priznati! 
Zavedali so se, da so te volitve za 
njihovo nadaljnjo politično karie-
ro lahko pogubne, kajti občani so 
v veliki večini pričakovali oziroma 
zahtevali korenite spremembe, in 
to na vseh področjih, tudi na poli-
tičnem, kar so izidi prvih volitev 
tudi potrdili.

Vse te velike spremembe v tako 
kratkem času so povzročile mar-
sikatero travmo pri ljudeh, ki so 
močno verjeli v nedotakljivost 
prejšnjega političnega sistema, ki 
pa se jim je pod nogami zrušil kot 
hišica iz kart. Nobena skrivnost ni, 
da so tudi nekateri iz naših krajev 
nasprotovali političnim spremem-
bam, ki so bile pogoj za osamo-
svojitev Slovenije in pozneje tudi 

ustanovitev Občine Ig, če malo 
posplošim. Toda demokratičnemu 
procesu, ki se je sprožil kot snežni 
plaz, se ni bilo mogoče upreti. 
Kako velik je bil odpor nekaterih 
do sprememb na področju lokal-
ne samouprave, so dokazovale 
izjave po prvih lokalnih volitvah. 
Takrat so bile te izjave zelo žaljive 
zame kot tudi za vse moje kolege, 
ki smo bili izvoljeni v prvi občinski 
svet Občine Ig in smo tvorili prvo 
vladajočo koalicijo novo nasta-
le občine, prav tako pa tudi za  
prvoizvoljenega župana Cirila 
Podržaja. 

Skozi dvajsetletno obdobje so 
te žaljivke povsem obledele ali pa 
izginile iz spomina, ena pa se mi 
je za vedno vtisnila v spomin, ki je 
takrat krožila po občini. »Obešene 
so črne zastave.« Še dandanes ne 
vem, kaj so pravzaprav s to izjavo 
hoteli povedati. Vem pa, da smo 
krenili v pravo smer, v smer razvo-
ja Občine Ig. To se danes vidi na 
vsakem koraku. Takrat smo bili 
zaradi politične neizkušenosti bolj 
občutljivi, danes, po 20 letih, pa je 
povsem drugače. Tudi v tem man-
datu se poskuša blatiti in vleči 
namišljene neresnice za ušesa 
na plan ter prikazovati vladajočo 
koalicijo v slabi luči, kar pa mene 
in koalicijo prav nič ne prizadene, 
saj je resnica le ena.

 
Spremembe, ki so se zgodile na 

področju lokalne samouprave, so 
bile za Občino Ig samo pozitivne 
in ne predstavljam si, kako bi bilo 

z razvojem, če ne bi sami odlo-
čali o njem. V tem s prostorom 
omejenem članku težko naredim 
podroben povzetek za dvajsetle-
tno obdobje, ki smo ga prehodili. 
Dotaknil se bom največjih in naj-
bolj pomembnih projektov, ki so 
bili realizirani tako pod županova-
njem Cirila Podržaja kot tudi pod 
mojim. Ne bom pa jih ločeval, ker 
je to povsem brez pomena.

Na področju cestne infra-
strukture je bilo stanje porazno, 
saj so bile ceste v veliki večini 
še makadamske, na nekaterih pa 
razpadajoč asfalt. Potrebno je bilo 
napeti vse sile, da so se začela 
dela na asfaltiranju in rekonstruk-
cijah povezovalnih in drugih cest, 
tako na občinskih kot tudi na 
državnih: Matena−Ižanska cesta, 
Iška Loka−Ižanska cesta, Iška 
vas−Strahomer, Visoko−Rogatec, 
Podkraj−Lipe, Kremenica−Sarsko, 
Kot−Staje, državna cesta Iška−
Gornji Ig, rekonstrukcija ceste 
Ig−Golo−Zapotok. Urejenih je 
bilo veliko število ulic, poti in dru-
gih cest ter pločnikov. Z dobrim 
sodelovanjem Direkcije Republike 
Slovenije za ceste je bila rekonstru-
irana in asfaltirana državna cesta 
Ig−Škofljica in obnovljena držav-
na cesta Ljubljana−Ig, izveden 
pa skupni projekt, ki ga je delno 
financirala tudi Občina Ig (ure-
ditev Grbčeve ožine in izgradnja 
krožišča v središču naselja Ig). Kar 
pri nekaj cestnih projektih je bilo 
predhodno treba odkupiti zemlji-
šča za njihovo realizacijo (Grbčeva 
ožina, Govekarjeva cesta itd.).

Spoštovane občanke in 
občani, iskrene čestitke ob 
občinskem prazniku. 

Pravijo, da je sedanjost samo močna 
vez med preteklostjo in prihodnostjo. 
Na 20-letno preteklost Občine Ig smo 
zelo ponosni, na izzive sedanjega 
časa pa se uspešno odzivamo in 
verjamemo v prihodnost.

Župan Janez Cimperman

Krožišče na Igu, 2009
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Zaradi močnega priseljevanja 
in nenehnega povečevanja števila 
prebivalcev občine so se začele 
pojavljati težave tudi pri oskrbi 
s pitno vodo. Zgradil se je pove-
zovalni vodovod za vasi Sarsko 
in Klada, ki je bil priključen na 
vodovodni sistem Golo−Zapotok. 
Povsem nov vodovodni sistem z 
zajetjem in novim vodohranom 
sta dobili vasi Visoko in Rogatec.

Na sistem Golo−Zapotok je bila 
priključena nova vrtina s črpali-
ščem in novim vodohranom ter 
izvedena filtracija zaradi še del-
nega zajemanja površinske vode 
v sistemu Šumnik. Novo črpališče 
z vrtino in vodohranom je bilo 
zgrajeno na vodovodnem siste-
mu Iška−Iška vas.

Zaradi dotrajanosti je bilo zame-
njanih več kilometrov vodovo-
dnih cevi: Strahomer−Vrbljene−
Tomišelj, Brest−Matena−Iška Loka 
itd. Je pa na tem področju še veli-
ko dela, kajti gre za zelo obsežen 
projekt, saj so stari sistemi dotra-
jani in na njih posledično velike 
vodne izgube, zato so potrebni 
čimprejšnje sanacije.

Veliko smo vlagali tudi v sistem 
odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda. Veliko kilometrov kanaliza-
cije je bilo položene, kljub temu 
pa je v nižinskem delu še nekaj 
belih lis (Iška, nekaj malega v Iški 
vasi, del Tomišlja in Podkraj). V 
hribovitem predelu občine pa bo 
treba odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda urejati z malimi čistilni-
mi napravami. 

Urejen imamo tudi javni pre-
voz, čeprav nekateri niso povsem 

zadovoljni. Na tem področju bo 
sčasoma treba še kaj doreči, da 
bomo res zadovoljni vsi.

Na področju družbenih dejav-
nosti se je vlagalo največ. Zgradila 
se je sodobna športna dvorana, 
dogradila matična osnovna šola, 
sanirala podružnična šola Iška vas. 
Zgradili smo prizidek k podru-
žnični šoli Golo tako za potrebe 
osnovnega šolstva kot otroškega 
varstva. Sanirali del podružnične 
šole Tomišelj za potrebe otroške-
ga varstva, v letošnjem letu pa se 
notranja sanacija konča, saj se šte-
vilo šolskih otrok povečuje zara-
di priseljevanja tudi v Tomišlju. 
Zavedanje občinske uprave kot 
tudi občinskega sveta, da je star-
šem nujno treba zagotoviti, da nji-
hovi malčki dobijo prostor v vrtcu, 
je bila leta 2013 gradnja novega 
centralnega vrtca, ki omogoča 
vsem malčkom prostor v njem.

Še posebej sem ponosen na 
naš Center Ig. V tem objektu 
domujejo vsebine, ki jih potrebu-
jemo vsak dan. Dve zdravstveni 
in dve zobozdravstveni ambu-
lanti, sodobna knjižnica, lekar-
na, banka, manjša dvorana, ki se 
lahko uporablja za različne prire-
ditve, in drugi lokali. Pod objek-
tom in v neposredni bližini pa je 
zadostno število parkirišč.

Zelo urejene imamo razmere 
tudi na socialnem področju, kar 
nam priznava tudi vodstvo Centra 
za socialno delo Vič. Smo tudi ena 
od treh občin, ki v celoti plačuje-
mo program pomoči starejšim na 
domu. Proračun občine skozi vseh 

20 let redno zagotavlja financi-
ranje društev in drugih organi-
zacij za njihovo nemoteno delo-
vanje. Prav posebno pozornost 
pa posvečamo našim gasilcem 
in civilni zaščiti, da imajo dovolj 
sredstev za opremo in izobraževa-
nje, saj jih nenehno potrebujemo 
v teh zadnje čase čudnih in težkih 
vremenskih razmerah.

Zgodba zase je urejanje var-
nosti v cestnem prometu. Že kar 
nekaj časa se močno trudimo, 
da bi bila udeležba v cestnem 
prometu za vse čim bolj varna. 
Vsaj po mnenju nekaterih pa dela-
mo tu napake. Zadnji dogodki s 
prestavitvijo označevalnih tabel 
Škrilje so dvignili kar nekaj prahu 
in zaslužijo najprej pojasnilo, zakaj 
je do tega sploh prišlo. 

Prebivalci zaselka Krajček so 
upravičeno zahtevali, da je tudi pri 
njih avtobusna postaja oziroma 
postajališče in posledično omeji-
tev hitrosti. Ker pa zaselek spada 
pod vas Škrilje, je bila korektna 
odločitev in skladno z vsemi akti, 
da se prestavi označevalni tabli, 
kar so nekateri tudi pozdravili, saj 
jim je varnost pomembnejša od 
divjanja. Ker pa nekomu ali neka-
terim (to zdaj preiskuje policija) 
to ni odgovarjalo ali pa so bili v 
ozadju kakšni drugi nameni, so 
neko noč table prestavili na prvo-
tno mesto, kar bi lahko prineslo 
hude posledice.

Ponovna prestavitev teh tabel 
je 'rodila' dva članka v zadnjem 
Mostiščarju, ki stresata žolč na 
občinsko upravo, name in vzdrže-
valca cest. V konkretnem primeru 
ni prišlo do sprememb signali-
zacije, ampak zgolj in samo do 
prestavitve. Izgovor, da ljudje v 
svojem okolju vozijo na pamet, 
pa je neresen. Nihče in nikjer si ne 
sme dovoliti, da vozi na pamet. 

Kar se tiče redarjev, ti sami dolo-
čajo lokacije, nikakor ne predstav-
nik občine. Zavedati se moramo, 
da na slovenskih cestah umre vse 
preveč ljudi, zato moramo storiti 
vse, da jih bo čim manj. Strinjam se 
z opozorilom g. Šapca, da je treba 
urediti signalizacijo tudi pri avto-
busnem postajališču Dobravica, 
vse druge trditve in obtožbe − 
tudi očitki, da samo kasiramo −, 
pa so neokusne in žaljive, zato na 
oba članka odgovarjam samo z 
enim vprašalnim stavkom: Zakaj 
je morala pod avtomobilski-
mi kolesi pred enajstimi leti na 
Golem umreti prvošolka? Upam, 
da bodo avtorji teh dveh člankov 
našli pravilen odgovor!

 
Spoštovani, lahko bi še pisal in 

pisal, pa menim, da ni treba, saj 
se še spominjamo, kako je bilo 
nekoč, in vidimo, kako je danes. 
Veliko truda, dela, potrpljenja in 
medsebojnega razumevanja je 
bilo potrebno od vseh, ki smo 
bili v teh 20 letih kakorkoli pove-
zani z vodenjem Občine Ig, da 
smo dosegli to stopnjo razvoja. 
Zaslužimo si tudi kakšno črno 
piko, saj nam kar nekaj projektov 
ni uspelo realizirati in čakajo, da 
jih spravimo 'pod streho' v tem 
mandatu.

Hvala vsem sodelavkam in 
sodelavcem, svetnicam in svetni-
kom za sodelovanje. 

Vam, drage občanke in spošto-
vani občani, pa hvala za potrplje-
nje in podporo vsem nam.

Vabim vas, da se v čim večjem 
številu udeležite osrednje prire-
ditve ob 20-letnici Občine Ig, ki 
bo 20. marca ob 19.30 v športni 
dvorani Ig.

Želim vam prijetno praznovanje, 
župan Janez Cimperman

Gradnja športne dvorane na Igu, 2002

 Center Ig, 2008
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Čestitke vsem našim  
občankam za praznik žena,  

ki ste ga obeležile.

Vsem materam voščim  
ob materinskem dnevu,  

naj vam pomladne cvetlice  
zarišejo smeh na obraz, vaša  

družina pa naj vam polepša praznik

Župan Janez Cimperman

Častni občani Občine Ig 
Častni občan je najvišje priznanje Občine Ig in je bilo do zdaj 

podeljeno petkrat v zgodovini obstoja občine. Podeljuje se posa-
meznikom za izredno pomembne trajne dosežke, ki so bistveno 
vplivali na razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z 
občinami v RS in širše na kateremkoli področju.

Kot prvi je naziv častnega 
občana naše občine leta 2000 
prejel Anton Glavan za svoje dol-
goletno delo na področju kulture 
in športa. Leto pozneje je častni 
občan postal Anton Košir, dol-

goletni ižanski župnik, danes še 
vedno aktiven kot rektor svetišča 
Kraljice miru na Kureščku. Prva 
in za zdaj edina ženska, ki ji je 
bilo podeljeno najvišje priznanje 
Občine Ig leta, je Mira Gantar. 

Leta 2012 je naziv častni občan 
pridobil Alojz Kobal za svoje 
»dolgoletno aktivno in požrtvo-
valno delo na področju družbe-
nih dejavnosti in prispevek pri 
razvoju občine Ig«. Lani je častni 
občan postal Jože Pozderec, ki 
je duhovni vodja ižanske župnije 
zadnjih 16 let. »V svojem delo-
vanju na Igu je pomembno pri-
speval k napredku naših krajev 
in ureditvi občinskega središča,« 

je bilo takrat zapisano v obra-
zložitvi. 

Če se bo peterici častnih 
občanov Občine Ig letos pridružil 
še kdo, bomo videli na osrednji 
prireditvi ob občinskem prazniku, 
ki bo potekala v petek, 20. marca, 
na Igu. Vse letošnje nagrajence 
pa bomo predstavili v prihodnji 
številki Mostiščarja.

Maja Zupančič

Imenovana  
dva podžupana

Prvega decembra 2014 je župan 
sprejel sklepa o imenovanju dveh 
podžupanov (UL RS št. 3/2015). 
Podžupana Občine Ig sta postala 
Franc Toni in Tone Krnc, ki sta to 
funkcijo opravljala že v preteklem 
mandatu. Oba funkcijo opravljata 
nepoklicno. Naloga podžupana 
je, da županu pomaga pri njego-
vem delu ter opravlja posamezne 

naloge iz njegovih pristojnosti 
župana, za katere ga župan poo-
blasti. Podžupan tudi nadomešča 
župana ob njegovi odsotnosti ali 
zadržanosti. V času nadomeščanja 
opravlja podžupan tekoče naloge 
iz pristojnosti župana in tiste nalo-
ge, za katere ga župan pooblasti.

Maja Zupančič

Športni dogodki v počastitev  
občinskega praznika
Rokometni klub Mokerc – Ig
Razpored rokometnih tekem za občinski praznik 2015:

• Petek, 13. 3. 2015
Mini rokomet − turnir, ob 15.30
ŠD Mokerc Ig 1 – ŠD Mokerc Ig 2

• Sobota, 14. 3. 2015
Člani, ob 19.30
ŠD Mokerc Ig – MRD Dobova
Kadeti, ob 17:00
ŠD Mokerc Ig – RD Loka 2012
Starejši dečki A, ob 15.15
ŠD Mokerc Ig – RD Loka 2012
Starejši dečki B, ob 13.30

ŠD Mokerc Ig – RD Loka 2012

• Nedelja, 15. 3. 2015
Mlajši dečki B, ob 11.30
ŠD Mokerc Ig – RK Drava Ptuj

Mini rokomet − turnir, ob 9.00
ŠD Mokerc Ig 3 – ŠD Mokerc Ig 4
ŠD Mokerc Ig IG 3 – ŠD Mokerc Ig 4
ŠD Mokerc Ig IG 4 – ŠD Škofljica 4

Informacije: www.mokerc-drustvo.si

Karate-do klub Ig Shotokan 
organizira Dan odprtih vrat v okviru občinskega prazni-
ka. Možnost ogleda in poizkusne vadbe karateja za vse 
generacije
18. 3. 2015, Mala telovadnica OŠ Ig 

Informacije: www.karateig.com

Šahovski klub Ig 
organizira 13. Mladinski šahovski turnir Ig. Turnir bo 
potekal v nedeljo, 29. 3. 2015, s pričetkom 
ob 10. uri v športni dvorani OŠ Ig.

Informacije: www.sk-ig.si

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 .



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 – Zbirni center Matena-Ig

Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz 
gospodinjstev – njihova oddaja je brezplačna. Gradbenih 
odpadkov ne sprejemamo.
Delovni čas: ob sobotah med 9. in 12. uro (ob praznikih zaprto) 
Dodatne informacije: Občina Ig: 01/280-23-12 (Uroš Čuden)

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.
Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
−  prek elektronskega obrazca, ki ga najdete  

na www.obcina-ig.si

Krajevni urad Ig

Občane obveščamo, da je Krajevni urad Ig, ki deluje v 
prostorih Občine Ig, odprt samo ob sredah  
med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00.
Več informacij: Krajevni urad Ig, tel.: 01/286-20-03 v času 
uradnih ur ali Upravna enota Ljubljana, tel.: 01/306-32-00.

  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.

Župan 01/280-23-02
Direktor občinske uprave 01/280-23-04
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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Odvoz bioodpadkov
Sporočamo, da s prvim marcem v vaši občini prehajamo na pogostejši 

odvoz bioodpadkov – tj. takšno pogostnost odvoza, kot je bila pred 
lanskim prvim decembrom. 

Morebitne spremembe v urniku lahko preverite prek spletne aplikaci-
je Moji odvozi (www.mojiodpadki.si/odvozi), ste pozorni na datume na 
položnicah ali pokličete v Snagin center za podporo in pomoč uporab-
nikom na telefonsko številko 01/477-96-00.

JP Snaga, d. o. o.

Čistilna akcija 
Spomladanska čistilna akcija bo potekala v soboto, 28. marca 2015, 

po celotnem območju Občine Ig. Navodila bodo vaški sveti in društva 
dobili dodatno.

Uroš Čuden

Vabljeni na čistilno akcijo!          Foto: Matjaž Zupan
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Uradne objave
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (UL RS, št. 129/06 s spremembami), 18. člena Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča (UL RS, št. 107/99), je Občinski svet občine Ig na svoji 3. redni seji dne, 18. 12. 2014 sprejel 

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  

na območju Občine Ig za leto 2015

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Ig za leto 2015 znaša 0,002577 
EUR/m2.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v UO Občine Ig, uporablja pa 
se od 1. januarja 2015 dalje.

Datum: Ig, 18. 12. 2014 Župan Občine Ig
Številka: 422/047/2014 Janez Cimperman l. r.

Občina Ig
št. 2, marec 2015

Koledar izdaj 
Mostiščarja v letu 2015

Mesec
Rok za oddajo 

prispevkov
Predviden  

izid

Marec 26. 2. 2015 13. 3. 2015

April 2. 4. 2015 17. 4. 2015

Maj 7. 5. 2015 22. 5. 2015

Junij 4. 6. 2015 19. 6. 2015

Julij,  
avgust / Mostiščar  

ne izide.

September 27. 8. 2015 11. 9. 2015

Oktober 1. 10. 2015 16. 10. 2015

November 5. 11. 2015 20. 11. 2015

December 3. 12. 2015 18. 12. 2015

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

Uredništvo Mostiščarja

Popravek v koledarju 
prireditev

V koledarju prireditev, ki je bil priložen februarski številki 
Mostiščarja, je prišlo do pomote pri izpisu organizatorja 
dogodka v mesecu marcu. Dogodek Materinski dan orga-
nizira Društvo za turizem, kulturo in šport Iška vas, in ne 
Društvo Zapotok. Društvu za turizem, kulturo in šport Iška 
vas se za napako iskreno opravičujemo.

Občinska uprava

Zloženka Parkiraj in pelji se 
V prejšnji številki Mostiščarja nekateri žal niste pre-

jeli priložene zloženke Parkiraj in pelji se. Našli smo 
tudi tiskarskega 
škrata (na zemlje-
vidu je bila vas 
Dobravica pomo-
toma zapisana kot 
Dobovica). Novo 
zloženko lahko 
dobite na Občini Ig 
ali na spletni strani  
www.obcina-ig.si.

Natalija Skok, 
občinska uprava
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17. Podkrimski pustni karneval
Na pustno soboto, 14. februarja, je imel letos svoj god tudi sveti 

Valentin, ki mu že pregovorno pravijo prvi pomladin, in tako je s 
kurenti na našem Podkrimskem pustnem karnevalu odganjal zimo. 
Ali jim je uspelo?

Še pred uvedbo julijanskega 
koledarja so na pusta praznovali 
novo leto. Že za časa poganov 
so se ljudje radi našemili, seveda 
je bila takrat to izrazito moška 
domena – verjeli so namreč, da 
se bodo z maskiranjem približali 
onostranstvu. Maskirali pa so se 
tudi v starem Rimu, saj so sredi 
zime praznovali dan, posvečen 
bogu Saturnu, verjeli so namreč, 
da jim bo Saturn prinesel bogato 
letino.

Ko so v srednjem veku pust 
prevzeli kristjani, so ga poimeno-
vali karneval, kar v izpeljanki iz 
latinščine pomeni 'pustiti meso', 
dan po pustu se namreč začne 
40-dnevni post. Pustovanja so v 
sedanjem času mogoče manj izra-
zita kot včasih, so se pa običaji oz. 

pustovanja ohranili še v večjem 
delu Slovenije. Eno od njih je tudi 
naš Podkrimski pustni karneval, ki 
je bil letos sedemnajstič. 

Za lep začetek pustne sobote je 
že dopoldne v šotoru pred stav-
bo Občine Anita poskrbela, da so 
bile pustne šeme lepo namazane, 
plesni par Klemen in Barbara s 
Talentov sta z ekipo učila otroke 
plesnih veščin in na koncu izbra-
la tudi najlepšo otroško masko, 
Brigita iz Balon-Cvet Arta pa je 
otroke razveseljevala s figuricami 
iz balonov.

Na parkirišču pred občino so 
svoje stojnice postavila društva 
in ponujala pustne dobrote. 
Lahko ste se okrepčali na stojnici 
Čebelarskega društva Ig, Društva 

Zapotok, Kulturnega društva 
Mokrc ter Društva žena in deklet 
na podeželju Ig, seveda ni manj-
kal tudi Fredi z baloni, sladkorno 
peno ter pokovko.

Ob 14. uri pa je šlo zares in 
s himno karnevala, ki jo pojejo 
naše Borovničke, se je karneval 
začel. Kot se spodobi, je bila v prvi 
vrsti protokolarna konjenica 
Občine Ig, za njimi pa mažoret-
ke, Pihalni orkester Bežigrad in 
žonglerji.

Sledila sta jim maskoti karne-
vala in varuha naših podkrimskih 
vasi Krimski mož in Povodni 
mož ter Konjerejsko društvo Krim 
s svojim prizorom Divji zahod in 
Club Cavallo z Mc Donaldsom 
na konju.

Za njimi so se v sprevod vključili 
številčni Pobegli gumbi iz Vrtca 
Ig, kjer so v prizorih sodelovali 
tako otroci kot starši in vzgojite-
ljice. Na voljo je bilo vse od gum-

bov, sukanca, šivanke, bucik − kot 
v Krojačku Hlačku … Za njimi pa 
še skupina Če ne bomo brali nas 
bo pobralo iz Osnovne šole Ig. 

Občina Ig letos praznuje 
20-letnico svojega delovanja in 
za ta jubilej so iz SVS Škrilje posta-
vili pravi slavnostni mlaj. Njihova 
Postavitev slavnostnega mlaja 
ob 20-letnici občine je bila res 
lep prizor.

Prvič so se letos na karnevalu 
predstavili člani Gobarsko miko-
loškega društva Ig s prizorom V 
lepoti je strup. Bile so prav lepe 
mušnice. Sledili so jim še prizori 
iz TD Krim Čarovnica Johanca, 
TD Kurešček Zaljubljeni medo in 
njegovi prijatelji ter Cestni pro-
met na vodi iz Društva za turizem, 
kulturo in šport Iška vas. Prikazali 
so, kaj pomeni, če te zalije voda 
... Za njimi pa je v sodelovanju 
s PGD Iška vas in ostalimi sledil 
še Pokop pusta − tradicionalna 
maska iz Iške vasi. Sledila jim je 

Vodni potniški promet do Iške vasi

Maskoti karnevala – Krimski in Povodni mož

Medo s prijatelji s Kureščka

Divji zahod



Ižanska kamelaŠ’jma V lepoti je strup

a k t u a l n o

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

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a r e c  2 0 1 5

9

Pekarna Maš miš iz Bevk Halubajski zvončari s Hrvaške

nepogrešljiva Ižanska kamela s 
svojim prijatelji Arabci. V pustne 
maske so se preoblekli tudi člani 
Športnega društva za bejzbol in 
softball Barje. TD Krim je v svojem 
prizoru Klinika Medikor predsta-
vilo, kaj vse se dogaja za vrati te 
priznane klinike, za njimi pa se 
je s koračnicami predstavil še en 
orkester, in sicer pihalni orkester 
Litostroj.

Zadnja leta skoraj ne mine kar-
neval brez simpatičnih ljudskih 
godcev iz KUD Odpev iz Gorišnice.

Vrtačarji iz Lesc oz. Gorenjske 
ovce gredo v maškare so se 
naveličale poležavanja, in zato so 
se udeležile pustnega karnevala. 
Iz čudovite vasi na barju Bevke so 
prišle bevške maškare s Pekarno 
Maš Miš, kjer pečejo dobrote z 

veliko ljubeznijo. Iz Vrbovega pri 
Ilirski Bistrici je prišla etno skupi-
na Š΄jme, ki predstavljajo like iz 
bližnje preteklosti: hudiča, lovca s 
kleščami in zvonci, cuprnco, zele-
na, medota, opico, cigana, lepe-
ga, raušvica, slona, zastavonoša, 
muzikanta, ta starega, ta staro, 
babo v košu. Delijo se na lepe in 
grde oz. na dobre in na hudobne 
ter predstavljajo boj med dobrim 
in zlim ter med svetlobo in temo. 
Že kar nekaj let zapored pa na Igu 
preganjajo zimo gostje s Hrvaške, 
in sicer Halubajski zvončari − 
zvonarji, ki ohranjajo edinstven 
narodni običaj z maskami, težkimi 
do 12 kg. Iz ŠKTD Lokvanj Podpeč-
Preserje se je na karneval pripelja-
la Angela Merkel s slovenskimi 
politiki. Najštevilčnejša je bila 
proti koncu povorke še skupina, 

ki ne sme manjkati na takih karne-
valih, to so skupine iz Pobrežja z 
liki rusa, orači, pokači in kurenti. 
Kurenti so prišli še iz TD Podgorci.

Čisto na repu povorke pa nam 
je domačin Radko predstavil še 
dobo koliščarjev oz. mostiščarjev 
s pravo koliščarsko kolibo. 

Ves čas karnevala pa sta za 'red 
in mir' skrbela dva miličnika na 
hoduljah. Za veselo razpolože-
nje in zaključek karnevala pa je v 
šotoru poskrbeli ansambel Ponos. 
Predstavitev skupin v krožišču je 
vodila Ksenija Rebeka Matković.

Na pomoč so nam priskočili, za 
kar se jim zahvaljujemo:
− Gasilska zveza Ig in njeni člani, 

ki so poskrbeli, da je povorka 
potekala nemoteno, 

− člani Športnega društva Mokerc 

Ig, Šahovskega kluba Ig in 
Gobarsko mikološkega društva 
Ig, ki so poskrbeli za skupine na 
začetku povorke na Baniji ter 
pred Kovinsko industrijo Ig.

Zahvaljujemo se tudi sponzorjem: 
− Fredi, Novak Manfred, s. p., 

Domžale
− Kavarna Studenec, d. o. o., Ig
− Taubi T.R., d. o. o, Ig
− Pekarna Pečjak, Škofljica 
− Gostilna Čot, Pijava Gorica 
− Pekarna Kovačič, Ljubljana

Hvala tudi vsem posamezni-
kom in vsem drugim neimenova-
nim, ki so pomagali, da je priredi-
tev uspela. Hvala vsem.

Nasvidenje spet prihodnje leto.

Marica Zupan
Foto: Matjaž Zupan



Brežina Iščice po posegu                     Foto: Barbara Vidmar, DOPPS
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Pod krinko 'nujnih' protipoplavnih del  
uničili reko Iščico 

Delna privatizacija javne vodnogospodarske službe pred leti že 
kaže uničujoče posledice za naravo in poplavno varnost. V sklopu 
protipoplavnega akcijskega načrta je Hidrotehnik prejšnji mesec v 
celoti uničil obrečno mehkolesno loko na spodnjih petih kilometrih 
toka reke Iščice na Ljubljanskem barju. 

Po več velikih poplavah lani je 
novembra Vlada RS na vrat na 
nos sprejela Akcijski načrt inter-
ventnih aktivnosti zaradi poplav. 
Vlado je treba pohvaliti za hiter 
odziv, ne pa tudi za kakovost 
dokumenta. Ker je pred dobrim 
desetletjem Slovenija privatizirala 
pomemben del javne vodnogo-
spodarske službe, je pri strokov-
nih odločitvah zdaj v preveliki 
meri odvisna od interesov priva-
tnih vodarskih podjetij. 

Tako se je v nujnem akcijskem 
načrtu znašla vrsta dragih pro-
jektov, ki za poplavno varnost 
nimajo nikakršnega pomena. 
Med njimi je bila tudi 100.000 
EUR 'vredna' sanitarna sečnja 
obrežnega vrbovja ob reki Iščici 
na Ljubljanskem barju. Tu je treba 
poudariti, da je Iščica ena od 
redkih skoraj v celoti ohranjenih 
naravnih rek v državi, varovana 
z režimom krajinskega parka in 
območja Natura 2000. 

Sporna dela na Iščici je 
vodnogospodarsko podjetje 

Hidrotehnik, d. d., izvedlo v janu-
arju 2015. V celoti so posekali 
vse obrežne gozdiče in mejice, 
med njimi številne stoletne vrbe. 
Pustili so le po eno drevo na vsa-
kih 20 do 30 m. Uničenje je bilo 
izvedeno na spodnjih 5 km toka 
reke Iščice od izliva v Ljubljanico 
gorvodno. S tem je bil uničen dra-
gocen življenjski prostor. Narava 
bo potrebovala stoletje, da bo v 
celoti zacelila zadane rane. 

Namen pregrešno drage sečnje 
stoletnih vrb in obrežnih mejic 
naj bi bil »izboljšanje prevodnosti 
in zmanjšanje poplavnosti«, kar 
je popolni nesmisel. Ljubljansko 
barje je naravni zadrževalnik viso-
kih voda, ki varuje Ljubljano pred 
povodnimi. Ob visokih vodah na 
Barje priteče tudi več kot 700 m3 
vode na sekundo, Ljubljanica pa 
je lahko odvede z Barja manj kot 
300 m3/s. Če bi z vodnogospo-
darskimi deli uspeli pomembno 
povečati odtok vode z Barja (npr. 
za 100 m3/s), bi s tem povzročili 
petstoletne poplave v vzhodnem 
delu Ljubljane, potopili Papirnico 
Vevče in naselja še naprej dolvo-

dno. Na Barju pa kljub temu vode 
ne bi bilo bistveno manj.

Ker so se akterji pri uničevanju 
Iščice sklicevali na nujnost pose-
ga – grozila naj bi namreč nepo-
sredna nevarnost za življenja in 
premoženje ljudi (!) – so se Iščice 
lotili brez slehernih dovoljenj, ki 
so sicer predpisana za poseganje 
v zavarovana območja narave in v 
območja Natura 2000. Nezakoniti 
poseg je DOPPS dne 19. 1. 2015 
prijavil okoljski inšpekciji, ki je 
nemudoma ukrepala. Uničujoča 
dela so bila še isti dan ustavljena, 
a škoda je bila na večjem delu 
Iščice že storjena. Še isti dan (19. 
1. 2015) je DOPPS od ARSO zahte-
val dokumente in dovoljenja, na 

osnovi katerih se je poseg izvršil. 
Pri uničenju Iščice so bili prekr-

šeni številni nacionalni in evropski 
predpisi – od vodne in habitatne 
direktive do Zakona o ohranjanju 
narave. Obstaja tudi sum kaznive-
ga dejanja uničenja zavarovane-
ga območja. V prihodnjih tednih 
bomo na DOPPS-u podrob-
no proučili primer in pretehtali 
možnosti, da se proti odgovornim 
osebam sproži ustrezne kazenske 
postopke in postopke za ugotovi-
tev okoljske škode.

Društvo za opazovanje in  
proučevanje ptic Slovenije

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

Zbor krajanov v Iški vasi
Na pobudo župana občine Ig Janeza Cimpermana sta vaška sveta 

Iška vas in Iška 20. 2. 2015 sklicala zbor krajanov. Udeležilo se ga je 
75 krajanov Iške vasi, Iške in Gornjega Iga.

Na dnevnem redu sta bili dve 
točki:

1. Protipoplavni ukrepi:
Župan je predstavil idejno 

zasnovo protipoplavnih ukrepov, 
ki naj bi ublažili posledice 
morebitnih bodočih poplav reke 
Iške. Poudaril je, da ti ukrepi poplav 
ne morejo odpraviti, ampak jih 
bodo le ublažili. Prisotni so pred-
stavitvi z zanimanjem sledili. V 
razpravi so bili podani komentarji 

in pripombe, za katere je župan 
zagotovil, da jih bodo proučili. Če 
so utemeljene, jih bodo posku-
šali upoštevati pri končnem pro-
jektu. Župan je poudaril, da je 
podal o protipolavnih ukrepih 
samo informacijo, zato sklep ni 
potreben.

2. Avtobusno obračališče:
Obračališče avtobusa na progi 

19I Tomačevo-Iška vas je nasproti 
hiše družine Žagar (Iška vas 48), 

ki trdi, da avtobusi povzročajo 
neznosen hrup, zato si že dalj časa 
prizadevajo za prestavitev obra-
čališča. Gospa Žagar je predstavila 
svoje argumente. Župan je poja-
snil, da trenutno ni niti finančnih 
niti tehničnih možnosti za pre-
stavitev obračališča. Možnosti sta 
samo dve: obračališče ostane tam, 
kjer je, ali pa se linija do Iške vasi 
ukine.

Zaradi obveznosti je župan po 
tej razlagi zbor zapustil.

Med prisotnimi krajani se je raz-
vila burna razprava. Oglašali so se 
krajani, ki živijo tik ob cesti, avto-

busno postajališče je pred njiho-
vo hišo, brunarica na Produ je v 
njihovi neposredni bližini, 'kevder' 
v Gasilskem domu je tik pod nji-
hovim oknom ... Vsi imajo težave s 
hrupom, vendar se ne pritožujejo, 
saj se zavedajo, da so njihove hiše 
na taki lokaciji in da tako pač je. 
Po razpravi so prisotni soglasno 
sprejeli sklep: Prisotni krajani Iške 
vasi, Iške in Gornjega Iga vztra-
jajo, da avtobus na progi št. 19I 
Tomačevo-Iška vas še naprej vozi 
po nespremenjeni trasi in ustalje-
nem voznem redu.

SVS Iška vas in SVS Iška
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Kdor ni proti nam, je z nami
Februarja mineva 26 let od 

ustanovitve Slovenske demokrat-
ske stranke. Predsednik Janez 
Janša je na slavnostni akademiji 
ob tej priložnosti dejal: »Leto 2014 
ni bilo navadno leto. To je bilo 
leto, ko smo šli štirikrat na volišče, 
in leto, ko so želeli SDS izbrisati 
iz političnega prizorišča ali pa jo 
vsaj popolnoma marginalizirati.« 
Spomnil je na rek »kadar vijejo 
viharji, takrat se drevesa svojih 
korenin zavedo«. »V SDS smo se 
zavedli, kje so naše korenine, in 
izkazalo se je, da so globoko,« je 
ponosno dejal in nadaljeval: »SDS 
je stala, se borila in obstala.« 

»SDS je, kljub temu da je bila 
soočena s poskusom uničenja ali 
vsaj marginalizacije, opozicijsko 
vlogo sprejela kot odgovorna 
stranka. Ko gre za ukrepe, ki želijo 
izboljšati standard ljudi, tudi to 
vlado, ki je nastala na podlagi 
nelegitimnih volitev, podpiramo. 
Žal pa je teh predlogov relativno 
malo,« je bil kritičen Janša, saj je 
SDS kot opozicijska stranka pre-
dlagala več zakonov, kot pa je bilo 
število zakonov, ki jih je predlaga-
la vlada in vse druge stranke sku-
paj. »Pripravljeni smo sodelovati 
z vsakim, ki je pripravljen delati 
v dobro Slovenije. Naše geslo je: 

kdor ni proti nam, ta je z nami. 
Naša vrata so vedno odprta,« je 
dejal predsednik SDS. 

Na slavnostni akademiji so bili 
podeljeni tudi diamantni in zlati 
znaki, ki so jih prejeli najzaslu-
žnejši člani. Najvišje priznanje, 
diamantni znak, je prejel Slavko 
Kmetič. IO SDS je odobril tudi 
druga priznanja, ki pa se pode-
ljujejo na konferencah občinskih 
odborov. Konferenca OO SDS Ig 
bo v maju in tam bomo pode-
lili dva bronasta znaka, in sicer: 
Simoni Pavlič in Tončki Jeraj za 
aktivnosti v okviru odbora ter 
volilnih kampanij.

SDS je stranka vrednot in tra-
dicije in je v nasprotju s stranka-
mi, ki nastanejo kot projekt za 
ene volitve, stranka, ki raste in 
se razvija. Prihajajo novi in mlajši 
člani, ki delijo vrednote domolju-
bja, pravičnosti, resnice, enakih 
možnosti. Na Igu smo ponosni, 
da imamo zelo aktiven podmla-
dek ter aktivno svetniško skupino, 
zato si bomo še naprej prizadevali 
za izboljšanje pogojev za življenje 
v naši občini. Če si tega želite 
tudi vi, vas vabimo, da se nam 
pridružite.

Tone Krnc,
predsednik OO SDS Ig

Modri pogled na dogajanje v občini
Zadeve se v Občini Ig še naprej 

rešujejo neskladno s predpisi 
ali drugače rečeno 'po domače'. 
V sredo, 28. 1. 2015, so svetniki 
Občinskega sveta Občine Ig po 
elektronski pošti prejeli vabilo 
na dopisno sejo, sklicano že za 
naslednji dan. O seji bi morali biti 
obveščeni v doglednem roku, 
da bi si lahko gradivo ogledali 
in naštudirali ter organizirali čas 
za sejo. V pravilih občine je rok 
za vabilo na sejo vsaj teden dni 
prej! Sprašujemo, zakaj je bila seja 
sklicana na vrat na nos in zakaj 
so svetniki plačani, če naj delajo 
tako? 

Na dopisni seji je šlo za potr-
ditev Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka prostorske-
ga reda Občine Ig (v nadaljeva-
nju prostorski akt) in za prodajo 
zemljišč v lasti Občine Ig. SMC 

smo ob tem takoj poslali opozo-
rilo na Občino Ig, da dopisna seja 
ni ustrezna, če gre za spremembe 
prostorskega akta, saj ne zado-
sti pogojem dopisne seje, kot so 
navedeni v Poslovniku Občinskega 
sveta Občine Ig (v nadaljevanju 
Poslovnik). Sprememba prostor-
skega akta ni ne zadeva manjšega 
pomena, še manj pa tako nujna 
zadeva, da je ne bi mogli reše-
vati na redni seji sveta. Predmet 
obravnave so bile poleg odprave 
očitnih napak in uskladitve s ter-
minologijo tudi vsebinske spre-
membe prostorskega akta, ki bi 
vsekakor narekovale obravnavo 
na redni seji. 

Zaradi vseh teh razlogov smo 
odgovorne pozvali k sklicu redne 
seje občinskega sveta. Kot še 
vsakič do zdaj pa je bil naš pre-
dlog zavrnjen. Od zaposlene na 

Občini Ig smo prejeli obrazložitev 
okoli postopka, da naj bi se te 
spremembe sprejemale skladno 
z določili Zakona o prostorskem 
načrtovanju. Nujnost zadeve pa so 
utemeljevali z dejstvom, da ure-
ditev te problematike zahtevajo 
bodoči občani oz. investitorji, ki 
ne morejo pridobiti gradbene-
ga dovoljenja, saj so postopki za 
pridobitev gradbenih dovoljenj 
ustavljeni. 

Menimo, da je odgovor neu-
strezen, saj nujnost zadeve nika-
kor ne more utemeljevati dejstva, 
da so postopki izdaje gradbenih 
dovoljenj ustavljeni, saj tovrstni 
upravni postopki praviloma tra-
jajo dolgo. Prav tako je neustre-
zna obrazložitev glede sprejema-
nja sprememb skladno z določili 
Zakona o prostorskem načrtova-
nju, ko pa ta izrecno napotuje na 

uporabo Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Ig in na postopke, 
ki so tam opredeljeni za spre-
jem odlokov. S tem da kratkega 
postopka za sprejem sprememb 
oz. dopolnitev odlokov, kot so 
navedli pripravljalci sprememb, 
naš Poslovnik sploh ne pozna. 
Torej je bil uporabljeni postopek 
popolnoma nepravilen.

Na koncu pa naj poudarimo, da 
svetniki SMC nismo nasprotovali 
predlaganim spremembam pro-
storskega akta, temveč le postop-
ku, po katerem so jih sprejeli, in 
dejstvu, da so tako pomembno 
vprašanje uvrstili na dopisno sejo.

Lokalna skupina  
SMC Občina Ig

D R U Š T V A

Priznana novinarka, zgodovinarka, doktorica 
zgodovinskih znanosti in avtorica več knjig o 
osamosvojitvi Slovenije dr. Rosvita Pesek, ki 
je spremljala demokratizacijo Slovenije od 
blizu, je napisala knjigo o Pučniku. Zapisala 
je: »Zgodovina bo dr. Jožeta Pučnika pomnila 
in obravnavala kot osamosvojitelja. Kot 
motor slovenske demokratizacije in snovanja 
nove države. Zame je dr. Jože Pučnik veliko 
več. Je navdih in vzor. Njegova veličina 
ni le v njegovih zrelih letih, ko je zapustil 
varno zavetje zdomske Nemčije in prišel 
v negotovo SFRJ, kjer je para že dvigovala 
pokrov. Njegova veličina je v mladostni 
zagnanosti, idealizmu in nepopustljivosti.«

Območno združenje VSO Velike Lašče, Škofljica,  
Ig in Brezovica vabi na predstavitev knjige

PUČNIK avtorice dr. Rosvite Pesek.

Predstavitev bo v sredo, 18. marca 2015, ob 19.00,  
v dvorani Centra Ig (Banija 4).

V programu bo sodeloval pevski zbor VSO Triglav Ig.
Prisrčno vabljeni!
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29. občni zbor Konjerejskega društva Krim
Občni zbor je potekal 31. januarja v dvorani kulturnega doma v 

Iški vasi. Vsebino zbora smo združili v osem obširnih točk. V začet-
ku je naš predsednik Jože Škulj pozdravil vse navzoče in predlagal 
delovno predsedstvo. Po minuti molka, posvečeni lani preminule-
mu članu Janezu Mrkunu, so sledila poročila predsednika, tajnika, 
blagajničarke, disciplinske komisije, gospodarja društva, nadzor-
nega odbora ter poročila vseh treh sekcij. Poročila so bila s strani 
celotnega članstva soglasno sprejeta in z dvigom rok tudi potrjena. 

Tudi letos je občnemu zboru 
prisostvoval naš cenjeni župan 
Janez Cimperman (zaradi kopi-
ce obveznosti nas je kmalu po 
končanem OZ že moral zapusti-
ti). V pozdravni besedi je pohvalil 
sodelovanje društva z Občino Ig 
in obljubil pomoč občine tudi v 
prihodnje.

Ker je letos je minilo tudi šti-
riletno obdobje delovanja vseh 
organov društva, smo izvolili 
novo vodstvo. V upravni odbor in 
različne komisije je bilo izvoljeno 
le nekaj novih članov, po večini 
pa je 'zasedba' ostala enaka. Tudi 

na 'čelu' društva ni sprememb. 
Naš predsednik še vedno ostaja 
Jože Škulj, ki se je v vseh teh letih 
izkazal kot odličen voditelj.

Predsednik delovnega predsed-
stva je pod točko pet dal besedo 
gostom. Predstavniki (pobratenih 
društev, sosednjih prijateljskih 
društev in ustanov) so v svojih 
govorih navajali vzorno sodelova-
nje z našim društvom, predstavili 
novitete na njihovem področju 
in vsebino zastavljenih načrtov za 
prihodnje. 

Sledila je predstavitev načrtov 
za leto 2015. Vodstvo KD Krim 

si je za prihajajoče leto zastavilo 
obširen plan dela in resnično bo 
treba zavihati rokave.

Vsako leto komisija za nagrade 
in priznanja ob pomoči upravne-
ga odbora nagradi najbolj priza-
devne članice in člane. Tudi letos 
smo podelili priznanja za 10, 15, 
20 in 25 let aktivnega delovanja v 
društvu. Za 30 let aktivnega delo-
vanja v društvu pa bosta priznanji 
(Jože Škulj, Slavko Pavlič) podelje-
ni ob svečanosti na naslednjem 
občnem zboru (2016) s preosta-

limi nagrajenci. Najbolj zaslužni, 
najboljši tekmovalci in najboljši 
rejci so tudi tokrat prejeli poseb-
na priznanja za svoje dosežke. S 
točko razno smo končali uradni 
del občnega zbora, ki je prešel 
v prijetno druženje ob dobri 
hrani, še boljši kapljici in ogledih 
videoposnetkov z dirk na našem 
hipodromu. Zagotovo se tudi 
naslednje leto snidemo. Morda še 
številčnejši, saj bomo praznovali 
jubilejni 30. občni zbor KD Krim!

Jani Šivc,
KD Krim

Občni zbor Konjerejskega društva Krim

Vodstvo KD Krim

Pustovanje v Brestu 
Na pustno nedeljo smo se člani 

in prijatelji Društva upokojencev 
Ig zbrali na tradicionalnem 
pustnem srečanju. Letos so 
pustni dnevi sovpadli z valenti-
novim in morda je bilo zato letos 
manj mask kot prejšnja leta. 
Navsezadnje namen srečanja niti 
ni pomemben, pomembno je, da 
je bilo druženje veselo. Za raz-
položenje je skrbel duo Litijski 
odmev. Zabavali so nas že četr-
tič. Izbor plesne glasbe je zado-
voljil vsak plesni okus in znanje. 
Izpolnjevali so tudi plesne želje. 

Nekaj besed o maskah. Tri naj-
boljše so bile nagrajene. Tam se 
je valjal neki neposlušni medved, 
bilo je potrebnih nekaj klofut, da 
je vstal – medved, se razume. Pa 
neka osa, ki se je vztrajno izdajala 

za čebelico. Res je, da ena in druga 
boleče pičita, ampak čebelarska 
duša ose ne more sprejeti za 
čebelo. Zanimiva je bila 85-letna 
mucka, ki se je sukala po plesišču 
v ritmu polke s hitrostjo, ki bi jo 
težko dohajala 25-letnica. S svojo 
spremljevalko se ja tam sprehajal 
neki naduti bankir. 

Zanimiva je bila maska, ki se 
je od nekod priklatila še ped ura-
dno predstavitvijo mask. Povsem 
nedolžno se je sprehajala med 
plešočimi, poskušala z njimi vzpo-
staviti stik z očmi, kar pa roko na 
srce ni bil najlepši pogled – mislim 
obraz te maske. In tako se je spak 
počasi ogrel in izza pasu oz. hlač 
mu je prilezel dirndl zavidljive, da 
ne rečem že kar strašljive veliko-
sti. V takšnem stanju si je zaželel 

zaplesati z menoj. To je postavilo 
pod vprašaj mojo usmerjenost, 
saj veste, katero mislim, zato sem 
ga odločno zavrnil. A s tem ni bilo 
konec. Za ples je pobaral mojo 
ženo in na preizkušnjo postavil 
njeno stanovitnost. Dobro sem 
jo odnesel. Žena ni niti za hip 
oklevala in je povabilo odločno 
zavrnila. Morda pa predsednik ni 

najboljša izbira za tovrstne štose.
Pravijo, da nikoli ni prepozno. 

Ne boš mene videl plesati, je pred 
leti izjavil naš Lojze. In res, leta ni 
plesal. A tisto nedeljo se je našla 
Eva, ki je našega Lojzeta zapeljala 
na plesišče. In sta zaplesala. Bravo, 
Eva, bravo, Lojze. 

Štefan Bunič

Najboljše maske 
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Bili smo na Igmanskem pohodu 2015
»Smrt fašizmu!« »Tako smo se 

pozdravljali takrat,« je nadaljeval 
tovariš Albin Pibernik, potem ko 
mu je navdušena množica odgo-
vorila z gromkim »Svoboda naro-
du!« »S tem pozdravom smo šli 
v prihodnost, ki zaradi nekaterih 
žal ni več taka, kakršno smo si 
predstavljali. Živih nas je še osem 
ali deset, večina živi v Beogradu. 
Ko smo se vzpenjali na Igman, 
je bilo tako kot danes, le veliko 
bolj mrzlo. Bili smo slabo obuti in 
oblečeni ter utrujeni in zaspani. 
Mraz nas je vabil k spancu, a smo 
kljub temu zdržali. Imel sem 11 
let. Ne vem več, kako sem ostal 
živ. Spominjam se le, da smo, ko 
smo prišli sem gor, srečali sanite-
tnega referenta 1. proletarska bri-
gade dr. Nikolića. Ko sem stal tam 
ves premražen, mi je rekel: »Kaj je, 
mali? Migaj!« Začel sem migati, 
skakati, in kot vidite, ostal živ.«

Albin Pibernik, zdaj 84-letnik, je 
kot otrok z drugimi borci zmogel 
strahovite napore, izgubil mater, 
nekaj pozneje še očeta. Po vojni je 
postal vojaški in nato civilni pilot. 

Spominska slovesnost ob 73. 
obletnici legendarnega pohoda 
1. proletarske brigade na Igman je 
bila ena od prvih v letu, v katerem 
slavimo 70 let od konca 2. svetov-
ne vojne. Poleg članov Društva za 
ohranjanje spomina na pohod 14. 
divizije iz Laškega in veteranskih 
združenj smo se je udeležili tudi 
nekateri člani Društva Odmev 
Mokrca. Tovariši iz Sarajeva, orga-
nizatorji Igmanskega marša, so 
nas obiskali lani, ko smo se tudi 

dogovorili za tesnejše sodelova-
nje. Konec koncev je bila prav v 
Petelinovih dolinah ustanovljena 
Šercerjeva brigada, ena od treh 
brigad legendarne 14. divizije. 
Njen pohod na Štajersko je bil 
prava epopeja in z Igmanskim 
maršem ena najslavnejših epizod  
narodnoosvobodilnega boja na 
območju nekdanje skupne domo-
vine. 

V Sarajevo smo prispeli v petek 
zvečer. Vso pot je naletaval sneg 
in obetal pravo 'igmansko' vzduš-
je. V hotelu Seos v Hadžićih smo 
se srečali s tovariši iz republik 
nekdanje skupne države. Pogovor 
je bil prijateljski, tovariški. Ko je 
novinar sarajevskega Avaza tov. 
Pibernika vprašal, kaj meni o raz-
padu Jugoslavije, mu je ta odgo-
voril: »Ni bilo prav, kar so naredili. 
Vsi smo izgubili. To bi lahko nare-
dili drugače. Tako pa najbolj trpijo 
nedolžni ljudje, ki jih nihče ni nič 
vprašal.«

Sobotno jutro na Brezovaći. 
Iz zvočnika odmeva vzneseno 
Ide Tito preko Romanije. Povsod 
smeh, objemi, pozdravi …  
Snežinke poplesavajo v vetru. 
Vihrajo zastave – stare, bojne, 
nove … Sreča je srečati prave 
ljudi, biti s tovariši. Poklonimo se 
padlim za svobodo in krenemo. 
V koloni vse do Velikega polja, do 
Mrazišta.

Dobri dve uri mineta, kot bi  
trenil. Pomenkuješ se s tem in 
onim. »Od kod ste? Iz Slovenije? 
Tam sem služil vojsko. Tam živi 

moja tetka …« »Boste poskusi-
li našo pravo, domačo? Malo  
kave?« »Kje je zdaj tisti Slovenec 
s travarico?« »Glej, skakalnice! 
Olimpijske! Tamle pa iztek smuka-
ške proge ...« »Jure Franko nam je 
prismučal medaljo! Volimo Jureka 
više od bureka!« (Jureta imamo 
raje kot burek!) Vmes pa harmo-
nika, naša, slovenska. Pravzaprav 
dve, Miričina na čelu kolone 
in Tonetova zadaj. Da se ve. In 
pesem … 

Prehitevajo nas avtobusi, rešil-
na vozila, cesto čistijo plugi …  
In tu je cilj. Govorniški oder 
čaka. In na njem Amela. vodite-
ljica prireditve. »Z Igmana gre-
sta v svet prečudovita slika, ki je 
vi tu spodaj ne morete videti, in 
sporočilo za vse, ki mislijo, da ne 
moremo biti prijatelji in ohranja-
ti vrednot in pridobitev antifa-
šizma, da se moramo razdvajati. 
Ne, za to ni potrebe. Danes so tu 
Slovenci, Srbi, Hrvati, Bosanci, vsi 
ljudje dobre volje, antifašisti. Ni 
pomembno, od kod prihajamo, 
pomembno je, da smo ljudje in 
da cenimo pridobitve NOB-ja, vse 
žrtve, ki so padle, da imamo lahko 
danes svoje domovine. Tovarišice 
in tovariši, spoštovana mladina. 
Rekla bi tudi gospe in gospodje, 
pa so mi že na Brezovaći povedali, 
da tu ni gospa in gospodov. Tu so 
samo tovarišice in tovariši …«

Zbirajo se pred odrom. Po cesti 
se še kar vije kolona pohodnikov, 
odmevajo mogočne partizanske 
pesmi. Vsem nam je enako hla-
dno, a tudi toplo pri srcu. Nad 

spomenikom ponosno stojijo 
zastave. Zvrstijo se govorniki: 
Ibrahim Čomić – mladim bo ostal 
boj proti vsem oblikam neofašiz-
ma, Hamdija Ljubičić – Igman ni 
navadna planina, je srce Bosne, 
Albin Pibernik – vesel sem, da vas 
je tako veliko, Zdenko Duplančić – 
Slovenci so morali po Hitlerjevem 
prihodu na oblast zapustiti svojo 
domovino in oditi v Srbijo; ta jih 
je sprejela, Bakir Nakaš – leta 1992 
je bil Igman žila odvodnica obko-
ljenega Sarajeva, Amir Vrca – pra-
vijo, da mladina ne slavi boja proti 
fašizmu; tu smo, da jim dokaže-
mo nasprotno, Boris Petković – tu 
smo združeni Bosanci, Hrvati, Srbi, 
Črnogorci, Makedonci, Slovenci – 
mi smo antifašisti; naša dolžnost 
je nadaljevati, kar so začeli parti-
zani, Boro Banović – ne bom začel 
s 'smrt fašizmu', ampak s 'smrt 
neofašizmu in neonacizmu'!

Ob cesti proti Sarajevu stoji 
spomenik, plošča, vdelana v skalo. 
Napis na njej pravi, da je od tod 
krenila na svoj legendarni pohod 
na Igman 1. proletarska brigada. 
Tovariš Albin Pibernik se je v spo-
minu vrnil v tisti 27. januar 1942. 
»Prišli smo do vznožja hriba, pov-
sod je ležal sneg … Zagrizli smo 
se v breg ...« 

Spominov je še veliko, drugo 
leto spet pridemo. Še več nas bo.

Aleksandra Jankovič, 
Društvo Odmev Mokrca

Pohodniki Albin Pibernik
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Zbor članov Društva Fran Govekar Ig
V sredo, 18. februarja 2015, smo se člani Društva Fran Govekar 

Ig zbrali v Centru Ig na 14. rednem letnem občnem zboru. Zbor 
je vodila predsednica Alenka Jeraj, ki je v uvodu predstavila delo 
društva kot celote. 

V okviru društva deluje osem 
skupin: lutkovna, ženski pevski 
zbor, moški pevski zbor, skupina 
Borovničke, likovno-video skupi-
na, mladinska in odrasla gleda-
liška skupina, literarno-glasbena 
skupina ter turistično-razisko-
valna skupina s podmladkom. 
Društvo je zelo dejavno in je 
nosilec kulturnega dogajanja v 
občini. Predstavniki posameznih 
skupin so predstavili delo prete-
klega leta in nanizali glavne kul-
turne dogodke: sodelovanje na 
občinskih in območnih revijah, 

celoletno delo predstavljajo pevci 
na letnih koncertih, Borovničke 
pripravljajo izdajo zgoščenke, 
sodelujemo na vseh občinskih 
prireditvah. Gledališka skupina 
je s predstavo Štajerc v Ljubljani 
gostovala na vseh odrih doma-
če občine in v mnogo krajih po 
Sloveniji. Zelo dejavni so likov-
niki, redno se izpopolnjujejo na 
likovnih delavnicah in prirejajo 
razstave. Turistično-raziskovalna 
skupina bedi nad stalno razstavo 
Koliščarji z Velikega jezera, ki si 
jo čez leto ogleda veliko skupin. 

Pripravljajo tudi tradicionalni koli-
ščarski dan, ki pa ga v lanskem 
letu zaradi deževja ni bilo mogoče 
izpeljati.

Sprejeli smo načrt dela za 
leto 2015, ker pa je letošnje leto 
volilno, je bil izbran nov upravni 
odbor, za predsednico društva pa 
je bila ponovno izvoljena Alenka 
Jeraj.

V lanskem letu smo se soočili 
tudi z izgubo dveh dolgoletnih 
članov. Umrla sta Franc Bolha, član 

MPZ, in slikar Zvone Dobovšek. 
Poklonili smo se jima z minuto 
molka.

Društvo želi v letošnjem letu in 
tudi v prihodnosti nadaljevati z 
začrtanimi kulturnimi dejavnost-
mi. Želimo, da se nam pridruži-
jo novi člani. Verjamemo, da bi 
marsikdo lahko svoj skriti talent 
razvil in pokazal v naših skupinah. 
Vabimo vas k sodelovanju.

Emilijana Meglič

V društvu Fran Govekar Ig smo predlagali, da priznanje 
Občine Ig prejme slikarka Julijana Peršič. Peršičeva je 
s svojim slikarskim čopičem na poseben način zapisala 
naravo, posebnosti barja, koliščarskega življenja in drugih 
motivov, ki so jo nagovorili. Ob prazniku Občine Ig se bo 
predstavila s svojimi slikami v Centru Ig.

Vabimo vas na odprtje  
razstave Julijane Peršič

v ponedeljek, 23. marca 2015, ob 19.00  
v avlo Centra Ig, Banija 4.

Vabljeni!

Razstava del Salvadorja Dalija
V Ljubljani smo imeli možnost, da si ogledamo 

nekaj genialnih del Salvadorja Dalija, španskega 
umetnika, ki je eden najpomembnejših slikarjev 20. 
stoletja. Bil je izurjen risar, najbolj znan po udarnih, 
bizarnih in čudovitih slikah in drugih umetniških 
delih nadrealistične usmeritve. Njegove slikarske 
sposobnosti pogosto pripisujejo vplivu renesančnih 
mojstrov.

Razstavljenih je bilo več kot 200 originalnih gra-
fičnih del iz dveh najobširnejših opusov: Biblie Sacre 

in Božanske komedije. Dalijeve ilustracije za Biblijo, 
pisano v vulgati, sestavlja 105 litografij, narejenih po 
originalnih gvaših, in je najbolj obsežno objavljeno 
Dalijevo delo. Dantejevo delo Božanska komedija pa 
ima v njegovem ustvarjalnem opusu posebno mesto, 
saj se je Dali z lahkoto identificiral s tem velikim 
literarnim genijem. Za ilustracije je Dali med letoma 
1950 in1952 ustvaril 101 akvarel.

Anita Indihar Dimic

Vabilo na občni zbor
Društva za turizem  

kulturo in šport Iška vas

Spoštovani občani, spoštovane občanke, 
člani in simpatizerji Društva za turizem 

kulturo in šport Iška vas!

Vabimo vas na občni zbor  
Društva TKŠ Iška vas, ki bo  

v torek, 17. marca 2015, ob 19. uri v 
kulturni dvorani Iška vas.

K U L T U R A
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Nastop ŽPZ v cerkvi sv. Vida v Preserju
24. januarja je Ženski pevski 

zbor Ig nastopil v cerkvi sv. Vida 
v Preserju z izborom božičnih 
pesmi. Skrivnostni božični čas se 

že poslavlja, mi pa smo s pesmi-
jo želeli poslušalcem še enkrat 
pričarati pričakovanje, čarobnost 
in mir, ki ga v našo vsakdanjost 
prinaša božič. Pred koncertom je 
tamkajšnji župnik daroval sveto 
mašo, bogoslužje pa je s petjem 
spremljal naš zbor ob orgelski 
spremljavi Polone Kukovica. Že 
med mašo smo zapele nekaj zna-
nih božičnih napevov in psalm 
Ave Maria, ob koncu obreda se 
je zbor preselil v prezbiterij in 
kot sklepna pesem je zazvene-
la italijanska uspavanka Dormi, 
dormi. Po kratkem nagovoru naše 
predsednice Vesne Mencej so 

cerkvico napolnili znani in manj 
znani božični napevi: kolednica z 
Gorenč na Koroškem, napev iz 15. 
stoletja, Cvet je vzbrstel prelepi, 
Hitite kristjani, Pojdimo s pastirci 
mi (Bohinj), Srečna si štalca (slo-
venska narodna), Kaj se vam zdi in 
za konec White Christmas.

Gospodu župniku se zahvalju-
jemo, da nas je prijazno sprejel in 
nam omogočil koncert, pevkam 
in zborovodji Iztoku Petriču pa je 
bilo v veselje nastopiti pred polno 
cerkvijo in še enkrat pričarati pra-
znično vzdušje.

Emiljana Meglič

57. Govekarjev večer

Odprtje prodajne razstave  
Drevo življenja in Otroci sveta

V ponedeljek, 16. 2. 2015, se je v knjižnici na Igu predstavila 
skupina otrok in mladostnikov z Downovim sindromom. Pred 
polno dvorano je stopil mladi igralec Blaž, preoblečen v Franceta 
Prešerna, ki je čutno v tej vlogi recitiral dve Prešernovi – Zdravljico 
ter Vrbo.

Moderatorka večera Alenka 
Jeraj, predsednica Društva Fran 
Govekar, je po uvodu predala 
besedo Vlasti Nussdorfer, varu-
hinji človekovih pravic. Vlasta 
Nussdorfer je poudarila pomen 
medsebojnega sodelovanja, pre-
poznavanja in priznavanja spo-
sobnosti otrok s posebnimi potre-
bami in družbene podpore pri 
zagotavljanju spodbudnega oko-
lja. V okviru organizacije Planet 
47, v katero so vključeni otroci 
z Downovim sindromom, njihovi 
mentorji, strokovni vodje ter starši 
otrok, je bila v gradu Brdo decem-
bra uspešno izpeljana prireditev 
z razstavo likovnih del. Namen 
projekta Drevo življenja in Otroci 
sveta je predstaviti se širši javno-
sti in zbirati sredstva za instituci-
je, ki skrbijo za otroke in družine 
otrok z razvojnimi posebnostmi. 
Obenem je povedala, da bo 21. 2. 
Downov koncert v Cankarjevem 
domu, v okviru svetovnega dne 
Downovega sindroma, ki se obe-
ležuje 21. 3., pa potekajo razno-
vrstne dejavnosti in predstavitve 
po Sloveniji.

Večer je bil popestren z 
nastopi otrok in mladostnikov z 
Downovim sindromom. Z izra-
znim baletnim plesom nas je 
navdušila javnosti dobro znana 
Eva Pirnat, ki se je zaradi star-
ševskega in strokovnega rahlo-
čutnega prepoznavanja njene 
nadarjenosti razvila v uspešno 
plesalko in slikarko. Prisluhnili 
smo še recitatorki Tanji, ki je rahlo-
čutno deklamirala pesem Neže 
Maurer Vrabček ter Pavčkovo Kako 
raste mama. Z dvema pesmima je 
občinstvo navdušila tudi pevka 
Labina.

V literarnem delu večera se je 
predstavila pesnica Irena Hegler, 
Ljubljančanka, ki že več let živi 
in ustvarja na Turjaku. Vse njeno 
življenje se prepleta pesnikovanje 
in od prvih otroških rim so nasta-
le skozi leta različne priložnostne 
pesmi in posvetila. Piše tudi zgod-
bice in črtice ter jih objavlja v raz-
ličnih literarnih časopisih. Redno 
sodeluje z JSKD, se udeležuje lite-
rarnih izobraževanj in je članica 
literarnega krožka pod vodstvom 
slavistke Ane Porenta. Navdih za 

pesmi dobi predvsem v naravi. 
Prebrala nam je nekaj čudovitih, 
globoko izpovednih pesmi in hai-
kujev, med njimi: O drevju, Kje je 
veselje, Izpoved muce ter zgodbi-
ci o muci in o novih sankah.

Ob koncu večera je predstavila 
delovanje Planeta 47 mentorica 
otrok z Downovim sindromom 
Tatjana Ferengja, ki skrbi za razvoj 
otrok s posebnimi potrebami na 
likovnem področju, in med drugim 
povedala, da je ideja za Planet 47 
nastala pred tremi leti v Koštaboni 
– neprofitni organizaciji, v nove 
vezi s CUDV Draga pa je povezala 

projekt Vlasta Nussdorfer, varuhi-
nja človekovih pravic.

Do 16. 3. so na ogled slike v teh-
niki akril na platno in mešani teh-
niki. Gledalca prevzamejo zgodbe 
Drevo življenja in Otroci sveta. 
V njih se avtorji izkažejo s preci-
znostjo, barvitostjo kompozicije 
in izpovedno močjo. Slikam želi-
mo dobro popotnico. Naj najdejo 
nove lastnike, ki bodo z odkupom 
prispevali k uresničevanju načr-
tov v izboljšanju izobraževalnih 
pogojev CUDV Draga.

Zdenka Vinšek

Vabimo vas na

58. Govekarjev večer
v ponedeljek, 16. marca 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.

Ker v marcu praznujemo praznik Občine Ig, bosta proza 
in poezija posvečeni domačemu kraju. Predstavili se 
bodo literati našega društva, k sodelovanju pa smo 
povabili tudi OŠ Ig.

Odprli bomo razstavo slik Irene Gašperič.
Razstava bo na ogled do 13. aprila 2015.

Vljudno vabljeni!



k o t i č e k  z a  m l a d e

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  •  m a r e c  2 0 1 5

1 6

Priprava zdravega obroka 
V mesecu januarju smo imeli 

učenci in učenke petih razredov 
naravoslovni dan. Pred nami je 
bil izziv – pripraviti zdrav obrok. 
V razredu smo veliko časa posve-
tili zdravi prehrani in zdravim 
navadam. Zbirali smo različ-
ne recepte in se dogovorili, kaj 
bomo pripravili. 

Dan smo preživeli v gospo-
dinjski učilnici, kjer smo rezali, 
sekljali, prali, pekli, kuhali … Že 
takoj zjutraj smo začeli pripra-
vljati malico, ki je bila že skoraj 
kosilo. Skuhali oz. pripravili smo 
veliko različnih jedi: zelenjavno 
juho, krompir v oblicah, različ-
ne sadne kupe, jogurtov napitek 

s sadjem, zeliščno-zelenjavne 
namaze, sadne smoothije, buč-
kine rolice … Nekaj zelenjave 
smo si prihranili in jo pojedli kar 
surovo.

Ko je bilo vse končano, smo 
si pripravili še mize in polni pri-
čakovanja sedli ter pojedli čisto 
vse, kar smo si pripravili. Bilo je 
slastno in zdravo! Preživeli smo 
zelo ustvarjalen dan, naučili smo 
se veliko novega, pokazali smo, 
da znamo sodelovati med seboj 
in kar najhitreje si to želimo 
ponoviti.

 Katarina Vinšek
Foto: Romina Križman

Zimska šola v naravi 
V času od 16. do 20. 2. 2015 

je 35 šestošolcev preživelo pet 
zanimivih dni v domu Planinka na 
Slivniškem Pohorju, kjer so prido-
bivali znanje alpskega smučanja 
ter hoje in teka na smučeh. Da si 
boste lažje predstavljali naše biva-
nje na snegu, objavljamo nekaj 

fotografskih utrinkov. Hvala star-
šem in vsem drugim, ki ste nam 
omogočili izvedbe šole v naravi.

Aleksandra Akrap,  
vodja šole v naravi, 

Jožefa Antolič in Stanko Zavec, 
spremljevalca

Ogrevanje pred spustom

Pripravljeni na smučarski dan

Mladi smučarji z Iga

Šestošolci OŠ Ig na Pohorju                          Vse foto: Stanko Zavec

Kako pripraviti čim bolj zdrav obrok?

Rojstvo snežaka
Nog ne rabi naš junak,
saj ne hodi kot vsak.

Roke mrzle ima ves čas,
saj je zima takšen čas.

Prvo in drugo kroglo naredimo
tako, da kepo kotalimo.

Že rojeva se junak,
ki nosi lonec, metlo in pa trak.

Ko še glavo in roke dobi,
pravi prijatelj postane mi.

Nika Mavec, 4. c

Zima, zima bela
Zima, zima bela
k nam je prihitela.
Vas je zasnežila,
vsa tla z belo odejo je prekrila.

Otroci že hitijo,
snega se veselijo,
da po belih se strminah
s sankami spustijo.

Kepe že letijo, 
igluji se gradijo,
snežaki z metlo v rokah
pred hišami stojijo.

Zima res prava je zabava
in najlepši čas.
Upajmo, da vsako leto
pride k nam v vas.

Nik Nedelko, 4. c
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Zimska zabava v središču Iga Gremo na karneval!

V igralnici je bilo snežaku prevroče.Čisto pravi snežak

Živžav v starem vrtcu
Ko smo končno dočakali sneg, smo se ga pri Zajčkih zelo razveselili. 

Kam pa naj se zdaj odpravimo lopatkat in se kotalit po hribu? Takoj smo 
se spomnili na naš stari vrtec, ki že lep čas sameva – tam je hrib kot 
nalašč za to. Res smo se nekajkrat odpravili tja z vso dodatno zimsko 
opremo in tako staremu vrtcu obudili spomine na glasen otroški smeh 
ter iskrice v očeh.

Zajčki iz enote Studenček

Pobegli gumbi
Letošnjega Podkrimskega pustnega karnevala so se udeležili tudi 

starši z otroki in vzgojiteljicami vrtca Ig iz enot Studenček, Mavrica in 
Sonček. Pobegle gumbe iz pravljice Krojaček Hlaček je glavni junak 
uspešno z veliko šivanko ukrotil in postrojil v povorko. Ubogljivo so 
korakali za njim, motkom sukanca in krojačkovo delavnico. Najmlajši so 
se po predstavitvi posladkali s pustnimi krofi in čajem, veliki gumbi pa 
so zagrizli v klobaso v pasulju.

Erna Maček

Zima pri Kužkih
Že decembra smo milo prosili 

babico Zimo, ki nas je obiskala, 
naj nam natrosi veliko snega. S 
seboj je imela le veliko ledu, je 
pa obljubila, da ne bo pozabi-
la na sneg. Domenili smo se, da 
si bomo pomagali delati sneg in 
mraz s petjem zimskih pesmic, 

plesom snežink, domislili smo se 
tudi, da si zimo pričaramo v slikah 
in s čopičem. In res, ne dolgo 
zatem so se iz oblakov prikazale 
snežinke in prekrile poti. Seveda 
smo ga želeli dobro občutiti in na 
mizi v igralnici je nastal snežak. 
Obdarili smo ga z veliko gumbi, 

dobil je korenček, namesto piskra 
je na glavi pristal klobuk. Zapeli 
smo mu tudi pesmico Sneženi 
mož. Neko jutro pa je po globo-
kem snegu prigazil pravi sneže-
ni mož. Povabili smo ga v vrtec, 
vendar mu je bilo v našem vrtcu 
zelo vroče. Da se ne bi stopil, se 

je poslovil in odkorakal nazaj na 
mraz. Nekaj dni za tem smo se 
odpravili uživat zimske radosti na 
saneh, ob veliki snežni kepi pa 
smo preizkusili našo moč. 

Erna Maček, 
vzgojiteljica
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Dream in English

CAN I EAT IT?
Knjižnica Ig,

sreda, 18. marec 2015, ob 17. uri

 

MISS VITAMIN AND  
MR MINERAL

Knjižnica Ig,
sreda, 15. april 2015, ob 17. uri.

Interaktivna dogodivščina v angleškem jeziku, ki 
jo vodi Špela Podkoritnik Mokorel, je namenjena 

otrokom od 3. do 8. leta starosti.

Dragi otroci!
Pridružite se nam na velikonočni ustvarjalni 
delavnici, na kateri bomo izdelovali puhaste ovčke in 
pisane pirhe, ki jih bomo okrasili s servietno tehniko.

Ustvarjalna delavnica za otroke
PUHASTE OVČKE

Knjižnica Ig,
četrtek, 2. april 2015, ob 17. uri.

Ustvarjalna delavnica
v sodelovanju s CUDV Draga

ROŽICE IZ FIMO MASE
Knjižnica Ig,

petek, 20. marec 2015, ob 17. uri
Število mest je omejeno, potrebna je predhodna prijava 
− osebno v knjižnici ali na 01/ 286-33-88 ali ig@mklj.si.

Društvo za turizem  
kulturo in šport Iška vas

vabi na 
pomladno velikonočno 

delavnico.
Dragi otroci in starši, vabljeni,  

da se nam pridružite v 
petek, 27. marca, ob 18. uri 
v Domu krajanov Iška vas  

(v prostoru bivše trgovine).
S seboj prinesite svoje škarje za lažje 

oblikovanje okraskov.

Vabljeni, da se nam pridružite!
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English Mind Lab
THE ANCIENT WISDOM

Knjižnica Ig,
sreda, 1. april 2015, ob 18. uri.

Delavnica v angleškem 
jeziku, ki jo vodi Špela 
Podkoritnik Mokorel,  
je namenjena 
otrokom od 8. do 13. 
leta starosti z nekaj 
predznanja angleščine.

Dragi otroci!
Vabimo vas v Knjižnico Ig na uro pravljic. Pravljično 

vzdušje nam bo pričarala Nataša.

Ura pravljic
DEČEK IN NJEGOVA SENCA

Knjižnica Ig,
sreda, 8. april 2015, ob 17. uri.

Z G O D O V I N A  N A Š I H  K R A J E V

Apneničarstvo na Ižanskem

Mokrške apnenice –  
pogovor s Tomažem Kočarjem

Apneničarstvo je bilo nekoč ena od najbolj priznanih tradicio-
nalnih obrti na južnem robu Ljubljanskega barja ter pod Mokrcem 
(1.059 m) in Krimom (1.107 m) iz treh razlogov. Prvič zato, ker se 
prebivalci s kmetovanjem niso mogli preživljati, drugič ker je vsaka 
kmetija potrebovala apno za zidanje, beljenje in razkuževanje 
bivalnih in kmetijskih objektov. Tretjič pa zato, ker so v Krimsko-
Mokrškem hribovju doma mineralne surovine, ki so potrebne 
za razvoj te dejavnosti, in sicer karbonatni kamenini apnenec in 
dolomit kot osnovni mineralni surovini za žganje v apno, ilovica 
za izdelavo ilovnatega plašča ter les za kurjenje in pletenje košev 
gozdnih in senožetskih apnenic. 

Zložene gozdne apnenice so 
bile podobne velikanskim košem, 
narejenim iz bukovih, gabrovih, 
brezovih ali smrekovih kolov in 
lesenega oboda ali koša, spletenim 
z gabrovjem, leševjem in drugim 
protjem, ometanim z notranje stra-
ni z ilovico. 

Mokrško hribovje se dokaj strmo 
dviga z južnega roba Ljubljanskega 
barja do najvišjega vrha Mokrca 
(1.059 m). To hribovje nima izrazi-
tega vrha, saj je v bližini Mokrca še 
pet vrhov, ki se dvigajo nad 1000 
metrov: Veliki Malinjek (1.039 m),  
Krvavški grič (1.033 m), Lomnik 

(1.005 m), Špica (1.005 m) in Mali 
Malinjek (1.001 m). Le nekaj deset 
metrov nižji so vrhovi Božičev 
štand (990 m), Smrekovec (937 m), 
Kamen (930 m), Repičnik (925 m) 
in Ivanji vrh (911 m). Mokrško hri-
bovje pada proti zahodu in jugo-
zahodu strmo in ponekod celo 
previsno v sotesko Iški vintgar, na 
vzhodu bolj položno v Želimeljsko 
dolino, proti jugu pa prehaja v 
Rutarsko planoto. Mokrške apne-
nice lahko po namembnosti raz-
delimo v dve skupini, kar najbolj 
ponazarjata dve krajevni imeni: 
1 − Oplenca ali pri Oplenci na 

koti 935 m pod Lomnikom v bližini 
Krvavškega griča in 2 − Oplenca 
pri sv. Lenartu med Velikim in 
Malim Malinjekom ter Repičnikom.

Vse to reliefno zelo razgibano 
ozemlje je diplomirani inženir 

gozdarstva Tomaž Kočar službeno 
in zasebno neštetokrat prehodil 
po dolgem in počez, tako da mu 
ni ostalo ničesar skritega. Pred 
seboj imamo torej pravo osebo 
za pogovor.

Mokrški vseved, diplomirani inženir gozdarstva Tomaž Kočar. Doma ima 
zbranega veliko različnega dokaznega materiala s terena.
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Diplomirani inženir gozdarstva 
Tomaž Kočar se je rodil leta 1938 v 
Ljubljani. Ves čas svojega službova-
nja je skrbel predvsem za mokrške 
gozdove. Večino časa je prebil na 
terenu ter izbrskal tudi marsikaj o 
mokrškem apneničarstvu in apne-
nicah. Je pravi vseved Mokrškega 
hribovja in mokrških gozdov ter 
odličen opazovalec in opisovalec 
svojih različnih odkritij, zato je zelo 
pomemben vir poznavanja vseh 
pojavov na hribovitem ozemlju 
južno od Ljubljane. Njegovi zapi-
si o apnenicah in apneničarstvu 
pod Mokrcem so objavljeni leta 
2006 v njegovem delu Svet med 
Mačkovcem, Mokrcem in Iško – 
Krvava Peč z okolico. Poleg gozdar-
stva ga zanimajo še mnoge druge 
stvari. Bil je zbiratelj znamk, rastlin, 
numizmatik, tabornik, član gorske 
straže in 60 let član Planinskega 
društva Matica. Zadnja leta zbira 
predvojne razglednice. 

Mokrške apnenice so na 
Ljubljanskem barju in v širšem 
ljubljanskem prostoru slabo 
poznane. Večina ljudi niti ne ve, 
da so obstajale. Kakšna je bila 
v resnici njihova razširjenost v 
Mokrškem hribovju?

Mokrške apnenice so res slabo 
poznane mnogo ljudem, s tem pa 
ni rečeno, da jih ni bilo. Nekatere 
sem odkril, ko sem hodil službeno 
in zasebno po mokrških terenih. 
Njihove ostanke sem odkrival v 
dolinkah in na ravnih pobočjih 
med Lomnikom ter Velikim in 
Malim Malinjekom. Gozdne apne-
nice so postavljali tudi v okolici 
Zapotoka, Visokega, Golega ter 
na območju Škrilja in Dobravice. 
Južna meja odkritih apnenic je 
pas Centa−Purkače−Sekirišče, 
Gradišče in Krvava Peč.

Kje na Mokrcu so gozdne 

apnenice zlagali in kako bi jih 
opredelili? 

V gozdnem predelu, ki obse-
ga območje mokrških 'tisoča-
kov', srečamo dve krajevni imeni, 
ki dokazujeta, da so se doma-
čini tod ukvarjali z apneničar-
sko dejavnostjo. Prvo krajevno 
ime Oplenca ali tudi Pri Oplenci 
leži pod Lomnikom oz. v bliži-
ni Krvavškega griča. Lahko bi jo 
imenovali tudi Pri Kureški oplen-
ci, ker je bilo v teh apnenicah 
pridobljeno apno namenjeno za 
gradnjo romarske cerkve Marije 
Kraljice miru na Kureščku (826 m). 
Drugo tako znamenito krajevno 
ime je Pri Lenartovi oplenci, ki 
leži v dolini med Malim in Velikim 
Malinjekom ter Mrzlim gričem in 
Repičnikom. Apno iz teh apnenic 
je šlo za zidavo cerkve sv. Lenarta 
pri Krvavi Peči. V vseh primerih 
gre za zložene gozdne apnenice.

Kaj je do zdaj znanega o 
izvoru mokrškega krajevnega 
imena Oplenca pod mokrškim 
vrhom Lomnik?

V Oplenci pod Lomnikom oz. 
v bližini Krvavškega griča sem v 
treh jamah premera od 4 do 6 
metrov na nadmorski višini 900 m  
našel ostanke opeke in žgane-
ga oz. živega apna, torej apnenic. 
Postavljene so bile na položnem 
pobočju nad večjo dolinko, ime-
novano Pusti laz pod Repičnikom. 
V teh apnenicah so žgali siv apne-
nec, ki ga Krvavci imenujejo 'plavi 
kamen'. To apno so uporabljali pri 
gradnji romarske cerkve Marije 
Kraljice miru na Kureščku, menda 
že v prvi polovici 15. stol. Tovorili 
so ga na kmečkih vozovih z volo-
vsko vprego. Ruparjev Ludvig 
(Purkart) s Cente mi je pravil, da 
naj bi pri Oplenci kuhali apno tudi 
po vojni za obnovo v vojni pož-

gane logarnice v Mokrcu, ki so jo 
dogradili leta 1957. 

In kaj bi lahko povedali o 
izvoru drugega krajevnega 
imena Pri Lenartovi oplenci in 
o žganem apnu, ki so ga tam 
pridobivali?

Pri Lenartovi oplenci med 
Velikim in Malim Malinjekom ter 
Mrzlim gričem je teren vrtačast, 
vendar nisem odkril nobene jame, 
ki bi bila podobna apnenici, niti 
materialnih dokazov, ki bi pričali 
o apneničarski dejavnosti. Od tu 
so apno peljali na vozovih z volov- 
sko vprego navzdol v Krvavo Peč 

(725 m), od tam pa navzgor k 
cerkvi sv. Lenarta (805 m). Cerkev 
sv. Lenarta so pozidali v začetku 
16. stol. Zasluge za to dejanje 
pripisujejo turjaškemu gospodu 
Trojanu, vitezu Auerspergu, ki naj 
bi Krvavcem rade volje pomagal 
pri gradnji božjega hrama cerkve 
sv. Lenarta in jim dal v svojih 
gozdovih les oz. drva za kurjavo 
apnenic, kamen za žganje v apno 
ter ilovico za leseni obod. Tudi 
gradbeni kamen za zidovje cer-
kve je šel iz gospodovega gozda, 
prav tako lehnjak iz Šumnika 
in Iške. Naj še omenimo, da se 

Ostanki apna Kureške apnenice na lokaciji Oplenca oz. Pri Oplenci v gozdnem pre-
delu Mokrca pod Lomnikom nad dolinko Pusti Laz leta 2011.      Foto: Tomaž Kočar 

Žgano apno, pomešano z žgano ilovico, iz mokrške gozdne apnenice z ostanki  
volovskih podkev. Last vzorca: Tomaž Kočar

Dobro ohranjen kolobar žgane ilovice gozdne apnenice Kačja Luža pod cesto 
Strmica−Kačja Luža. Lastnik fotografije: Tomaž Kočar
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Barje, ali te poznam

Arheološke raziskave  
v Kamniku pod Krimom in Preserju 2014 

V sklopu izgradnje kanalizacijskega omrežja v Občini Brezovica 
od januarja 2014 poteka arheološki nadzor ob gradnji tudi v KS 
Podpeč-Preserje. Nadzor opravlja ekipa Magelan Skupine, d. o. o.  
Pri dokumentiranju arheoloških ostalin se je pokazal največji 
potencial znotraj ali v neposredni bližini poselitvenih jeder vasi 
Preserje in Kamnik pod Krimom na kamnitem masivu, ki se vzdigu-
je iz južnega roba Ljubljanskega barja proti Krimsko-Mokrškemu 
hribovju. 

Zemeljski posegi so razkrili 
sledove nekdanje poselitve od 
prazgodovine do novega veka. 
Najstarejše najdbe so bile odkrite 
v zajedah znotraj kamnite osnove 
in so prišle vanje verjetno z viš-
jih predelov kot rezultat naravnih 
procesov. Mednje sodijo keramič-
ni odlomki iz obdobja starejše 
železne dobe (800−450 pr. n. št.), 

odlomki antične keramike ter sre-
brn, domnevno antični novec. 

Odpadne jame
Kot posebno številne in zani-

mive so se pokazale najdbe iz 
obdobja poznega srednjega oz. 
zgodnjega novega veka (15.−18. 
stoletje), ki so bile odkrite v števil-
nih odpadnih jamah. V njih so bili 

deponirani različni zavr-
ženi predmeti ali odlomki 
predmetov, najpogoste-
je keramično posodje, 
pečnice in živalske kosti, 
redkeje pa odlomki stekla 
in kovine. Najbolj bogato 
gradivo je skrivala odpa-
dna jama ob stari šoli v 
Preserju, kjer med šte-
vilnimi železni predmeti 
izstopa domnevna har-
puna za ribolov. Gradivo 
iz odpadnih jam odslika-

va materialno kulturo prednikov 
današnjih prebivalcev Preserja in 
Kamnika pod Krimom.  

Novi koliščarski najdišči
Poleg arheološkega nadzo-

ra ob gradnji sta bili opravljeni 
tudi manjši arheološki raziskavi 
dveh novih najdišč t. i. koliščarske 
kulture v Kamniku pod Krimom. 
Sledovi koliščarske aktivnosti 
so bili dokumentirani na mestu 
izgradnje vakuumske postaje 
(lokalno ime: Dévce). S kamnitim 
orodjem obdelani tanjši koli v 
neposredni bližini obale nekda-
njega ojezerjenega barja so imeli 
morda markacijsko ali kakšno 
drugačno funkcijo (privez?). Na 
delu trase kanalizacijskega omrež-
ja (lokalno ime: Črnélnik) 
pa so bili dokumentirani 
ostanki koliščarske nasel-
bine. Objekti naselbine v 
Črnélniku so bili posta-
vljeni zelo stabilno, na 
masivnih nosilnih kolih. 
Znotraj nekdanjega koli-
ščarskega objekta so bili 
odkriti številni predme-
ti, ki odstirajo vsakda-
nje življenje koliščarjev. 
Odlomki grobih pa tudi 
fino poliranih loncev in 

skled so pogosto okrašeni z vrezo-
vanjem ali inkrustacijo. Poleg kera-
mičnega gradiva so bila odkrita 
tudi številna šila iz živalskih kosti 
ter dvoje kamnitih orodij (rezilo 
in polizdelek sekire). Po prvih oce-
nah je kolišče Črnélnik starejše 
od bližnjega kolišča Zalóžnica in 
sega v čas okrog 4.500 pr. n. št. 
Natančnejšo časovno opredelitev 
bodo pokazale nadaljnje analize 
keramičnega in kostnega gradi-
va, rastlinskih ostankov, vzorcev 
lesa in še druge raziskave, ki bodo 
kolišče umestile v sklop do zdaj 
znanih koliščarskih naselbin na 
Ljubljanskem barju. 

Blaž Podpečan
Foto: Dejan Češarek

je na turjaškem ozemlju zgodil 
leta 1511 zelo močan potres, ki 
je dodobra stresel tudi turjaški 
grad s širšo okolico. Za popotres- 
no obnovo gradu je poskrbel 
potrebne materiale isti turjaški 
gospod. 

Kaj menite glede na najde-
ne ostanke apneničarjenja, za 
kakšne apnenice je šlo v mokr-
škem prostoru, kakšna je bila 
oblika teh apnenic, tip, velikost 
in zmogljivost?

Po ostankih apnenic na 
Mokrškem hribovju sklepamo, da 
je šlo v vseh primerih za srednje 
velike in velike gozdne apnenice. 
Naši predniki so kopali skledaste 
jame okrog 1,5 metra globoko 
v zemljo ter jih oblagali s kame-
njem. Kamnita obloga v jamah 
je bila temelj apnenice. Zložene 

gozdne apnenice so bile podob-
ne velikim košem s premerom 4 
do 5,5 m in z višino do 6 m. Nad 
temelji so zložili najprej obok z 
ustjem oz. odprtino za kurjenje, 
na obok pa so iz kosov apnenca 
zložili kamnito kopo. Znotraj koša 
so še nametali in steptali ilovi-
co, ki je dajala apnenici trdnost 
in preprečevala vdor zunanjega 
zraka. Zmogljivost teh apnenic je 
bila do 50 ton apna oziroma 100 
ton kamna (apnenec). Zanimivo 
je, da jih niso postavljali na dnu 
vrtač, temveč na njihovem robu 
oz. položnem pobočju, kjer je 
bilo veliko kamna in lesa. V bliži-
ni apnenic so nasekali bukovo in 
drobno drevje ter nekaj debelejše 
bukovine. Vejevje so potrebovali 
za izdelavo lesenega oboda ali 
koša.

Sklep
S tem prispevkom končujem 

raziskovanje in poročanje o apne-
ničarski dejavnosti na Ižanskem. 
Po ohranjenih sledovih ter 
ustnem in pisanem izročilu vemo, 
da so bile gozdne apnenice pose-
jane tudi po celotnem Mokrškem 
hribovju, od katerih žal ni nobe-
na ohranjena v celoti. Nekatere 
apnenice so ohranjene v sledovih, 
za nekatere vedo le še najstarejši 
živeči apneničarji, veliko pa je žal 
takih, ki so šle v popolno pozabo. 
Vsekakor pa je bilo nekoč apne-
ničarstvo na Ižanskem in pod 
Mokrcem razširjeno bolj, kot to 
kažejo najdeni ostanki apnenic 
ter ustna in skopa pisana izročila. 
Naj dodamo še, da so apneni-
ce zlagali tudi na južnih pobo-
čjih Mokrškega hribovja, zlasti v 

pasu med Cento in Krvavo Pečjo. 
Apneničarstvo in apnenice na 
južni strani Mokrca so naravna in 
kulturna dediščina občine Velike 
Lašče ter so bili opisani v njihovem  
občinskem glasilu Trobla. 
Apneničarstvo je bilo pomembna 
dodatna dejavnost prebivalcev 
na obrobju Ljubljanskega barja 
in v Mokrškem hribovju ter ena 
od redkih dejavnosti, ki je ohra-
njala stik človeka z naravo, goz-
dom in kamnom ter dajala ne 
samo dodatni zaslužek, temveč 
tudi smisel življenju teh ljudi, ki 
tukaj, kljub težjim življenjskim 
pogojem kot drugje še naprej 
uspešno kljubujejo naravi tega 
dela Slovenije.

Stevo Dozet, 
doktor geoloških znanosti
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Utrinek s KozjegaSlikoviti Jeruzalem

S kolesom od Hodoša proti domu
Kolesarski navdušenci se mnogokrat radi, seveda poleg izzivov 

v bližnji okolici, spogledujemo s 'ponudbami', ki se ponujajo neko-
liko zunaj naših plotov. Izbire je na pretek. Lahko se spopademo s 
cestnimi prelazi, gorskimi cestami ali pa se zadovoljimo z nekoliko 
bolj ravninskimi variantami. Skupno vsemu temu pa je, poleg 
samopotrjevanja in hkratnega uživanja, predvsem spoznavanje 
novih krajev in ljudi. Zase lahko rečem, da sem v zadnjih letih spo-
znal veliko krajev, priljubljenih predvsem pri rekreacijskih kolesar-
jih, doma v Sloveniji kot tudi v tujini.

Pri iskanju idej, kako popestri-
ti lansko pozno pomlad, se mi 
je porodila zamisel, da bi s kole-
som prepotoval tisti del Slovenije, 
ki ga poznam nekoliko manj ali 
celo nič. Odločil sem se za pot od 
skrajnega SV Slovenije, Hodoša 
v Prekmurju, v nadaljevanju ob 
madžarski in hrvaški meji, proti 
dolini Kolpe, mimo Osilnice, skozi 
kraje junaka Petra Klepca, Čabra, 
nato pa prek Bloške planote proti 
domu. Ker je opisana pot dolga 
nekaj več kot 500 km, je to pome-
nilo, da je ob vsej prtljagi, ki je 
obešena na kolo, potrebnih vsaj 
štiri ali pet dni, torej ravno dovolj, 
da se je treba nekoliko bolj pri-
praviti.

Glede na moja ne ravno mlada 
leta sem se že takoj na začetku 
odločil, da najnujnejši prtljagi, ki 
je je že sicer bilo precej kilogra-
mov, ne bom dodajal šotora in 
vsega, kar temu sledi. Ob pred-
videni poti sem poiskal različne 
prenočitvene možnosti. Čeprav 
je predvidena pot potekala po 
stranskih, celo nekoliko odma-
knjenih poteh, je bilo ponudbe v 
obliki turističnih kmetij, gostišč s 
prenočišči in podobnega več kot 
dovolj.

Za zadnji teden maja je bila 

vremenska napoved za kraje, kjer 
sem nameraval potovati, ugodna 
in tako sem se znašel s kolesom, 
obdanim s potovalnimi torba-
mi, na vlaku proti Hodošu. Žal 
edini vlak v ta kraj, na katere-
ga lahko damo tudi kolo, odpe-
lje iz Ljubljane šele popoldne, na 
Hodoš pa prispe na večer. Prva 
skrb brez prevoženega kilometra 
na kolesu je bila najti prenočišče, 
po možnosti nekje blizu železni-
ške postaje. Spletne strani so v 
takih primerih zakon.

Zgodaj zjutraj sem se odpravil 
iz Hodoša po cesti, ki se ves čas 
vije blizu madžarske meje. Ta del 
Prekmurja se ne imenuje zaman 
Goričko, kajti grič sledi griču, cesta 
je speljana tako, da strmo preple-
za sleherno vzpetino. Nekaj deset 
kilometrov je takih, potem pa 
sledi odrešilno Ravensko. Ravno, 
skoraj dolgočasno cesto spre-
mljajo le Dolgovaške gorice, ki 
pa proti hrvaški meji ostanejo v 
ozadju. V Petišovcih sem prečkal 
slovensko-hrvaško mejo, prevozil 
približno 10 km in se potem v 
Razkrižju vrnil v Slovenijo.

Za prvi dan sem načrtoval pre-
kolesariti okoli 80 do 100 km, 
glede na to, da nisem natančno 
vedel, kako bo potekalo potova-

nje s potovalnimi torbami. V oko-
lici Jeruzalema in proti Ormožu je 
kar nekaj turističnih kmetij in tako 
sem se ustavil v turistični kmetiji 
Hlebec v Kogu, kjer sem prenočil.

Ne želim posebej izpostavljati 
omenjene kmetije, podobno bi 
lahko napisal za katerokoli v tistem 
kraju. Predvsem je prisotna prislo-
vična gostoljubnost in prijaznost 
družine, ki skrbi, da ti je na vsa-
kem koraku prijetno. Gospodinja 
je našla tisti dan dokaj zajetnega 
jurčka, ki sem ga z občudovanjem 
ogledoval. Verjetno je to opazila 
in za nekoliko zgodnejšo večerjo 
sem bil deležen občudovanega 
jurčka z jajci.

Zjutraj sem nadaljeval pot 
proti Ormožu in tam spet prečil 
državno mejo, v Slovenijo sem se 
vrnil v Zavrču. Za menoj so ostali 
griči, posejani z vinogradi, v nada-
ljevanju pa me je spremljala spre-
menjena narava, kot da bi pre-

stopil v neki drugi svet. Še vedno 
dovolj hribovito, da nisem pozabil 
na pekoče noge, slikovite vino-
grade pa so zamenjali travniki, 
obdani z gozdovi. Pot pa nikakor 
ni bila dolgočasna, kajti muzej na 
prostem, ki je v Rogatcu, in zdravi-
liški kompleks v Rogaški Slatini, ki 
mu je sledil slikoviti Podčetrtek, te 
nikakor ne pustijo ravnodušnega. 
Sklenil sem prenočiti v Kozjem, 
kraju nedaleč stran od Podčetrtka 
in za katerega sem do takrat samo 
slišal. Bilo je vredno nekoliko skre-
niti s poti, kajti ko se spustiš s hri-
bov Vremske Gorce proti Kozjem, 
se ti zazdi, da si prišel v dolino 
miru. Mirno, urejeno okolje in pri-
jazni ljudje ti prebudijo slabo vest, 
ker si nisem vzel že kdaj prej časa 
za obisk.

Večerja in miren spanec sta 
mi povrnila moči. Pričakal me je 
tretji dan, ki je prav tako obe-
tal dovolj zanimivosti. Načrtoval 

Začetek poti
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Obvestila kmetijske svetovalne službe
Letošnja kampanja vnosa zbirnih vlog za leto 2015 (EIV 2015) se 

bo začela 2. 3. 2015 in bo trajala do vključno 6. 5. 2015. Tudi letos 
se predtiska kmetom ne bo pošiljalo, podatki bodo objavljeni le na 
spletu.

Dokumenti, ki jih potrebujete 
pri vnosu vloge:
− Subvencijska vloga za leto 2014. 
− Če ste v zadnjem letu spreme-

nili transakcijski račun, potre-
bujete fotokopijo veljavnega 
transakcijskega računa.

− Podatke o staležu živali na KMG 
na dan 1. 2. 2015 (podatki o 
staležu govedi se avtomatsko 
prenesejo iz centralnega regi-
stra, potrebujemo le podatke 
o prašičih, kokoših, konjih in 
ostalih živalih).

− Če nosilec kmetijskega gospo-
darstva ne bo prišel na dogo-
vorjen sestanek, mora izpolniti 
in podpisati navadno poo-
blastilo v dveh izvodih, ki ga 
lahko dvignete na sedežu KSS 
ali natisnete s spletne strani 
AKTRP.

− Pozivamo vas, da na upravni 
enoti uredite stanje na GERK-
ih, kjer je potrebno (izločitev 
neupravičenih površin, uska-

ljevanje velikosti GERK-ov in 
podobno).

Naročanje za vnos subvencij-
skih vlog na tel. št. 01/290-94-62 
in gsm 041/310-196. 

Kmetijsko svetovalna služba, 
Enota Ig, kontaktna oseba: 

Zlatko Krasnič 

Pridobitev dovoljenja  
za gojenje industrijske konoplje

Dovoljenje lahko pridobi nosi-
lec kmetijskega gospodarstva 
(pridelovalec) za gojenje izključ-
no na kmetijskih zemljiščih, ki 
jih ima vpisane v register kme-
tijskih gospodarstev, če izpol-
njuje pogoje po tem pravilniku. 
Zainteresirani pridelovalec za 
gojenje konoplje mora vlogo za 
pridobitev dovoljenja za gojenje 
konoplje vložiti na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje najpozneje 
do 10. maja za tekoče leto goje-
nja, poseje pa jo lahko seveda že 
prej. Vlogo je treba oddati vsako 
leto posebej.

Vloga za pridobitev dovoljenja 
mora vsebovati naslednje podat-
ke:
− ime, priimek in naslov oziroma 

podjetje in sedež pridelovalca;
− identifikacijsko število kme-

tijskega gospodarstva (KMG-
MID);

− površino kmetijskega zemljišča, 

namenjeno za sejanje konoplje, 
z navedbo podatkov o grafični 
enoti rabe zemljišč kmetijskega 
gospodarstva (GERK), na kate-
rem se poseje konoplja: GERK-
PID, domače ime GERK-a, vrsta 
dejanske rabe GERK-a, površina 
GERK-a (v ha, a in m2) ter povr-
šino posamezne sorte konoplje 
(v ha, a in m2);

− sorto konoplje;
− opredelitev namena pridelave;
− predvideni datum setve;
− količino semena, predvideno za 

setev;
− predvideni datum spravila.

Vlogi za dovoljenje je treba pri-
ložiti uradne etikete na embalaži 
semen. Ministrstvo po pravno-
močnosti dovoljenja kopijo dovo-
ljenja samo posreduje ministrstvu 
za zdravje in Policiji – Upravi kri-
minalistične policije. Če hočejo 
pridelovalci za setev konoplje 
zaprositi tudi za subvencijo, jim 

lahko to vlogo pomagajo izpolniti 
tudi svetovalci na javno kmetij-
skih svetovalnih službah. Vlogo 
med drugim najdete na spletni 
strani Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja www.
arsktrp.gov.si (na dnu strani izbe-
rite Obrazci in navodila; med 
Obrazci za leto 2015 kliknite na 
Zbirna vloga; zdaj izberite Vloga 
za izdajo dovoljenja za gojenje 
konoplje in vrtnega maka). Vlogo 
pošljete na Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana.

Inšpekcijski pregled
Ob morebitnem inšpekcijskem 

pregledu pridelovalec predloži 
kot dokazili o nakupu potrjenega 
semena konoplje, ki jo je posejal 
na podlagi dovoljenja:
− račun o nakupu semena, iz 

katerega morajo biti razvidne 
količina in sorta semena ter 

številka deklaracije o kakovosti 
semena;

− deklaracijo o kakovosti semena, 
ki jo je izdal registrirani dode-
lovalec, ki je dal seme v pro-
met; podatki na deklaraciji se 
morajo glede sorte in številke 
deklaracije ujemati s podatki na 
računu.

Uradna prodajalca
Prodajalca uradnega semena 

konoplje v Sloveniji sta: Dejan 
Rengeo, Gorička ves, d. o. o.,  
Šalovci (tel.: 041/357-479) in 
Tomaž Sušnik, konopljarna 
Hannah biz, d. o. o., Ljubljana (tel.: 
01/4300-255). Kilogram semena 
za setev stane od osem do deset 
evrov, odvisno od embalaže. 
Vreča semen za hektar površine 
denimo stane okoli 200 evrov.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

sem pot skozi Podsredo, mimo 
Bizeljskega, Brežic, Kostanjevice 
na Krki, potem pa prek Gorjancev 
proti Metliki. Za uro, dve sem se 
ustavil v Kostanjevici in vredno je 
bilo. Pristnost mesteca na otoku 
te za hip postavi v neki drugi čas. 
Nepozabno!

Nemalokrat se iskanje bližnji-
ce pokaže drugače od priča-
kovanega in tako se je zgodilo 
meni. Na poti proti Vahti (prelaz 
na Gorjancih) sem se želel izo-
gniti Novemu mestu in nekoliko 
skrajšati pot mimo zaselkov Dolž, 

Vrhe, toda pokazalo se je, da je 
bila ta ideja nekoliko mimo. Med 
slehernim zaselkom so globeli in 
poti tako strme, da bi se bilo treba 
vzpenjati skorajda v navezi. Ves 
trud pa je nato poplačan z dolgim 
spustom proti Metliki. Ta dan se je 
nabralo že kar nekaj kilometrov, 
zato sem se začel počasi ozirati za 
prenočiščem. V TIC Metlika so mi 
bili v pomoč in mehko posteljo 
sem našel v Adlešičih.

Za menoj je bilo okoli 300 km. 
Vremenska napoved za naslednje 
dni ni bila ravno obetavna, zato 

sem sklenil, da se bom posku-
šal četrti dan čim bolj približati 
domu. Zamislil sem si pot skozi 
Vinico, Stari trg ob Kolpi, mimo 
Osilnice, Čabra, prek Babnega 
polja, Nove vasi, Sodražice in nato 
prek Turjaka do Iga. 

Ta razdalja je krepko presegala 
130 km, ker pa je ob opisani poti 
kar nekaj možnosti prenočevanja, 
se z razdaljo nisem posebno obre-
menjeval. Pokazalo se je, da je bila 
želja priti kmalu domov in nekaj 
strahu pred napovedanim slabim 
vremenom dovolj velik motiv, da 

sem se po celodnevnem kolesar-
jenju – postanke sem omejil samo 
na tiste nujne – razveselil spusta 
s Turjaka proti Želimljam in nato 
proti domu.

Opisano potovanje je bilo 
nepozabno, žal pa je težko zara-
di omejenega obsega opisati vse 
videno. Zapišem lahko le še to, da 
so me štiri dni pozdravljali nezna-
ni kraji in zdaj, ko vem, koliko 
lepega so mi ponudili, bi mi bilo 
žal, če tega ne bi doživel.

Bilo je vredno truda!
Slavko Lapanja

K M E T I J S T V O
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Vaje z elastičnimi trakovi za celo telo 
Obdobje prehoda iz zimske-

ga v spomladansko nas posta-
vi pred marsikatero preizkušnjo 
in pusti v telesu stres ter s tem 
težavo. Mišična podhranjenost 
je ena od njih. Spoznamo jo, ko 
nas že samo misel, da se moramo 
naprezati, utrudi in izčrpa. Manjka 
nam volje, saj so nas prehladi in 
različna vnetja, okužbe, izkašlje-
vanje in sedenje v prostorih ali v 
notranjosti čisto izčrpali. Nekatere 
so sicer obšle vse te tegobe, a 
bi bili vseeno pripravljeni storiti 
nekaj dobrega zase. Zato smo se 
odločili, da bomo naredili nekaj 
koristnega − in ena od idej je tu.

Krepilna vaja − dihanje: bodite 
pozorni in se osredotočite samo 
na to, da izvajate dihanje in giba-
nje. Misli naj bodo osredotočene 
na izvajanje in tako bomo preve-
trili živčevje ter nahranili in obno-
vili celice. Po vadbi ne pozabite na 
vodo, saj so vaje v tej kombinaciji 
zdravilne!

Nekaj vaj po izbiri (odročenje, 
priročenje, počepi, zasuki …). 
Pozornost je na dihanju (svež 
zrak je še boljši) − napravite glo-
bok vdih v trebušno votlino, ki se 
napolni kot žogica, in izdih, ko se 

vse trebušne mišice nežno poti-
snejo v notranjost proti hrbtenici. 
Ponovimo nekajkrat, da začutimo 
toplino v trebušni votlini ter tople 
noge in roke. Zastale energije 
smo prevetrili in naredili prostor 
novim.

Namen vaje: spredaj v trebušni 
votlini zmasiramo notranje orga-
ne, zadaj v notranjosti ledvenega 
in križnega dela pa preženemo 
zastale energije in zmasiramo 
hrbtenico. Počasi in suvereno ter 
dosledno. Kjer nam je ugodno, še 
bolj intenzivno predihavamo in 
predel tudi ročno zmasiramo!

Vzamemo elastičen trak in vaje 
izvajamo s trakom za roke in zgo-
dnji del trupa − nekaj predlogov:
− Stojimo na traku in konca 

elastik držimo v rokah. V več 
ponovitvah dvigujemo roki v 
odročenje in stopnjo napetosti 
povečujemo, nato pa zmanjšu-
jemo napetost elastike. 

− Stojimo na traku, vajo ponovi-
mo v odmik rok v predročenje.

− Stojimo na traku in elastike raz-
vlečemo nad glavo.

− Stojimo na traku, odročimo, 
držimo napeto elastiko in nare-
dimo zasuk s telesom, se obr-

nemo v sredino in ponovimo 
na drugo stran, se zasukamo v 
sredino in roke dvignemo nad 
glavo ter jih počasi spuščamo 
ob telo (vajo izvajamo počasi!).

− Sprostitev: usedemo ali uleže-
mo se, naredimo nekaj sprostil-
nih vaj, se pretegnemo, zmasira-
mo noge, trebuh, roke in glavo. 
Ker so vaje z elastičnim trakom 

malce zahtevnejše za izvedbo, 
je priporočljivo, da se za začetek 
vključite v našo skupino. Vaje so 
krepilne tudi po vseh posegih in 
težavah, ko želimo okrepiti telo 
in se dobro počutiti. Vadba z ela-
stičnim trakom je zabavna in ima 
več možnih težavnostnih stopenj. 
Zelo učinkovito in igraje se loti-

mo vaj. V dvomesečnem tečaju se 
seznanite, za katere mišice in sklo-
pe je vaje primerna, kdaj napeti 
in kdaj popustiti določeno moč. 
Gibanje je zdravo, ko sega v glo-
bino mišičnih vlaken s primerno 
napetostjo in primerno sprostitvi-
jo. Fit in napolnjenih baterij smo 
v vsakdanjiku bolj pozitivni. Vse 
delamo bolj z lahkoto in večjim 
veseljem. 

V sredini marca se ob torkih v 
telovadnici na OŠ Ig začne vadba 
z elastičnimi trakovi. Vabljeni! 

Več informacij: Društvo Uzri, 
e-pošta: uzri.tina@gmail.com, 
tel.: 041/745-363

Tina Sešek,
vaditeljica in terapevtka

Marca začnemo novo vadbo 

Vabljeni na

GONG ZVOČNO KOPEL
v nedeljo, 29. 3. 2015, in 12. 4. 2015,

ob 18.00 uri v RTC Zapotok.
Zvočna kopel bo potekala pod strokovnim vodstvom 
izvajalke Maje Kristan, učenke Dona Conreauxa, ki nas bo na 
kopel pripravila z razgibalnimi vajami.
S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejico, po želji nekaj 
za pod glavo. Prinesite vodo v steklenici ali kristale, da boste 
lahko vibracijo gongov skozi meditacijo ujeli in jo odnesli s 
seboj domov.
Prispevek na osebo je 4,00 €.
Prosimo za prijave najpozneje tri dni pred posamezno 
izvedbo na tel.: 041/612-891 Maji ali na tel.: 041/222-312 
Darji. Pošljete lahko tudi SMS-sporočilo.
Če uporabljate slušni aparat, ni ovir, le med kopeljo se mu 
odpovejte.
Primerno za vse starosti in vse nazore!
Kopel ni nadomestilo za posege tradicionalne medicine in ne 
zdravilstva, je pa pot uglaševanja s svetom znotraj in zunaj nas.

Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

Plezanje v Zapotoku
Plezalna sekcija Društva Zapotok v počastitev 
občinskega praznika organizira 3. meddruštveno 
plezalno tekmo tričlanskih mešanih ekip. 
Tekmovali bodo mladi plezalci letnika 2006 ali 
mlajši. Tekma bo v nedeljo, 22. marca 2015, ob 
15. uri na plezalni steni RTC Zapotok.

V petek, 17. aprila, ob 20. uri vabimo vse 
plezalce/-ke nad 16 let, ki se rekreativno ukvarjajo 
s športnim plezanjem na druženje, kakor tudi 
na rekreativno tekmo. Plezali bomo prečko po 
balvanski steni v RTC Zapotok.

Informacije: Vito, 041/561-061

Vabljeni!

Vito Čehovin,
Plezalna sekcija,
Društvo Zapotok



Varovanje soplezalca v snežni strmini  
s primerno urejenega sidrišča
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Iskanje ponesrečenca s sondo

Ogled filma Čopov steber − prvič pozimi 
26. marca 2015 ob 19.30 bo v prostorih IskAAdventure (Zabrv 79, Ig) projekcija filma
Čopov steber – prvič pozimi (1968).

Z nami bosta tudi Anton Sazonov - Tonač, edini še živeči član odpra-
ve in eden najboljših alpinistov v pionirskem obdobju slovenskega 
himalajizma, član šestih odprav v tuja gorstva, vodja odprave v zahodno 
steno Trisula in na Spitzberge, gorski vodnik in dolgoletni vodja ljubljan-
skih gorskih reševalcev, ter France Zupan, vodja takratne reševalne 
akcije, legenda slovenskega alpinizma z mnogo prvenstvenimi vzponi 
v slovenskih alpah. 

Prispevek za ogled: 2 EUR. 
Glede na to, da smo omejeni s številom sedežev, vas prosimo, 

da prisotnost predhodno rezervirate na: bostjan@iskAAdventure.si ali 
041/638-616. 

Čopov steber
Prvi 'zimski čop' je do zdaj najdaljša in najtrša zgodba v naših stenah, 

obenem pa je to tudi eno najlepših dejanj slovenske Gorske reševalne 
službe. Sedemdeset reševalcev iz vse Slovenije se je zgrnilo v plazovite 
triglavske strmine, kjer je pet dni neusmiljeno snežilo, a trije alpinisti so 
kljub temu po osmih dneh presrečni zavriskali vrh stene. To so bili: Stane 
Belak - Šrauf, Aleš Kunaver in Anton Sazonov - Tonač. 

Stane Belak - Šrauf (1940−1995) je bil prvi Slovenec na vrhu prvega 
slovenskega osemtisočaka (Makalu, 1975). Štiri leta pozneje je stal na 
vrhu Everesta. 

Aleš Kunaver (1935−1984) je bil vodja prvega rodu slovenskih hima-
lajcev. Vodil je šest odprav, na katerih so v petnajstih letih (Trisul, 1960; 
Makalu 1975) naši alpinisti iz himalajskih začetnikov zrasli v najboljše 
alpinistično moštvo na svetu. Ta dosežek v svetovni zgodovini alpinizma 
nima primerjave. 

Čopov steber v zimi 1968 je bil veliki finale Triglavske stene in uvod 
v glasbo sten vseh gorstev sveta. Danes tri prvenstvene smeri na tretji 
Zemljin pol (Makalu-Everest-Lhotse) nosijo slovenska imena. V domačih 
stenah pa bo legendarni Čopov steber večno pripovedoval zgodbo o 
požrtvovalnosti, tovarištvu in vzdržljivosti svojih prvopristopnikov. 

Objavljen članek v Delu, 9. februarja 1968:
Junaki Čopovega stebra Stane Belak-Šrauf, Aleš Kunaver in Tone Sazonov-

Tonač, ki so prvi pozimi premagali enega najtežjih problemov Alp, so se 
sinoči zdravi in čili vrnili na svoje domove. Zimski vzpon, ki je trajal polnih 
osem dni, bo ostal nepozaben uspeh v zgodovini alpinizma.

Triglav, simbol Slovencev, je bil spet priča velikega boja mladih moči s 
podivjanimi elementi narave. S svojo zmago so trije alpinisti priborili prven-
stvo v zimskem vzponu prek slovitega Čopovega stebra, ki je ena najtežjih 
smeri v Alpah.

Boštjan Gačnik, 
IskAAdventure

PD Krim

Tečaj varne hoje v gorah v zimskih razmerah 
Udeleženci tečaja varne hoje v gore v organizaciji Planinskega 

društva Krim smo opravili dve zimski turi z vajami in spoznavali 
osnove varnega gibanja v gorah v snegu in ledu.

Na prvo turo smo odšli 13. 12. 
lani na Veliki vrh v Košuti. V prvem 
delu poti nas je spremljalo pri-
jazno vreme, kmalu po odhodu 
iz planinskega doma na Kofcah 
pa smo obuli dereze in iz nahrb-
tnikov vzeli cepine. Sledila so 
navodila za varno hojo z dereza-

mi, ki zahteva kar nekaj znanja 
in pozornosti. Sledil je vzpon po 
megli, vetru in hudem mrazu na 
vrh, med spustom pa smo vadili 
še zaustavljanje pri padcu s cepi-
nom. Ta tura je bila res prava zim-
ska v najtežjih razmerah.

V nedeljo, 1. 3., smo odšli še na 
drugo turo pod Storžič. Najprej 
smo se povzpeli do Doma pod 
Storžičem, nato pa nadaljevali 
pot na zasnežena melišča pod 
severno steno Storžiča. Za zače-
tek smo se naučili, kako poiščemo 
ponesrečenca v snežnem plazu 
s posebno radijsko napravo, ki jo 
imenujejo žolna. Z njo lahko zelo 
natančno najdemo položaj pone-
srečenca. Sledi še določanje polo-
žaja s sondo, to je posebna palica, 
ki jo zabadamo v sneg in tipamo, 
kje je ponesrečenec, na koncu pa 
ga je treba še odkopati. V drugem 
delu smo spoznavali vrste snega 
in kako z različnimi metodami 

določimo, ali nam na pobočju 
preti večja ali manjša nevarnost 
plazu glede na strjenost snežne 
odeje in njene plasti. Za konec 
smo se naučili še izdelati sidrišče 
za varovanje v snegu in to tudi 
praktično preizkušali na strmini.

V družbi alpinističnega inštruk-
torja Aleša in planinskega vodni-
ka, gorskega reševalca in alpinista 

Boštjana nam je čas hitro minil, vsi 
pa smo obljubili, da bomo v gorah 
pozimi raje previdni, tako da nam 
pridobljenega znanja reševanja iz 
plazov nikoli ne bi bilo treba upo-
rabiti v praksi.

Planinski pozdrav!

Matjaž Zupan



2. mesto med klubi v Pokalu Slovenije za leto 2014 

Skupinska slika na tekmovanju v Rušah z zvestimi navijači Karateisti z Iga na seminarju pri japonskem mojstru
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Staro končali – novo začeli
Sredi decembra smo se udeležili še tretjega pokalnega turnirja, 

ki skupno šteje za Pokal Slovenije za leto 2014. 

Pred tem tekmovanjem smo 
zasedali skupno drugo mesto, 
vendar smo imeli tesnega zasle-
dovalca, Športno društvo Ruše. 
Na tekmovanje v Kuzmi se je pri-
javilo manj tekmovalcev, zato so 
bili upravičeni dvomi, da bo težko 
obdržati skupno drugo mesto. 
Na tekmovanje se je odpeljalo 
9 tekmovalcev in trener. Vsi so 
tekmovali v katah, trije pa tudi v 
borbah. Tekmovanja v Kuzmi se 
je udeležila tudi avstrijska držav-
na reprezentanca z več kot 40 
tekmovalci. Skupno so tekmo-
valci z Iga osvojili na tekmova-
nju skupno peto mesto, vendar 
so si na prejšnjih dveh pokalnih 
turnirjih pridobili toliko razlike, 
da so kljub temu obdržali drugo 
mesto. Razlika je bila le 175 točk. 
Čestitke vsem! 

Začetek novega leta je tudi 
začetek priprav na novo tekmo-
valno obdobje. Štirje člani in tre-
ner Karate-do kluba Ig Shotokan 
so se januarja odpravili na repre-
zentančne priprave Shotokan 
karate-do internacional zveze 
Slovenije (S.K.I.F.). Priprave so 
povezujejo tudi z začetkom pred-
tekmovalnega obdobja, kajti v 
začetku februarja so bila na spo-
redu že prva tekmovanja.

Prvi dan februarja so dva člana 
in reprezentanca S.K.I.F. Slovenije 
odpotovali v Mantovo v Italijo na 
tekmovanje. Oba tekmovalca ste 
se dobro izkazala, saj sta v močni 
konkurenci osvojila drugo in tre-
tje mesto v borbah vsak v svoji 
kategoriji.

Od 13. do 15. februarja je bil 
v Rušah praznik karateja, saj je 
domače društvo Shotokan kara-
te-do klub Š.D. Ruše praznova-
lo 40. obletnico delovanja. V ta 
namen so organizirali dvodnevni 
seminar z japonskim inštruktor-
jem, glavnim trenerjem Italije, 
Shihanom Masaru Miuro, 7. DAN 
in mednarodno tekmovanje v 
nedeljo. Na seminarju smo spo-
znavali nove aplikacije in razlage 
različnih kat. Shihan Miura uči 
karate-do, ki bi se ga radi naučili 
vsi. To je tisti čarobni karate, ki na 
kolena spravi še tako močnega 
človeka. Sam pravi, da je samo 
zelo natančen in da je njegov 
karate samo logična fizika. Na 
primer, roke ostanejo v začetni 
poziciji, zavrti se telo in napada-
lec se odbije v lastni agresiji.

V nedeljo je Športna dvora-
na Ruše pokala po šivih, saj se 
je zbralo okoli 300 tekmoval-

cev iz šestih držav (Romunija, 
Madžarska, Srbija, Italija, Hrvaška 
in Slovenija) ter še dodatno iz 
dveh različnih karate zvez, ki 
gojita tradicionalni shotokan. 
Tekmovanje je potekalo na treh 
tatamijih in je trajalo do veče-
ra. Šest tekmovalcev Karate-do 
kluba Ig Shotokan je skupaj 
osvojilo dve zlati in dve bronasti 
medalji. Nekateri nastopi so bili 
dobri, pri drugih se je pokazalo, 
kje so pomanjkljivosti in napake, 
ki jih je v treba prihodnje popra-
viti. Čestitamo vsem!

Mateja Breznik,
Karate-do klub Ig Shotokan 

Foto: Mateja Breznik
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Pripravljeni na startu Foto: Olga Pavlinjek Veseli tekači na cilju z medaljami 

Tekaški vikend v Veroni
Odprtje tekaške sezone smo izvedli na pustno soboto,  

14. 2. 2015, ko smo se z Urbanimi tekači odpravili na mali maraton 
v Verono.

Zgodaj zjutraj smo se odpra-
vili na pot proti Veroni. Po štirih 
urah vožnje, slabega vremena − 
skozi cel dan nas je spremljal dež 
− smo na sejmišču prevzeli star-
tne številke, prejeli lepe majice, 
se zadržali eno uro in odpravili 
proti hotelu Mastino. Popoldne je 
sledil sprehod z dežniki po Veroni, 
ogled najbolj znanega balkona 
Julije in Romea, ogled bazilike sv. 

Anastazije − čudovite mogočne 
katedrale, ogled lepih in zelo dra-
gih trgovin s spominki, poslika-
va telesa ... Na ulicah so igrale 
oblečene v pustne maske skupine 
in zabavale mimoidoče. Vzdušje 
je bilo nepozabno. Proti večeru 
smo se odpravili na večerjo ter se 
po dolgem in napornem dnevu 
kmalu odpravili k počitku.

Naslednji dan je sledil polma-

raton (21 km), do začetka starta 
pa smo imeli 4 km za ogrevanje. 
Verona je najbolj znana po odlično 
ohranjeni rimski areni z začetka 
našega štetja, za katero pravijo, da 
je tretji največji še stoječi rimski 
amfiteater na svetu. Polmaratonska 
pot je bila speljana skozi čudovite 
ulice, kjer se prepletata zgodovina 
in umetnost, kar je organizirano v 
sklopu prireditev na temo Romeo 
in Julija. Organizirano je bilo v času 
Veronskega karnevala in zadnji 
metri do cilja so bili speljani skozi 
areno po modri preprogi, kar je 

naredilo tek še posebej svečan.
Teka na 21 km smo se udeleži-

li ižanski tekači: Franci Pavlinjek, 
Vesna Novak in Franci Jamnik in 
za konec prejeli lepe spominske 
medalje.

Po teku smo se zbrali v hote-
lu, kjer smo imeli na voljo nekaj 
sob, da smo se uredili in pripra-
vili za na pot, naredili še nekaj 
fotografij in se proti večeru odpra-
vili v Ljubljano veseli, nasmejani, 
zadovoljni in polni lepih vtisov na 
nepozabno Verono.

Vesna Novak

3. občni zbor župnijske Karitas Ig
Člani župnijske Karitas Ig (ŽK Ig) smo se sestali na 3. rednem 

občnem zboru v ponedeljek, 16. 2. 2015, kjer smo sprejeli poročilo 
o delu in finančnem poročilu ŽK Ig v letu 2014 ter načrt dela in 
finančni načrt za leto 2015.

V letu 2014 smo se sestali na 
21 sestankih, kjer smo obravna-
vali problematiko pomoči ljudem 
v stiski iz župnij Ig, Tomišlj in Golo 
v hrani, higienskih pripomočkih, 
plačilu položnic, nakupu kurjave, 
šolskih potrebščin, poplavah in 
drugih vrstah pomoči.

Naša ŽK šteje 17 rednih in 9 
občasnih sodelavcev, ki redno 
ali občasno pomagajo pri posa-
meznih aktivnostih. Opravili smo 
1.023 ur prostovoljnega dela. V 
glasilu Mostiščar smo imeli 9 objav, 
v Naši župniji pa 10, objavo imamo 
tudi na internetu. Vsak drugi petek 
v mesecu so informacije od 17. do 
18. ure. Teh je bilo v letu 2014 12.

V letu 2014 smo zbrali 1.015 kg 

hrane in higienskih pripomočkov, 
106 kg rabljenih oblačil ter še nekaj 
druge opreme in igrač. Vse smo 
tudi razdelili. Dvakrat smo delili 
tudi hrano iz blagovnih rezerv in 
šestkrat hrano, ki jo dobimo iz 
Škofijske Karitas Ljubljana, prosil-
cem, ki so upravičeni do te pomoči 
glede na predloženo dokumenta-
cijo. S hrano in higienskimi pripo-
močki ter denarnimi sredstvi smo 
pomagali tudi ljudem ob poplavi 
v vasi Gunja na Hrvaškem in v naši 
občini. Število vseh oseb, ki smo 
jim pomagali v kakršnikoli obliki, 
je 608.

Organizirali smo družabno sre-
čanje za starejše s sv. mašo ob 
praznovanju župnijskega zavetni-

ka sv. Martina. Za božične praznike 
smo obiskali starejše v domovih 
za starejše in doma ter jih obdarili 
z nekaj dobrotami. Pomagali smo 
pri obdarovanju otrok za Miklavža. 
Udeležili smo se izobraževanja, 
duhovne obnove in romanja, ki so 
jih organizirale posamezne župnij-
ske Karitas in škofijska Karitas 
Ljubljana.

Zbirali smo prostovoljne pri-
spevke s ponudbo sveč, adventnih 
venčkov, voščilnic, slik, oljk, nabirki 
v cerkvi, darovi dobrotnikov, pod-

jetij, samostojnih podjetnikov ter 
božičnim koncertom.

Vsem sodelavcem, ki kakorkoli 
pomagajo v tej dobrodelni orga-
nizaciji, iskrena hvala. Prepričani 
smo, da bomo tudi v prihodnje 
lahko pomagali ljudem v stiski.

Zahvaljujemo se tudi vsem 
dobrotnikom, ki nam kakorkoli 
pomagajo in prispevajo svoj dar 
za ljudi v stiski. Še enkrat iskrena 
hvala.

Ana Podržaj,
tajnica ŽK Ig

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. 
do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate 
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).

Ž I V L J E N J E  Ž U P N I J



v a b i l a

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  •  m a r e c  2 0 1 5

2 8

Potopisno predavanje

CAMINO  
DEL NORTE

Predavala bo Marija Metlika.

Knjižnica Ig, 
sreda, 18. marec 2015, ob 19. uri.

Tisti, ki se ne spominjajo preteklosti,  
so obsojeni, da jo še enkrat doživijo.

George Santayana, 20. stoletje

Vabimo vas na
tradicionalno prireditev ob 

krajevnem prazniku,
ki bo 21. marca ob 17. uri  
v kulturni dvorani Golo.

Letos bo prireditev v znamenju obletnic 
− 20 let Občine Ig in 70 let konca druge 

svetovne vojne.

Organizator SVS Golo-Selnik
v sodelovanju s SVS-ji in društvi s hribov

V mesecu marcu, ko praznujemo praznik 
Občine Ig, vas v sklopu predavanj 

Barje, ali te poznam 
vabimo na predavanje

Dežmanovo raziskovanje  
kolišč pri Studencu (Ig)  
in predstavitev  
najpomembnejših odkritij.

Predavala bo  
Elena Leghissa.

Predavanje bo v četrtek,  
19. marca 2015, ob 19.00  
v Gostilnici Furman na Igu.

Vabljeni!

Vsaka mama je prava mama,  
dana za srečo in na veselje.  
Prava. In ena sama.  
Za vse življenje. 
T. Pavček

Vabljeni na 
prireditev ob  

materinskem dnevu in
obeležitev 20-letnice Občine Ig,

ki bo v četrtek, 19. marca 2014,  
ob 18. uri v kulturni dvorani v Iški vasi.
Vaši otroci vam pripravljajo bogat kulturni program, 

po njem pa vabljeni na prijetno druženje!
Za zaključek vas čaka posebno glasbeno 

presenečenje ON/OFF.
Vabljeni, da se dogodka udeležite!
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Turistično društvo Krim in Občina Ig
v sklopu praznovanja 20-letnice Občine Ig

vabita na ogled 

razstave pirhov, velikonočnih jedi,  
starega orodja in pripomočkov.

Razstava bo letos potekala v soboto,  
28. marca 2015, od 16.00 do 20.00 ure, in na cvetno nedeljo, 29. marca 2015,  

od 13.00 do 19.00 ure v dvorani gasilskega doma Vrbljene - Strahomer.

Po predhodnem dogovoru pa bo možen ogled za skupine tudi v ponedeljek, 30. marca 2015.

Na razstavi si boste lahko ogledali velikonočne 
jedi, pirhe na sto in en način (že kar nekaj 
let je na razstavi več kot 1000 pirhov), stare 
pripomočke in še kaj. Kot vsako leto bo tudi 
letos prikaz izdelovanja butaric ter še kakšno 

presenečenje. 

Vzemite si urico časa in pridite  
na ogled naše razstave.

Vsi prav lepo vabljeni!

Ustvarjalna delavnica za odrasle

TEČAJ IZDELOVANJA 
PAPIRNATEGA CVETJA

Knjižnica Ig,
sreda, 1. april 2015, ob 19. uri.

 

Število mest je omejeno, potrebna je  
predhodna prijava − osebno v knjižnici,  

na 01/286-33-88 ali ig@mklj.si.

Vabljeni na ogled del slikarja  
Zmaga Werboleta,  
člana likovne skupine Društva 
Fran Govekar Ig v Gostilnico Furman na Igu.
Njegovi akvareli bodo razstavljeni  
do 6. aprila 2015.

Gobarsko mikološko društvo Ig
vabi vse člane in občane na

strokovno predavanje

Spoznavanje gob
v sredo, 25. marca, ob 18.30

v sejni dvorani Centra Ig.
Predavala bo vrhunska  
strokovnjakinja in  
determinatorka Majda Ujčič.
Dobrodošli!
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Konverzacijski tečaj
Angleščina za vsakdanjo rabo

Špela Jurak,
Knjižnica Ig,

sreda, 8., 15., 22. april 2015,  
ob 19. uri

Število mest je omejeno, potrebna je  
predhodna prijava – osebno v knjižnici,  

na 01/286-33-88 ali ig@mklj.si.

»PRID´TE BOMO  
PIRHE BARVAL«, 

letos spet malo drugače,
v četrtek, 2. aprila 2015, ob 17.00 uri

v RTC Zapotok.
Na delavnici bomo:
- barvali pirhe v naravnih barvah
- izdelovali velikonočne okraske iz naravnih materialov
- otroci bodo ustvarjali svoja velikonočna jajčka
-  pripravili razstavo vsega ustvarjenega skupaj z dobrotami 

gospodinj

Poleg udeležencev delavnice ste vabljene tudi pridne 
gospodinje z vašimi velikonočnimi dobrotami, ki jih boste 
napekle in postavile na ogled na razstavi ob 19. uri, kot tudi 
drugi obiskovalci razstave.

Prijave za delavnico prosimo sporočite do 28. marca 2015 
na telefon: 041/474-326 Milici ali 041/222-312 Darji.

Prispevek za delavnico znaša 4 € za 10 jajc, 8 € za 20 jajc, 
za otroke, ki bodo prišli z vami, je delavnica brezplačna. 
Priskrbeli bomo domača jajca.

Društvo Zapotok, 
Sekcija za zdravo življenje

Vabljeni
v svet zdravilnih rastlin na 

7. ČEMAŽEV POHOD
v soboto, 11. aprila 2015, ob 9. uri.

Dobimo se pred RTC Zapotok. Podali se bomo proti Ščurkom 
pod Turjak, kjer bomo med potjo spoznavali in nabirali prve 
spomladanske zdravilne rastline. V Ščurkovem grabnu nas 
bo pričakal zdravilni čemaž, ki se ob potočku vsako leto 
razbohoti v svoji zeleni barvi in z značilnim vonjem.

Hoje je za okoli 3 ure v obe smeri, primerno je tudi za otroke 
v spremstvu staršev.
Kaj potrebujemo:
-  obvezno košarico/papirnato vrečko/bombažno vrečko za 

nabiranje zdravilnih rastlin
- manjši nahrbtnik z vodo (po potrebi malico)

Ob povratku bomo v RTC Zapotok skupaj pripravili različne 
namaze s čemažem.

Prispevek za udeleženca je 2 €, za člane Društva Zapotok 1 €.

Vabljeni v svet zdravilnih rastlin!

Za podrobnejše informacije lahko pokličete
na 041/591-617 ali 041/222-312.
Društvo Zapotok
Sekcija za zdravo življenje
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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
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V kraljestvu ugank
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ARENDAL - pristaniško mesto ob prelivu Skagerrak na jugu Norveške, ASEN, Peter - začetnik druge bolgarske 
dinastije konec 12. stoletja, KRNES - vrh v Smrekovškem pogorju, po katerem se imenuje hotel v Črni na Koroškem



o g l a s i 

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  •  m a r e c  2 0 1 5

3 2

OKNA • VRATA • SENČILA
LES • PVC • ALU

SELITVENI SERVIS • ADAPTACIJE STANOVANJ

 M: 070 210 715 M: 041 945 261
 info@maning.si www.maning.si

GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZI
GRAM-BM d. o. o., Tomišelj 4, 1292 IG

• STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO - ZEMELJSKA DELA •  
• POPRAVILO ASFALTA NA VROČ NAČIN •  

DOBAVA GRAMOZA ZA BETON ALI NASIP • DOBAVA SEJANE ZEMLJE

w w w . i z k o p i . s i

Bartelj    Marko 031/613-470 
Marjan 041/680-523

Prodaja domačih 
kokošjih jajc

Možna dostava na dom.

Gsm: 040 428 534

ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni
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MALI OGLASI
Kupim star mizarski ponk. Tel.: 031/878-351

Prodam njivi v izmeri 4.489 m2 in 1.978 m2 k. o. Vrbljene, cena 
po dogovoru. 
Več informacij na gsm: 041/416-067 (Zdravko) 

Mali oglasi so brezplačni in jih sprejemamo na naslov: 
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je 2. 4. 2015.

  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 €

Oglašujte v Mostiščarju
Vabimo vse ižanske podjetnike in obrtnike, da se 
z oglasom predstavijo v Mostiščarju. Postanite 
prepoznavni − glasilo Mostiščar brezplačno 
prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Ig. 

Ugodne cene oglasov, že od 40 evrov dalje.  
Oglas vam brezplačno oblikujemo.

Informacije na: mostiscar@obcina-ig.si

Uredništvo Mostiščarja

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

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

- naročila na domu
- prevozi
- prevozi iz tujine v tujino
- prevozi z upepelitev
- postavitev mrliškega odra
- pogrebna oprema
- urejanje umrlih

- izkop jam
- pevci, glasba
- venci, žalno cvetje, sveče
- urejanje grobov
- urejanje dokumentacije
- prevozi v pogrebnem 

spremstvu

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

 01 75 51 437
 041 637 617, 031 637 617

suzana.vrhovec@gmail.com

Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika, ID za DDV: SI 65880749
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 Kogar imaš rad, nikoli ne umre. 
Samo daleč, daleč je ...
M. Kačič

ZAHVALA
V 74. letu nas je nepričakovano 
zapustil naš dragi mož, oče in dedi

SREČKO LAVRIH
(1941−2015)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in svete 
maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala tudi gospodu župniku Jožetu Pozdercu za lep poslovilni 
obred ter gospe Silvi Dolinšek in gospodu Vrhovcu za 
pogrebne storitve. 

Žena Marinka, sinova Srečko in Boštjan z družinama

 Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 
Ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih ti živiš. 

ZAHVALA
V 93. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama 
in babica

DANICA LEŠNJAK 
iz Škrilj 

Iskrena hvala vsem gasilcem Prostovoljnega gasilskega druš-
tva Škrilje in Golo, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot. 
Hvala Maji Glinšek in Marini Plantan za poslovilne besede. Za-
hvala gre tudi ge. Lei Sever iz društva Odmev Mokrc, prapor-
ščakom iz Grosupljega, Barja in Odmeva Mokrca ter pevcem. 
Hvala tudi pogrebnemu zavodu Vrhovec. Zahvala gre tudi 
patronažni sestri Nedi in zdravniku Ostanku. Posebna zahvala 
gospe Zdenki Glinšek, ki nam je pomagala in stala ob strani ob 
izgubi drage mame. Hvala tudi Roziki za oskrbo vežice. 
Hvala vsem sorodnikom in vaščanom za darovano cvetje, 
sveče, izrečena sožalja in vsem, ki ste jo pospremili na njeno 
zadnjo pot. 

Žalujoči: vsi njeni

 Kogar imaš rad 
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je …
 

ZAHVALA 
V 86. letu se je poslovil naš dragi mož, 
oče, dedek, pradedek, brat in stric

FRANC MOČNIK 
 
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali sveče in cvetje ter 
ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Lepa hvala predsedniku Društva upokojencev gospodu 
Štefanu Buniču za izrečene besede. Zahvaljujemo se tudi 
gospe Silvi Dolinšek in gospodu Vrhovcu za lepo opravljen 
obred.

Vsi njegovi 

 Pride čas, ko si izmučeno 
srce želi le spati,
v sen večni potovati, 
ko življenje je zaključeno.

ZAHVALA
V 73. letu starosti nas je zapustil dragi 
brat, stric in svak

ANTON MRKUN 
z Dobravice

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od Antona s 
cvetjem, svečami, darovi za svete maše in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala pevcem iz Kota, gospodu župniku,
gospe Silvi Dolinšek in pogrebnemu zavodu Vrhovec.
Posebna zahvala pa velja vaščanom Dobravice za nesebično 
pomoč Antonu še v času njegovega bivanja na svojem domu. 
Hvala za velik dar, ki ste ga ob njegovi smrti darovali za cerkev 
in svete maše.

Vsi njegovi  

Lešnjakovi mami v spomin
Danica Lešnjak se je rodila v številni družini 27. 11. 1921 
v Medvejci pri Grosupljem. Bila je najmlajša med brati in 
sestrami, ki so ji bili za zgled. Tako kot oni je postala aktivistka 
in sodelovala v NOB od 1941 do 1943, ko so jo ujeli domači 
izdajalci in jo zaprli. Kot talka je stala na pragu smrti, vendar je 
usoda hotela drugače. Odpeljali  so jo v zapor v Ljubljani na 
Urh, nato pa v Dresden, kjer je doživela tudi  bombardiranje 
taborišča. Po končani vojni se je vrnila domov in izvedela, da 
je medtem izgubila mamo. Običajno ob delu pozabimo na 
težave, ki nas pestijo, in tudi Danica se je zaposlila na pošti na 
Igu ter na takratni Občini Ig – delala je kot poštarica in kurirka. 
Takrat je spoznala moža Rudija. Ta je bil zaposlen v vojski, zato 
je služboval po vsej Jugoslaviji. Skupaj sta se prebijala vse do 
končnega službovanja v Slovenji, najprej v Ilirski Bistrici in nato 
v Ljubljani. Rodila sta se jima hči Danica in sin Rudi. Družina se 
je iz Ljubljane preselila v Škrilje, kjer je Danica prevzela hišo po 
sestri in v njej z možem uredila dom za svojo družino. Po može-
vi upokojitvi je ostala doma tudi Danica. Skrbela je za moža in 
otroka, pozneje pa rada čas preživljala tudi z vnuki. 
Bila je tudi ponosna članica Zveze borcev, ki je za delovanje v 
NOB prejela dve odlikovanji: Red zaslug za ljudstvo s srebrnimi 
žarki in Zasluge za narod, pozneje je postala tudi članica naše-
ga društva Odmev Mokrca. Delovala je tudi v društvu upoko-
jencev na Igu, v Škriljah pa bila tudi članica PGD Škrilje.
V prostem času se je posvečala vezenju prtov, okrasnih blazin 
in prtičkov, ki jih je z veseljem pokazala vsem, ki so jo obiskali, 
ali pa so si jih ogledali na razstavi. Izdelovala je tudi zobotrebce, 
kar so v teh krajih počeli že od nekdaj.
Leta in dogodki iz preteklosti ji niso prizanesli z boleznimi, ki 
pa jih je uspešno premagovala vse do zadnjih nekaj let, ko je 
opešala in jo je bolezen položila v posteljo. Kljub skrbni negi 
domačih je izgubljala moči in nazadnje podlegla bolezni. 

Društvo Odmev Mokrca
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Pobegli gumbi iz Vrtca Ig

Čarovnice izpod Krima

OŠ Ig – če ne bomo brali, nas bo pobralo!

Stebri slovenske kulture



OBČINSKI PRAZNIK
20-letnica občine Ig

Vabimo vas
na slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj, ki bo

v petek, 20. marca 2015, ob 19.30
v športni dvorani Ig

OBČINSKI PRAZNIK
20-letnica občine Ig

Nastopajoči:

Otroci vrtca Ig
Učenci OŠ Ig

Folklorna skupina Groblje

Club 5
Moški pevski zbor Ig
Skupina Luna gitana

Na prireditvi bo redno letno razstavo
pripravilo Društvo žena in deklet na podeželju Ig

Vljudno vabljeni!

Občina IG


