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Spoštovani bralci in bralke Mostiščarja!

V tokratni številki smo v 
ospredje postavili naše 
gasilce, saj je bil okto-

ber mesec požarne varnosti. 
Pod okriljem Gasilske zveze 
Ig je 10 prostovoljnih gasil-
skih društev, v katerih deluje 
več kot 1.600 naših občanov. 
O jesenskih dejavnostih GZ Ig 
preberite v rubrikah Aktualno 
ter Ižanska pažarna. 

Z občine poročajo o več 
končanih projektih s področja 
infrastrukture ter vse lastnike 
nepremičnin pozivajo k ažu-
riranju podatkov, ki so osno-
va za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč. O 
svojih dosedanjih in načrtova-

nih aktivnostih nam pišejo iz 
SVS Visoko-Rogatec. 

V rubrikah Društva in Kul-
tura so zbrani članki o dejav-
nostih naših društev – zani-
mivega projekta so se lotili na 
Kureščku, kjer urejajo zdravil-
no-energijski park. Na Igu je 
uspešno začela delo glasbena 
šola, likovniki so se predstavi-
li v Ljubljani, slikarka Ivanka 
Demšar pa na Igu. 

Otroci iz vrtca uživajo v 
jeseni, odpravili so se tudi na 
mini počitnice, učenci OŠ Ig 
pa med drugim pišejo o sadjar-
skem dnevu, ki so ga preživeli 
v sadovnjaku jablan. Učenci 
iz ljubljanske osnovne šole so 

svoj dan dejavnosti preživeli 
pri nas, v Zapotoku. 

Že nekaj številk spoznava-
mo dolino Drage, tudi tokrat 
nadaljujemo z opisom njenih 
geoloških značilnosti. Ribniki 
v dolini Drage pa so bili tudi 
prizorišče 25. državne tekme 
za lovske pse – o uspešno izve-
denem tekmovanju in njegovi 
zgodovini so nam napisali iz 
Lovske družine Ig.

V začetku oktobra je po-
tekala dobro obiskana stro-
kovna ekskurzija po ižanskih 
koliščih, posvečena 140. oble-
tnici odkritja kolišč na Lju-
bljanskem barju. Kaj vse so si 
udeleženci ogledali, izveste v 

rubriki Turizem. Kaj 'koliščar-
skega' pa se obeta v začetku 
prihodnjega leta, napovemo 
prihodnjič. 

V rubriki Naše gospodar-
stvo predstavljamo mesarja 
Borisa Farkaša ter pišemo o 
nekaterih novostih, ki čakajo 
s.p.-je in podjetja. Kot zanimi-
vost, po Poslovnem registru 
Slovenije je v naši občini ak-
tivnih skoraj 300 samostojnih 
podjetnikov. 

Želimo vam prijetno branje!  

 Uredništvo Mostiščarja

 BESEDA UREDNIŠTVA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 20. november 2015

Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan, 
Zuhra Jovanovič, Anton Krnc, Franc Toni 
Naklada: 2.500 izvodov
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uredniški odbor: Maja Zupančič, odgovorna urednica,  
Matjaž Zupan, namestnik odgovorne urednice,  
Gregor Bolha, Tina Škulj, Andreja Zdravje
Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00
Tisk: Present, d. o. o., tel. 01 427 22 79
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Naslovnica: GZ Ig

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.
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.

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je 
četrtek, 3. december. Zadnja letošnja številka Mostiščarja bo 
predvidoma izšla 18. decembra 2015.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: 
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:  
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.
Vse, ki želite v decembrski številki objaviti praznično 
voščilo, pozivamo k pravočasni oddaji! 
Januarja Mostiščar ne izhaja, zato organizatorje pozivamo, da 
vabila za januarske prireditve objavijo že v decembrski številki. 

  Za prepozno oddane prispevke ne moremo zagotoviti objave.

Oglašujte v Mostiščarju 
Vabimo vse ižanske podjetnike in obrtnike, da se z ogla-
som predstavijo v Mostiščarju. Postanite prepoznavni − 
glasilo Mostiščar brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva 
v Občini Ig.
Ugodne cene oglasov! Oglas vam brezplačno oblikujemo.
Informacije na: mostiscar@obcina-ig.si

JPG TIF

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
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Nadomestilo za uporabo stavbega zemljišča

Javni poziv zavezancem za 
posredovanje morebitnih sprememb
Občina Ig poziva vse za-

vezance za plačilo na-
domestila za uporabo 

stavbnega zemljišča (NUSZ), 
da na podlagi Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč (UL RS, št. 107/99, 
popravek UL RS št. 85/2002, 
Mostiščar UO št. 6/2001, UL 
RS št. 123/03) pisno prijavijo 
vse morebitne spremembe, 
pomembne za odmero nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za stanovanjske pro-
store (objekte) in poslovne pro-
store (objekte). 

Zavezanci morajo Občinski 
upravi Občine Ig prijaviti na-
stanek obveznosti za plačilo 
nadomestila po tem odloku in 
vse spremembe, ki vplivajo na 
odmero nadomestila, v roku 15 
dni po nastanku: sprememba 
zavezanca, sprememba vrste 
dejavnosti ali namembnosti 
prostora, objekta, sprememba 
poslovne ali stanovanjske povr-
šine, sprememba stalnega pre-
bivališča oz. naslova zavezanca.

Zavezanec za nadomestilo 
je neposredni uporabnik zem-
ljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe (lastnik, imetnik sta-
novanjske pravice, najemnik). 
Nadomestilo za uporabo stav-
bnega zemljišča določi zave-
zancu občinski organ, odločbe 
pa izda Finančna uprava RS. 
Nadomestilo za uporabo zazi-
danega stavbnega zemljišča 
se plačuje od stanovanjske oz. 
poslovne površine objekta. 
Stanovanjska površina je čista 
tlorisna površina sob, pred-
sobe, hodnikov v stanovanju, 
kuhinje, kopalnice, shrambe in 
drugih zaprtih prostorov sta-
novanja in čista tlorisna povr-
šina garaže za osebne avtomo-
bile. Poslovna površina je čista 
tlorisna površina poslovnega 
prostora in vseh prostorov, ki 
so funkcionalno povezani s po-
slovnim prostorom.

Po določbah 21. člena Odlo-
ka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč in na podla-
gi Podrobnejšega navodila za 

delo organa pri odmeri nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča se na lastno zahtevo 
za dobo pet let oprosti občana, 
ki je kupil novo stanovanje, kot 
posamezni del stavbe ali zgra-
dil, dozidal ali nadzidal dru-
žinsko hišo, in je neposredno 
plačal stroške za urejanje stav-
bnega zemljišča. Petletna doba 
oprostitve plačevanja nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča začne teči od dneva 
vselitve v stanovanje ali sta-
novanjsko hišo, vendar največ 
osem let od izdaje gradbenega 
dovoljenja.

Morebitne spremembe po-
datkov, ki bi vplivali na odmero 
nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča za leto 2016, 
lahko pisno sporočite na na-
slov: Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig do 31. 12. 2015. 
Pridobljene podatke potrebu-
jemo za ažuriranje baze Nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2016. Kršitve 
pri sporočanju podatkov ali 

sporočanju nepravilnih podat-
kov so v odloku opredeljene 
kot prekršek, ki se kaznuje z 
denarno kaznijo.

Če podatkov po preteku 
roka iz tega poziva ne bomo 
prejeli, boste nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2016 prejeli obračunano 
na osnovi podatkov, s katerimi 
občina trenutno razpolaga ozi-
roma so v uradnih evidencah 
(GURS).

Objavljeno na oglasni de-
ski in uradni spletni strani  
www.obcina-ig.si.

Kontakt:  
Marica Zupan, telefonska 
številka 01/280-23-18
Obrazca Vloga za spre-
membo podatkov in Vlo-
ga za petletno oprosti-
tev NUSZ lahko dobite v 
sprejemni pisarni Obči-
ne Ig in na spletni strani  
www.obcina-ig.si.

 Marica Zupan, 
občinska uprava 

Najmlajše vabimo  
na predstavo

Škratka na delu
v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc in
obdaritev z Božičkom,
ki bo v petek, 11. decembra 2015, 
ob 17.30 v Športni dvorani na Igu.
Otroke do vključno prvega  
razreda bo obiskal Božiček.  
Otroci bodo po pošti prejeli  
vabila, ki jih bodo potrebovali  
za obdarovanje.

Občina Ig 
Janez Cimperman, župan

Nov most čez reko Iško

Most čez Iško 
Ob poplavah novembra 2014 se je porušil most v Iški. Država 

je v mesecu maju 2015 sprejela Program odprave posledic 
neposredne škode zaradi posledic poplav med 6. in 14. no-

vembrom 2014. Upoštevajoč prioritetni vrstni red smo bili vključe-
ni v sofinanciranje obnovitvenih del na porušenem mostu v Iški. 
V tem času smo pripravili vso potrebno tehnično dokumentacijo 
in začeli javni razpis za izbor izvajalca del. V začetku septembra je 
bila podpisana pogodba z izvajalcem Map-trade iz Slovenske Bi-
strice, ki je most uspešno izvedel v pogodbenem roku.

  Natalija Skok, občinska uprava
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Režijski obrat sporoča
Končana izgradnja kanala I1 v 
Iški vasi

V Iški vasi je bila v začetku novembra končana investicija 
izgradnja kanalizacije, kanal I1. Na kanalizacijo se bo pri- 
ključilo 13 obstoječih objektov. Izvedenega je bilo 290 m 

fekalnega kanala.  Sredstva za izgradnjo kanalizacije se bodo po- 
krila iz sredstev okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda.

Golec z ustreznimi tlačnimi 
razmerami

Na Golem se je izvedla še druga faza sanacije vodovodnega 
omrežja Golec, cevovod B. Položenega je bilo 281 m cevo-
voda ter obnovljenih 9 priključkov in ena prevezava pri-

ključka. Z investicijo bodo zagotovljene ustrezne tlačne razmere za 
objekte ob sanirani trasi. Vložen je bil zahtevek za sofinanciranje 
projekta s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
in sicer za sredstva 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. 

  Katja Ivanuš,  
režijski obrat

Na kanalizacijo je bilo priklopljenih 13 objektov. 

Del Iške vasi z novo kanalizacijo

Sanacija vodovodnega omrežja na delu Golega

Zaščita vodomerov pred 
zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur pod lediščem v zimskih mesecih 
so posledice zaznavne tudi na vodovodnih priključkih, vo-
domerih in hišnem vodovodnem omrežju, če uporabniki ne 

poskrbijo za ustrezno zaščito in občasen pretok vode.
Vodomeri so v lasti lastnikov objektov, zato morajo lastniki ali 

uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vo-
domerov in vodomernih jaškov.

Vodomer pred zmrzaljo zaščitimo z dovolj globokim vodomer-
nim jaškom z izoliranim pokrovom in dodatno toplotno zaščito 
nad vodomerom z izolacijskimi materiali, s čimer preprečimo 
dostop mrzlega zraka. Dodaten preventivni ukrep proti poškod-
bam vodomera, priključka in internega hišnega vodovodnega 
omrežja zaradi zamrznitve je, da zagotovimo stalen pretok vode.

Prosimo, da v času nizkih temperatur redno pregledujete vo-
domerne jaške, vodomere in poskrbite, da ne bo prihajalo do 
nevšečnosti zaradi zmrzali.

Vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračun-
skem vodomeru je treba takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega 
sistema na telefonsko številko dežurne službe 041/408-407. Poš-
kodovani vodomer lahko zamenja le upravljavec vodovodnega 

Sodelovanje upravljavcev 
vodovoda in gasilskih društev

Upravljavec javnega vodovodnega omrežja je z Gasilsko 
zvezo Ig in njihovimi društvi izvedel pregled ustreznosti 
opreme, s katerim smo želeli ugotoviti ustreznost agrega-

tov v lasti gasilskih društev. Z njimi bi v času izpada električne 
energije v daljšem obdobju zagotavljali nemoteno delovanje čr-
palk in drugih naprav na vodovodnih objektih in s tem zagotav-
ljali nemoteno oskrbo s pitno vodo.
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Dela v oktobru
Občina Ig je v mesecu oktobru izvedla rekonstrukcijo Škur-

hove ulice na Igu. Obnovilo se je tudi vodovodno omrežje 
kot javna razsvetljava. Prav tako se je očistila brežina ter 

struga potoka Draščica.

  Uroš Čuden, 
občinska uprava

 Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba: 
041/408-407 NOVO!

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

Vse dodatne informacije glede vodovoda in kanalizacije 
lahko občani dobijo osebno na Občini Ig v času uradnih 
ur ali po telefonu 01/2802-314 ali po elektronski pošti: 
rezijski.obrat@obcina-ig.si. 

Očiščena struga ter brežina potoka Draščica 

Nove zagatnice na Igu – čez Širm

Rekonstruirana Škurhova ulica na Igu

Priprava Strategije  
za lokalni razvoj

Kje pa vas čevelj žuli? je 
bila naslovljena delav-
nica, ki je v organiza-

ciji Lokalne akcijske skupine 
Sožitje med mestom in pode-
željem 7. oktobra potekala na 
Igu. Namenjena je bila prip-
ravi Strategije lokalnega ra-
zvoja, temeljnega dokumenta, 
na podlagi katerega bo možno 
črpanje evropskih sredstev za 
razvoj podeželja. 

Udeleženci so naprej raz-
mišljali o slabostih življenja 
v naši občini (med njimi npr. 
birokratske ovire, slaba pove-
zanost med občani, naselji, ne-
sorazmeren razvoj občine, ne-
urejenost krajev ... ), nato pa o 
prednostih življenja v naši ob-
čini – teh smo našli kar nekaj: 

zdravo in čisto okolje, bogata 
naravna in kulturna dediščina 
(Natura 2000, Unesco ...), ak-
tivno društveno življenje, pro-
metna povezanost ... 

Udeleženci so nato predsta-
vili svoje zamisli za projekte, 
za katere bi se želeli potego-
vati za evropska sredstva. V 
obdobju 2014−2020 bo naša 
lokalna akcijska skupina − 
sestavljajo jo občine Grosu-
plje, Ig, Ljubljana in Škofljica 
− predvidoma iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in  Evropskega skla-
da za regionalni razvoj lahko 
pridobila skoraj 1,5 mio evrov.

 Maja Zupančič 

sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja la-
stnikov, krijejo lastniki sami. Demontaže vgrajenega vodomera 
lastniki ne smejo izvesti samostojno.

Kontrola stanja na vodomeru
Ob popisu v mesecu septembru je bilo 

ugotovljenih veliko okvar na hišnih vo-
dovodnih priključkih, kar je imelo za 
posledico veliko porabo vode in s tem 
visok znesek na računu. 

Uporabnikom priporočamo, da 
preverjajo stanje hišne vodovodne na-
peljave in stanje vodomera ter se s tem 
izognejo nepotrebnim stroškom in slabi 
volji ob letnem popisu in poračunu. 

Režijski obrat
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Operativna vaja gasilcevZbor gasilskega podmladka pred razglasitvijo rezultatov tekmovanja

Jesenske aktivnosti Gasilske zveze Ig 
V času, ko je poletje že prehajalo v jesen, se je za GZ Ig začelo zelo dejavno obdobje. Vse skupaj 
se je začelo 12. septembra v Vrbljenu, kjer so se zbrali gasilke in gasilci iz kar treh gasilskih zvez 
(Škofljica, Velike Lašče in Ig). 

Tekmovanja v gasilskih 
športnih disciplinah se 
je udeležilo več kot 500 

gasilcev. Tako so članice, čla-
ni, starejše gasilke in starejši 
gasilci sestavili kar 56 ekip. 
Naslednji dan, 13. septembra, 
pa smo na isti lokaciji spre-
mljali še naš gasilski pod-
mladek. Na tekmovanju se je 
pomerilo 25 ekip, tako da smo 
ponosno lahko opazovali zag-
nanost kar 250 pionirjev in 
mladincev. Tekmovanje je pri-

vabilo veliko gledalcev, ki so 
lahko opazovali naše znanje. 
Za dobro organizacijo celot-
nega vikenda se zahvaljujemo 
PGD Vrbljene-Strahomer.

Počivali nismo niti v mese-
cu oktobru, ki je tudi mesec 
požarne varnosti. Na Škofljici 
smo se vrnili nekaj let nazaj, 
saj so se v tekmovanju starih 
brizgalen pomerili starejši 
gasilci z opremo iz naše zgo-
dovine. Tega tekmovanja so 
se udeležili tudi starejši ga-

silci iz naših društev, ki pa s 
svojo zanimivo opremo niso 
ostali neprepoznavni. 

Vse rezultate tekmovanj 
GZ Ig lahko pogledate na naši 
spletni strani www.gasilskaz-
veza-ig.si. 

Upamo, da vas v oktobru 
ni preveč skrbelo, ko ste opa-
zili skupino gasilcev, ki se v 
domovih oblačijo v gasilske 
obleke ali z avtomobili hitijo 
po vasi. Na srečo so hiteli le na 
vajo, ki je del letnega pregleda 

posameznega društva. Vsako 
leto analiziramo delo društev 
v naši zvezi. Ocenimo celolet- 
no delo društva, ki pa pozneje 
vpliva na financiranje gasil-
skih društev. 

Posebno priznanje pa je na-
menjamo našim gasilkam, ki 
so pod vodstvom Odbora za 
ženske pri naši zvezi organizi-
rale vajo, na kateri so sodelo-
vale samo članice.

Na koncu vseh pregledov 
smo na GZ Ig potegnili črto in 

Tekmovalna ekipa članov med izvedbo vaje
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Gasilci pripravljeni na letni pregled društva.

Gasilke v akciji
Po dolgem načrtovanju je 

bila v soboto, 3. 10. 2015, 
izpeljana načrtovana 

vaja članic GZ Ig. Vaje so se 
udeležile članice skupine A 
in B, prostovoljnih gasilskih 
društev Tomišelj, Brest, Golo 
in Škrilje. Predmet vaje je bil 
požar v zapuščeni stanovanj-
ski hiši na naslovu Tomišelj 9. 
Glede na načrtovano vajo naj 
bi šlo za obsežen požar. 

Po prejemu poziva, da je 
prišlo do požara, so se moštva 
članic posameznih gasilskih 
društev s svojimi vozili odpra-
vila na kraj dogajanja. Glede 

na naloge so se članice razpo-
redile za različne naloge. Za-
čele so z notranjim napadom 
in gašenjem notranjega poža-
ra. Ker je bilo obvestilo, da gre 
tudi za ponesrečence, je sle-
dila preiskava prostorov, oba 
ponesrečenca je ekipa, uspo-
sobljena za reševanje ponesre-
čencev, ustrezno oskrbela. Žal 
je šlo v enem primeru za težje 
poškodbe, notranje opekline, 
ki bi v nadaljevanju sicer bile 
predmet reševalne službe. Ker 
je goreča hiša v strnjenem na-
selju, je bila pomembna tudi 
zunanja zaščita, in sicer gaše-

nje požara na zunanji strani 
objekta. V takih primerih je 
zelo pomembno ustrezno za-
varovanje intervencije, da ob 
enem reševanju ne bi prišlo 
do novih nepotrebnih težav. 
Pri delu so si gasilke pomaga-
le z različno tehnično opremo, 
vključno z nadtlačnim prezra-
čevalnikom, kjer so jim bili za 
pomoč kolegi gasilci, katerih 
vloga je bila tudi izvajanje 
dela strojnika. Gasilke so iz-
vedele vse zgoraj načrtovane 
akcije, od notranjega napada, 
pregleda prostorov, reševanja 
poškodovancev, njihove oskr-

be, gašenja zunanjosti objekta 
ter zavarovanja kraja.

Vsem članicam, ki so sode-
lovale na omenjeni vaji, vse 
pohvale – za čas, trud in prip-
ravljenost. Zahvala tudi vsem 
preostalim za pomoč pri reali-
zaciji. Naj tudi v prihodnje os-
tane le pri načrtovanih vajah, 
takšnih ali drugačnih, ki se 
jih je zaželeno udeležiti v čim 
večji udeležbi.

Še enkrat hvala vsem 
udeležencem. Na pomoč!

 Marina Plantan 
 Urban Kraševec

Gasilci in župan pri ogledu vaje gasilk Gasilke so uspešno opravile vajo. 

Zbor gasilk in gasilcev na tekmovanju

ugotovili, da je pripravljenost 
naših gasilcev na visoki ravni. 
V 10 društvih, ki jih združuje 
naša gasilska zveza, je tako 

1.613 članov. Med njimi smo 
lahko ponosni na 274 opera-
tivnih gasilcev, ki posredujejo 
na intervencijah.

Gasilska zveza Ig se zahva-
ljuje vsem gasilcem za njihov 
trud. Želimo pa si, da tako na-
daljujemo še naprej. Na pomoč!

  Tone Modic, 
GZ Ig

  GZ Ig
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Spoštovane občanke in občani!
Lansko leto v jesenskem času smo se vam predstavili v okviru kandidatne liste SMC. Ob naši 
prvi obletnici pa vam želimo predstaviti nekaj vtisov o tem, kako smo sami doživljali preteklo 
leto, ter vas povprašati po vašem zadovoljstvu z nami.

Če potegnemo črto pod 
enoletno zgodovino 
obstoja Lokalnega od-

bora Škofljica, pod okriljem 
katerega smo združene občine 
Škofljica, Velike Lašče in Ig, 
lahko rečemo, da smo zado-
voljni, saj smo svojo pot v Ob-
čini Ig začeli iz nič, na volitvah 
pa že takoj dosegli lep volilni 
rezultat. Na podlagi vašega 
izkazanega zaupanja so nam 
pripadla tri svetniška mesta, 
za kar se vam želimo ob tej 
priložnosti ponovno iskreno 
zahvaliti. 

Začetki so bili težki, saj 
smo novinci na občinskem 
političnem parketu. Povezali 
smo se z okoliškimi občina-

mi, zlasti z občinama Škofljica 
in Velike Lašče. Med drugim 
sodelujemo pri projektu škof-
jeloške obvoznice, pri projek-
tu vzpostavitve gozdno-lesne 
industrije ter pri projektu, 
povezanem s težavami z divji-
mi zvermi in divjadjo. Ker je v 
naši občini tudi veliko število 
mladih družin, se zavzemamo 
tudi za pridobitev pediatra. 
Ukvarjamo se tudi z nekateri-
mi drugimi projekti iz našega 
programa.

Naj se dotaknemo tudi poli-
tike Vlade RS, ki jo vodi pred-
sednik SMC dr. Miro Cerar, 
in ob tem navedemo le nekaj 
uspehov, ki vodijo v boljše živ-
ljenje vseh državljanov:

− za 2,6 % se je povečala go-
spodarska rast, 

− brezposelnost mladih se je 
glede na leto 2014 zmanjša-
la za 12,7 %, 

− v boju zoper gospodarski 
kriminal se je okrepilo to-
žilstvo (imenovanih je bilo 
30 novih tožilcev),

− število zaposlenih se je do 
septembra 2015 povečalo 
za 9.301 osebo. 
Pregled dosežkov vlade dr. 

Mira Cerarja lahko preberete 
tudi na spletni strani stran-
ke SMC: www.strankasmc.si/
dosezki-po-letu-dni-vlade-kaj-
-je-bilo-narejenega-za-boljse-
-zivljenje-drzavljanov.

Ob tej priložnosti vas po-
novno vabimo k sodelovanju 
pri razvoju Občine Ig. Veseli 
bomo vaših idej, predlogov, 
vprašanj, pripravljenosti po-
magati ali kakršnegakoli 
drugačnega sodelovanja. Na 
lokalni ravni želimo na seje 
občinskega sveta namreč pri-
hajati s konkretnimi predlogi, 
ki bi jih ob širši podpori sim-
patizerjev in članstva lažje ar-
gumentirali in izvedli. Pišete 
nam lahko na e-poštni naslov: 
strankasmc.ig@gmail.com. 

 Tina Kovačič

Predstavitev knjige Neme priče
V ponedeljek, 26. 10. 

2015, je v dvorani Cen-
tra Ig v organizaciji 

Ženskega odbora SDS Ig pote-
kala predstavitev knjige Neme 
priče s podnaslovom Množični 
poboji nasprotnikov komuniz-
ma 1941–1946 avtorja Marka 
Štrovsa. Na predstavitvi knji-
ge je bilo prisotnih veliko ob-
čanov, mladih in starih. Knjiga 
obravnava najbolj travmatičen 
in žalosten del slovenske zgo-
dovine.

Avtor knjige pravnik Marko 
Štrovs je bil v času prve Jan-
ševe vlade do novembra 2007 
direktor na ministrstvu za 
delo, nato pa do konca janu-
arja 2008 državni sekretar. Po 
siloviti medijski kampanji pro-
ti njemu je odstopil in prevzel 
vodenje službe za vojna gro-
bišča, ki je leta 2008, ko je na 
oblast prišla leva vlada, padla 
tej v nemilost. Po burnih od-
kritjih več množičnih grobišč, 
med katerimi je najbolj znano 
grobišče Huda jama, je bil v 
začetku leta 2011 odstavljen, 
služba pa razpuščena. Od tak-
rat se zasebno ukvarja z odkri-
vanjem grobišč ter razkriva-
njem žrtev in storilcev.

Marko Štrovs je spomnil, 
da praktično povsod na držav-
ni ravni (v državnih medijih, 

v šolstvu, v kulturi) še vedno 
vlada svet komunistične revo-
lucije, ki je zlagan. Izpostavil 
je tudi velik problem zaradi 
nekaznovanosti komunistič-
nih zločincev, ki so neposred-
no ali posredno odgovorni za 
te zločine. Grozljivo je tudi 
dejstvo, da proti vsem znanim 
krvnikom ni bilo izrečene niti 
simbolne sodbe. Še več, veliko 
teh zločincev še danes, 25 let 
po osamosvojitvi, uživa mno-
go privilegijev, o katerih lahko 
večina Slovencev zgolj sanja. 

Knjiga opisuje dogodke 
med drugo svetovno vojno in 
po njej ter sedanje stanje na 
področju prikritih grobišč. V 
krvavih mesecih komunistič-
nega nasilja je bilo pobitih več 
kot 100.000 ljudi, večina njih 
pa je še danes 70 let po gro-

zodejstvih namesto v grobu 
nekje v jamah, breznih, zasu-
tih tankovskih jarkih in sme-
tiščih. So neme priče teh gro-
zodejstev, saj do zdaj še noben 
državni organ ni odkril, kdo 
vse so žrtve, niti, kdaj in kako 
so bile pobite, prav tako ni ni-
kogar označil za zločinca! 

  Matej Bečaj,  
SDM Brezovica, Ig,  

Velike Lašče

Pred predstavitvijo smo 
prižgali svečko pobitim v brez-
nu pri Stari Žagi. Še danes ne 
vemo, koliko nesrečnih doma-
činov iz Iške Loke, Matene ter 
Rakitne je končalo v teh brez-
nih.

Marko Štrovs

Ženski odbor SDS in Koalicija Za otroke gre! vabita na  
Pogovor o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,  

o kateri bomo odločali 20. decembra 2015 na referendumu.

V pogovoru, ki bo v ponedeljek, 7. decembra 2015, ob 19.00 v dvorani Centra Ig,  
bodo sodelovali poslanka SDS Jelka Godec in predstavniki Civilne iniciative.

Vabljeni!



9Mostiščar 08 | November 2015

 IZ ŽIVLJENJA VAŠKIH SVETOV /////////////////////////////////////////////////////////////////

Iz vaške skupnosti Visoko-Rogatec
V vaški skupnosti smo 

bili v zadnjih dveh me-
secih kar aktivni. Po 

nekaj letih smo zadnjo avgu-
stovsko nedeljo organizirali 
sestanek vaščanov Visokega 
in Rogatca. Beseda je tekla 
o že izpostavljenih potrebah 
obeh vasi (ki so bile objavlje-
ne tudi v Mostiščarju), dodali 
pa smo še nekaj novih, in sicer:

− postavitev avtobusne po-
staje na obračališču na Vi-
sokem, 

− ureditev šolske avtobusne 
linije do Rogatca, 

− umiritev prometa na križi-
šču glavne ceste Golo−Za-
potok proti Visokem, 

− ponovna vzpostavitev vzdr-
ževanja občinskih maka-
damskih cest ter 

− zmanjšanje svetilnosti jav-
ne razsvetljave v nočnem 
času.
Po omenjenem srečanju 

smo imeli v začetku sep-
tembra na Občini Ig sestanek 
z županom Janezom Cimper-
manom. Sestanek je bil zelo 
konstruktiven, župan je pri- 
sluhnil potrebam obeh vasi, za 
kar se mu zahvaljujemo.

Poleg predstavljenih dveh 
dogodkov smo 4. oktobra na 
željo in pobudo vaščanov pri-
redili tudi popoldansko druže-
nje. Zbrali smo se na Visokem 
pri izlivki in se v bolj sprošče-
nem vzdušju razgovorili o raz-
ličnih dogodkih, prireditvah, 
ciljih in idejah v obeh vaseh. 
Za zabavo otrok se je s posta-
vitvijo plezalne stene, različni-
mi igrami in ne nazadnje z za-
služenimi kolajnami potrudil 
Vito Čehovin. Sklenili smo, da 

bo druženje ponovno postalo 
tradicionalno. 

Čeprav je pohod V objemu 
Kureščka zaradi močnega dež-
ja odpadel v zadnjem trenut-
ku, smo imeli na Visokem, ki 
je prva postaja pohoda, »pod 
poletno marelo« vse priprav-
ljeno. Zato smo na stojnico 
povabili kar organizatorje in 
pohodnike, ki so še ostali, in 
jim ponudili pripravljene dob-
rote. S to razliko, da so se na 
Visoko namesto peš pripeljali 
po cesti.

 Aleš Tolar, 
SVS Visoko-Rogatec 

  Anita Poznik

Za vaščane Visokega in 
Rogatca še povabili:
− v nedeljo, 22. 11. 2015, 

od 15. do 17. ure v RTC 
Zapotok vabimo starše 
z otroki SVS Visoko-Ro-
gatec, da se udeležijo 
športnega popoldneva. 
Malo se bomo igrali, 
telovadili, plezali. S se-
boj obvezno prinesite 
copate.

− v soboto, 5. 12. 2015 zve-
čer, pa nas bo pri izlivki 
na Visokem obiskal sve-
ti Miklavž s svojimi an-
gelčki in parklji.

Vljudno vabljeni.Na plezalni steni

Popoldansko druženje

Megalitski krog na Kureščku
Turistično društvo Kure- 

šček v sodelovanju z 
Društvom Zapotok iz-

vaja projekt Zdravilno ener-
gijska pot na Kureščku, ki bo v 
sklopu z drugimi turističnimi 
produkti zaokrožil celovito tu-
ristično ponudbo kraja. Konč-
ni produkt je zdravilni park.

Strokovne meritve izva-
ja zasebni zavod Energijske 
poti Tolmin Jože Munih. TD 
Kurešček je s sredstvi Občine 
Ig, Društva Zapotok in lastni-
mi sredstvi izvedlo del projek-
ta: 
− meritve energijskih učin-

kov na poti Dom Kurešček−

Žegnani studenec−vodni 
izvir Stan−botanični vrt−
Marijin kamen-cerkev na 
Kureščku−Dom na Kurešč-
ku

− ob Marijinem kamnu uredi-
li megalitski krog (odkrit s 
strani strokovnjaka g. Mu-
niha), pred tem smo prido-
bili pisno soglasje lastnika 
gozda

− dokončna podoba mega-
litskega kroga z možnostjo 
uporabe s strani obiskoval-
cev – označevalna tabla z 
načrtom prihodov in zdra-
vilnih učinkovin, klop za 
počitek, posedanje … bo na-

rejena do sredine novembra 
2015.
Nadaljevanje del na vzpo-

stavitvi energijskega parka bo 
odvisno od finančnih sredstev 
in pripravljenosti prostovolj-
cev za delo ter lastnikov, da 
dovolijo postavitev označe-
valnih tabel in kakšne klop-
ce. Menimo, da bi realno bilo 
možno dokončanje projekta v 
dveh do treh letih. 

Stara ljudstva so živela v 
sožitju z naravo in so poznala 
energijske tokove, ki kot oži-
lje prepredajo celotno zemljo. 
Na določenih mestih ti tokovi 
privrejo na površino in ustva-

rijo energijsko izredno boga-
ta področja. Zaradi ugodnih 
učinkov na človekovo počutje 
in zdravje so taka mesta upo-
rabljali kot naravna zdravili-
šča. Danes je priložnost, da 
tako mesto tudi obiščete – ob 
Marijinem kamnu, na sredini 
gozdne steze od pokopališča 
na Kureščku do asfaltne poti 
na Zapotok (pri okrepčevalni-
ci Ranč) ali obratno.

 TD Kurešček, 
Sekcija za pohodništvo

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Društvo upokojencev Ig

Pohod na Menino planino 
Letošnji novi zakonodaji o društvih smo se tudi pohodniki morali prilagoditi novim predpisom. 
Pohod mora zdaj voditi gorski vodnik, ki ima veljavno licenco, in njegov pomočnik. Vse omenjene 
osebe ima tudi Planinsko društvo Krim, ki nam je priskočilo na pomoč.

V sredo, 30. 9. 2015, smo 
se zbrali ob 7. uri pred 
gasilskim domom na 

Igu in napolnili avtobus. Ker 
je bilo prijav še za en manjši 
avtobus, sem vse predhodno 
seznanil, da bomo pohod po-
novili v petek, 9. 10. 2015, in 
tako se je tudi zgodilo. Peljali 
smo se čez Ljubljano, Kamnik, 
Gornji Grad, Bočno vse do Ze-
lene Lakuže (1.250 m). Od tu 
dalje smo pot nadaljevali peš 
eno uro do Planinske koče na 
Menini planini (1.453m). Takoj 
ko smo izstopili iz avtobusa, 
smo ugotovili, da nam vreme 
ni najbolj naklonjeno. Oblač-
no, megla, rahla burja in samo 
1 o C. Med potjo je občasno pa-
dala sodra. Vzdušje je bilo pri-
jetno, saj smo vsi imeli opremo 
tudi za zimske razmere.

V planinski koči, ki jo zdaj 
obnavljajo, smo si privezali 
dušo in telo. Gorski vodnik 
Janko Purkat je zbral nekaj 
prostovoljcev, ki smo odšli še 
na najvišji vrh Vivodnik (1.508 

m), na katerem je razgledni 
stolp. Zaradi goste megle in 
burje smo jo hitro popihali na-
zaj v kočo.

V neposredni bližini koče je 
prostor za nogomet in druge 
aktivnosti, spomenik NOB in 
manjša cerkvica. Menina pla-
nina je dobila ime po menihih 
iz gornjegrajskega benedik-
tinskega samostana, ki mu je 
z vso Zgornjesavinjsko dolino 
pripadala kot fevd. Menina je 
močno razjedena z vrtačami, 
kotliči in brezni. Blizu planin-
skega doma je največje brezno 
Jespa (Izba). Pred odhodom v 
dolino smo se poslovili od zelo 
prijaznega strežnega osebja, 
ki je nam pripravilo več vrst 
odlične hrane in drugih dob-
rot.

V načrtu je bilo predvide-
no, da se zapeljemo še v Kam-
niško Bistrico do planinskega 
doma in izvira reke Kamniške 
Bistrice. Tu smo izstopili iz av-
tobusa in se ponovno odpra-
vili peš za eno uro, da si ogle-

damo spominski park, kjer so 
svojci postavili spominske 
plošče vsem tistim, ki so se 
smrtno ponesrečili v naših ali 
tujih gorah. Tu se vidi, koliko 

mladih življenj vzamejo gore.
Še pred mrakom smo se vsi 

srečno vrnili domov, se vsem 
zahvalili za red in disciplino, 
gorskemu vodniku Janku za 
vodenje in da je nosil s seboj 
tudi defibrilator ter šoferju av-
tobusa za varno vožnjo.

Naj pripomnim tudi to, da 
je drugi ponovljeni pohod na 
Menino planino vodil gorski 
reševalec in vodnik Boštjan 
Gačnik, ki je tudi predsednik 
PD Krim. Tokrat smo imeli 
lepo vreme, obiskali smo na-
selje Gozd, ki ga je orkanski 
vihar leta 2008 močno poško-
doval. Med potjo v Kamniško 
Bistrico smo si ogledali še del 
Koželjeve poti s 30 m globo-
kim in le nekaj metrov širokim 
kanjonom.

Drugo leto se vidimo na 
Nanosu in Krvavcu.

Logotip - Društvo upokojencev Ig

 

  Jože Krašovec, 
vodja pohoda

Začetek pohoda

Na vrhu Menine planine − Vivodnik (1.508 m)
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Zapotoška jesenska pripovedka
Že od nekdaj je bila jesen sladka in polna različnih sadežev, bogata poljskih pridelkov, vesela ter 
z ljudskimi godci in pesmimi obogatena. 

Takšna je bila tudi pri-
reditev Pozdrav jesen-
skim kmečkim opravi-

lom, ki jo je Društvo Zapotok 
priredilo v soboto, 17. okto-
bra 2015, že šestič po vrsti v 
RTC Zapotok. S prikazom in 
ogledom nekaterih jesenskih 
kmečkih opravil in ročnih del 
so se obiskovalci prireditve za 
kratek čas vrnili za 50 in več 
let nazaj v preteklost.

Jesen je letni čas, ko se vse 
umirja. Jesen povezujemo z 
zrelostjo, staranjem in minlji-
vostjo, vendar je vse samo del 
življenjskega kroga. Sonce nas 
še uspe toplo pobožati, in ko 
gledamo barvite liste na dre-
vesih, tudi mi zlato zažarimo. 
Narava daje jeseni priložnost, 
da je kot druga pomlad, da 
vsak list zablesti kot roža in 
zdi se, kot bi se življenje jeseni 
začelo na novo.

Kmetje nekoč
Včasih je bilo kmečko delo 

težko, a kljub temu zabavno. 
Kmečke družine so bile velike. 
Ob večjih delih so si sosedje 
med seboj pomagali ali pa je 
na pomoč priskočila cela vas. 
Tako so se tkale dobre sosed-
ske vezi in prijateljstva. Med 
delom so se zabavali s pesmi-
jo, si pripovedovali šale, vraže 
in pregovore in tako so nastale 
šege in običaji. Če je na primer 
kdo med ličkanjem našel vsaj 

tri rdeče koruze, mu ni bilo več 
treba ličkati, ali pa je lahko po-
ljubil dekle, ki mu je bilo všeč. 
Tudi o vremenu so veliko go-
vorili, saj so bili od njega od-
visni. Nastali so pregovori, na 
primer: Če Martin sonce ima, 
huda zima rada prikrevsa; Če 
v dežju drevo cvete, nikdar 
sadja ne daje; Če je na Pavla 
(15. januarja) jasno nebo, dob-
ra bo letina – stari pojo; April 
sončen in suh, maj za leto vre-
me gluh.

Prikaz kmečkih opravil in 
ročnih del

Prav živahno je bilo pred 
RTC-jem ob prikazovanju 
kmečkih opravil, ličkanju 
koruze, peki kostanja, peki 
krompirja v žerjavici, prešanju 
jabolk in stiskanju v jabolčni 
sok, ki so jih ročno kot nekoč 
prikazali člani Društva Zapo-
tok. Nekateri obiskovalci so 
se v opravilih tudi preizkusili. 
Predvsem pridni so bili otroci. 
Kup koruze so kaj hitro zlič-
kali, tako so bili tudi oni del 
jesenske pripovedke. Po kon-
čanem delu so pod vodstvom 
mentorice uživali v ustvarjal-
nici v otroškem kotičku. 

V toplo zakurjenem RTC-ju 
so bila obiskovalcem na ogled 
predvsem ročna kmečka dela. 
Pletenje kit iz slame za izdela-
vo slamnikov je staro opravilo, 
ki sta ga obiskovalcem prika-

zali članici Društva narodnih 
noš iz Domžal. Klekljanje, 
kvačkanje, pletenje, izdelavo 
zobotrebcev in trenje orehov 
so demonstrirali člani in člani-
ce Društva Zapotok. 

Domači pridelki in dobrote

Stojnica Kmetije Škrjanec 
s Klade je obiskovalcem po-
nudila svoje domače pridelke. 
Na stojnici Društva Zapotok 
pa so bili na voljo praktični in 
uporabni izdelki za zdravo živ-
ljenje. 

Poleg kostanja, jabolčnega 
soka in sladkega peciva na 
mizah ter brez krompirja na 
kmetih ni šlo. Tudi na priredi-
tvi je zadišalo po praženem iz 
velike ponve, ki sta ga pripra-
vila člana ali uda, kot se ime-
nujejo, iz Društva za priznava-
nje praženega krompirja kot 
samostojne jedi. Da pa je bilo 
vse skupaj še malo začinjeno, 
je poskrbela Lovska družina 
Mokrc z golažem. 

Ljudska pesem je kulturna 
dediščina

Brez ljudskega petja se ni 
opravilo skoraj nobeno kmeč-
ko opravilo. Slovenska ljudska 
pesem je z ljudskimi običaji 
dediščina naše kulturne prete-
klosti. To dediščino smo dolžni 
ohranjati za rodove, ki prihaja-
jo. Okrog 25 članic in članov 
Mešanega pevskega zbora 

KUD Jevnica, ki so bili pova-
bljeni v goste, se je predstavilo 
obiskovalcem, najprej z bese-
do, potem še s pesmijo. Zapeli 
so nam o ljudeh in iskricah v 
očeh; Kar življenje dobrega 
stori in za kar žal nam je, to naj 
hitro v pozabo gre; Vse kar nas 
gor drži, je pesem in seveda 
draga ti; S pesmijo lahko gre-
mo v svet, prav luštno nam je 
res živet. Naj ostane tako še 
dolgo let.

Tako smo letos pripovedo-
vali Zapotoško jesensko pri-
povedko. Vabljeni, da se nam 
prihodnje leto spet pridružite, 
pripovedovali in peli jo bomo 
skupaj. 

  Darja Mlakar, 
Društvo Zapotok

Peka kostanja

Prikaz pletenja kit iz slame Otroška jesenska ustvarjalnica
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Ivanka Demšar v Knjižnici Ig

Preplet umetnosti in počastitev 
tedna otroka
V Knjižnici Ig je bilo v po-

nedeljek, 12. 10. 2015, 
zelo živahno. V sklopu 

63. Govekarjevega večera je 
bila prireditev v počastitev te-
dna otroka. V programu so so-
delovali otroci Osnovne šole 
Ig pod vodstvom mentorice 
Božene Števančec. Prireditev 
je povezovala Alenka Jeraj. 

Kot je že običaj, je Govekarjev 
večer tudi priložnost za od-
prtje slikarske razstave, tok-
rat članice slikarske sekcije 
Društva Fran Govekar Ivanke 
Demšar iz Matene. Alenka Je-
raj je amatersko slikarko po-
vabila k sebi in z njo opravila 
kratek pogovor o vsebini slik 
na razstavi in tehnikah, v ka-

terih so nastajale, ter o njenih 
načrtih v prihodnje.

Odkar je upokojena, Ivanka 
poleg skrbi za dom in druži-
no svoj čas namenja slikanju. 
Znanje pridobiva na tečajih 
slikanja, ki potekajo v okviru 
Univerze za tretje življenjsko 
obdobje, na srečanjih skupine 
Union 2004 v Ljubljani ter te-
denskih srečanjih na Igu. 

Obiskovalci večera so nav-
dušeni opazovali njene slike, 
natančno izdelane v različnih 
umetniških tehnikah, kot so 
denimo akvarel, akril, monoto-
pija in črno-beli tehniki. Večer 
se je začel z glasbo, ki jo je iz 
svojega inštrumenta spretno 
izvabljal mladi kitarist Anej 
Zore iz Iške Loke. Ivanka pa je 
obiskovalcem razstave (zgor-

nje nadstropje knjižnice je bilo 
zapolnjeno do zadnjega sede-
ža) razkrila, da jo za slikanje 
navdihujejo barjanska pokraji-
na in morski motivi, predvsem 
pa se je razkrila kot velika in 
iskrena ljubiteljica živahnih 
barv, saj so na platnu še bolj 
žive kot v resnici. In ker je na-
rava neizčrpen vir navdihov, 
se ni bati, da bi Ivanki zmanj-
kalo motivov. 

Že v novembru bo svoje 
slike predstavila obiskovalcem 
knjižnice Škofljica na svoji 5. 
samostojni razstavi. 

Andreja Comino

O Ivanki
Ivanka Demšar iz Matene se s slikanjem ljubiteljsko ukvarja od 
otroških let. Več let dopolnjuje likovna znanja na raznih delav-
nicah in tečajih, njeni mentorji so bili akademski slikar Todor-
če Atanasov in Urša Vidic, dipl. slikar Žiga Bratoš, zadnja leta 
ustvarja v likovni skupini v Grosupljem. Je članica Likovne sku-
pine Društva Fran Govekar in se udeležuje likovnih delavnic. 
Slikarka je imela že več uspešnih samostojnih razstav, sodeluje 
v društvenih razstavah in na razstavah pod okriljem Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti.
Na razstavi se je tokrat predstavila v štirih tehnikah. Zelo zgo-
vorne so miniature grafični tehniki monotipiji. Kompozicijsko 
odlični sta sliki v skrbno izdelani risbi, poslikani na bel papir 
s črno barvo. Iz dveh akvarelov je mogoče razbrati obvladova-
nje lazurnih nanosov odtenkov barv, ki obogatijo tihožitje z igro 
svetlob in senc. Največ del je naslikanih v tehniki akril na platno. 
Slike so tematsko in tehnično zelo različne. Slikarka se poigra-
va z različnimi potezami čopiča glede na motiv. S ploskovnimi 
pastelnimi barvnimi nanosi je čudovito izdelan portret dame s 
klobukom, v tonski maniri pa poslikan potret mame z detetom. 
V krajinskih motivih nanaša ponekod barve večplastno, kontra-
stno, da poudari sporočilnost motiva. Prepričljivi so vodni mo-
tivi, saj slikarka doseže občutek valovanja morja, ležernost reke 
Ljubljanice. 

Zdenka Vinšek

Vabimo vas na

64. Govekarjev večer
v ponedeljek, 23. novembra 2015,
ob 19.00 v Knjižnico Ig.

23. novembra praznujemo dan 
Rudolfa Maistra. Ob tej priložnosti 
bo pisateljica Marjeta Žebovec 
predstavila Maistrovo življenje in 
delo. Moški pevski zbor Ig bo zapel 
nekaj Maistrovih in ljudskih pesmi.

Odprli bomo razstavo slik Julijane 
Peršič, ki bo na ogled do 21. decembra 
2015.

Vljudno vabljeni!

Utrinek s predstave učencev OŠ Ig  Alenka Jeraj

Slikarka Ivanka Demšar razstavljala na Igu  Vesna Demšar
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Člani Likovne skupine 
DFG razstavljali  
v Ljubljani

Povabilu Društva likovnikov Ljubljana so se odzvali trije čla-
ni Društva Fran Govekar in postavili likovno razstavo. Sli-
kar Milan Šubic, član obeh društev, se je predstavil s tiho-

žitji šopkov, ki jih je ustvaril v tehniki akril na platno. Akvarelne 
slike tihožitij in krajin je predstavil slikar Zmago Werbole. Jožica 
Šubic, pesnica in ustvarjalka, se je v galeriji predstavila z risbami 
Mandale.

 Zdenka Vinšek

Vzpostavitev glasbene šole v Občini 
Ig ali skupaj ustvarjamo talente
V letošnjem šolskem letu 

je svoja vrata v prosto-
rih OŠ Ig odprla glas-

bena šola Emil Adamič. S tem 
so se razširile možnosti for-
malnega glasbenega izobraže-
vanja za vse, ki bi se učenja in-
strumenta radi lotili celostno.

Glasbena šola Emil Ada-
mič je nastala jeseni leta 2011 
kot odgovor na nezmožnost 
zagotavljanja izobraževanja 
na področju glasbe v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec. Glas-
bena šola v petem letu delova-
nja poučuje več kot 150 učen-
cev na območju treh občin. 

Šolo povezuje odličen kader 
profesorjev, skupna vizija 
razvoja glasbenih institucij v 
občinah brez uradno priznane 
glasbene ustanove, celosten 
pristop učenja instrumenta 
ter vizija povezovanja in 
nadgrajevanja občine v širšem 
sociološkem smislu. Prvi večji 
cilj tovrstnega povezovanja je 
želja po oblikovanju pihalnega 
orkestra, ki bi poživil glasbeno 
udejstvovanje v Občini Ig. 

V glasbeno šolo je letos 
vpisanih 26 otrok, ki so uspeš-
no opravili sprejemne izpite. 
Ti so se izvedli v mesecu ju-

niju ter septembru. Pestrost 
poučevanih instrumentov je 
že letos pisana, saj so učenci 
izbrali učenje klavirja, kitare, 
flavte, klarineta, saksofona, 
trobente ter klavirske in di-
atonične harmonike. Hkrati 
je oblikovan oddelek glasbe-
ne pripravnice za predšolske 
otroke in prvošolce, katere 
namen je izoblikovanje poslu-
ha, čutenje sveta skozi glasbo 
ter predpriprava na nadaljnje 
učenje instrumenta. Glasbena 
šola omogoča tudi poučevanje 
odraslih in v letošnjem letu je 
prva vpisana saksofonistka.

Z vzpostavitvijo glasbene 
šole je tako Občina Ig pridobi-
la možnost glasbenega razvo-
ja, skozi katerega se bodo ka-
lile mlade generacije otrok. Te 
bodo z možnostjo nastopanja 
prinesle drugačno, svežo po-
dobo okolju. Kje, kdaj in koli-
ko, pa bo pokazal čas. Pustimo 
se presenetiti!

Skupaj ustvarjamo talente.

 Glasbena šola  
Emil Adamič

Božični koncert  
v Gradežu

Že nekaj let v božičnem času v Gradežu pripravljajo razstavo 
jaslic iz najrazličnejših možnih materialov ter jih razstavijo 
v skritih kotičkih vasi, ki jih označujejo bakle.

Že tretje leto zapored bomo Borovničke v sklopu prireditve 
Razstava jaslic skritih kotičkih Gradeža na eni od lokacij v Gra-
dežu izvedle koncert božičnih pesmi, in sicer na dan odprtja raz-
stave, 20. decembra 2015. Ogled jaslic je možen še 27. 12. 2015 in 
3. 1. 2016. Vabljeni!

 Borovničke

Nastop skupine Afrohtarji  
v Cankarjevem domu
Zveza društev upokojen-

cev Slovenije je v Can-
karjevem domu orga-

nizirala 15. Festival za tretje 

življenjsko obdobje, na kate-
rega smo bili povabljeni tudi 
člani skupine Afrohtarji. 

29. septembra 2015 ob 16. 

uri smo se udeležili 7. Večera 
pesmi in plesa, ki je potekal v 
Linhartovi dvorani Cankarje-
vega doma. Na festivalu so se 

predstavili nastopajoči pevci 
in plesalci iz cele Slovenije, in 
sicer: Kavški pevci, FS Spomin, 
DU Sevnica, Skupina leske in 
trio, Bo kar bo DU Tržič, FS 
Naklo, Veteranska tamburaška 
skupina Bisernica, Dramsko 
pevska skupina Zarja DU Aj-
dovščina, FS Val Piran Senior, 
Vokalna skupina pevk ljudskih 
pesmi Marice, FS TD Dolsko, 
FS Oštarija DU Bočna, Kvartet 
zvon DU Ribnica in skupina 
Afrohtarji. Afrohtarji smo se na 
festivalu predstavili z našim vo-
ščilom in zaigrali dve skladbi. 

 Darja Modic 
Turistično društvo KrimAfrohratji na odru Cankarjevega doma   Dejan ČegovnikKmečka opravila
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Noč čarovnic v Iški vasi
V petek, 30. oktobra, 

je v Iški vasi pote-
kala delavnica Noč 

čarovnic v organizaciji 
Društva TKŠ Iška vas. Ko-
nec krompirjevih počitnic 
je mati Čarovnica sklicala 
zbor svojih pripravnic ter 
jim ukazala pripraviti de-
lavnico za otroke.

V Iški vasi smo torej 
pripravili delavnico za noč 
čarovnic, in sicer je bila 
namenjena iskanju skrite-
ga zaklada. Zbrali smo se 
v prostoru bivše trgovine 
v Iški vasi, kjer si je vsak 
iskalec zaklada izdelal in 
okrasil čarobno palico. 
Čarovnica pripravnica je 
iz košare pričarala skrivni 
načrt in iskanje se je za-
čelo. Poiskati je bilo treba 

palice s sliko čarovnice, 
poleg palice je bila stekle-
nička s skrivnim praškom, 
nad katerim so iskalci 
skritega zaklada izrekli ča-
robne besede z namenom 
pričarati skriti zaklad. Pot 
je iskalce vodila po skriv-
nih poteh po vasi in našli 
so prav vse skrivne kotič-
ke. Med iskanjem zaklada 
smo brali irsko legendo o 
Jacku, izvedeli smo, zakaj 
se na noč čarovnic izrezuje 
buče in v njih vstavlja sve-
čo. Na poti nas je izsledila 
mati Čarovnica, preverila 
je, ali so iskalci zaklada pri-
dni, saj bi drugače zaklad 
začarala v skalo, priprav-
nici pa bi odrezala prste. 
No, vse je bilo v najlepšem 
redu in odletela je na svoji 

metli. 
Na koncu nam je zaklad 

zadišal, saj so nam pridne 
roke članic društva TKŠ 
Iška vas napekle slastne 
palačinke, namazale pa so 
jih s slastno čokoladno kre-
mo in domačo marmelado. 
Najedli smo se do sitega.

Delavnice se je udele-
žilo lepo število otrok v 
spremstvu staršev, preži-
veli smo lep skupni večer 
in naslednje leto se spet 
vidimo.

Milena Arhar, 
DTKŠ Iška vas

Obisk Železničarskega muzeja in 
Hiše eksperimentov
V torek, 29. septembra, 

smo se učenci sed-
mih razredov v okviru 

tehniškega dne odpravili na 
ogled Železničarskega muze-
ja. Ogled smo začeli v velikem 
prostoru, v katerem smo obču-
dovali veliko starih lokomotiv, 
in sicer nekoliko starejše, iz 
prve svetovne vojne in še sta-
rejše ter sodobnejše. Starost 
lokomotiv smo ugotovili po 

njihovih serijskih številkah, na 
katerih so bili datumi in voja-
ške šifre. Starejše lokomotive 
so bile precej nizke, ker so se 
njihovi izumitelji bali, da bi 
se prevrnile. S tehničnim na-
predkom so ugotovili, da ta 
nevarnost ne obstaja, zato so 
začeli izdelovati vedno višje 
lokomotive. 

Ko posebno zanimivost 
sem si zapomnil vstop v ne-

katere lokomotive. Pri tistih, 
kjer je bil vstop visok, je bilo 
to kar malo nevarno, zato nam 
je vodnik prinesel premične 
stopnice.

Na dvorišču smo si ogleda-
li še vzorce starih železniških 
prog.

Po malici smo se odpravi-
li še v Hišo eksperimentov. 
Najprej sem na steni zagle-
dal številne vice, npr. da je 

za slone, pse in mačke vstop 
prepovedan. Sledil je naš prvi 
eksperiment. Stopili smo na 
tehtnico, ki nam je pokazala 
našo težo, ko smo zabrenkali 
s posebno struno, so bili toni 
glasnejši, če smo bili težji. 

Potem smo še sami naredi-
li nekaj eksperimentov. Vozi-
li smo se s sobnim kolesom, 
ki se je prikazalo na videu. S 
kolesom smo morali pobirati 
različno vrsto hrane, zdrave in 
manj zdrave. Če smo pobrali 
zdravo hrano, je bil naš obraz 
na zaslonu vesel, če pa smo 
pobrali nezdravo hrano, smo 
dobili več kalorij, naš obraz 
pa ni bil posebej vesel. Moj 
najljubši eksperiment je bila 
posebna naprava, ki je omogo-
čala, da si se lahko pogovarjal 
z osebo na drugi strani sobe, 
saj je ta povzročila, da se je tih 
glas spremenil v glasnega, po-
dobno kot pri telefonu. 

Oba obiska sta bila zelo za-
bavna in bi ju z veseljem pono-
vil. 

Primož Turk, 7. b

Pesem o ljudeh

Ljudje smo si lahko zelo različni,
a v marsičem vseeno slični.
Nekateri smo zelo suhi,
drugi pravi debeluhi.

Služimo denar v službi,
zapravimo pa ga v družbi.
V glavi imamo zelo uporabno pamet,
na sebi pa še lepši žamet.

Nekaj z veseljem damo,
drugo pa rajši prodamo.
Nekdo obleko nosi,
drugi zanjo prosi.

Nekje se v razredu otroci smejijo,
drugje pred strahom bežijo.
Ne glede, kako živimo
pa si vsi miru želimo.

Ožbej Jenko, 4. b

Predstava za otroke

KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA

Knjižnica Ig
sreda, 25. november, ob 17. uri.

Brezplačne vstopnice lahko prevzamete v Knjižnici Ig.
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Sadjarski dan
V sredo,  30. 9. 2015, smo 

se učenci osmih razre-
dov odpravili na teh-

niški dan, ki je bil  namenjen 
spoznavanju sadjarstva. Z av-
tobusom smo se odpravili v 
Gorenjo vas. 

Na kmetiji so nas toplo spre-
jeli. Pogostili so nas  z doma-
čim jabolčnim kruhom. Okus 
ima po vlažnem testu z jabol-
ki. Nato so nas odpeljali v sa-
dovnjak, kjer so nam pokazali, 
kako se pravilno obirajo jabol-

ka. Da ostanejo dalj časa sveža, 
jih ne smemo stiskati niti nam 
ne smejo pasti na tla. Razdelili 
smo se v skupine po dva oziro-
ma tri. Vsaka dvojica oziroma 
trojica je morala pravilno nab-
rati košaro jabolk. Vmes smo si 
potešili lakoto z jabolki. Nato 
smo se sprehodili čez sadov-
njak, ki je zelo velik. Po konča-
nem obiranju smo stiskali sok 
ter ga tudi poskusili. Po opra-
vljenem delu smo morali rešiti 
učni list. Medtem ko smo ga 
reševali, so nas postregli s krh-
lji, kruhom ter jabolki. Vodnica 
nas je popeljala v hladilnico, 
kjer shranjujejo sadje. 

Na avtobusu smo se poslad-
kali z jabolki v čokoladi ter se 
veseli, zadovoljni in malo utru-
jeni odpravili proti domu. Ta 
dan si bomo vsi zapomnili, saj 
smo se veliko naučili, hkrati 
pa smo preživeli zanimiv dan. 

Tilen Smole, 8. a
V sadovnjaku   Vilma Trošt Stenovec Z nabranimi jabolki

Teden otroka na Hribčku
Na Hribčku je bilo v ted-

nu otroka več kot za-
nimivo. Obiskala nas 

je teta Jesen, odpravili smo se 
po jesenski čutni poti ter bosi 

hodili po različnih podlagah, 
ki jih v naravi najdemo jese-
ni. Imeli smo pravljični dan in 
se sprehajali od igralnice do 
igralnice ter v vsaki poslušali 

pravljice. Skupaj smo z odtisi 
dlani ustvarili mavrico ter si 
ogledali lutkovno predstavo 
Zrcalce.

Vsak dan smo se otroci vseh 

skupin družili med seboj in pri 
tem zelo uživali.

Enota Hribček

Na pravljičnem dnevu je nastala tudi mavrica. Teta Jesen 
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Mavrična jesen
Odeta v barve jeseni in 

s polno košaro dobrot 
je priplesala in z listki 

nas posipala. Prišla je tetka 
jesen! Sadje, ki ga je prines-
la, nam je ta dan še posebej 
teknilo. Spodbudila nas je k 
celovitemu doživljanju tega 
letnega časa. V vrtec smo 
prinašali njene plodove, jih 
prek igre spoznavali in z njimi 
ustvarjali.

Jesensko obarvano pa je 
bilo tudi naše praznovanje Te-
dna otroka. Kako so listki milo 
jokali, ko jih je ježek natikal, 
smo spoznali prek gledališča 
kamišibaj. Potolažili smo se, 
ko smo jih s čopiči božali in 
barvali. 

Ne le na listke, jesenske 
barve smo nanašali tudi na 
prava slikarska platna, ko smo 
medse povabili slikarki Julija-
no Peršič in Marijo Žagar, čla-

nici likovne skupine DFG. Na-
šemu povabilu sta se prijazno 
odzvali. Postali smo slikarji in 
skupaj z njima ustvarjali ter 
preživeli bogato in pestro do-
poldne. To pa še ni vse! Pos-
tali smo tudi kiparji, saj nas 
je obiskal prijazni očka Miha 
Juvanc in nas popeljal v svet 
oblikovanja gline.

Ker pa si jesenskega časa 
ne predstavljamo brez kosta-
nja, je po njem zadišalo tudi v 
našem vrtcu. Nekateri smo ga 
poskusili prvič. Teden otroka 
smo končali s športnim dopol-
dnevom, ko smo se razgibavali 
na jesenskem poligonu. 

Vsem trem umetnikom, ki 
so nam popestrili teden, se še 
enkrat najlepše zahvaljujemo 
za sodelovanje.

  Otroci in strokovne 
delavke enote Mavrica

Debela repa
Dedek je spomladi po-

sejal repo. Hodil je na 
njivo in gledal, kako 

je iz semena pokukala majhna 
repa, ki je jeseni dozorela v 
repo velikanko. Le kdo ne poz-
na te stare ruske ljudske pripo-
vedke? Veliko jeseni in izvedb 
je že doživela ta znana zgodba. 

Z njo so se spoznali tudi otro-
ci skupine Kužki. Ob slikah in 
pripovedovanju vzgojiteljice 
je repa ponovno oživela. V nas-
lednjih dneh so si ogledali lut-
kovno izvedbo Debela repa na 
YouTubu, jo upodobili s čopi-
či, poskusili, posadili majhne 
repe in zdaj čakajo, da se ode-

belijo. Domišljija otrok popelje 
zgodbo v igro in v igralnici 
se pojavijo osebe iz zgodbe. 
Otroci se igrajo gledališče. V 
njihovih majhnih glavicah se 
plete nova izvedba zgodbe. 

Repa je le delček naše je-
senske zgodbe v vrtcu. Veliko 
se igramo z naravnim materi-

alom, opazujemo pisane barve 
jeseni v krošnjah dreves, kota-
ljenje kostanjev in orehov, po-
jemo jesenske pesmi in odkri-
vamo, kaj delajo živali jeseni. 

  Erna Maček

Postali smo pravi mali slikarji. 

Kako debela repa nam bo zrasla? Jesenski darovi narave
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Dragi otroci – vabljeni na prireditve v Knjižnico Ig:
Ura pravljic  
Tudi mama žaba  
lahko zboli
sreda, 2. december, ob 17.00
Pravljice pripoveduje Nataša.

Poljudno znanstvena delavnica  
v angleščini English Mind Lab

I’m cold! What now? 
v sredo, 2. decembra, ob 18.00

Na delavnici bomo spoznali, kaj 
storiti, če smo premraženi in kako 
z naravnimi pripravki pregnati 
ali si olajšati morebitni prehlad. 
Delavnica je namenjena otrokom 
od 8. do 13. leta starosti z nekaj 
predznanja angleščine. Vodi Špela 
Podkoritnik Mokorel.

Praznična ustvarjalnica za otroke 

Okraski iz  
hama perlic
sreda, 9. december,  
ob 17.00
Prijava na delavnico 
osebno v knjižnici, na 
01/286 33 88 ali ig@mklj.si

Dream in English 

Funny Decorations
v sredo, 16. decembra, ob 17.00
Na delavnici bomo s spretnimi prsti 
in obilo domišljije poskrbeli, da bo 
decembra naš dom še posebno vesel. 
Interaktivna dogodivščina v angleščini 
je namenjena otrokom od 3. do 8. leta 
starosti. Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.

Postali smo pravi mali slikarji. 

Dan dejavnosti na Zapotoški učni poti
Z učenci 9. razredov 

Osnovne šole Milana 
Šuštaršiča iz Ljubljane 

smo 2. 10. 2015 preživeli dan 
dejavnosti v naravi na Kureš-
čku. Pozdravili sta nas člani-
ci Društva Zapotok ter nas 
prijetno presenetili s toplim 
čajem in piškoti. Prejeli smo 
tudi zgibanko, ki opisuje Za-
potoško učno pot. Nato smo si 
ogledali vodna zajetja, ki nam 
jih je predstavila Katja Ivanuš. 
Spoznali smo, kaj vse je pot-

rebno, da odjemalci prejme-
jo pitno vodo. Vzeli smo tudi 
vzorce vode, ki smo jih po-
zneje kemijsko analizirali. Ob 
Zapotoški učni poti smo spoz-
navali različne vrste dreves in 
drugih rastlin. Na zeliščnem 
vrtu smo opazovali avtohtona 
zdravilna zelišča. Učencem je 
bil današnji dan zanimiv in 
prijeten, predvsem pa je po-
membno, da so dan preživeli 
v naravi v prelepem okolju in 
spoznali tudi nekaj novega.   Nataša Pozderec 

Intihar in Marjeta Škarja

Na zeliščnem vrtu v Zapotoku Izvir vode Stan

Gozdna pot je bil kratek pohod na bližnji hrib. Na poti smo si ogle-
dali avtohtone vrste dreves in rastlin Kureščka. Pri analizi vode 
smo merili njeno trdoto, kislost in znake onesnaženja. Bili smo 
pravi detektivi. Timotej Zupančič, 9. a

V petek, 2. 10. 2015, smo deveti razredi imeli naravoslovni dan. 
Obiskali smo vas Zapotok, kjer smo si najprej ogledali prečišče-
valno napravo za vodo. Nato smo odšli na sprehod skozi gozd in 
se vstavili na robu travnika. Tam smo si ogledali zeliščni vrt in 
poiskali različne vrste gozdnih in travniških rastlin. Ko smo prišli 
iz gozda, smo v skupinah opravili  analizo vode. Nina Grohar, 9. a
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Otroci iz enote HribčekSkupina Zajčki na ogledu Škocjanskih jam

Na pravi kraški kmetiji se prileže pravo kraško kosilo.

Vožnja z vozom, vpreženim z lipicanci V hlevu

Zabava na mini golfu

Mini počitnice  
v Lipici
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Strokovno vodenje 

140 let od odkritja Dežmanovih kolišč
Na Ljubljanskem močvirji je našel posestnik gosp. Peruci za znanost prezanimive sledove 
iz predhistoričnih časov stavljenja človeških stanovanj na koleh in sredi voda, tako zvane 
»pfalbauten«. Slovenski narod, 28. julij 1875

Strokovno vodenje v so-
boto, 3. 10. 2015, smo 
posvetili 140. obletnici 

odkritja kolišč na Barju, do 
katerega je prišlo leta 1875 
ob čiščenju jarkov ob Ižanski 
cesti. Odkritje je spodbudilo 
prva arheološka izkopavanja 
na Ljubljanskem barju in na 
slovenskem ozemlju sploh. 
Na vodenju smo podrobno 
predstavili čas odkritja kolišč 
in glavne protagoniste prvih 
izkopavanj kot tudi naravo, ki 
je poskrbela za ohranitev več 
tisoč let starih ostalin.

Začeli smo z obiskom raz-
stave Koliščarji z Velikega je-
zera (Društvo Fran Govekar 
Ig), ki nam je dala prostorski 
in časovni okvir ter dobro po-
potnico za pot. Tam smo tudi 
krasili glinene predmete z 
vrezi in vbodi ter odtisi s pri-
pomočki, ki so jih uporabljali 
tudi v prazgodovini (Narodni 
muzej Slovenije). Na podlagi 
vzorcev najdenih posod na 
koliščih so nastajali okrašeni 
predmeti, ki se jih ne bi sra-
moval niti lončar ali lončarka 
s kolišč.

Z dežniki v rokah smo za-
tem odšli do Part, kjer nas je 

na mestu prvih izkopavanj 
kolišč na Ljubljanskem barju 
obiskal Karl Dežman (upodo-
bil ga je Gregor Lipovšek iz 
JZ KP Ljubljansko barje) in 
spregovoril nekaj besed o od-
kritju kolišč, kot jih je zapisal 
v časopisu Slovenski narod. 
Elena Leghissa (ZRC SAZU, 
Inštitut za arheologijo) nam je 
predstavila potek Dežmanove-
ga odkrivanja in raziskovanja 
treh kolišč med letoma 1875 
in 1877. Še posebej teden pred 
izkopavanjem in prvi teden iz-
kopavanja.

Dežmana so zanimale tako 
humanistične kot naravoslov-
ne vsebine. Bil je strasten bo-
tanik, meteorolog, geolog s 
širokim poznavanjem krasa, 
Alp in Ljubljanskega barja. 
Vpogled v spreminjanje Barja 
do stanja, kakršnega poznamo 
danes, in preteklo življenje na 
koliščih sta predstavila Maša 
Bratina in Dejan Veranič (JZ 
KP Ljubljansko barje). Pot 
smo nadaljevali do južne sku-
pine kolišč, kjer smo imeli 
priložnost videti lesene kole, 
na katerih je nekoč stala ena 
izmed koliščarskih kolib. Re-
konstrukcijo okolja, v katerem 

so stala kolišča, je na podlagi 
izkopanih ptičjih vrst predsta-
vila Barbara Vidmar, članica 
DOPPS-a. Na poti proti naše-
mu izhodišču je Gregor Lipov-
šek predstavil projekt Ljudje 
za Barje – LJUBA.

Vodenje so sofinancirali: 
Ministrstvo RS za kulturo, Slo-

venska nacionalna komisija za 
Unesco in Občina Ig. 

 Barbara Vidmar in  
Dejan Veranič 

  Meta Petrič

Kljub jutranjemu dežju smo se sprehodili do najmlajših ižanskih kolišč, poznanih tudi kot Dežmanova kolišča 1−3.

Izkustvena delavnica Narodnega muzeja Slovenije − ornamenti-
ranje keramike s koliščarskimi motivi
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Koliščarska kuhinja na Verdu
Ekipa Dežele koliščarjev 

je aktivna tudi jeseni – 
z delavnico koliščarske 

kuhinje je oktobra gostovala 
na dogodku Veščine iz vsakda-
njega življenja koliščarjev, ki 
je v organizaciji Skupine Stik 
in Zavoda za podvodno arhe-
ologijo potekal pri ribnikih 
na Verdu pri Vrhniki. Poleg že 
uveljavljene peke kruhkov nad 
ognjem se je v koliščarski ku-
hinji tokrat nad ognjem vrtel 
tudi zajec, predstavili pa smo 
tudi jesenske plodove narave. 
Obiskovalci so lahko posku-
sili tudi koliščarske piškote 
in odkrivali, katera živila smo 
tokrat skrili v naše škatle pre-
senečenja. 

Med zanimivimi aktiv-
nostmi, ki so potekale na Ver-

du, naj omenimo izdelavo dre-
vaka in metalurško delavnico, 
kjer so talili in vlivali baker. 

Kot na Koliščarskem dnevu 
so tudi na Verdu ekipe uspeš-
no združile moči v želji po iz-
popolnjenih koliščarskih doži-
vetjih.

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV

  Maja Zupančič

Dolina Drage pri Igu in opekarstvo

Geologija doline Drage
V bazalnem delu spo-

dnjetriasne skladovni-
ce v dolini Drage leži 

dva metra debela plast slabo 
vezanega kremenovega kon-
glomerata, ki poleg kreme-
novih prodnikov vsebuje tudi 
prodnike skrilavca in dolomita 
(Buser, 1974). 

Nad bazalnim konglome-
ratom je horizont, kjer se me-
njavajo zelenkast in rožnat 
sljudnat peščen skrilavec, 
svetlo do temno siv plastnat 
dolomit ter rjavkasti sljudni 
peščenjaki in skrilavci, nad 
njimi pa leži več deset me-
trov debel horizont oolitnega 
apnenca z redkimi vložki pi-
sanih peščenjakov, laporovcev 
in skrilavih glinavcev. V ooli-
tnem apnencu dobimo prese-
ke polža Holopella gracilior. 
V dolini Drage leže potemta-
kem spodnjetriasne kamenine 
diskordantno na spodaj leže-
čih temnih klastičnih permo-
karbonskih sedimentih. Ger-
movšek (1956) je sklepal, da 
geološke razmere ob koncu 

permske dobe niso bile enake 
po vsem slovenskem ozemlju. 
Buser (1976) je menil, da leže 
triasne plasti pri Skopačniku 
pri Želimljah normalno brez 
prekinitve na zgornjeperm-
skem dolomitu. Do enakega 
sklepa je prišel tudi Mušič 
(1992). 

Srednjetriasne plasti 
obravnavanega ozemlja niso 
popolno razvite. Sestavljajo 
jih anizijske in ladinijske ka-
menine. Anizijske kamenine 
izdanjajo samo na dveh mes-
tih: ob ižanskem prelomu (za-
hodno od Dobravice) in pri 
Želimljah. Popolnejši razvoj 
anizijskih plasti je tisti pri Že-
limljah. Bazalni del anizijske 
skladovnice je tu odsekan z že-
limeljskim prelomom in manj-
ka; pojavlja se samo anizijski 
dolomit. Anizijski dolomit je 
povečini svetlo siv ter debe-
loplastnat ali masiven. Kroji 
se drobnoparalelepipedsko in 
ne vsebuje fosilov. Mestoma 
je podobno kot glavni dolomit 
značilno drobnostromatoliten 

in drobnolaminiran. Na kon-
taktu anizijskega dolomita in 
nad njim ležečega belega ma-
sivnega kristalastega corde-
volskega dolomita z ostanki 
diplopor na območju Želimelj 
dobimo mestoma drobne le-
časte plasti in leče rjavo rdeče 
ilovice ali svetlo olivno sivega 
laporovca, ki kažeta na kratko-
trajno kopno.

Ladinijske kamenine izda-
njajo v območju doline Drage 
samo na območju naselja Kre-
menica (Germovšek, 1955). 
V useku kolovoza, ki pelje s 
Kremenice proti Igu, sledimo 
prav spodaj dolomitni kon-
glomerat, ki kaže na kopensko 
fazo, prekinitev morske sedi-
mentacije, prelomno tektoni-
ko in erozijo. Na dolomitnem 

Središče kuhinje je bilo ognjišče.

Siga iz razširjenih tektonskih razpok oz. votlin v razkosanem in 
pretrtem glavnem dolomitu kamnoloma Draga   

 ZGODOVINA NAŠIH KRAJEV /////////////////////////////////////////////////////////////////////
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konglomeratu je temno siv 
dolomit, na njem pa zelo drob-
nozrnat ladinijski tuf, ponekod 
spremenjen v glino. Med zelo 
drobnozrnatim tufom so pole 
debeleje zrnatih tufskih plasti. 
V drobnozrnatem tufu opazu-
jemo okoli 1 mm debela kre-
menova in glinenčeva zrna ter 
luske biotita, ki so deloma že 
spremenjene v muskovit. Med 
pelitskim (zelo drobnozrna-
tim) tufom dobimo tudi do 0,5 
m debele vložke temno sivega 
roženca, po katerem sta verje-
tno vas Kremenica in hribček 
Kremenca (341 m) dobila svo-
je ime. Pri cerkvi na Kremenici 
(317 m) se pojavljajo med dolo-
mitom še pole sivega apnenca. 
Ladinijske kamenine imajo v 
dolini Drage majhen obseg, po 
čemer se da sklepati, da niso 
bile povsod odložene, ali pa jih 
je ponekod odstranila erozija.

Cordevolski dolomit, ki ga 
uvrščamo v zgornji trias (spo-
dnji karnij), gradi hribčke vrha 
Pungrta (366 m), Kremenice 
(341 m) in Draške rebri (410 m)  
nad Špilgutom in Rakovni-
kom. Z južne strani ga omejuje 
relativno kratek toda močan 
prelom, na skrajni severni toč-
ki Kremenice (317m) pa leže 
normalno na njem karnijski 
apnenci. Cordevolski dolomit 
je bel, masiven in debelokri-
stalast. V njem se dobijo os-
tanki alg iz rodu Diplopora, ki 
ga uvrščajo v spodnji del kar-
nijske stopnje. Nastal je z dia-
genezo diplopornih apnencev, 
zaradi katere ima kristalasto 
strukturo. Pri preperevanju in 
v tektonsko porušenih conah 
prav zaradi kristalaste struk-
ture zelo hitro razpada v do-
lomitni pesek, ki ga v pesko-
lomih s pridom uporabljajo v 
gradbene namene. Apnenčeve 
kamenotvorne alge diplopo-
re nam pričajo, da se je v ju-
govzhodnem delu Barjanske 
kotline v spodnjem karniju 
razprostiralo plitvo, toplo in 
zračno morje, saj diplopore 
kot predstavnice zelenih alg 
potrebujejo za svoj obstoj ve-
liko sončne energije.

V norijski in retijski stopnji 
(zgornji trias) je na ozem-
lju južne Slovenije nastajal v 
zelo plitvem morju dolomit, 
ki predstavlja formacijo z 
imenom glavni dolomit. To je 

ena najbolj razširjenih kame-
nin južne Slovenije. V dolini 
Drage pri Igu je razgaljen in 
najbolj značilno razvit v ka-
mnolomu Draga nedaleč od 
jezera Rakovnik. Njegova naj-
bolj značilna litološka poseb-
nost je drobna laminiranost, 
kjer se menjavajo nekaj mm 
široke temne (mikrokristalni 
kalcit, glina) in svetle (drob-
nozrnat kalcit) lamine. Lamine 
so vzporedne s plastnatostjo 
kamenine. Laminiranost je 
posledica različne zrnavosti in 
vsebnosti primesi. Včasih so 
lamine drobno nagubane, kar 
kaže na organski nastanek, 
in pripadajo stromatolitom. 
Drobnostromatolitni zgornje-
triasni dolomit je bolj redek 
kot drobnolaminirani, daleč 
najbolj razširjen pa je drob-
nozrnat glavni dolomit. V teh 
apnencih so najdeni na več 
mestih na obrobju Ljubljan-
skega barja preseki školjk 
medgalodontid, med kateri-
mi je biostratigrafsko najbolj 
pomembna vrsta Conchodus  
infraliasicus.

Jurske plasti so ohranjene 
samo v ozkem pasu pri Pija-
vi Gorici. Gre za močno tek-
tonsko porušene in pretrte 
svetlo do temno sive plastnate 
goste apnence, ki leže nora-
malno na glavnem dolomitu 
in pripadajo spodnjemu li-
asu (najspodnjejša jura). V 
srednjeliasnih temneje sivih 
plastnatih apnencih so bogata 
nahajališča biostratigrafsko 
značilnih litiotidnih školjk iz 
rodu Lithiotis, ki so poselile 
obsežne plitvomorske prede-
le spodnjejurskega morskega 
dna. V spodnjejurskih plasteh 
se pojavljajo tri vrste omenje-
nega rodu, in sicer: Lithiotis 
problematica, Cochlearites lo-
ppianus in Lithioperna scuta-
ta. Naštete litiotidne školjke 
so tvorile podmorske trate ali 
biostrome. Okrasni kamen iz 
kamnoloma v Podpeči so za-
radi številnih belih presekov 
litiotidnih školjk poimenovali 
podpeški ‘marmor’.

Kvartarne usedline prek-
rivajo dolinsko dno Drage 
in pobočja obdajajočih hrib-
čkov. Zanimajo nas seveda 
predvsem usedline pleisto-
censke (starejši kvartar) in ho-
locenske (mlajši kvartar) sta-

rosti, ki prekrivajo zaravnano 
dno doline.

Pobočne kvartarne usedli-
ne, kot so rjave, rdeče in sivo 
rjave pobočne ilovice, so na-
stajale pri preperevanju oz. 
razpadanju karbonatnih in 
klastičnih kamenin triasne, 
jurske in permo-karbonske 
starosti, kvartarne usedline 
dolinskega dna pa so nastajale 
s spiranjem s pobočij ter z ero-
zijo in transportom erodirane-
ga kameninskega materiala v 
nižje predele. 

Dolinske usedline so v 
glavnem vršajnega tipa, ker so 
nastale z odlaganjem kamnin-
skega materiala, ki so ga na-
nesli hudourniški vodotoki. V 
pleistocenski dobi so v dolini 
Drage nastajali bazalni prodo-
vi ter sive in modrikasto sive 
gline, holocenske starosti pa 
je bledo rjava do sivo rumena 
vrhnja glina, ki so jo v opekar-
ni Draga uporabljali za izdela-
vo zidakov, ter vrhnja temno 
siva zemljasta glina in humu-
sna prst. Aluvijalni nanosi v 
strugi Draščice so sestavljeni 
iz aluvijalnega proda, peska in 
melja, v spodnjem delu Drašči-
ce tudi iz gline. 

Bogdan Primc iz Drage št. 
35, sin drugega povojnega 
direktorja Opekarne Drage 
Franca Primca, nam je v več 
presekih tal v draški kotanji, 
ki je bila v starejši kvartarni 
dobi občasno ojezerena, opisal 
potek akumulacije kvartarnih 
usedlin, ki prekrivajo dno dra-
ške kotanje:

V majhni zaprti zemeljski 
kotanji oz. depresiji na obmo-
čju Špilguta in Rakovnika se 
je v kvartarju odlagala glina 
pomešana z drobci dolomita. 
Pri kopanju jam omenjenih 
dveh ribnikov je od vrha do 
dolomitne podlage izkopano 
na vrhu okrog 40 cm zaglinje-
ne in meljaste zemlje, nato 40 
cm rdečkasto sive in svetlor-
jave gline, ki prekrivata 2,5 m 
debelo plast slabo zaobljenega 
svetlosivega dolomitnega pro-
da in grušča. 

Geološki presek kvartarnih 
sedimentov na območju Brez-
nice je dobljen v več jamah, 
potem ko je bila odkopana 
glina. Pozneje so plitve jame 
zasuli, nakar jih je prerastel 
gozd. Presek barja je v tem 

delu sledeč: zgoraj je 40 cm 
zemlje, pod njo pa do 6 m zelo 
kakovostne srednje sive, svet-
lo sive in modrikasto sive gli-
ne, ki leži na več metrov debeli 
plasti proda in peska. 

Blizu Primčeve hiše je bila 
narejena plitva vrtina. Na po-
vršini je navrtano 40 cm zem-
lje, pod njo 4 m sivkaste gline, 
pod sivkasto glino pa so neza-
obljeni kosi in skale dolomita. 

Na območju Velikega ribni-
ka so pri kopanju jame imeli 
zgoraj 40 cm sivočrne zemlje, 
pod njo pa 3 m sive gline. Še 
niže so ležali peski, prodovi 
in skale različnih karbonatnih 
kamenin.

Na podlagi opisanih profi-
lov kvartarnih sedimentov v 
draški kotanji in Velikem rib-
niku lahko zaključimo, da je 
kvartarno zaporedje sedimen-
tov v dolini Draga sledeče: 
prav na vrhu je 30 do 40 centi-
metrov sivorjave prsti, pod po-
vršinsko plastjo bolj ali manj 
humusne obdelovalne zemlje 
pa je 3 do 6 metrov sprva ble-
dorjave (1 m), nato srednje 
sive in modrikasto sive gline 
(5 m); pod glino so najstarejše 
kvartarne plasti peska in pro-
da. Najdebelejša plast gline je 
ugotovljena na območju Brez-
nice. Tu je bila kvartarna dra-
ška kotanja najgloblja, modro 
siva glina pa najbolj kakovo-
stna. Čista glina, ki so jo upo-
rabljali za žganje kakovostne 
strešne opeke, je mlajšepaleo-
censke starosti, ko je bila dra-
ška kotanja zalita z vodo. Ker 
draška kotanja ni nikoli imela 
stika z Ljubljanskim barjem, 
se v njej niso mogle razviti 
holocenske jezerske in barjan-
ske usedline, kot so polžarica, 
šota in črnica. Menimo, da sta 
površinska bolj ali manj hu-
musna in v celoti obdelovalna 
plast ter vrhnja bledo rjava gli-
na nastajali v holocenski dobi, 
svetlo-, srednje- in modrikasto 
siva glina ter bazalni prodovi, 
grušči in peski pa so iz starej-
šega kvartarja.

 Stevo Dozet, 
doktor geoloških znanosti

Prihodnjič:
Zgodovinski razvoj opekarstva 
v dolini Drage 
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Četrt stoletja DTVD — CACT
Ižanski lovci smo letos v prelepi Dragi pri Igu pod streho spravili jubilejno 25. državno tekmo 
lovskih psov v vodnem delu CACT, seveda v soorganizacijii z Lovskim kinološkim društvom 
(LKD) Ljubljana in pod okriljem Kinološke zveze Slovenije (KZS).

Priprave na prireditev so 
potekale gladko brez 
zapletov, saj so plod 

večletnih izkušenj in dovršene 
logistike. V dneh poprej smo 
pridno opravljali dela in nalo-
ge, za katere smo bili zadolže-
ni, seveda vse v prid dobrega 
počutja gostov, sodnikov, tek-
movalcev in zvestih štirinož-
nih prijateljev. 

Tudi letos (kot že lani in 
predlani) je bilo vodenje prire-
ditve zaupano kinologu naše 
LD Matjažu Gerbcu in tudi le-
tos je Matjaž dokazal, da je iz 
pravega testa. Delo je opravil 
zavzeto, zelo strokovno in s 
polno mero odgovornosti. 

Sončni žarki so počasi 
prebujali jutro zadnje sep-
tembrske sobote. Nakazovali 
so lep jesenski dan, pravšnji za 
praznovanje prve polovice ab-
rahama. Vzdušje pa je bilo vse 
prej kot praznično. Del ekipe 
je opravljal žrebanje startnih 
številk, drugi so pripravljali 
kavice in tople napitke za do-
brodošlico, spet tretji nudili 
pomoč pri razvrščanju in par-
kiranju – skratka živo kot v 
mravljišču.

Zvoki himne so ob osmi 
uri naznanili uradni zače-
tek in uvodni pozdrav vodje 
prireditve. Vse navzoče je v 
odsotnosti našega starešine 
pozdravil predsednik NO naše 

LD Anton Pucihar ter zaželel 
prisrčno dobrodošlico. Pridru-
žili so se mu še soorganizator 
prireditve - predsednik LKD 
Ljubljana Dejan Poljanšek, 
delegat KZS Zvonimir Poznik, 
strokovni vodja Ivan Traven 
ter vodja sodniškega zbora 
Rudi Rakuša.

Vseh 19 tekmovalcev se je 
kmalu za tem porazdelilo na 
tekmovalna mesta, razdeljena 
na tri različne zvrsti zahteva-
nih nalog. Priznani kinološki 
sodnik Rudi Rakuša je oce-
njeval delo psov pri sledenju 
izpuščene race v vodi, porasli 
z ločjem, in kakovost uporabe 
nosu.

Kinološka sodnica Nataša 
Gederer je ocenjevala uboglji-
vost in vodljivost psa ter šar-
jenje v vodi, porasli z ločjem, 
brez race. Način prinašanja 
izgubljene race iz vode, ubog-
ljivost in vodljivost psa ter 
odložljivost s strelomirnostjo 
pa je bilo področje kinološke 
sodnice Lidije Šmigoc. Delo 
sodniške trojke je letos dopol-
njeval tudi kinološki sodnik 
Dejan Polanšek.

Malce pred poldnevom smo 
si tako organizatorji kot tudi 
tekmovalci in sodniški zbor 
vzeli nekaj malega odmora, da 
se zbistrijo možgani ter da se 
poskrbi za lakoto in žejo. Naši 
fantje, gospodar Jože Intihar, 

Tomaž Končan, Aleš Zakraj-
šek in Mitja Tavželj, so se tudi 
letos pri kuhi, peki in postrež-
bi odlično odrezali. Medtem 
ko smo si pridno polnili trebu-
ščke in vmes kakšno pametno 
rekli, je bilo vedno več ogledov 
'semaforja' s trenutnimi točka-
mi in rezultati, ki sta ga je ažu-
rno vodili Tina Jež ob pomoči 
hčerke Žive. Tina je za letošnjo 
tekmo še dodatno izpilila pro-
gram za avtomatsko obdelavo 
podatkov in vse je delovalo tip 
top. Pohvalno!

Dan se je počasi prevešal, 
sonce se je začelo poslavljati 
in tisti najbolj zmrznjeni so si 
začeli oblačiti dolge rokave, 
ko so s terena prihajali še zad-
nji tekmovalni tandemi. Ut-
rujeni, a z nasmehom na licu, 
nestrpno čakajoč objave svoje 
uvrstitve. Po sodniški predlo-
žitvi vseh ocen so sledili konč-
ni izračuni in svečana podeli-
tev. Vsak nastopajoči je iz rok 
starešine naše LD Marka Vil-
fana prejel plaketo in vrečko s 
spominskim darilom, prvi tri-
je, tako posamezniki kot ekipe, 
pa seveda tudi pokale. 

Tretje mesto je v ekipni 
konkurenci zasedla ekipa LKD 
Ptuj-Ormož 2 v sestavi Ljubo 
Klemenčič, Janez Horvat in 
Alojz Žiher. Drugo mesto je 
pripadlo ekipi LKD Maribor, 
ki so jo sestavljali Martina 

Krančan, Matjaž Roter in Du-
šan Ivičak. Zmagovalno ekipo 
LKD Ptuj-Ormož 1 pa so ses-
tavljali Vilko Turk, Anton Vu-
zem in Silvo Kralj.

Še uvrstitve najboljših treh 
v posamezni konkurenci. 

V konkurenci ostalih pa-
sem je tretje mesto osvojila 
Martina Krančan z labrador-
cem Tylah My Bet, drugi je bil 
Matjaž Roter s prepeličarko 
Lolo, zmagal pa je naš član 
Matej Hunjadi z labradorko 
Aljo Boltvinsko. Zanju je bil to 
debi, zato še enkrat čestitke!

V konkurenci ptičarjev je 
bil bronast Vilko Turk z Iso 
Lovrenško (Nkp), srebrna sta 
bila Čedomir Vugrinc in nje-
gova Joj Svetilovrenc (Nkp). 
Zmago in titulo državnega pr-
vaka v vodnem delu sta letos 
osvojila Ptujčan Anton Vuzem 
in tri letni nemški kratkodlaki 
ptičar Amor, 'kralj' lova. Amor 
je svojemu lastniku Kristianu 
domov prinesel še CACT, An-
ton pa je za leto dni prejel tudi 
veliki prehodni pokal Občine 
Ig.

In ko smo že pri uvrstitvah, 
pokalih in podobnih rečeh …

Malce sem se sprehodil 
po statističnih zapisih naših 
tekem skozi 25 let, za katere 
je podatke 19 let marljivo in 
vestno beležil starosta sloven-
ske kinologije Vinko Foršček, 

Še kratek posvet med sodnikom in tekmovalci in pričelo se je zares.Pred  začetkom - Draga v jutranji megli
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zadnjih šest let pa tudi statisti-
ko vodimo sami. 

Ste mogoče vedeli?
- da je od prve tekme do da-

nes pri nas nastopilo 525 
psov 

- da je nastopalo 11 različnih 
pasem

- da smo do zdaj nastopajo-
čim podelili 170 pokalov 
(vsako leto tudi spominska 
darila)

- da je do zdaj tekme sodilo 
28 različnih sodnikov (ne-
kateri večkrat; npr. Vinko 
Foršček 20-krat, Jože Selan 
18-krat, Ivan Traven 13-krat 
ipd.)
Vodje prireditev pa so bili 

(od začetka):
Jože Grdadolnik (član strokov-
nega sveta LKD Ljubljana) – 3x
Roman Celarc (LD Ig) – 1 x
Ludovik Sterle (LD Ig) – 18 x

Matjaž Gerbec (LD Ig) – 3 x
Tole je le trohica za 

pokušnjo. Kar zanimivo, kaj-
ne?

Naj na koncu velja zahva-
la vsem, ki ste nam kakorkoli 
priskočili na pomoč pri orga-
nizaciji prireditve. Posebej še 
snemalcu Marjanu Likarju za 
odstopljeni reklamni prostor 
na spletu in lepo posnet film 
ter Aleksandri Karner za pre-
lepe fotografije.

Tudi naslednje leto se bomo 
pri organizaciji DTVD maksi-
malno potrudili, pa čeprav ne 
bo jubilejna, bo pa že 26. in s 
tem na dobri poti proti 50.

V prid naše prizadevnosti 
med drugim govorijo tudi po-
ročila strokovnega kinološke-
ga osebja. Navajam del poroči-
la delegata KZS - Zvonimirja 
Poznika:

V tej prelepi dolini, narav-
nem biseru tako blizu Lju-
bljane, kjer za bajerje odlično 
skrbijo lovci LD Ig, kjer se je 
odvijala že 25. prireditev. Pred 
29. leti sem tod sodil na 1. Dr-
žavni tekmi, nakar še kakih 10 
krat. To pot prvič kot delegat 
KZS. Prav užival sem, ko sem 
videl veliko znanih obrazov s 
svojimi iskrimi psi, prekrasni-
mi ptičarji, prinašalci, šarivci, 
ki so pokazali izjemno znanje 
in izkušnje v delu. Vedel sem, 
da bo delovna ekipa lovcev 
delovala vedno kot namazan 
stroj, vse z dobro voljo. Vesel 
sem bil, ko sem videl zado-
voljne vodnike, ki so pokazali 
izredno poštenega tekmoval-
nega duha in odobravanje poš-
tenih sodniških ocen. Veliko se 
jih je poslovilo z DRUGO LETO 
SE SPET VIDIMO, kar pome-

ni, da ima prireditev izreden 
ugled.

Za konec je prava beseda 
in moja ugotovitev VELIČA-
STNO! Lep zaključek, topli 
aplavzi lovcev, publike ob po-
delitvi in razglasitvi rezulta-
tov, ki jih je razglasil starešina 
LD VILFAN MARKO s pozi-
vom na srečanje v letu 2016.« 

Ni kaj. Take besede ti dajo 
vetra v jadra, da lažje pluješ do 
naslednjih zmag …

Vse dobro do snidenja!

 Jani Šivc,  
Lovska družina Ig 

 Aleksandra Karner
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Konferenca ženskega društva  
za mir v svetu 
Slovensko žensko društvo 

za mir v svetu se je ok-
tobra s skupino svojih 

članic in somišljeniki udele-
žilo srečanja v palači OZN na 
Dunaju na temo izobraževanja 
in globalnega državljanstva. 
Poleg slovenskih predstavnic 
se je konference udeležilo več 

kot 100 udeležencev WFWP 
iz Avstrije, Nemčije in Italije. 
Med vidnejšimi govornica-
mi na konferenci je bila tudi 
Alenka Jeraj kot predstavnica 
žensk voditeljic in žensk v po-
litiki. Niz navdihujočih nago-
vorov in diskusij je požel val 
navdušenja med občinstvom 

ter prižgal upanje za naš svet.
Ni naključje, da je bila 

osrednja tema konference na-
menjena prav izobraževanju. 
Dr. Lan Y. Moon, predsednica 
globalne mreže žensk za mir v 
svetu (Global Women’s Peace 
Network), ki prihaja iz Južne 
Koreje, je na lastni koži obču-
tila silna opustošenja kot po-
sledice vojn. Po drugi strani 
pa izkusila tudi moč izobrazbe 
in izobraževanja, ki ga je pod-
pirala država, in so prav Juž-
no Korejo povzdignile v eno 
gospodarsko najbolj močnih 
držav na svetu. 

Sledila je okrogla miza 
na temo globalnega drža-
vljanstva, v kateri so sodelo-
vali govorniki z različnih pod-
ročij svojega delovanja, med 
njimi tudi Alenka Jeraj. Alen-
ka Jeraj se pri svojem delu 
srečuje z ženskami, ki se bojijo 
stopiti na vodstvene položaje. 
Opaža, da država in druge in-
stitucije, kot so šolski sistemi, 
ne spodbujajo mladih in žensk, 
ki imajo potencial za vodenje 
ter so hkrati pošteni in srčni. 
Prav nasprotno, pogosto nale-

tijo na ovire in neodobravanja 
okolja. Stanje se je na politič-
nem področju rahlo izboljšalo, 
ko so bile pred leti določene 
kvote pri kandidiranjih (ena-
kovredna zastopanost žensk 
in moških pri kandidiranju). 

Uradni del konference v pa-
lači OZN se je končal s pode-
litvijo plaket ambasadorjem in 
ambasadorkam miru, med ka-
terimi je bila prejemnica tudi 
Alenka Jeraj. 

Mednarodna federacija 
žensk za mir na svetu podpira 
mrežo nacionalnih združenj 
žensk za mir v svetu v več kot 
120 državah. Namen združe-
nja je krepitev vloge žensk, 
da ustvarjajo mir – doma, v 
skupnosti, znotraj naroda in 
po vsem svetu.

V ta namen se izvajajo 
različni programi in gibanje 
Mostovi miru. Glavni namen 
gibanja je delati v prid svetov-
nemu miru, harmoniji, da bo 
vsakdo živel dostojanstveno 
ter razvijal svojo osebnost in 
potencial.

  Petra Rot Kumelj

Alenka Jeraj prejela plaketo ambasadorke miru; skupaj s 
Carolyn Handschin (v sredini), predstavnico globalne mreže 
žensk za mir v svetu pri OZN in Lan Y. Moon (levo), predsednico 
globalne mreže.
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Pasji sprehodi po zavarovanem 
območju narave
Zaostreni pogoji sprehajanja psov po mestnih parkih in zelenicah so marsikaterega lastnika 
štirinožnih prijateljev ali uslužnostnih sprehajalcev preusmerili na dnevno izvajanje fizioloških 
potreb v bližnje naravno okolje. Tako je postalo Ljubljansko barje, predvsem na območju Mestne 
občine Ljubljana, Iga, Škofljice in Brezovice, eno najbolj priljubljenih pasjih 'destinacij'. 

Bližina mesta, brezplač-
no parkiranje ob dokaj 
dobro urejenih polj-

skih poteh – štradonih – brez 
naravovarstvenega nadzora, 
prostrani travniki z mejicami, 
jarki in potoki za poletno ohla-
ditev, nešteto vonjav so pravi 
balzam za izvajanje bioloških 
potreb, rekreacijo, sprostitev 
in obuditev  prirojenih lovskih 
strasti. Sprehod na željo pasje 
populacije večinoma skrene z 
javne poti, čez travnike in po-
lja do brežin potoka, kjer se po 
vodni kopeli po navadi dnev-
na pasja 'destinacija' na Barju 
tudi konča.

Medtem ko lastniki prosto 
spuščenih psov uživajo v svo-
jem brezskrbnem sprehodu po 
naravi krajinskega parka Lju-
bljansko barje, prek mobilne 
telefonije pa urejajo poslovne 
ali zasebne zadeve, njihovi šti-
rinožni prijatelji to s pridom 
izkoriščajo in obiščejo popol-
noma vsak kotiček, kjer se 
zazna šum, premik ali sumljiv 
vonj. V času reprodukcije, to-
rej od marca do konca avgusta, 
je narava še posebno občutlji-
va. Nadaljuje se ob poplavah 
ali delni zmrzali mokrišč. V 
tem obdobju bi morali biti psi 
v zavarovanem okolju narave 
obvezno pripeti na kratek (do 
1,5 m) povodec, zunaj omenje-
ne sezone pa na dolgi (do 8 m) 
povodec. Opažamo namreč, da 
je vzroke drastičnega zmanj-
šanja populacije najbolj ogro-
ženih ptic, ki gnezdijo v travi-
nju, mejicah, obrežju potokov 
ali nizkih štorovih duplih, na 
določenih območjih barjanske 
pokrajine treba iskati tudi pri 
dnevnih obiskih neodgovor-
nih sprehajalcev psov.

Trditev utemeljujemo s tem, 
da na teh območjih praktično 
ni intenzivnega kmetijstva 

oziroma kemijskega vpliva na 
bioorganizme oziroma posle-
dično na populacijo ptic, pa 
vendarle ugotavljamo, da so v 
zadnjih treh letih že ali skoraj 
izginili še zadnji primerki polj-
skega škrjanca, pribe, velikega 
škurha, kosca, breguljke, re-
paljščice, smrdokavre itd.

Večina psov zavonja gnez-
do v krogu 50 metrov. Pri tem 
pa ni nujno da jajca pojejo, do-
volj je, da razkopljejo gnezdo. 
Žalostno je poslušati nenavad-
ne krike ptic in drugih ranje-
nih živali, ki se morajo sredi 
zavarovanega območja krajin-
skega parka Ljubljansko barje, 
kjer jih ščitijo Natura 2000, 
Zakon o varstvu okolja, Zakon 
o ohranjanju narave, Zakon o 
gozdovih, o divjadi in lovstvu, 
Ptičja in Habitatna direkti-
va ... in ne nazadnje Uredba o 
Krajinskem parku Ljubljansko 
barje, ob vsej človeški civiliza-
ciji 21. stoletja same boriti za 
svoj obstoj!

Z željo po vsaj delni omi-
litvi opisanega problema 
smo na javnem razpisu MOL 
(Oddelek za varstvo okolja) 
pridobili Projekt za izvedbo 
naravovarstvenih ukrepov za 
ohranjanje, vzpostavljanje ali 
izboljšanje habitatnih pogo-
jev za življenje ogroženih ži-
valskih vrst z rdečega sezna-
ma na področju MOL, kamor 
smo lahko stroškovno vključili 
tudi izdelavo petih naravo-
varstvenih opozorilnih tabel. 
Vendar smo naleteli na biro-
kratski ego tam, kjer bi to naj-
manj pričakovali. Z namenom, 
da se v največji možni meri ob 
upoštevanju funkcionalnosti, 
rentabilnosti in pravilih Zako-
na o varstvu narave prilagodi-
mo obstoječim informativnim 
tablam v KP LB, smo naleteli 
na neverjetno (po ukrepanju 

podžupana MOL-a sicer zača-
sno) blokado. Vodstvu JZ KP 
LB, ki bi moralo prvenstveno 
skrbeti za izvajanje zakonskih 
predpisov in uredb na podro-
čju ohranjanja narave v krajin-
skem parku Ljubljansko barje, 
je očitno bolj pomembno na-
tančno spoštovanje celostne 
podobe opozorilnih tabel, kot 
pa zaščita ogroženih živalskih 
in rastlinskih vrst. 

Zato, spoštovani obisko-
valci Ljubljanskega barja, vas 
kot NVO v imenu narave tudi 
po tej poti prosimo, da spoš-
tujete naravne zakonitosti in 
predvsem v času reprodukcije 
prostoživečih živali kot tudi 
ob naravnih, za živali neugod-
nih pojavih oz. razmerah spoš-
tujete njihov občutljiv življenj-
ski prostor, jih ne vznemirjate 
in jim omogočite normalno, 
življenju primerno okolje. Pro-
simo kinološka društva, da 
vnesejo pri šolanju psov tudi 
obnašanje lastnikov psov v za-
varovanem okolju narave. Do-
dajte v svoj učni program vajo 
sprehoda psov mimo umetno 
zgrajenih talnih in štorovih 
gnezdišč z jajci. 

Opozorili bi radi tudi na 

posamezne lovske (ne)'pristoj-
nosti', ki ob prostem nevzgoje-
nem pasjem spremljevalcu ali 
večdnevnem ponavljajočem 
se streljanju na (izgovorne, 
sicer celoletno lovne) nutrije 
v najbolj občutljivem obdobju 
reprodukcije vplivajo na vzne-
mirjanje prosto živečih živali 
ter s tem na zapuščanje pred-
vsem obrežnih gnezdišč, sicer 
nelovnih, vendar najbolj ogro-
ženih ptic.

  Jernej Korenčič,  
Zavod za ohranjanje 
naravne in kulturne 

dediščine  
Ljubljanskega barja

Pse na povodec
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Mesnica Borisa Farkaša na Igu
Boris Farkaš, Prlek, je občan naše občine, doma na Sarskem in ima na Igu mesnico že kar nekaj 
časa. Je zgovoren, prijazen in ustrežljiv mesar, ki poskrbi tudi za najbolj zahtevne kupce. Zastavili 
smo mu nekaj vprašanj.

Koliko časa ste že mesar in 
kdaj ste odprli mesnico na 
Igu?
Mesar sem že trideset let, 

mesnico na Igu pa sem odprl 
pred petnajstimi leti. K nam 
hodijo stalne stranke iz Obči-
ne Ig, veliko pa jih pride tudi 
od drugod, iz sosednjih občin. 
Dobro sodelujemo z gasilski-
mi in turističnimi društvi. Tre-
nutno smo v mesnici zaposle-
ni štirje za polni delovni čas, v 
času sezone pa zaposlimo še 
dodatne delavce.

Kaj vse ponujate v svoji 
mesnici?
V naši mesnici ponuja-

mo vse vrste svežega mesa, 
poltrajne in trajne izdelke, v 
poletnem času pester izbor 
izdelkov za žar. V ponud-
bi imamo tudi moko, žita in 
mlevske izdelke iz Prekmurja, 
vino in odlično tünko iz Prek-
murja.

V letošnjem letu je bila 
pereča problematika izvora 
mesa v prodajalnah. Od 
kod je meso v vaši mesnici?
Že od nekdaj in vse dni 

v letu prodajamo vse sveže 
meso, razen puranjega fileja, 
izključno samo slovenskega 
porekla, visoke kakovosti in 
izbranih dobaviteljev. Ker nam 
stranke zaupajo in se o kako-
vosti prepričajo same, smo na 
trgu še vedno kljub veliki kon-
kurenci. Trudimo se s kako-
vostjo, ker se zavedamo kon-
kurence in trgovskih centrov. 
Posvetimo se vsaki stranki, 
odgovorimo na njena vpraša-
nja. Imamo spoštljiv odnos do 
naših kupcev in želimo, da so 
zadovoljni z našo storitvijo in 
izdelki. Imam tri hčerke, prva 
bo drugo leto končala šolo za 
živilca mesarja, zato se bomo 
še naprej kot družinsko pod-
jetje trudili za zadovoljstvo 
naših kupcev. Vsak predlog, 

pripomba ali pohvala so do-
brodošli, saj tako vemo, ali 
stvari izboljšati ali pa smo na 
pravi poti.

Katera je novost letošnjega 
leta?
Zaradi povpraševanja po 

daljšem delovnem času med 
delavnikom smo delovni čas 

podaljšali do 17.30, sobote in 
nedelje ostajajo nespremenje-
ne. V prihodnje bomo mesnico 
postopoma obnovili in si pri-
zadevali za proizvodnjo čim 
večjega števila domačih kla-
sičnih izdelkov.

 Katja Ivanuš

Aktualno za poslovne subjekte
Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) poznate kot zanesljivo partnerico pri 
iskanju različnih informacij o poslovnih subjektih, kot točko VEM pri registraciji podjetnikov 
in družb, v AJPES se oddaja letno poročilo, AJPES zagotavlja zanesljive bonitetne informacije, 
in izvaja večstranski pobot. AJPES ima kot registrski organ v sistemu VEM zaradi zaupanja in 
zadovoljstva strank pri registraciji poslovnih subjektov največji delež. 

Na spletni strani www.
ajpes.si lahko vpogle-
dujete v različne po-

datke o poslovnih subjektih. 
Vsakdo lahko v Poslovnem 
registru Slovenije (ePRS) od 
avgusta letos dalje brezplač-
no in preprosto ugotovi, ali 
je določena pravna ali fizična 
oseba ustanovitelj ali družbe-
nik oziroma zastopnik ali član 
organa nadzora v poslovnem 

subjektu in v katerem poslov-
nem subjektu nastopa v tej 
vlogi. Iskanje je omogočeno 
po kombinacijah podatkov, in 
sicer imenu, priimku in davč-
ni številki; imenu, priimku in 
EMŠO; ter imenu, priimku in 
naslovu fizične osebe ter po 
firmi ali matični ali davčni šte-
vilki za pravne osebe.

Samostojni podjetnik mora 
15 dni pred prenehanjem 

opravljanja dejavnosti na sple-
tni strani AJPES-a objaviti na-
mero o prenehanju, ki jo lahko 
pošlje prek aplikacije OOPS, 
po e-pošti na objava.prene-
hanja@ajpes.si ali jo odda na 
točki VEM. Obvestilo mora 
vsebovati podatek o datumu 
prenehanja opravljanje dejav-
nosti. Od 4. 10. 2015 se na sple-
tni strani AJPES-a objavljajo 
vsi sklepi, izdani v postopkih 

vpisov s. p. v poslovni register. 
Izjavo lastnika objekta, da 
dovoljuje s. p. poslovanje na 
njegovem naslovu, lahko od 8. 
8. 2015 overi tudi točka VEM 
(prej samo notar ali upravna 
enota). Če daje izjavo državni 
ali občinski sklad, pristojen za 
stanovanjske zadeve, overitev 
ni potrebna.

Danes s. p. ne more registri-
rati oseba, ki je objavljena na 

Mesar Boris Farkaš s sodelavci v svoji mesnici
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Obvestilo o obveznem usposabljanju kmetov, ki so 
vstopili v Ukrep Ekološko kmetovanje iz Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014−2020

Upravičenci, ki vstopijo 
v ukrep Ekološko kme-
tovanje (EK), morajo v 

obdobju trajanja obveznosti 
vsako leto opraviti najmanj 
6-urni program usposabljanja 
v zvezi z ekološkimi vsebina-
mi. V okviru usposabljanja 

bodo predstavljene vsebine 
glede izpolnjevanja zahtev 
pri ukrepu EK, varstva voda 
in tal ter podnebne spremem-
be, ekološkega čebelarjenja 
in ekološkega semenarjenja, 
s čimer bo usposabljanje pri-
spevalo tudi k bolj uspešnemu 

izvajanju ukrepa EK. 
Usposabljanje za ukrep EK 

v obsegu 6 ur je obvezno in je 
pogoj za pridobitev plačil za ta 
ukrep. Kot izpolnitev obvezno-
sti se upošteva, če so usposa-
bljanje opravile:
− fizične osebe, ki se ukvar-

jajo s kmetijsko dejavno-
stjo in so vpisane v register 
kmetijskih gospodarstev 
kot nosilci kmetijskih go-
spodarstev, namestniki no-
silcev kmetijskih gospodar-
stev ali člani kmetije;

− zaposleni pri pravnih ali 
fizičnih osebah, ki so regi-
strirane za kmetijsko dejav-
nost.
Stroški usposabljanja se so-

financirajo iz sredstev ukrepa 
M01 Prenos znanja in dejavno-
sti informiranja. Za izbor izva-
jalca je Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
v postopku javnega naročanja 
izbralo ITR in FKBV kot izva-

jalca usposabljanja upravičen-
cev. 

Program  letošnjih usposa-
bljanj za ukrep ekološko kme-
tovanje, informacije o prijavi 
in spletno prijavnico najdete 
na spletni strani: itr.green-s-
moothie.org/usposabljanja/
seznam-usposabljanj/ Poveza-
va do spletne strani ITR: www.
itr.si Povezave do spletne stra-
ni Programa razvoja podeže-
lja: www.program-podezelja.si.

Dodatne informacije

 Več informacij lahko zain-
teresirani dobijo na spletni 
strani Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano (www.mkgp.gov.si)  
ter spletni strani progra-
ma razvoja podeželja www.
program-podezelja.si.

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec

seznamu davčnih neplačnikov 
ali nepredlagateljev davčnih 
obračunov ali so na seznamih 
objavljene družbe, v katerih 
ima oseba delež, višji od 25 %.  
S 1. 1. 2016 bodo uveljavljene 
dodatne omejitve, in sicer se 
bo objava na seznamih pre-
verjala za zadnjih 12 mesecev 
(zdaj se preverja samo zadnji 
seznam). Prav tako s. p. ne 
bo mogla postati oseba, ki je 
imela več kot 50-odstotni ne-
posredni delež v d. o. o., ki je 
bil v zadnjem letu izbrisan iz 
sodnega registra brez likvida-
cije po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem 
prenehanju.

Z uveljavitvijo ZGD-1I je 
kazen za nepredloženo letno 
poročilo določena glede na 
velikost družbe ali podjetni-
ka, AJPES pa lahko drugače 

kot doslej v hitrem postopku 
izreče višjo globo od najnižje 
predpisane. Bilančne določbe 
novele ZGD-1I se začnejo upo-
rabljati s 1. 1. 2016. 

Slovenski inštitut za revizijo 
je pripravil Osnutke SRS 2016, 
ki poenostavljajo računovo-
denje in prinašajo poenotenje 
bilančnih shem za družbe, za-
druge, samostojne podjetnike, 
društva, nepridobitne orga-
nizacije (odstopanja bodo pri 
kapitalu in čistem poslovnem 
izidu, druge posebnosti bodo 
organizacije razkrile v pojas-
nilih k izkazom). AJPES nada-
ljuje s poenotenjem bilančnih 
shem pri predložitvi podatkov 
iz bilance stanja in podatkov 
iz izkaza poslovnega izida za 
namen državne statistike, da 
bo razvijalcem programske 
opreme omogočil izdelavo 
ene XML-datoteke in olajšal 

delo računovodskim servi-
som. ZGD-1I na novo določa 
predložitev zaključnih poročil 
družb, zadrug in podjetnikov, 
ki so prenehali s poslovanjem 
(stečaj, likvidacija in drugi 
primeri prenehanja), tako za 
državno statistiko kot za javno 
objavo, ki jo bo AJPES opravil 
brezplačno.

Novela ZGD-1I spremi-
nja tudi prage za razvrščanje 
družb po velikosti, ki se upo-
rabljajo za poslovno leto 2016. 
Po novem ne bo več potrebna 
izdelava prilog k računovod-
skim izkazom za mikro kapi-
talske družbe, priprava kon-
solidiranega letnega poročila 
bo zavezujoča samo za velike 
skupine. Novela ZGD-1I uvaja 
preiskavo letnih računovod-
skih izkazov za majhne kapi-
talske družbe, ki uporabljajo 
nadomestne metode vredno-

tenja računovodskih postavk, 
in določa predložitev poprav-
kov podatkov iz letnih poročil 
za državno statistiko, po opra-
vljeni reviziji in preiskavi.

Proračunski uporabniki z 
mesecem decembrom 2015, t. j.  
pri poročanju o plačah za no-
vember, AJPES-u predvidoma 
ne bodo več oddajali podatkov 
na obrazcu 1-ZAP/M, ampak le 
v sistem ISPAP. Končno odlo-
čitev o prenehanju poročanja 
bosta podala Statistični urad 
RS in Ministrstvo za javno 
upravo, proračunski uporab-
niki bodo o ukinitvi poročanja 
obveščeni z dopisom SURS-a 
in z obvestilom na spletni stra-
ni AJPES-a.

 AJPES

 KMETIJSTVO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Steklina 
Steklino povzroča spe-

cifičen virus, ki se pri 
obolelih ljudeh in živalih 

najpogosteje nastani v osre-
dnjem živčevju, vedno pa tudi 
v žlezi slinavki in v slini obole-
lih vsaj nekaj časa pred izbru-
hom prvih znakov bolezni. 
Za steklino lahko zbolijo vse 
živali in človek, smrt pa je iz-
redno boleča in kruta. Razšir-
jena je po celem svetu (izjeme 
so le Avstralija, Nova Zelan-
dija, skupine otokov v Tihem 
oceanu, v Evropi pa le Velika 
Britanija, Norveška, Danska in 
Švedska).

Človek se je s steklino sre-
čal že v antičnih časih (v nekaj 
svojih knjigah jo je pred 2.500 
leti omenjal že Aristotel). Reši-
tev pred to nalezljivo boleznijo 
je leta 1885 odkril Louis Paste-
ur, ki je prvi proizvedel cepivo 

proti steklini. Živali se okuži-
jo predvsem z ugrizom stekle 
živali, lahko pa se okužijo tudi 
zgolj tako, da si s slino okuže-
nih živali onesnažijo rane ali 
kako drugače poškodovano 
kožo. Najbolj so steklini iz-
postavljeni psi in mačke, že 
zato, ker se prosto gibljejo po 
bližnji in daljni okolici ter pri-
hajajo v stik s steklimi živalmi.

V Sloveniji poznamo dve 
obliki stekline (po načinu pre-
nosa):
− urbana oblika, kjer so pre-

našalci bolezni mačke in 
psi, in 

− silvatična oblika, kjer bo-
lezen raznašajo v glavnem 
lisice, jazbeci in tistih nekaj 
volkov, ki živijo pri nas. 
Posebej rizična skupina so 

lovski psi, ki jih lahko stekle 
živali ugriznejo, ali pa, če sami 

grizejo trupla poginulih ste-
klih živali. Kaj lahko storimo 
za lastno varnost in kot zaščito 
pred steklino? Vsako rano, ki 
nam jo je povzročila z ugrizom 
žival, še posebej če je to ugriz 
psa ali mačke, moramo izprati 
z vodo, izpiranje naj traja kar 
nekaj minut, tako da iz rane 
odstranimo čim več okužene 
snovi. S takim izpiranjem od-
stranimo iz rane znatno ko-
ličino virusov in podaljšamo 
čas inkubacije bolezni. Potem 
moramo takoj k zdravniku, ki 
nas bo cepil proti steklini. Če 
nismo prepričani o tem, ali je 
žival stekla ali ne, se človek 
ne cepi takoj, ker lahko pride 
pri cepljenju, resda zelo redko, 
do nezaželenih reakcij. Zato je 
treba žival, ki nas je ugriznila, 
po možnosti ujeti in zapreti v 
varen prostor, kjer naj počaka 

na prihod veterinarja, mi pa 
med tem oskrbimo svojo rano. 
Virus stekline je pri okuženih 
živalih v slini in po  njenem 
pregledu se zdravniki odloči-
jo, ali nas bodo cepili ali ne.

Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec

Odgovor Tanji Šumrada – zadnjič
Duša mi ne da, da ne bi 

odgovoril ge. Šumrada 
na njene izjave v zve-

zi z mojim odgovorom njej, 
posredno pa DOPPS-u s po-
vodom različnega tolmačenja 
gospodarjenja in kmetovanja 
na Ljubljanskem barju.

Tisto, kar vi navajate v 
šestih točkah kot odgovor na 
moje odgovore (v petih toč-
kah), že rahlo meji na haluci-
nacije nekoga, ki se dela, da 
nič ne ve ali pa nima pojma, 
v čem je hec oz. za kaj sploh 
gre. Ga. Šumrada, poslednjič 
in enkrat za vselej si zapomni-
te, če že polemizirate o točno 
določeni stvari, tj. lastništvo in 
prosto razpolaganje z lastnino 
(mojo, ne vašo) na Barju, po-
tem polemizirajte o tem, ne pa 
o nekakšnih kemičnih tovar-
nah, ki naj bi sedanje kmetije 
po vaše bile. Ste že bili kdaj na 
kmetih, prijeli v roke vile in 
motiko? Sploh veste, kako se 
pomolze krava, zredi pujs ali 
pa bik? Ste že kdaj jedli hrano, 
ki bi jo sami vzgojili? Stavim, 
da niste – o kmečkem življenju 
nimate pojma, že v mladih le-
tih so za vas molzli vijoličaste 

krave. Le čevlje sodi naj kopi-
tar! Oprostite, mogoče sem bil 
malo grob, vendar iz branja 
vaših tez ne morem dobiti dru-
gačnega sklepa.

Sprašujem se, zakaj ne od-
govarjate na moje trditve, 
ampak si izmišljujete nove in 
nove insinuacije, ker nimate 
oz. nočete priznati, da nima-
te prav. Zakaj vaše trditve o 
subvencijah, o 39-odstotnem 
deležu skupnega kolača EU, ki 
gre kmetijskemu sektorju. Ga. 
Šumrada, ta res visoki delež 
gre kmetijskemu sektorju na 
račun poceni hrane v EU, ne 
zaradi tega, da bi kmetje obo-
gateli, ampak zato, da lahko vi 
in tudi mi poceni kupujemo 
hrano. Ker je proizvodna cena 
višja kot prodajna, to delno po-
krivajo subvencije. Tega pa si 
nismo izmislili mi, to so si iz-
mislili tisti odgovorni ljudje v 
EU, ki so spoznali lakoto med 
drugo svetovno vojno in po 
njej. In ker so vedeli, da celo 
neumni kmetje nismo tako 
neumni, da bi delali v svojo 
izgubo. Ker se bojijo nove la-
kote. Pameten je tisti, ki se uči 
na napakah drugih, ne na svo-

jih. Rek: Historia est magistra 
vitae (zgodovina je učiteljica 
življenja) pa nekaj pomeni 
samo pametnim. Da se ne bi 
ponovilo!

Potem nam kmetom očitate, 
kaj si sploh mislimo, kako da 
imamo jajca zahtevati plačilo 
za to, ker se moramo držati 
diktata o času košnje, o globi-
ni brazd, o vrsti posevka, o na-
činu gnojenja, o globini jarkov, 
o načinu košnje, skratka o vsa-
kem posegu na moji lastniški 
parceli. Gospa Šumrada, vso 
pravico imamo do nadomesti-
la za izgubo dohodka. Pa brez 
plačanih potnih stroškov. Ob 
ustanovitvi je bil zato sprejet 
zakon (89. člen o varstvu na-
rave), da se kmetom, ki so se 
jim bistveno poslabšali pogoji 
pridelovanja na zaščitenih ob-
močjih, izplača nadomestilo za 
izgubljeni dohodek. Za vse to 
država že od ustanovitve do-
biva iz EU krepke denarje, ki 
pa poniknejo, ve se, pa se ne 
sme vedeti, kam! Že zdavnaj bi 
moral nosilec in ustanovitelj 
Krajinskega parka z vsakim 
kmetom razčistiti o višini na-
domestila za izgubljeni donos.

Če kateremu bralcu kaj ni 
jasno v zvezi z mojo polemiko 
z DOPPS-om, naj si še enkrat 
prebere vse moje in tudi odgo-
vore DOPPS-a oz. ge. Šumrada 
v našem časopisu. In si ustvari 
svoje mnenje.

Ge. Šumrada pa samo še 
tole, ker ne bom več vodil 
brezplodne debate. Vse, kar mi 
leži na duši, sem že povedal. 
Način napadov na kmete na 
Barju s strani ljubiteljske or-
ganizacije na večinske (90-od-
stotne) lastnike je pa živ pri-
mer, kako se ne sme delati. S 
svojimi trditvami in insinuaci-
jami pa je ga. Šumrada največ 
škode naredila svoji lastni or-
ganizaciji – DOPPS-u. In kako 
si ona, in z njo DOPPS, pred-
stavlja sobivanje! Živ primer, 
kako se ne sme delati!

Lep pozdrav vsem.

 Ciril Kumše

S tem prispevkom končuje-
mo razpravo v Mostiščarju. 

Uredništvo Mostiščarja 

Virus stekline
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Blagoslov križa v Zapotoku
V oktobru 2015 je v Zapotoku pod Kureščkom potekal blagoslov križa, ki so ga v vasi postavili 
vaščani. Križ s podobo Kristusa stoji na zemljišču Župnije Ig poleg Rekreacijsko turističnega 
centra (RTC) Zapotok. Obredno slovesnost je ob prisotnosti in s sodelovanjem vaščanov 
Zapotoka vodil župnik Jože Pozderec iz Župnije Ig.

Križ kot temeljni simbol

Križ se pojavlja skoraj pri 
vseh ljudstvih in kul-
turah. Je eden izmed 

temeljnih simbolov. Je simbol 
svetovnih dimenzij, simbol 
strani neba, zemlje in vesolja. 
Simbolizira spajanje in pove-

zovanje. Poudarja razsežnost 
sveta in prepletanje njegovih 
dimenzij. Ponazarja duhovno 
in nadsvetno razsežnost. Križ 
je eden izmed najbolj znanih 
in temeljnih simbolov krščan-
stva. Je simbol mističnega 
vzpona, odrešenja in večnosti. 
Je simbol vere in upanja. Poje-
jo se mu hvalnice, krščanstvo 
s križem naznanja mesijevo 
navzočnost.

Dar blagoslova
Sveto znamenje Kristuso-

vega križa so izdelali vaščani 
Zapotoka. Stoji na betonskem 
podstavku, s podobo Kristu-
sa na lesenem delu. Obrnjen 
je proti cerkvi Marije Kraljice 
miru na Kureščku. Postavljen 
je na zemljišču Župnije Ig po-
leg RTC Zapotok. Vaščani so 
sodelovali pri pripravi pros-
tora kot tudi pri slovesno-
sti blagoslova. Križ je krasil 
šopek cvetja, gorele so sveče. 
Z veliko mero odprtosti in pri-
jaznih besed je gospod župnik 
nagovoril navzoče na obredni 
slovesnosti. Blagoslavljajo se 
posebne priložnosti, blagos-
lavljajo se osebe, predmeti, 
blagoslavljajo se kraji in živali. 
Blagoslov je kot luč in je božji 
dar ljudem. Naj sveto zname-

nje križa varuje vaščane Za-
potoka. Naj bo to kraj, kjer se 
srečujejo z Bogom in razidejo 
v miru. Vse to so bile besede 
gospoda župnika v priprošnji 
Cerkve za prejemanje božjih 
darov. Poleg molitve so nav-
zoči s petjem pesmi Kraljevo 
znamnje križ stoji, ob sprem-
ljavi Jakoba s kitaro obogatili 
svetost dogajanja.

Ob koncu slovesnosti se je 
gospod župnik zahvalil vsem 
krajanom Zapotoka, še pose-
bej pa Borisu Pečarju, Zlatku 
Useniku in Janezu Pozdercu, 
da so omogočili postavitev 
svetega znamenja.

Gospodu župniku so vašča-
ni razkazali še RTC Zapotok, 
kjer se družijo in prirejajo ra-
zne dogodke. S skromno po-
gostitvijo s pecivom, čajem 
in grozdjem ter ob prijetnem 
klepetu so se vaščani zahvalili 
gospodu župniku za obredno 
slovesnost.

To je bil poseben dan za 
krajane Zapotoka. To je bil 
praznik za župnijo Ig in njene 
župljane.

 Darja Mlakar, 
Društvo Zapotok

Župnik Jože Pozderec je blagoslovil križ.  Jamnik

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 prispeva-
te svoj dar za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).

je do zdaj najobsežnejši projekt 
ižanske knjižne produkcije.  
V njej se prepletajo zgodovina, 
umetnost in duhovno življenje 
Ižanskega. 

Kupite jo lahko v župnišču  
na Igu (Troštova ulica 12) ali 
pri založbi Salve v Ljubljani 
(Rakovniška ul. 6).

Monografija  
Župnija sv. Martina na Igu 
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Strokovna ekskurzija gasilskih 
veteranov GZ Ig v Krško

Oktober je mesec požar-
ne varnosti in vodstvo 
Gasilske zveze Ig 

daje vedno večjo pozornost 
svojim gasilskim veteranom 
in starejšim, ki tekmujejo ali 
opravljajo druga pomembna 
dela po gasilskih društvih. 
GZ Ig je sprejela sklep, da se 
organizira ogled Nuklearne 
elektrarne Krško in Poklicne 
gasilske enote Krško. Celotno 
organizacijo so prevzeli: Ro-
man Grm, Srečko Mavec in 
Jože Krašovec. Iz posameznih 
društev se je ekskurzije udele-
žilo 63 veterank in veteranov.

V torek, 27. 10. 2015, smo se 
zbrali ob 7. uri pred gasilskim 
domom na Igu in se z dvema 
avtobusoma odpeljali proti 
Krškemu. Ob 9. uri je bil spre-

jem v Kulturnem domu Krško, 
kjer so nam z videoprojekcijo 
pokazali delovanje in zanimi-
vosti občine Krško. Pred odho-
dom v Nuklearno elektrarno 
smo se porazdelili v dve skupi-
ni. Prva skupina je štela 30 čla-
nov, ki se je pri vhodu razdelila 
še v dve manjši skupini po 15 
članov. Odšli smo na ogled 
prostorov reaktorja, koman-
dne sobe ter gasilskega vozila 
in opreme. Za vstop v ome-
njene prostore velja poseben 
režim, in sicer: uporaba mo-
bilnih telefonov in fotografi-
ranje sta strogo prepovedana, 
zato smo vse skupaj pustili že 
v avtobusu. Vstopi in izstopi 
v omenjen prostore so dovo-
ljeni le s posebno dovolilnico. 
Vsako skupino sta spremljala 

po dva varnostnika in vodnik, 
ki nam je temeljito obrazložil 
namen posameznih prostorov 
ter opreme in način delovanja 
posameznega sistema.

Druga skupina se je z vod-
nikom peljala z avtobusom po 
območju elektrarne. Za ta del 
ni veljal tako strog režim kot 
za prvo skupino.

Po ogledu elektrarne smo 
se vsi skupaj odpeljali še na 
ogled Poklicne gasilske enote 
Krško, ki ima sodobna gasilska 
vozila in opremo. Čas je hitro 
mineval, zato smo se poslovili 
od tamkajšnjih gasilcev in se 
hkrati zahvalili za sprejem. 

Domov smo se vračali skozi 
'slovenske Benetke', Kostanje-
vico na Krki, čez Šentjernej in 
še pred Novim mestom zavili 

na Trško goro do gostilne Pu-
gelj na zasluženo kosilo. Tukaj 
smo si privezali dušo in telo. 
Ob 16. uri smo se poslovili od 
dolenjskih vinogradov in se 
srečno vrnili domov. 

Zahvaliti se moram vodstvu 
GZ Ig, da so nam starejšim čla-
nom omogočili tako lepo stro-
kovno ekskurzijo. Tudi Občini 
Ig se zahvaljujem za lepa turi-
stično propagandna gradiva. 
Še posebej se moram zahvali-
ti šoferjema avtobusov, ki sta 
nas varno pripeljala domov.

Na pomoč!

 Jože Krašovec, 
podpredsednik Komisije za 

veterane pri GZ Ig

Ižanski gasilski veterani na ekskurziji    Jože Mrkun

Zahvala gasilcem
Zahvaljujemo se vsem gasilcem, ki 

so 3. oktobra 2015 kljub nočni uri 
izredno hitro prispeli na kraj poža-

ra, kjer so ogenj uspešno pogasili in tako 
preprečili, da bi se plameni razširili na so-
sednje objekte. 

Še posebno zahvalo si zaslužijo gasilci 
Prostovoljnega gasilskega društva Ig, saj 
so prvi, v zgolj približno štirih minutah 
prispeli na naše dvorišče in začeli gasiti 
požar. 

Le tisti, ki so kaj podobnega na žalost 
že doživeli, bodo resnično vedeli, kako 
globoka in močna je naša zahvala in spo-
štovanje do gasilcev.

Zahvalo pa končujemo z verzi pesmi 
Gasilska ansambla bratov Poljanšek:
Že skoraj v vsaki vasi gasilski dom stoji,
tam zbiramo se radi, kar dobrih je ljudi,
saj muzika nas vabi ter petje in še kaj,
tu vedno je veselo in pravi direndaj.

Ko se oglasi sirena, pa hitimo na pomoč,
kjer pokaže se potreba, je prisotna naša 
moč,
pri povodnjih in požarih, kjer hudo ljudem 
grozi,
mi rešujemo imetje in skrbimo za ljudi.
Za pomoč ljudem v nezgodah smo priprav-
ljeni vsak dan,
a nesreče pa varuje nas veseli Florijan.

 Družina Petrovčič
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20. Volkswagen Ljubljanski maraton 
24. in 25. oktobra je potekal 20. Volkswagen Ljubljanski maraton, največja športna prireditev 
v Sloveniji. Udeležilo se je je okoli 30.000 tekačev. 42-kilometrska maratonska razdalja je v 
slovenski prestolnici drugič potekala v enem samem krogu in Ljubljana je doživela dan brez 
avtomobila. Vrhunsko je bila prireditev izpeljana prvič z neposrednim televizijskim prenosom.

V lepem vremenu se je 
v soboto in nedeljo te-
kaške prireditve udele-

žilo blizu magične številke 30 
tisoč tekačev. Uradno so tujci 
prišli iz 48 držav. Maraton je 
postal v teh letih močna bla-
govna znamka in postal sino-
nim tekaškega praznika, ki se 
ga mora udeležiti skoraj vsak, 

ki se ukvarja s tekaškim špor-
tom. Za tekmovalni nedeljski 
del Volkswagen je bilo prija-
vljenih 23.650 tekmovalcev.

Vsi tuji vrhunski tekači pri-
hajajo iz afriških držav – Keni-
je in Etiopije – in tako je bilo 
tudi letos. Rekord Ljubljanske-
ga maratona je tako postavil 
Etiopijec s časom 2:08:19, kar 

je res vrhunsko.
Naše navdušenje so dvigo-

vali udarni ritem in grmenje 
spremljevalne glasbene za-
sedbe skupine Strojmachine, 
ob ljubljanskih ulicah velika 
množica navijačev, po celi pro-
gi pa številne glasbene zased-
be in naši zvesti navijači, ki so 
tja prišli zaradi nas in nas buč-
no spodbujali.

Tako kot vsako leto smo 
se tudi letos udeležili tekaška 
skupina z Iga in okoliških vasi 
Jahalci megle proge na 10 km, 
pol maratona in kraljevskega 
maratona 42 km. Že v jutranji 
oddaji je ultramaratonec Du-
šan Mravlje napovedal: »Ko si 
na startu, moraš imeti v glavi, 
kje je cilj, drugače je bolje, da 
ne začneš teči.« Ker smo vse 
leto pridno trenirali, nabirali 
kondicijo, ob nedeljah prema-
govali različne klance, sta se 
teka na 10 km udeležili Ivanka 
Hribar in Mojca Svete, polma-
ratona 21 km pa Željko Petak, 

Miro Valjavec, Sabina Jakič, 
Tatjana Orhini Valjavec, Je-
rica Zrimšek, Andreja Župec, 
Vera Keržan, Natalija Pušnik 
Vinšek, Robert Komljanec, 
Ivanka Zdravje in Lidija Trope 
Mrak. Kraljevskega maratona 
42 km sva se udeležila Franci 
Pavlinjek in Vesna Novak.

Vsem nam iskrene čestitke, 
saj smo zase vsi zmagovalci. 
Na cilju za 20. Ljubljanski ma-
raton smo prejeli spominske 
medalje, maratonca pa majice 
z napisom Za menoj  je 42 km 
na Volkswagen Ljubljanskem 
maratonu. 

Od nedelje je bil na vrsti za-
služen počitek, potem pa spet 
novi izzivi, cilji in zmage. Vse 
je v glavi, tečemo od točke A 
do točke B in se nič ne obre-
menjujemo, le tako bomo še 
naprej dobro delovali. Se vidi-
mo drugo leto na 21. Ljubljan-
skem maratonu.

 Vesna Novak

Tekači Jahalci megle

GONG ZVOČNA KOPEL
nedelja, 20. 12. 2015, ob 18.00 uri,  

RTC Zapotok.

Izvajalka bo Maja Kristan, učenka Dona Contreauxa,
ki nas bo na kopel pripravila z razgibalnimi vajami.

S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejo, po želji vodo 
v steklenici ali kristale, da boste lahko vibracijo gongov 
skozi meditacijo ujeli in jo odnesli s seboj domov.

Prispevek na osebo je 5 €.
Prosimo za prijave na tel.: 041/612 891 Maji ali 

041/222 312 Darji.
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

Občina Ig,  
Govekarjeva cesta 6,  
1292 Ig

Za vsa dodatna pojasnila 
smo vam dostopni na 
naslednjih številkah:

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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Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.

september-december 2013 | št. 9, leto 3 | cena: 2,99 €

Izdajatelj: SALOMON d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ, Tehnični urednik: UROŠ PIRC 

Oglasno trženje: 01/5880-079Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855; Naročniška služba: 01/5880-040

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o.; Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 21.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

Revija sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9.5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Križanke in ugankeza jesenske dni

Jesen

www.salomonov-ugankar.si

1.700€ 
nagrad!

V tej številki za več kot

PISU_9_-_001_100.indd   1

2.9.2013   16:46:28

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JOŽE BERDON 
Tehnični urednik: UROŠ PIRCNaslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855
Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.
Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 6.500 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja trimesečno • september - november 2013 • št. 241, leto 21 • cena 2,39 € •

Izziv_241_-_1_52.indd   3

16.9.2013   11:25:00

Skandinavke l Osmerosmerke l Veriga l Govoreči liki l Horoskop l Kviz l Slikovne uganke

RADIJSKA NAGRADNA UGANKA

SUDOKU IN GOBELINI

 SMS NAGRADNA IGRA
Nagradni sklad v vrednosti več kot

 4.000 €

ANDRONIK - rimski pesnik, ki je v latinščino prevedel Odisejo, osvobojeni grški vojni ujetnik, UMIAK - kajaku podoben večji 

eskimski čoln z ogrodjem, pokritim s kožami

Pred kosilom

Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik:  MARKO BERTONCELJ

Tehnični urednik:  JURE LEŠNIK 

Naslov uredništva:  SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

 Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-366

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava:  SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 18.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Številka

541
7.  3. 2014

Cena

Izhaja vsak
prvi petek 
v mesecu

2,29€

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!
Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!
Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

01_MAREC.indd   2-3

28.2.2014   12:54:27

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: MARKO BOKALIČ 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-366

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 15.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.
• Izhaja vsak drugi torek • 31. 12. 2013 • št. 442, leto 17 • 1,69 € •

Samo še prispevamo

Se še spomnite, kako je pel Tomaž 

Domicelj, da po novem letu boljše 

bo, ko so bili še bolj optimistični časi? 

Med drugim je dejal, da je važno, da 

lačni nismo več, da zrak je čist, da se 

gradi in da vsi prispevamo. No, zdaj 

nam je ostalo le še slednje … Naj vsaj 

še 'brizgalna' _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _.

Kdo je MRŠAV

in NAJDLJE teče?
anagrami (str. 33)

9 REVIJ | BOGATI NAGRADNI SKLADI | ODLIČNA SPROSTITEV | VEDNO NOVI IZZIVI

V primeru 
sne`nih zametov

Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.si

1022
23. oktober 2013

cena 2,09 EUR

JESEN november 2013

in zanimivo branje

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

P O S E B N A  I Z D A J A

za 2.200
in 800 EVROV

NAGRAD!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

za 2.200

P O S E B N A  I Z D A J A

CENA 3,09 EUR

NI ŠE

PREPOZNO!

IZHAJA VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU

3. OKTOBER 2013, CENA 1,50 EUR

Shia LaBeouf Od

str. 18-20

Skandinavke l Osmerosmerke l Veriga l Govoreči liki l Horoskop l Kviz l Slikovne uganke

RADIJSKA NAGRADNA UGANKA

SUDOKU IN GOBELINI

 SMS NAGRADNA IGRA

Nagradni sklad v vrednosti več kot

 4.000 €Slovo od oktobra

Številka

536Cena

Izhaja vsak
prvi petek 
v mesecu

2,29€

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012. Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!
Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

 

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JANEZ PRESEČNIK 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 15.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom. • Izhaja vsak drugi torek • 22. 10. 2013 • št. 437, leto 17 • 1,69 € •

Bohinj Park EKO Hotel in 

Vodni park Bohinj

Triglavska cesta 17, 

Bohinjska Bistrica

T 08 200 40 80

W www.vodni-park-bohinj.si

E info@vodni-park-bohinj.si

Njegova nova je ... !

Nova punca Georgea Clooneyja 

je _ _ _ _ _ _ _ _, manekenka Monika 

Jakišić, s katero se sicer poznata že vrsto 

let, 'iskrica' pa je preskočila šele pred 

dobrim mesecem, ko sta skupaj preživela 

noč. Med njima naj bi bila 

'izjemna kemija' ...

HOROSKOP 
ZVESTOBE 

(str. 34-35)

Harvardski Ig 

"nobelovci" stran
14-15

Cvek_437_-_01_44.indd   3
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PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

GESLO

NOVEMBER - JANUAR 2014

Leto XIV | Cena: 2,19 EUR

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-040

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 6.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9,5% davek na 

dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana

Direktor: GREGOR REPIČ

Glavni in odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ

Tehnični urednik: JURE LEŠNIK

Naslov uredništva: SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Št. 153

Genialec-153-Naslovnica CS5.indd   1

22.10.2013   14:44:41

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JOŽE BERDON 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 6.500 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja trimesečno • september - november 2013 • št. 241, leto 21 • cena 2,39 € •

Izziv_241_-_1_52.indd   3

16.9.2013   11:25:00

9 REVIJ | BOGATI NAGRADNI SKLADI  | ODLIČNA SPROSTITEV | VEDNO NOVI IZZIVI

Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.si
Ni~ ve~ nas ne more presenetiti 

razen dobre kri`anke!

Politiki obljubljajo 

vro~o jesen

SANJSKE DESTINACIJE
• September - Oktober 2013 • Št. 101 • Leto 17 • Cena 2,59 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!
ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

NAGRADNA KRIŽANKA

september-december 2013 | št. 9, leto 3 | cena: 2,99 €

Križanke in uganke

za jesenske dni

Jesen

www.salomonov-ugankar.si

1.700
€ 

nagrad!

V tej številki za več kot

Kraj[ajte si ~as s kakovostnimi 

kri`ankami in ugankami

SO-UgankarskeRevije-Zima-152x154.indd   1

24.10.2013   8:39:41

GESLO

FEBRUAR - APRIL 2014

Leto XV | Cena: 2,19 EUR

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-366

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 6.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9,5% davek na 

dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana

Direktor: GREGOR REPIČ

Glavni in odgovorni urednik: GREGA RIHTAR

Tehnični urednik: JURE LEŠNIK

Naslov uredništva: SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Št. 154

Genialec-154-Naslovnica CS5.indd   1

20.1.2014   13:16:02
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V primeru 

sne`nih zametov

Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.si

1022
23. oktober 2013

cena 2,09 EUR

JESEN november 2013

in zanimivo branje

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

P O S E B N A  I Z D A J A

za 2.200
in 800 EVROV

NAGRAD!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

za 2.200

P O S E B N A  I Z D A J A

CENA 3,09 EUR

NI ŠE

PREPOZNO!

IZHAJA VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU

3. OKTOBER 2013, CENA 1,50 EUR

Shia LaBeouf Od

str. 18-20

Skandinavke l Osmerosmerke l Veriga l Govoreči liki l Horoskop l Kviz l Slikovne uganke

RADIJSKA NAGRADNA UGANKA

SUDOKU IN GOBELINI
 SMS NAGRADNA IGRA

Nagradni sklad v vrednosti več kot

 4.000 €
Slovo od oktobra

Številka

536
Cena

Izhaja vsak

prvi petek 

v mesecu

2,29€

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

 

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JANEZ PRESEČNIK 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 15.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom. • Izhaja vsak drugi torek • 22. 10. 2013 • št. 437, leto 17 • 1,69 € •

Bohinj Park EKO Hotel in 

Vodni park Bohinj

Triglavska cesta 17, 

Bohinjska Bistrica

T 08 200 40 80

W www.vodni-park-bohinj.si

E info@vodni-park-bohinj.si

Njegova nova je ... !

Nova punca Georgea Clooneyja 

je _ _ _ _ _ _ _ _, manekenka Monika 

Jakišić, s katero se sicer poznata že vrsto 

let, 'iskrica' pa je preskočila šele pred 

dobrim mesecem, ko sta skupaj preživela 

noč. Med njima naj bi bila 

'izjemna kemija' ...

HOROSKOP 

ZVESTOBE 
(str. 34-35)

Harvardski Ig 

"nobelovci"stran
14-15

Cvek_437_-_01_44.indd   3

16.10.2013   12:02:11

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJEPRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

GESLO

NOVEMBER - JANUAR 2014

Leto XIV | Cena: 2,19 EUR

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-040

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 6.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9,5% davek na 

dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana

Direktor: GREGOR REPIČ

Glavni in odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ

Tehnični urednik: JURE LEŠNIK

Naslov uredništva: SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Št. 153

Genialec-153-Naslovnica CS5.indd   1

22.10.2013   14:44:41

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JOŽE BERDON 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 6.500 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja trimesečno • september - november 2013 • št. 241, leto 21 • cena 2,39 € •

Izziv_241_-_1_52.indd   3

16.9.2013   11:25:00
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Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.siNi~ ve~ nas ne more presenetiti 

razen dobre kri`anke!

Politiki obljubljajo 

vro~o jesen

SANJSKE DESTINACIJE

• September - Oktober 2013 • Št. 101 • Leto 17 • Cena 2,59 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

NAGRADNA KRIŽANKA

september-december 2013 | št. 9, leto 3 | cena: 2,99 €

Križanke in uganke

za jesenske dni

Jesen

www.salomonov-ugankar.si

1.700
€ 

nagrad!

V tej številki za več kot

Kraj[ajte si ~as s kakovostnimi 

kri`ankami in ugankami

SO-UgankarskeRevije-Zima-152x154.indd   1

24.10.2013   8:39:41

NARAVNA ^UDESA SVETA

• November - December 2013 • Št. 102 • Leto 17 • Cena 2,59 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

SK_102_-_001_100.indd   3

25.10.2013   12:07:49

www.salomonov-ugankar.si

NOVO!
VSAKO DRUGO SOBOTO!

KRIŽANKE
UGANKE

SUDOKUJI
OSMEROSMERKE 
DRUGA ZABAVNA 

VSEBINA

Ugankarska popestritev za vroče dni!
EUR

1,59

700 € 
v denarnih nagradah 
in še mnogo privlačnih 
blagovnih nagrad

KORPUSKUL – splošni izraz za osnovni delec v fiziki, MIX, Tom – predvojni ameriški igralec in režiser vesternov, OKIČ, Fani – naša 
pisateljica in raziskovalka človeških prakultur, ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
EFEMERIDE - periodična publikacija s podatki o legah nebesnih teles, ESSONNE - departma ob Seni južno od Pariza, 
RIMESA - menica, poslana v poravnavo dolga

NENAVADEN @IVALSKI SVET
• November - December 2015 • Št. 114 • Leto 19 • Cena 2,69 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

Planktonski polž zraste do 7 cm in je med 
najštevilčnejšimi morskimi živalmi. Živi v 
mrzlih temnih arktičnih, severnopaci�ških 
in severnoatlantskih vodah. Nima trdnega 
ohišja kot mnogi drugi polži, tako da se ne 
more skriti v hišico, če je ogrožen. Vendar pa 
ima drugačno značilnost; njegovo telo je sko-
raj prozorno in zato ga je v vodi težko najti. 
Je polž, ki celo svoje življenje aktivno plava 
in ne leze kot njegovi sorodniki. Prehranjuje 
se s planktonom. Njegova življenjska doba je 
približno 2 leti. 

SK_114_-_001_100.indd   1 23.10.2015   13:32:27
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G R A D B E N I Š T V O  
FIKRET TAHIROVIĆ, s. p. 
Rakarjeva ul. 13, 1292 Ig

GSM: 041/ 739 515
T: 01/ 29 09 422

Podjetje z 18-letno tradicijo izvaja gradbena dela: 
 adaptacije in zidanje objektov 
 zunanje ureditve in tlakovanje dvorišč 
 fasade, ometi, tlaki 
 ostala zaključna gradbena dela 

MALI OGLASI
V Zapotoku ponujam varstvo otrok na svojem domu.  
Tel.: 01/36-44-107 med 20. in 21. uro

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

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo  

v prihodnji številki je  
3. 12. 2015.

• klimatizacija
• prezraèevanje
• servis
• toplotne èrpalke

• strojne instalacije
• hladilne komore – 

hladilnice
• sonèni kolektorji

Kreja ing d. o. o.
Kremenica 1, Ig
041/761-615, 059/199-229
info@kreja-ing.si

w w w . k r e j a - i n g . s i

Odpiralni čas:
ponedeljek: zaprto 
torek−petek: 7.00−17.30
sobota: 7.00−13.00, nedelja: 8.00−12.00

BORIS FARKAŠ s. p.
MESNICA
Banija 21, 1292 Ig
Tel.: 01 286 20 35, GSM: 041 796 860

Občina Ig
Sprejemna pisarna

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 in-
formacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00.
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Ob glavni cesti Ig–Rob

Na našem jedilniku ponujamo narejene 
jedi s svetovno priznanimi makedonski-
mi “mezami” Pelagonia, izdelanimi 
po tradicionalnih recepturah, ki jih 
je možno pri nas tudi kupiti za domov  
ali kot darilo. 
Izdelke  priporoča Jamie Oliver  
Magazine.

www.pelagonia.si

  Ranč Zapotok

  Zapotok 155, Ig

  040 292 975

Odprto:
vsak dan 8-22 

pet. in sob. 8-24

Veliko 
parkirišče! Dobrodošli 

na Ranču Zapotok, kjer ponujamo 
tople malice med tednom, kosila 
med vikendom ter razne prigrizke 
vsak dan. Prijeten kotiček 

sredi naravnega okolja 
je prava izbira za zaključek leta, 
praznovanje rojstnega dne ali  
za katerokoli drugo priložnost.
Pokličite 040 292 975, z veseljem  
vam ustrežemo, ker to 

delamo s srcem!

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

GOVEJA OKROGLA ČREVA:
40/43 – 10,50 EUR/30 m; 43/46 – 12,00 EUR/30 m

SVINJSKA TANKA ČREVA:
30/32 – 17,00 EUR/92 m; 32/34 – 16 EUR/92 m

34/36 – 2,50 EUR/20 m; 34/36 – 14,00 EUR/92 m
+40 – 11,00 EUR/92 m

RITNIKI 1,5 m – 1,60 EUR/kos
DANKE 1,80 EUR/kos

GOVEJA RAVNA ZA SALAME
Φ 55-60 – 10,00 EUR/10 m;  
Φ 60-65 – 12,00 EUR/10 m

UMETNI OVITKI ZA SALAME
Φ 50,55 – 0,20 EUR/kos;  
Φ 60,65 – 0,20 EUR/kos

OVitek d. o. o.
Telefon: 01/286-46-52 

GSM: 041/656-100
Zabrv 16, 1292 Ig

Prisotni smo vsak delovnik od 9. do 13. ure,
od 4. 11. 2015 do 27. 1. 2016 tudi 
ob sredah med 16. in 18. uro ter 

ob sobotah med 8.30 in 9.30.

PRIHAJA ÈAS KOLIN

Za nakup nad 100 EUR 
nudimo 5 % popust.
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- 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

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

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  

Tebi v slovo!
Poln bolečin
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina ...

Z A H V A L A
V 66. letu starosti je po hudi bolezni tiho 
odšel od nas naš dragi mož, oči in dedek

FRANCI COTMAN
z Golega

(28. 7. 1949–12. 10. 2015)
Z žalostjo v srcu se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega poslovili na 
njegovi zadnji poti, izrečena in pisna sožalja, darovane sveče in cvetje. 
Iskrena zahvala tudi vsem sosedom, gasilcem, upokojencem, Društvu 
Odmev Mokrca, Ljubljanski brigadi ter pevcem. Še posebej pa smo 
hvaležni g. Vrhovcu za pogrebne storitve, g. Jožetu Virantu za poslovilne 
besede, osebju Gostišča Jager za postrežbo po pogrebu. HVALA tudi 
Veroniki in Kristijanu.

Žalujoči vsi njegovi

Z A H V A L A

METOD GANTAR 
(1938–2015)

Prisrčno se zahvaljujemo vsem, ki ste se nam stali ob strani ob smrti 
našega moža, očeta in brata. Posebna zahvala g. Petru Jenku, ki ga je 
obiskoval ves čas njegove bolezni, opravil namesto njega marsikatero 
delo pri naši hiši in me tudi peljal v dom, ko so sporočili, da se je 
Metodu približala njegova zadnja ura.
Hvala vsem, ki ste nam izrazili ustno ali pisno sožalje, ga prišli kropit, 
darovali cvetje, sveče ali za svete maše in ga v velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem trem duhovnikom, ki so 
zanj darovali sveto mašo, cerkvenim pevcem za lepo petje, g. Igorju 
za poslovilne besede. Zahvalo dolgujemo tudi ge. Silvi, ki je kljub 
obnavljanju kapele vse tako lepo pripravila za pogrebno sveto mašo.

Žena Mira in vsi njegovi

V  S P O M I N

Svojo življenjsko pot je v 81. letu sklenila upokojena dolgoletna 
ravnateljica Osnovne šole Ig 

EMA DURJAVA
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Kolektiv OŠ Ig 

Organizatorje pozivamo, da
vabila za januarske prireditve 
objavijo že v decembrski številki.

Pogled na ižansko pokopališče ob dnevu spomina na mrtve  
    Gorazd in Jure Pezdir
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NOVEMBER

petek, 20. november,  
ob 18. uri,  
Kulturna dvorana Iška vas

Delavnica Ustvarjanje iz 
ličkanja
Društvo TKŠ Iška vas

ponedeljek, 23. november, 
ob 18. uri,  
Dvorana Centra Ig

Predstavitev knjige Jama 
Velika Pasica – zgodovina, 
okolje in življenje v njej 
Občina Ig

ponedeljek, 23. november, 
ob 19. uri, Knjižnica Ig

64. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

torek, 24. november,  
ob 18. uri,  
RTC Zapotok

Predavanje Zakaj medvedi 
prihajajo tudi v bližino ljudi
Društvo Zapotok

sreda, 25. november,  
ob 17. uri,  
Knjižnica Ig

Lutkovna predstava  
Kraljična na zrnu graha 
MKL – Knjižnica Ig

četrtek, 26. november,  
ob 18.30,  
Trgovina Eko tržnica

Predavanje Pomen zdravega 
zajtrka in uravnotežena 
prehrana
Eko tržnica

DECEMBER

sreda, 2. december,  
ob 17.uri,  
Knjižnica Ig

Ura pravljic  
Tudi mama žaba lahko zboli
MKL – Knjižnica Ig

sreda, 2. december,  
ob 18.uri,  
Knjižnica Ig

English Mind Lab
I‘m cold! What now?
MKL – Knjižnica Ig

sreda, 9. december,  
ob 17. uri,  
Knjižnica Ig

Praznična ustvarjalnica za 
otroke Okraski iz hama perlic
MKL – Knjižnica Ig

sreda, 9. december,  
ob 19. uri,  
Knjižnica Ig

Strokovno predavanje in 
delavnica Babičina kozmetika
MKL – Knjižnica Ig

petek, 11. december,  
ob 17.30,  
Športna dvorana Ig

Gledališka predstava in 
obdaritev otrok 
Občina Ig

sreda, 16. december,  
ob 17. uri, Knjižnica Ig

Dream in English
MKL – Knjižnica Ig

nedelja, 20. december,  
ob 18. uri, RTC Zapotok

Gong zvočna kopel
Društvo Zapotok

 KOLEDAR PRIREDITEV //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Izšla je knjiga 

Jama Velika Pasica – zgodovina, 
okolje in življenje v njej 

avtorja Antona Branclja.
Predstavitev knjige in jame Velika Pasica 

bo v ponedeljek, 23. 11. 2015, ob 18. uri 
v dvorani Centra Ig (Banija 4, 3. nadstropje).

Dvojezična in bogato ilustrirana znanstvena 
monografija je prikaz jame Velika Pasica na 
Gornjem Igu. Jama je že dolgo poznana kot 
edinstveno nahajališče jamskih hroščev in 
polžev. Med letoma 2006 in 2014 so v njej po-
tekale tudi ekološke raziskave, ki so razkrile 
tudi prisotnost številnih vodnih jamskih vrst 
živali. Štiri od njih so nove za znanost in so 
znane samo iz te jame. Po številu jamskih 
vrst je jama uvrščena na 9. mesto na sve-

tu. Do zdaj je bilo iz jame opisanih 12 vrst jamskih živali, kar je 
svetovni rekord. Jama je bila v preteklosti tudi zatočišče jamskih 
medvedov.
Knjigo in jamo bo predstavil njen avtor, prof. dr. Anton  
Brancelj, raziskovalec na Nacionalnem inštitutu za bio- 
logijo v Ljubljani in predavatelj na Univerzi v Novi Gorici.

Vabljeni!
Izdajo knjige je z denarno podporo omogočila tudi Občina Ig.

Vabimo vas na predavanje

POMEN ZDRAVEGA ZAJTRKA IN 
URAVNOTEŽENA PREHRANA

26. 11. 2015 ob 18.30.
Predavanje je brezplačno in poteka v prostorih trgovne EKO 
tržnica, Zabrv 79 na Igu, v poslovni stavbi IškAAdventure.

Informacije: Darja Gerčer 040/470-368

6. Miklavžev sejem v Podpeči 
28. in 29. 11. 2015, od 8. do 17. ure

Kulturni dom Podpeč
Tudi letos v Podpeči pripravljajo Miklavžev sejem, na katerem 
se bo našlo za vsakogar nekaj – poleg darilnega programa še 
različne domače dobrote (pecivo, mesnine, medi, čaji ...). 
Otroške delavnice: izdelava adventnih venčkov in novolet- 
nih čestitk. 

Vljudno vabljeni!

Društvo TKŠ Iška vas
vabi na delavnico

Ustvarjanje iz ličkanja
Da zanimivo opravilo ne bo šlo v pozabo,
vabljeni v petek, 20. 11. 2015, ob 18. uri 
v Kulturno dvorano Iška vas,
kjer vas bodo poučile mojstrice pletenja iz ličkanja.
Vabljeni odrasli, da se poučite o nekdaj pogostem 
kmečkem opravilu – izdelovanju predpražnikov in 
drugih izdelkov iz ličkanja. Pripeljite s seboj še ot-
roke, saj bodo ustvarjalnice potekale tudi zanje.

Vabljeni na druženje v Iško vas!



Vabimo vas na zanimivo in poučno 
predavanje o rjavem medvedu

ZAKAJ MEDVEDI 
PRIHAJAJO TUDI  
V BLIŽINO LJUDI
torek, 24. 11. 2015, ob 18. uri, RTC Zapotok

Predaval nam bo strokovnjak na področju prosto-
živečih živali Rok Černe iz Zavoda za gozdove Slo-
venije, koordinator mednarodnega projekta LIFE 
DinAlp Bear.
Vabljeni prebivalci naselij, ki živijo na območju 
medveda, še posebej kmetje, gobarji, lastniki psov, 
lovci, ljubitelji narave, sprehajalci in drugi.

Vstop je prost,  
zaželeni so prostovoljni  
prispevki!
Vljudno vabljeni!

Društvo Zapotok
Sekcija za zdravo življenje

Strokovno predavanje in delavnica

BABIČINA KOZMETIKA
Kozmetika, narejena po receptih babic, ponu-
ja nam in naši koži le najboljše in vse, kar zares 
potrebuje. Predavanje, v katerem bomo spozna-

li sestavine, njihovo delo-
vanje in uporabnost, bomo 
nadgradili s samostojnim 
izdelovanjem. Recepti so na-
mreč namenjeni prav temu 
– da sami ustvarimo kozme-
tiko, ki nam najbolj ustreza.  
Prijave sprejemamo osebno v 
knjižnici, na naslov ig@mklj.
si ter na številki 01/286-33-88.

Knjižnica Ig,
sreda, 9. december 2015, ob 19. uri.

Predavala bo Mihaela Pichler Radanov.


