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Spoštovani bralci in bralke!
Pred vami je četrta le-

tošnja številka Mos-
tiščarja, v kateri smo za 

vas pripravili kar dva inter-
vjuja. Ob 25. obletnici prisege 
prve generacije nabornikov 
TO smo se pogovarjali s po-
veljnikom 1. brigade Slovenske 
vojske Romanom Urbančem. 
Ob tej obletnici bo 11. junija 
na Igu potekala slovesnost 
pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS. Drugi inter-
vju smo naredili s priljublje-
nim slovenskim igralcem Jer-
nejem Šugmanom, ki je naš 

občan, saj že vrsto let živi pod 
Krimom. Na kulturnih stra-
neh ne spreglejte še članka o 
občinski reviji pevskih zborov 
ter vabila na 70. Govekarjev 
večer, katerega gost bo pesnik 
in igralec Tone Kuntner. 

O svojih skrbeh, hvaležno-
sti, razočaranju, prošnji za po-
moč ter o obujanju starih šol-
skih prijateljstev so nam pisali 
naši občani v rubriki Občanov 
kotiček. 

Aprila je na Igu potekala 
salamiada, junija pa sledi še 
nekaj kulinarično obarvanih 

društvenih dogodkov – rošti-
ljada na Igu ter tekmovanje v 
kuhanju golaža v Zapotoku. 
Ob prazniku dneva upora pro-
ti okupatorju je v Petelinovih 
dolinah potekala tradicional-
na slovesnost, s katero so letos 
obeležili tudi 75-letnico usta-
novitve OF. 

Učenci OŠ Ig so nam pri- 
pravili čisto poseben kviz, s 
katerim lahko preverite svoje 
znanje o ižanski osnovni šoli. 
Pišejo pa tudi o uspešnem 
dnevu odprtih vrat, ki je minil 
v znamenju 50-letnice izgra-
dnje Nove šole. 

Aprila smo na barju dobili 
urejeno novo učno pot, ime-

novano Pot barjanska okna, 
z izhodiščem v Podkraju – če 
jo želite spoznati, se lahko 
pridružite vodenemu ogledu 
ali pa se nanjo odpravite kar 
sami. V rubriki Zgodovina na-
ših krajev nadaljujemo z opi-
som opekarne v Dragi, tokrat 
o ljudeh, ki so jo vodili. 

Zelo pestra je tokrat ponud-
ba športov na športnih straneh 
– od balinanja, gimnastike, 
karateja, kartinga, pikada do 
strelstva. O velikem uspehu 
mladih rokometašev ŠD Mo-
kerc, ki so postali državni prva-
ki, pa več v prihodnji številki. 

Prijetno branje, 

 Uredništvo Mostiščarja

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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 20. maj 2016

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: Gregor Bolha

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.

Občina Ig

Oglašujte v Mostiščarju
Vabimo podjetja in samostojne podjetnike, 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

Popravka 
V aprilski številki je prišlo do dveh nenamernih napak: 
- str. 9 pri članku Zlata plaketa OŠ Ig ob 50-letnici nove šole 

na Igu – zahvala se prvi stavek pravilno glasi: Za prejeto 
priznanje se predlagatelju gospodu Janezu Cimpermanu, 
županu Občine Ig, iskreno zahvaljujemo.

- str. 28 pri članku Intervju z dr. Ludvikom Vidmarjem se 
podpis pod fotografijo pravilno glasi: Dr. Ludvik Vidmar. 

Avtorjem in prizadetim se opravičujemo za napako. 

Uredništvo Mostiščarja

Koledar izdaj v letu 2016
Mesec Rok za oddajo 

prispevkov Predvideni izid 

Julij, avgust Mostiščar ne izide.
September 25. 8. 2016 9. 9. 2016 
Oktober 29. 9. 2016 14. 10. 2016 
November 3. 11. 2016 18. 11. 2016 
December 1. 12. 2016 16. 12. 2016 

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

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za naslednjo številko zbiramo do  
četrtka, 2. junija 2016. 
Junijska številka bo predvidoma izšla v petek, 17. junija.

Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: 
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov: 
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo zagotoviti objave.
Organizatorje prireditev opominjamo, da bo to zadnja 
številka, v kateri lahko najavijo svoje poletne prireditve,  
saj julija in avgusta Mostiščar ne izide.
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 NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Z 11. redne seje občinskega sveta
Občinski svet se je 20. 

aprila ponovno zbral 
na redni seji, na kateri 

je imel 12 točk dnevnega reda. 
Po potrditvi dnevnega reda 
in zapisnika prejšnje seje so 
najprej obravnavali projektno 
nalogo o možnostih razširitve 
centralne osnovne šole na 
Igu. Avtorica naloge je svetni-
kom predstavila tri variante 
razširitve, na šoli bi namreč 
nujno potrebovali pet doda-
tnih učilnic ter tri kabinete in 
novo kuhinjo. Začasna rešitev 
prostorske stiske bo ureditev 
treh učilnic v prostorih sta-
rega vrtca, je razložil župan. 
Vzdrževalna dela že potekajo, 
saj gradnje prizidka k novi šoli 
pred letom 2018 ne bo. Svet-
nike je dodatno zanimalo še, 
kako bo z ureditvijo športnega 
igrišča za potrebe šole. Projek-
tno nalogo za izvedbo rekon-
strukcije in adaptacije OŠ Ig 
pa so potrdili. 

Sledili sta dve finančno-ra-
čunovodski točki – predstavi-
tev zaključnega računa ter re-
balansa aktualnega proračuna 
(v celoti si ga lahko preberete 
na občinski spletni strani). Po 
krajši razpravi so svetniki oba 
dokumenta potrdili. Sledila je 
obravnava in potrditev uki-
nitve javnega dobra (umaknje-
na s prejšnje seje). 

Naslednji točki dnevnega 
reda sta bili posvečeni prvemu 
branju predloga Statuta Obči-
ne Ig ter Poslovnika Občinske-
ga sveta, pri obeh gre za uskla-
ditev obstoječih dokumentov 
z aktualno zakonodajo, kot je 
svetnikom pojasnila predse-
dnica Statutarno pravne ko-
misije. Sledila je še potrditev 
dopolnitve, na januarski seji 
sprejetega, pravilnika o razvo-
ju kmetijstva in podeželja. 

V naslednjih dveh točkah so 
svetniki podali svoje mnenje o 
kandidatih za ravnatelja OŠ Ig 

ter Vrtca Ig. Mnenje občinske-
ga sveta sicer ni zavezujoče pri 
izbiri kandidata, le-to namreč 
opravi Svet zavoda, potrdi pa 
pristojni minister za šolstvo. 
Na razpis za ravnatelja OŠ Ig 
je prispelo šest prijav, a so se 
svetniki strinjali, da svojega 
mnenja o kandidatih, ki jih ne 
poznajo, ne morejo izreči. Na 
koncu so sklenili vsem kandi-
datom dati pozitivno mnenje, 
o samih kandidatih pa naj v 
njihovem imenu, po predstavi-
tvi kandidatov Svetu zavoda, 
odločijo predstavniki Občine, 
člani Sveta zavoda OŠ Ig. Na 

razpis za ravnatelja vrtca Ig je 
prispela le ena prijava, sedanje 
v. d. ravnateljice, ki pa ji svet- 
niki niso izrekli podpore. 

Pod zadnjo točko dnevne-
ga reda Pobude in vprašanja 
so se mdr. seznanili s pobudo 
Waldorfske šole, ki se zanima 
za najem šole v Zapotoku (zdaj 
v lasti Občine Ig). Predstavnik 
šole bo pobudo predstavil na 
prihodnji seji, ki je sklicana 18. 
maja 2016.

 Maja Zupančič

Občina Ig je sprejela novi Načrt 
zaščite in reševanja ob potresu
Občina Ig je skladno z 

zakonodajo pripravila 
nov Načrt zaščite in 

reševanja ob potresu, verzija 
2.0. Načrt smo s pripadniki ci-
vilne zaščite in gasilcev uskla-
dili in sprejeli konec meseca 
aprila. 

Temeljni načrt zaščite in re-
ševanja ob potresu je državni 
načrt. Državni načrt zaščite in 
reševanja ob potresu je izdelan 
za potres intenzitete VIII EMS 

ali višje stopnje po evropski 
potresni lestvici EMS-98, s 
tem načrtom se urejajo zašči-
tni ukrepi in naloge zaščite 
reševanja in pomoči. RP. Obči-
na Ig v Državnem potresnem 
načrtu leži v pasu potresne 
intenzitete VIII EMS, kjer se 
lahko pričakujejo smrtne žrtve 
pri ljudeh ter močne poškodbe 
ali rušenje objektov.

Varstvo pred potresom 
zagotavljajo v okviru svojih 

pravic in dolžnosti oziroma 
pristojnosti prebivalci kot po-
samezniki, prebivalci, prosto-
voljno organizirani v različnih 
društvih (PGD Ig, PGD Golo, 
PGD Iška vas, PGD Vrbljene- 
Strahomer, PGD Tomišelj, 
PGD Brest, PGD Matena, PGD 
Iška Loka, PGD Škrilje, PGD 
Kot-Staje in drugih društvih) 
in drugih nevladnih organiza-
cijah, ki se ukvarjajo z zaščito 
in reševanjem, javne reševalne 

službe, podjetja, zavodi in dru-
ge organizacije, katerih dejav-
nost je pomembna za zaščito 
in reševanje, ter občine in dr-
žavni organi.

V načrtu je opredeljen na-
čin aktiviranja sil za zaščito 
in reševanje, informiranje in 
drugi ukrepi, ki zmanjšujejo 
posledice nesreče. Več pa si 
lahko preberete na naši splet- 
ni strani: www.obcina-ig.si.

 Andreja Zdravje

Rokometna ekipa ŠD Mokerc Ig, mlajši dečki B, letnik 2004 
in mlajši, so v finalu državnega prvenstva Slovenije postali 

državni prvaki.

Ekipi, trenerjema in ŠD Mokerc iskrene čestitke  
za dosežen izjemen uspeh!

Župan Janez Cimperman 

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
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1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev s področja kme-
tijstva in pospeševanja razvoja podeželja, ki imajo sedež v Občini Ig. 
Cilj financiranja društev je spodbuda k ohranjanju tradicije med po-
deželskim prebivalstvom. Za njihovo delovanje je potrebno poleg 
lastnih prihodkov dolgoročno zagotoviti dodatna finančna sredstva.  
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja pode-
želskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in 
razvojem podeželja. 

2. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev s pod-
ročja kmetijstva in gozdarstva je 4.814,00 EUR. Sredstva so zago-
tovljena v proračunu občine Ig za leto 2016 na proračunski postavki 
1011000 in 1011001, na kontu 412000.

3. Upravičenci in pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjujejo nas-
lednje pogoje:

–  da so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti 
s področja kmetijstva in gozdarstva,

–  da delujejo najmanj eno leto,
–  da delujejo v javnem interesu,
–  da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti povezane s po-

speševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih do-
polnilnih dejavnosti in podeželja nasploh, 

–  da imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani 
Občine Ig,

–  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,

–  da redno izvajajo svojo dejavnost,
–  da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 

kot to določa zakonodaja,
–  da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in dokazila 

Občini Ig skladno z zahtevami,
–  da imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslovne 

obveznosti,
–  da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

4. Upravičeni stroški 
– izobraževalne vsebine splošnega pomena (predavanja, tečaji 

brez pridobitve certifikatov, ohranjanje kulturne dediščine, pre-
nos znanj domače obrti), 

–  promocija dejavnosti društva (zgibanke),
–  organizacija razstav, prikaz običajev, tekmovanj na temo kme-

tijstva.

5. Intenzivnost pomoči
–  do 80 % upravičenih stroškov,
–  predavanja, ki so namenjena občanom in imajo značaj tehnič-

ne podpore, se lahko sofinancirajo do 100%.
Največja intenzivnost pomoči je 1.000,00 EUR.

6. Merila za ocenjevanje vlog pri izvajanju programa
–  število članov društva/število članov društva iz Občine Ig,
– število udeležencev na posamezni aktivnosti društva iz občine 

Ig,
–  delež lastnih sredstev pri izvedbi programa s finančno ovred-

notenim programom dela za tekoče leto, 
–  program dela društva in opredelitev povečanja razvoja kmetij-

stva z delovanjem društva na območju občine Ig, 
–  strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (litera-

tura, ekskurzije, tečaji), 
–  programi oz. projekti pripomorejo k prepoznavnosti Občine Ig 

in promocije,
–  organiziranje in sodelovanje na občinskih prireditvah,
–  organiziranje ali sodelovanje na regijskih in državnih prireditvah 

ali tekmovanjih,
–  program dela društva in finančni plan društva za leto 2016, po-

trjen na občnem zboru.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:

–  besedilo razpisa,
–  prijavni obrazec,
–  izjavo,
– vzorec pogodbe.

8. Obveznost prijavitelja 
Društva bodo realizacijo programov za leto 2016 in vrednost izve-
denih aktivnosti podala na obrazcu za poročanje z dokazili (računi, 
iz katerih je razvidna vrednost sofinanciranih izvedenih aktivnosti za 
najmanj 50 % programa; za ostalih 50 % posameznega programa, 
ki je sofinanciran po tem razpisu, je lahko priložena izjava o višini 
sredstev posamezne aktivnosti, podpisana s strani odgovorne ose-
be).

9. Vloga
Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti priložena 
k vlogi je potrebno oddati na razpisnem obrazcu, ki ga lahko dobite 
v času uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig ali na spletni 
strani www.obcina-ig.si.
Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe 
društva. 
Društvo, ki je že pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz dru-
gih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko 
tega razpisa. Vlogi je priložena izjava, da se posamezni 
prijavljen program hkrati ne sofinancira iz drugih virov Občine Ig ali iz 
drugih javnih virov, podpisan s strani odgovorne osebe.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način 
predstavljati občino Ig.

10. Rok za vložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, Ig, ali vložiti v sprejemni pisarni Občine Ig, najkasneje do 30. 5. 
2016. Veljavne bodo le pisne vloge na predpisanem obrazcu in vloge 

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), 
Skladno z Odlokom o proračunu Občine Ig za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/2015), Statutom Občine Ig 
(Uradni list RS, št. 129/06 z dopolnitvami) in Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 14/2016, 32/2016), 
objavlja Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva  

v občini Ig v letu 2016
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oddane v roku. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, 
komisija ne bo upoštevala.

11. Informacije o razpisu 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig, kontaktna oseba je Andreja Zdravje, na te-
lefon 01/2802-324.
Vloge bo pregledala in točkovala komisija za področje kmetijstva, 

ki bo tudi pripravila predloge dodelitve sredstev. Prepozno prispele 
vloge se zavrže, neutemeljene in vloge na neustreznih obrazcih, pa 
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog se v roku osmih dni pozove na 
pisno dopolnitev. Vlagatelji bodo v roku 30 dni od zaključka razpisa 
obveščeni o izidu razpisa.

Datum: 21. 4. 2016 Župan Občine Ig
Številka: 330/003/2016 Janez Cimperman l.r.

1. V Športni dvorani Ig je možna športna vadba, uradne tekme ter 
rekreacija za športna društva, klube in druge organizacije vse dni 
v tednu od 16.30 do 23.00 (od ponedeljka do petka) in od 8.00 do 
22.00 (ob sobotah in nedeljah).

2. Športna dvorana Ig se z dvema pregradnima stenama lahko preu-
redi na tri ločene vadbene površine.

3. V Športni dvorani Ig je možno igranje:
– v celi dvorani: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga za 

dvoranski nogomet);
– v 1/3 dvorane: košarka, odbojka, namizni tenis, badminton, 

dvoranski hokej, športno plezanje na mali umetni steni, možne 
pa so tudi različne oblike splošne vadbe.

4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, organi-
zacije ter podjetja s sedežem v in izven občine Ig.

5. Prednostno pravico uporabe pri najemu športnega objekta imajo 
uporabniki po vrstnem redu kot izhaja iz 6. člena Pravilnika o upo-
rabi športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, april/2012). 

6. Cena najema je v skladu s cenikom za uporabnike Športne dvora-
ne Ig, ki so vključeni v letni program športa Občine Ig in v skladu 

s cenikom za uporabnike Športne dvorane Ig, ki niso vključeni v 
letni program športa občine Ig (Mostiščar, UO, april/2012).

7. V ceno najema je vključeno koriščenje športne dvorane ter ene 
garderobe, sanitarij, tušev ter parkirišča pred dvorano. 

8. Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podje-
tja s sedežem v in izven občine Ig naj svojo vlogo za najem Šport- 
ne dvorane Ig v sezoni 2016/2017 posredujejo do 1. 6. 2016, na 
naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na obrazcih, ki jih 
dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig v času uradnih ur ali 
na spletni strani: www.obcina-ig.si.

9. Na osnovi posredovanih vlog bo pripravljen predlog koriščenja 
športne dvorane.

10. Do 24. 6. 2016 bodo uporabniki Športne dvorane Ig v šolskem letu 
2016/17 prejeli sklep o dodelitvi terminov, v začetku šolskega leta 
pa bodo z njimi podpisane pogodbe o najemu.

Datum: 16. 5. 2016  Župan Občine Ig
Številka: 67102/002/2016 Janez Cimperman l.r.

Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/2007, 18/2008, 90/2010),  
Pravilnikom o uporabi Športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, april/2012) in Odlokom o načinu upravljanja 

Športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, april/2012) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2016/2017

 IZ ŽIVLJENJA STRANK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Program za prihodnost
Leta 2015 se je na novo 

konstituiral Strokovni 
svet SDS, ki po odborih 

pokriva področja posameznih 
ministrstev. Člani vlade v 
senci z bogatimi strokovnimi 
referencami so začeli z inten-
zivno pripravo programa za 
naslednje volitve, s katerim bo 
SDS ponovno uspela prepriča-
ti slovenske volivce in jim po-
nuditi rešitve za vsa področja 
življenja.

Ob zaostrenih varnostnih 
razmerah, ki so posledica raz-
maha migrantske krize, je od-
bor za obrambo najprej pred-
lagal ustanovitev Nacionalne 
garde, ki bi bila oblikovana kot 
vojaška sila v sestavu Sloven-

ske vojske. Namenjena bi bila 
nadzoru teritorija, zaščiti kri-
tične infrastrukture, pomoči 
ob velikih naravnih in drugih 
nesrečah ter civilno-vojaške-
mu sodelovanju.

Odbor za infrastrukturo je 
predlagal dva zakona, s kateri-
ma bi zagotovili dodatnih 500 
milijonov evrov za investicije 
v prometno infrastrukturo. 
Tako bi lažje počrpali evrop-
ska sredstva, zagnali gradbeno 
panogo in ohranili strateško 
lego naše države v mednaro-
dnih tokovih, obenem pa bo-
lje povezali posamezne regije 
znotraj države.

Nazadnje je bil predsta-
vljen predlog za reformo javne 

uprave, ki mora biti profesio-
nalna, podjetniško naravnana, 
prijazna in prisotna. Zmanjšati 
mora lastne stroške funkcioni-
ranja in povečati učinkovitost, 
zagotoviti osebno odgovor-
nost, odločati v korist strank 
in odpraviti nepotrebne po-
stopke ter biti blizu ljudem na 
lokalni ravni.

V juniju pripravljamo več 
aktivnosti. Nekatere so 
že tradicionalne in vas že 
zdaj vabimo, da se nam 
pridružite. V soboto, 25. 
junija 2016, bomo imeli 
tradicionalni Piknik SDS 
pri Kuharjevi kapelici. 
Pred tem bo sv. maša za 
domovino. 

SDS in druge organizaci-
je ter stranke organiziramo 
proslavo Za mojo Slovenijo, ki 
bo v soboto, 25. junija 2016, ob 
20.00 na Trgu republike v Lju-
bljani. Med govorniki je tudi 
naš predsednik Janez Janša, 
eden ključnih ljudi osamosvo-
jitve. Da bo še posebej slove-
sno ob srebrnem jubileju naše 
domovine, vas povabim, da se 
proslave udeležite. 

V soboto, 9. julija 2016, pa 
načrtujemo strokovno ekskur-
zijo na Goli otok. 

Vabljeni, da se nam pridru-
žite!

Tone Krnc, 
predsednik OO SDS Ig



6 Mostiščar 04 | Maj 2016

 AKTUALNO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Obeležitev prisege prve generacije slovenskih nabornikov TO

Pogovor s poveljnikom 1. brigade SV, 
brigadirjem Romanom Urbančem
V nekdanjem 510. učnemu centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah je 15. maja 1991 začela 
služiti vojaški rok prva generacija vojakov Teritorialne obrambe, ki je slovesno prisegla 2. 
junija 1991. Prvi poveljnik 510. učnega centra je bil brigadir Bojan Šuligoj. Občina Ig bo spet 
gostila prireditev v počastitev prisege prve generacije vojakov. Spomin na to zaprisego se 
obeležuje vsakih pet let in letos praznujemo 25-obletnico. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali 
s poveljnikom 1. brigade Slovenske vojske Romanom Urbančem, saj je 1. brigada ključna vojaška 
organizacija celotne Slovenske vojske.

Kako je prišlo do tega, da 
smo v letu 1991 dobili prve 
nabornike in kakšen pomen 
ima zaprisega prvih nabor-
nikov za Slovensko vojsko?

Upam se trditi, da ima Slo-
venska vojska značilnosti, ki 
jih vleče iz korenin vojaške 
zgodovine slovenskega naro-
da. Če omenim boje Slovencev 
z Otomanskim imperijem v 15. 
in 16. stoletju, upore sloven-
skih kmetov, sodelovanje slo-
venskih polkov v prvi svetov-
ni vojni, pa je bila vendar prva 
slovenska vojska ustanovljena 
po razglasitvi slovenske naro-
dne neodvisnosti 29. 10. 1918. 
Iz tega časa moramo omeniti 
generala Rudolfa Maistra in 
njegove borce, ki so zaščitili 
slovenske nacionalne interese 
na Štajerskem in Koroškem. 
Žal je konec te samostojnosti 
nastopil že po dveh mesecih 
z vstopom Slovenije v kralje-

vino SHS. V drugi svetovni 
vojni je po razpadu kraljevi-
ne Jugoslavije nastala druga 
slovenska vojska z namenom 
osvoboditve slovenskega na-
roda. Slovenska partizanska 
vojska je bila priključena Ju-
goslovanski armadi in s 1. 3. 
1945 ukinjena. V času druge 
svetovne vojne so Slovenci 
popolnjevali tudi druge obo-
rožene strukture, katerih se-
stavni del je bil v tistem času 
slovenski narod. Torej smo 
se Slovenci v naši zgodovini 
vedno 'ad hoc' vojaško orga-
nizirali, da bi si tako zaščitili 
interese, vojaška znanja in iz-
kušnje pa smo po večini prido-
bivali v tujih vojskah. Tudi do 
leta 1991 je bilo tako. Spreme-
njena obrambna zakonodaja 
konec leta 1990 pa je omogo-
čila usposabljanje slovenskih 
fantov v dveh domačih učnih 
centrih. In dejansko so to bili 
prvi mirnodobni vojaki v naši 
zgodovini. Celotno leto 1991 je 
bilo zgodovinsko, vse, kar smo 
takrat naredili, je imelo težo 
za prihodnost. Tudi zaprisega 
prvih nabornikov v Sloven-
ski vojski. Oni so bili tisti, na 
katerih se je gradila Sloven-
ska naborniška vojska, danes 
Slovenska vojska. Tukaj, na 
Igu, in v Pekrah pri Mariboru 
se je v maternem slovenskem 
jeziku začelo usposabljanje 
slovenskih fantov. In to ima 
zgodovinski pomen.

Po 25 letih so spomini še 
vedno živi in še danes se lahko 
učimo iz takratne predanosti, 
domoljubja in motiviranosti, 

žal pa ti spomini še niso zlože-
ni na police učenosti zgodovi-
ne. Vojaki se vedno s ponosom 
spominjamo korakov naše vo-
jaške poti. Še z večjo radostjo 
pa se spominjamo dejanj, zapi-
sanih kot temelj za delovanje 
današnje Slovenske vojske.

Se iz tega dogodka in 
spomina nanj čuti zadostna 
pripadnost domovini?

Predanost domovini tak-
rat ni bila vprašanje, vela je 
iz vsakega kotička, iz vsakega 
Slovenca, in ne samo vojaka. 
Danes smo vojaki še vedno 
predani domovini, imamo pa 
seveda izzive, s katerimi pa 
se sooča celotna slovenska 
družba. Verjetno je slovenska 
vojska v času krize dala naj-
večji delež pri obvladovanju 
le te. Vojaki to razumemo in se 
zavedamo, da smo soodvisni 
od razvoja celotne družbe. 
Zavedamo se, da je v socialno 
težjih časih vedno dilema pra-
ve razporeditve sredstev med 
maslom in topovi. 

Da so naši fantje in dekleta 
še vedno veliki domoljubi, pa 
pride najbolj do izraza, ko se 
slovenski državljani najdejo 
v težavah, kot so se v prete-
klih naravnih nesrečah, ali v 
zadnji, begunski krizi. Takrat 
pokažejo, iz kakšnega testa so. 
Takrat kar sami pridejo v vo-
jašnice in čakajo na vpoklic, 
takrat čutijo, da jih domovina 
potrebuje.

Ali so takratni pripadniki 
danes še del Slovenske

vojske, jih še veže bojev-
niški duh?

Del tistih mož in žena, ki so 
takrat usposabljali prve nabor-
nike, kličemo jih enkarji, ker 
imajo na rokavu vojaške srajce 
našito enko, je še v Slovenski 
vojski. Oni so bili prvi! Bili so 
gonilo in motor usposabljanja 
prvih slovenskih nabornikov, 
pa ne samo njih, oni so odigra-
li ključne vloge tudi v osamo-
svojitveni vojni. 

Ja, oni so še med nami v 
vojski ali na ministrstvu in 
tudi danes so v marsikaterem 
poveljstvu ali enoti gonilna 
sila. S svojimi sodelavci, pri-
dobljenim znanjem in izkuš-
njami gojijo in nadaljujejo tis-
to delo, ki je bilo ustvarjeno v 
Sloveniji leta 1991.

Ali je trenutno glede na 
potrebe dovolj kadra v 1. 
brigadi SV?

Kot poveljnik Prve se so-
očam s stanjem, ki ni ravno 
spodbudno. Če hočemo in 
želimo nadaljevati tradicijo 
1. brigade ter hkrati dosegati 
pričakovanja vojske in družbe, 
predvsem s funkcionalnega 
vidika, moramo priznati, da 
smo pred velikimi izzivi.

Kot lahko vidite iz medijev, 
iz negativne ocene Vrhovnega 
poveljnika obrambnih sil RS, 
v Slovenski vojski ni vse, kot 
bi želeli. Poleg tega se hitro 
spreminja varnostno okolje. 
Slovenci se počutimo varne in 
prav je tako, vendar moramo 
imeti varnostni sistem pri- 

Roman Urbanč
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pravljen tako, da bo odziven na 
vse oblike ogrožanja varnosti. 
Še zdaj hranim elektronsko 
sporočilo kolegice, ki je v času 
največjega begunskega vala 
srečala svojega bivšega pro-
fesorja v Tivoliju, kjer je spre-
hajal psa. Zastavil ji je vpraša-
nje, kaj vojska sploh počne na 
meji. Legitimno vprašanje. Na 
drugi strani so vaščani najbolj 
izpostavljenih vasi ob meji od 
mene zahtevali bistveno več-
jo prisotnost vojske, ker so se 
počutili ogrožene. Verjemite, 
da sem prvi za to, da mirno 
in varno še naprej sprehajam 
svojega psa, vendar mora biti 
1. brigada sposobna odzvati se 
na vsako krizo pravočasno in z 
zadostnimi silami, ki bodo na 
koncu uspešne. Kadra, pred-
vsem vojaškega, je občutno 
premalo. Vojaški poklic zah-
teva od človeka veliko več, 
kot mu v tem sistemu lahko 
trenutno daje, zato se vedno 
več mladih odloča iskati služ-
bo drugje. Odhodov vojakov je 
vedno več, samo v letu 2015 je 
iz 1. brigade odšlo 65 pripadni-
kov, verjetno na bolje, z željo 
po boljšem plačilu in možnosti 
za delo tudi po 45. letu, da fi-
zično in časovno ne bo tako 
naporno, kot je vojaška služ-
ba. Po drugi strani sem zado-
voljen, da ti fantje in dekleta, 
ki odidejo iz vojske, z lahkoto 
dobijo službe na trgu dela. To 
nesporno dokazuje, da si go-
spodarstvo želi dobrih, vestnih 
ter discipliniranih delavcev in 
takšni slovenski vojaki ter vo-
jakinje so. Novega častniškega 
kadra ni, novih vojakov je od-
ločno premalo. Rad bi bil malo 
predrzen in vprašal vaše dvaj-
setletnike (seveda obeh spo-

lov), ali si upajo v 'Prvo'.

Ali bi bilo po vašem mnenju 
dobro vzpostaviti projekt 
služenja vojaškega roka?

Znašli smo se v svetu, pol-
nem nasprotij – med mirom 
in vojno, med bogastvom in 
revščino. V globalnem svetu, 
kjer so krize, vojne, hibridne 
grožnje, organizirani kriminal, 
migracije, okoljske spremem-
be vsakdanjik, ki ga živimo. 
Takšno dogajanje zahteva tre-
zen razmislek o naši nadaljnji 
poti, razmislek posameznega 
državljana, Slovenske vojske 
kakor tudi Slovenije kot drža-
ve. Pojavljajo se tudi težnje po 
tem, da bi ponovno uvedli slu-
ženje vojaškega roka. Imamo 
pozitivne in negativne izku-
šnje iz tega obdobja.

Moje osebno mnenje je, 
da slabo zagotovo ne bi bilo, 
predvsem z vidika legiti-
mnosti slovenske vojske, ven-
dar je to politično vprašanje, 
ki je odvisno od obsežnih ana-
liz, spremljanja sodobnih gro-
ženj mednarodni in nacionalni 
varnosti ter sprejetosti dejstva 
v civilni družbi. 

Ali nam lahko predstavite 1. 
brigado Slovenske vojske in 
njen pomen za našo drža-
vo? Kaj pomeni biti prvi?

Prva je pomemben del v 
strukturi SV vse od svojega 
začetka delovanja. Je nosil-
ka tradicije prvega postroja 
17. decembra 1990, tistega 
postroja, kjer je 'prvič zadišalo 
po SV'. Vsa leta je bila 1. briga-
da ključna vojaška organizaci-
ja, v kateri so nastajala znanja, 
izkušnje in veščine za graditev 
in razvoj celotne Slovenske 

vojske.
1. brigada državi zagota-

vlja ključne sile za bojevanje, 
usposablja pripadnike, enote 
in zmogljivosti za njeno ob-
rambo, sodeluje s svojimi eno-
tami v mednarodnih misijah in 
operacijah, sodeluje v sistemu 
zaščite, reševanja in pomoči, 
pomaga slovenski policiji pri 
širšem varovanju zelene meje.

Ne glede na vse transfor-
macijske imperative so bile 
v 1. brigadi vedno ključnega 
pomena naša vrhunska uspo-
sobljenost ter naše vrednote, 
predvsem domoljubje, pripa-
dnost in tovarištvo. Prva je 
vrhunska enota – zaradi svojih 
pripadnic in pripadnikov, ko-
lektiva, ki zna živeti vojaško in 
ki ve, kdo je in kaj je njegova 
naloga. Biti prvi ima velik po-
men in to je zmagovalna misel. 

Vojaki 1. brigade redno 
sodelujete tudi v kriznih 
žariščih. Ali je to izključno 
vaša pristojnost?

Ena ključnih nalog 1. briga-
de SV je delovanje na medna-
rodnih operacijah in misijah, 
kjer sodelujemo v vzdrževa-
nju globalnega miru in sta-

bilnosti. A to ni edina naloga, 
za katero se usposabljamo in 
urimo, za katero smo se prip-
ravljeni žrtvovati. Poslanstvo 
prve se poleg prispevka SV 
k mednarodnemu miru in 
stabilnosti nanaša še na iz-
vajanje vojaške obrambe in 
odvračanje vojaške agresije 
na Republiko Slovenijo ter na 
vzpostavitvi suverenosti na 
celotnem njenem ozemlju. 1. 
brigadi tako ostaja prioritetno 
zagotavljanje usposobljenosti 
– za opravljanje nalog doma 
ter v mednarodnih operacijah 
in na misijah. Prva temu tem-
pu vedno sledi odločno, kar 
smo v letu 2015 že dokazali 
z izgradnjo Natovega centra 
za gorsko bojevanje ter orga-
nizacijo in izvedbo mednaro-
dne vojaške in osrednje vaje 
SV – Takojšen odgovor 2015. 
Izhajajoče naloge, ki naši bri-
gadi oblikujejo poslanstvo in 
temeljne cilje v prihodnje so: 
izgradnja bataljonske bojne 
skupine z nosilcem 10. pešpol-
kom, oblikovanje bataljona za 
JRKBO in izgradnja Čete za 
gorsko bojevanje z nosilcem 
132. gorskim polkom ter Čete 
vojaške policije, katere nosilna 

Občina Ig, 1. brigada Slovenske vojske in
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin

vabijo občane na 

slovesnost, ki bo posvečena spominu na  
25. obletnico slovesne prisege  

prve generacije slovenskih 
nabornikov 510. učnega centra 

Teritorialne obrambe na Igu.
Slovesnost bo v soboto, 11. 6. 2016  

v Izobraževalnem centru za zaščito in  
reševanje RS na Igu, Zabrv 12.

Program:
10.30 Odkritje spominske plošče  

ob 25. obletnici vojne za Slovenijo
11.00 Osrednja slovesnost

Slovenska vojska bo v času prireditve omogočila ogled 
Valuka, lahkega večnamenskega kolesnega pehotnega 

bojnega vozila, zgrajenega v Sloveniji.
Vabljeni.

Prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom  
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Bojno vozilo LKOV Valuk
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enota je Rodovski bataljon. In 
vse to so naše glavne naloge 
poleg vseh manjših, a nič manj 
pomembnih.

Kakšna je vloga 1. brigade 
pri naravnih in drugih ne-
srečah, ki so doletele našo 
državo?

Slovenska vojska je vedno 
pripravljena pomagati, še po-
sebej takrat, ko se v stiski znaj-
dejo naši najbližji, domovina. 
Izkazali smo se s svojo profe-
sionalnostjo, strokovnostjo in 
usposobljenostjo v primeru 
vseh večjih naravnih nesreč 
na ozemlju Slovenije. Pomoč 
pa smo ponudili tudi drugim v 
regiji, ko so jo potrebovali. Če 
naštejem nekaj pomembnej-
ših: odpravljanje posledic žle-

du in poplav, ki so mu sledile v 
letu 2014, če gremo dlje nazaj 
Železniki, Log pod Mangrtom, 
stoletne poplave v osrednji 
Sloveniji. Ko smo ogroženi, 
si uspeha ne morejo lastiti le 
v Prvi, z njo so na terenu vse 
proste zmogljivosti Slovenske 
vojske. V začetni fazi pa je na 
razpolago posebna zmoglji-
vost vojske, ki prva odgovori 
na določeno nesrečo, seveda 
takrat, ko nas pozovejo naši 
kolegi iz sistema zaščite in re-
ševanja. Vedeti moramo, da je 
sistem zaščite in reševanja kot 
eden od podsistemov sloven-
skega varnostnega sistema 
prvi responder v primeru na-
ravnih in drugih nesreč.

Pa niso samo naravne nes-
reče tiste, ki lahko ogrožajo 

varnost, zadnja takšna naloga 
je bila pomoč vojske slovenski 
policiji pri reševanju begunske 
problematike, tudi tam smo 
odigrali pomembno vlogo.

Tukaj smo za naše ljudi, do-
movino.

Ali lahko potrdite, da je 
Ig eden ključnih krajev za 
Slovensko vojsko, kot učni 
center namenjen izobraže-
vanju in usposabljanju sis-
tema zaščite in reševanja?

Menim, da je Ig pomemben 
za SV in predvsem za sistem 
zaščite in reševanja, vendar 
je brigada enota, ki koristi 
zmogljivosti učnega centra Ig. 
Zato je to eno od vprašanj, na 
katerega, kot poveljnik 1. bri-
gade nimam odgovora. 

Kako se bo 1. brigada 
predstavila na dogodku na 
Igu ob 25. obletnici zaprise-
ge prvih nabornikov?

Vsekakor. Prva brigada bo 
na dogodku aktivno sodelo-
vala. V pripravljalni fazi bo 
ponudila organizatorju logi-
stično podporo in pomoč, na 
dogodku pa bo sodelovala z 
eno pehotno četo v postro-
ju in s postavitvijo statične 
predstavitve opreme in oboro-
žitve 1. brigade SV. Poleg enot 
1. brigade bo na slovesnosti 
sodelovala tudi naša Gardna 
enota in Orkester SV.

Hvala za vaš pogovor.

Andreja Zdravje
  Martina Podkrižnik

 OBČANOV KOTIČEK //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Častni občan Občine Ig
Ob praznovanju občin-

skega praznika Občine 
Ig so na predlog OO 

SDS Antona Oblaka razglasili 
za častnega občana, z obra-
zložitvijo, da ima njegov ume-
tniški opus v Argentini veliko 
vrednost, saj prispeva k skup-
ni slovenski kulturni dediščini 
in bogati vse Slovence. Kako 
pa bogati našo občino?

Anton Oblak je Slovenijo 
zapustil leta 1945 in zdaj živi v 
Argentini. Sam se je predstavil 
26. 8. 2014 v oddaji Pričevalci, 
kjer je govoril o obdobju druge 
svetovne vojne. Nanizal vam 
bom le nekaj njegovih trditev 
iz te oddaje. Sam pravi, da je 
bila v času, ko so ustrelili Lju-
ba Šercerja, v Tomišlju vaška 
straža s postojanko v zvoniku 
in šoli pod vodstvom Fran-
ca Fraklja. Ljubo Šercer je bil 
ustreljen 22. 12. 1941 in takrat 
vaške straže še niso obstajale!

Šercer je po njegovih bese-
dah takrat že imel svojo – Šer-
cerjevo – brigado. Tudi brigad 
še ni bilo!

Šercer je bil domoljub in 
se ni strinjal s komunistično 
teorijo, zato je postal žrtev 
komunistov, ki so ga postavi-
li tako, ali pa je prišel na tako 

mesto, da so ga v roke dobili 
fašisti. Šercerja so 16. 11. 1941 
izdali njegovi stanovski kolegi 
– bivši oficirji jugoslovanske 
vojske, in ne komunisti.

In še to: ko so domobranci 
z Nemci naredili hajko v Stra-
homer, so bili partizani skriti v 
hišah. In ker sta neki Nemec in 
njegov brat Ivan nekoliko zao-
stala za kolono, so ju partizani 
ujeli. Jože Vidic v knjigi Črna 
roka pa piše: »… ko so Frakljevi 
domobranci 10. 2. 1944 v Iški 
vasi aretirali enajst vaščanov 
in jih hoteli kar mimo grede 
v Kozlarjevi gošči pomoriti, 
so jih napadli partizani in pri 
tem ujeli domobranca Ivana 
Oblaka.«

O Martinu Oblaku ne bom 
izgubljal besed, saj sem o nje-
govih zločinih pisal že v N. D. 
dne 25. 11. 2015 v rubriki Pis-
ma bralcev.

Ob trditvah Antona Oblaka 
se lahko resnično sprašujemo 
o njegovi verodostojnosti.

Posebno takrat, kadar ob-
računava s partizani in NOB. 
Takšnih cvetk, ki sem jih tu 
opisal, je še veliko.

Pri izboru za častnega ob-
čana pa so pogoji morali biti 
napisani nekako takole: Kan-

didat ne sme biti občan naše 
občine in po možnosti naj celo 
ne bi živel v Sloveniji. Dobro 
bi bilo, da izhaja iz domobran-
ske družine in da ima bližnje 
sorodnike, ki so med vojno 
pobijali partizane in njihove 
somišljenike. Iz vsega srca si 
mora prizadevati, da na vsa-
kem koraku blati partizane in 
NOB. Pod temi pogoji je An-
ton Oblak idealen kandidat!

Žalostno pa je to, da OO 
SDS med svojimi občankami 
in občani ni našel take kandi-
datke ali kandidata, ki že celo 
življenje živi v tej občini in ji 
plačuje davke. Ki se je odpove-
doval/-a dobršnemu delu OD 
za gradnjo tovarn, ki so mno-
gim tudi celo delovno dobo 
dajale zaslužek in omogočale 
preživetje, ki so plačevali sa-
moprispevke za vrtce, šole 
in še marsikaj drugega, da ni 
našel kandidata med ljudmi, ki 
so tvorno sodelovali pri tem, 
da je občina danes takšna, kot 
je. Še bolj žalostno oziroma po-
nižujoče pa je, da celo v volilni 
bazi SDS niso našli človeka, ki 
bi bil enakovreden, če ne celo 
boljši od izseljenca Antona 
Oblaka.

Jaz pa trdim, če se samo 

malo ozrete okoli sebe, boste 
videli žene – matere, ki ho-
dijo vsakodnevno na delo in 
obenem požrtvovalno in z lju-
beznijo skrbijo za svoje druži-
ne, žene, katerih dan je skoraj 
prekratek in katerokoli izmed 
njih bi izbrali, bi bil izbor več 
kot odličen.

Poglejte svoje očete, sose-
de, prijatelje, ki so zagotovo 
veliko prispevali k razvoju 
občine in ki se vsakodnevno 
trudijo za preživetje, ter si po-
stavite vprašanje: ali si tega 
naziva res nihče ne zasluži?

V tolažbo volivkam in vo-
livcem SDS: ne glede na to, da 
nihče od vas ni postal častni 
občan/-ka, verjemite, da vča-
sih pomislijo tudi na vas, ker 
pač potrebujejo vaš glas.

In za konec še to: ko so 9. 
maja v Ljubljano vkorakali 
osvoboditelji, so na prsih nosi-
li slovenska odlikovanja. Če bi 
se zgodilo, da bi tistega dne v 
Ljubljano prišla kot zmagoval-
ka domobranska vojska, pa bi 
na uniformah nosili nacistični 
železni križec.

 Boris Reven 
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Prvo srečanje po 50 letih

Članek v občinskem gla-
silu Mostiščar, ki je va-
bil na Dan odprtih vrat 

Osnovne šole Ig ob 50-letnici 
izgradnje Nove šole, nam je 
dal močno spodbudo pri naših 
pripravah na posebno sreča-
nje. To je res nekaj posebnega, 
smo namreč generacija učen-
cev, ki z Novo šolo praznujemo 
kar nekaj jubilejev. To so:
1. Imeli smo srečo, da smo 

med mnogimi drugimi 
učenci prvi prestopili prag 
Nove šole v drugem pollet- 
ju šolskega leta 1965/66.

2. Še večjo srečo smo imeli, ko 
smo jo prvi uspešno zapus-
tili z valeto istega leta pred 
50 leti.

3. Največjo srečo pa imamo, 
da lahko to praznujemo in 
smo se prvič po 50 letih sre-
čali z razrednikoma Križaje-
vo in Levstkom.
Z vnuki smo se nekateri 

srečali že 2. aprila na Dnevu 
odprtih vrat, tam smo na lično 

urejeni razstavi videli fotogra-
fijo našega razreda iz davnega 
leta 1958. Z nje gleda 35 uka 
željnih glav, ponosnih prvo-
šolčkov z razredničarko Ivan-
ko Brezovnik.

Na zaključku šolskega leta 
1966 je na skupni fotografiji ra-
zredov 8. a in 8. b komaj 38 so-
šolcev z razrednikoma Tatjano 
Križaj in Jožetom Levstkom 
ter ravnateljem Karlom Pfun-
dnerjem.

Nekaj pa se je vendarle 
dogajalo z našim letnikom 
1951/52, saj so v novo šolo pri- 
šli v petem razredu še učenci 
iz podružničnih šol Tomišelj, 
Iška vas in Golo. V tistih časih 
si lahko stopil v uk za poklic 
že z nedokončano osnovno 
šolo za določene poklice, kar 
so nekateri izkoristili. Tudi in-
dustrija je vabila delavce, ki so 
dopolnili 15. leto, ti so že imeli 
svoj denar in so bili že kar sa-
mostojni.

Po sistemu: Veš? – Vem! 

smo poslali vabila na skupno 
srečanje na 40 naslovov naših 
bivših sošolcev in ob tem ugo-
tovili, da smo plačali najhujši 
davek naši usodi med vsemi 
letniki. Kar 13 smo jih v teh 50 
letih izgubili, nekaj zaradi ne-
sreč, še več pa zaradi bolezni.

Na prijetnem srečanju v go-
stilni Čot se nas je 29. aprila 
dobilo 29 sošolcev z učiteljem 
Levstkom. Križajeva se je za-
radi bolezni opravičila, prav 
tako tudi 7 naših sošolcev. 
Kljub strahu pred holestero-
lom, visokim pritiskom ali 
pred cukrovo smo se imeli od-
lično in z veseljem smo okuša-
li Čotove dobrote dolgo v noč. 
Veselja ob prvem srečanju kar 
ni bilo kraja.

Vmes smo se dogovorili 
še za skupen izlet, za ponov-
no srečanje naslednje leto in 
čez dve leti ob naši 60-letnici 
vpisa v prvi razred šole. Vabili 
bomo spet vse sošolce, s kate-
rimi smo se srečali med osem-

letnim učenjem. Določili smo 
delegacijo, ki je obiskala go. 
Križajevo v Ljubljani 3. maja. 
Bila nas je zelo vesela.

Za konec naj povem še to, 
da sta oba razrednika prese-
netila z izredno vitalnostjo, 
predvsem pa z odličnim spo-
minom, poznavanjem aktual-
nih razmer in z veliko pripa-
dnostjo našim krajem; res sta 
vse poznala in tudi vedela! Se-
veda je resnica tudi, da sta nas 
več let v šoli kar nekaj spraše-
vala in vrtala po nas za skri-
timi sledmi znanja – z več ali 
manj uspeha. Ampak vsa čast 
jima, obljubila sta svojo priso-
tnost na naslednjih srečanjih 
z rahlo kritiko (drugi so se pa 
že večkrat dobili!!). Saj imata 
prav, kakor zmeraj, ko sta nam 
želela le dobro, vendar taki 
smo – nekaj posebnega in ved-
no hvaležni za njuno delo.

Vse prav lepo pozdravljam.

 Anton Pucihar

Na obisku pri razredničarki Tatjani KrižajSrečanje sošolcev po 50 letih

Zahvala gasilcem
V četrtek, 28. 4. 2016, 

nas je ob 3.49 prebu-
dil alarm, da na koncu 

Iške vasi smer Strahomer gori 
kozolec. Šlo je za domači šotor 
z vsemi balami sena in kme-
tijskimi stroji. Na kraju poža-
ra so se z ognjem borila PGD 
Iška vas, Ig, Kot-Staje, Stra-
homer-Vrbljene, Iška Loka in 
Tomišelj. Po napornih 12 urah 

jim je požar uspelo omejiti.
Hvala vsem in vsakemu po-

sebej, ki ste nam v trenutku 
nesreče kakorkoli pomagali. 

Pregovor pravi, da v nesreči 
spoznaš prijatelja. Veseli smo, 
da vas je toliko!
Še enkrat vsem iskrena hvala! 

 Družina Škulj  
iz Iške vasi
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Čistilna akcija na Sarskem
V soboto, 19. 3. 2016, smo 

imeli na Sarskem čis-
tilno akcijo. Zbrali smo 

se ob 8.00 ter se s traktorjem 
in prikolico odpeljali do Dra-
ge. Čmo se ob 8.00 ter se s 
traktorjem in prikolico odpe-
ljali do Drage. Čistili smo tako 
ob cesti, ki vodi na Sarsko kot 
po gozdu, čez vas in vse tja do 
vrha vasi. Tam smo vzeli vsak 
svojo vrečo in rokavice ter se 
razdelili na manjše skupinice. 
Čistili smo tako ob cesti, ki 
vodi na Sarsko kot po gozdu, 

čez vas in vse tja do vrha vasi. 
Pobrali smo kar nekaj smeti, 
vendar smo ponosni, da jih je 
vsako leto manj ter da se vsa-
ko leto zbere veliko vaščanov, 
ki nam ni mar, da smeti ležijo 
vsepovsod po okolici. Hvala 
vsem vaščanom, ki so se ude-
ležili te akcije. Se vidimo dru-
go leto!

  Katja Krnc,  
SVS Sarsko

Vaščani, ki so sodelovali pri čistilni akciji.

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

Pomoč za Maja
Maj je 7-letni deček, 

ki se je rodil z red-
ko hibo, imenovano 

mielomeningokela. To pome-
ni, da se njegova hrbtenjača 
ni pravilno razvijala in je bila 
po rojstvu izpostavljena zuna-
njim pritiskom in okužbam. 
Takoj po rojstvu je bil večkrat 
operiran in do danes je prestal 
že 26 operacij. Še kar nekaj jih 
bo. Hiba mu je prinesla pa-
raplegijo, neobčutenje spo-
dnjega dela telesa, osteopo-
rozo, zaradi številnih operacij 
glave tudi epilepsijo. Zaradi 

hibe ima obe ledvici okvarje-
ni, prav tako mehur in zaradi 
preprečevanja okužb mora 
vsake 2–3 ure imeti kateteriza-
cijo (izpraznitev mehurja), da 
ne omenim drenaže v glavi, ki 
mu pomaga odvajati odvečno 
možgansko tekočino, ki se mu 
nabira v glavi …

Kljub vsemu mu to ni vzelo 
veselja do življenja. Rad obi-
skuje šolo, se druži z ljudmi, 
rad ima glasbo, rad poje in riše 
ter je pravi veseljak.

Življenje je včasih res ne-
predvidljivo in žal sva se mo-

rala preseliti v drugi dom. 
Tam sva morala preurediti 
zgornje nadstropje, da bi bilo 
prilagojeno Maju in njegove-
mu samostojnemu premikanju 
z vozičkom. 

Hvaležna bova vsem, ki 
boste po svojih močeh želeli 
prispevati, da čim prej zbereva 
sredstva za nakup zunanjega 
hišnega dvigala.

 Maj in mami Melita 
(gsm: 040/293-606) 

Kalinova ulica, Ig

Donacije oziroma prosto-
voljne prispevke lahko na-
kažete na humanitarni ra-
čun Društva Vesele nogice:
Društvo Vesele nogice, 
Celjska cesta 43, 
SI-3270 Laško
IBAN: 
SI56 0600 0010 0254 067, 
odprt pri Banki Celje
SWIFT ALI BIC: 
SBCESI2XXXX
Koda namena: CHAR
Namen: Donacija za Maja
Sklic ali referenca: 
SI00 09022009

Dimnikarska služba v Občini Ig
Verjetno ste opazili, da 

nas je Ministrstvo za 
okolje in prostor pusti-

lo brez dimnikarja, in ko sem 
hotela dati pregledati svoj di-
mnik starejšega datuma, na 
ogled ni hotela priti nobena 
druga pooblaščena dimnikar-
ska služba. To naj bi jim prep-
rečevala zakonodaja, ki določa, 
da lahko delo opravljajo samo 
na svojem rajonu. Kaj se zgodi 
in kdo skrbi za požarno var-
nost, če Ministrstvo določene 
občine pusti brez pristojne 
dimnikarske službe, pa mi ne 
ve povedati nihče. Ministrstvo 
mi na moje pisne poizvedbe ni 
odgovorilo, prav tako nihče od 

pristojnih na Ministrstvu ne 
dvigne slušalke, kaj šele vrne 
klica.

V izogib požarom in more-
bitni škodi, ki bi lahko zara-
di take situacije nastala, vas 
prosim, da tudi vi pritisnete 
na Ministrstvo in zahtevate 
takojšno ureditev problema – 
tako ali drugače, vendar brez 
dimnikarja ne moremo in 
smemo več ostati. Tako stanje 
v občini vlada že od februarja 
letos in to je postalo že nedo-
pustno. Prosim tudi, da občane 
obvestite o tem, kako naj ukre-
pamo in poskrbimo za varnost 
svojih kurilnih naprav. Sama 
sem (kot verjetno tudi mnogi 

drugi) zavezana k rednemu le-
tnemu pregledu že zaradi kre-
dita in zavarovalnine. Kdo mi 
po povrnil škodo, če pride do 
požara, jaz pa nimam potrdila 
o rednem letnem pregledu?

Glede na povedano resnič-
no prosim za ukrepanje.

 Mateja Klarič, Sarsko

Občinska uprava je takoj po prejemu zgornjega pisma na-
slovila vprašanje o koncesiji za dimnikarske storitve na 

pristojno ministrstvo. Z Ministrstva za okolje in prostor so 
sporočili, da je bil prejšnji koncesionar izbrisan iz Poslovne-
ga registra Slovenije, o čemer jih kljub obveznosti ni obvestil. 
Zato je postopek izbire novega koncesionarja stekel februarja 
– 26. februarja je bil objavljen javni poziv za dodelitev začasne 
koncesije, rok za prijavo se je iztekel 7. 3. 2016. Na Ministrstvu 
za okolje in prostor ocenjujejo, da bo do podpisa pogodbe 
prišlo v mesecu maju 2016. 

 Občinska uprava
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Petelinove doline 2016
Tudi letos kot vsako leto smo se v velikem številu – kljub napovedi slabega vremena – zbrali v 
Petelinovih dolinah, v počastitev dneva upora proti okupatorju in petinsedemdeseti obletnici 
ustanovitve OF.

Praznovanje se je zače-
lo že ob deveti uri na 
Golem, kjer so se zbrali 

pohodniki in krenili prek vrha 
Mokrca v Petelinove doline. 
Pred začetkom proslave so si 
obiskovalci lahko ogledali mu-
zej, ki je namenjen spominu na 
Šercerjevo brigado. 

Kot vam je že znano, smo 
brunarico, v kateri je postavlje-
na muzejska zbirka, obnovili 
že preteklo leto, letos pa smo 
zbirko obogatili še s slikami 
narodnega heroja Ljuba Šer-
cerja in komisarjev Šercerjeve 
brigade Mihaela Butare - Alek- 
sa in Franca Severja - Frante. 
Nov okvir je dobila tudi slika 
Marije Jurca Kogej - partizan-
ska bolničarka Meta.

Uradni del proslave se je za-
čel ob trinajsti uri s prihodom 
praporščakov in pesmijo Nab-
rusimo kose, ki jo je na har-
moniko zaigral Tone Rebov. 
Vse prisotne je z besedami 
»Dobrodošli prav vsi, ki vam 
besede kot so čast, ljubezen 
do domovine in svoboda nekaj 
pomenijo« pozdravila vodite-
ljica proslave Mojca Poredoš. 

Slavnostni govornik je bil 
predsednik društva Odmev 
Mokrca Jurij Kogej. V začetku 
svojega govora je pozdravil 

borke in borce ter ostale ude-
ležence NOB, poseben poz-
drav pa je veljal hrabrim lju-
dem izpod Mokrca in Krima, 
ki so ponudili zavetje mnogim 
slovenskim partizanom. Ti 
kraji in ljudje so bili prvi, ki 
so občutili strahote italijanske 
okupacije. Aprila 1941 smo do-
živeli okupacijo nacifašizma, 
ki je imel za edini cilj uničenje 
našega naroda. A že tri mese-
ce po okupaciji se je enoinpol-
milijonski narod odločno z 
orožjem v roki uprl vsem trem 
okupatorjem hkrati, nemške-
mu, italijanskemu in madžar-
skemu. Tega ni zmogel noben 
narod v takratni od Hitlerja in 
Mussolinija zasužnjeni Evropi. 
Vodilno vlogo v organiziranju 
odločnega narodnoosvobodil-
nega boja je nase prevzela OF, 
ki je ob veliki podpori naro-
da, vsa štiri leta vodila boj na 
osnovi devetih točk svojega 
programa.

Mokrški in Krimski gozdovi 
so ponudili zavetje prvim bor-
cem za narodno svobodo. Vasi 
na pobočjih in podnožju Mo-
krca in Krima so ves čas voj-
ne ponujale pomoč narodnim 
borcem. Mladi fantje iz teh 
vasi so se množično pridruži-
li partizanskim enotam, ki so 

nastale na tem območju. Daleč 
najhujši sovražniki pa so bili 
naši ljudje v belogardističnih 
in pozneje v domobranskih 
uniformah v službi italijanske-
ga in nemškega okupatorja. 
Znova so to ljudstvo njegovi 
dušni pastirji izdali v dobro 
tujca kot že mnogokrat, od 
Prešernovega Črtomirja nap-
rej.

In ko se danes soočamo z 
nenehno revizijo zgodovine in 
novim fašizmom, ki tokrat ni 
v uniformah, ampak v Arma-
nijevih oblekah in kravatah, 
se spomnimo in govorimo o 
narodnem značaju pred 75 leti 
in junaštvih naših partizanov, 
lahko k spremembi na bolje 
prispeva vsak od nas z izkazo-
vanjem prezira do vseh hlap-
čevskih, pokvarjenih in lažni-
vih voditeljev. Smrt fašizmu. 
(Povzetek govora tov. Jurija 
Kogeja.)

V umetniškem delu pro-
grama so sodelovali: Nataša 
Loborec Perovšek s pesmimi 
Jutri gremo v napad, Padel je 
padel, Pesem XIV. divizije in 
Slovenija; Zvone Dvoršak z 
recitacijo pesmi Brez naslova, 
Mojca Poredoš s Kajuhovo pe-
smijo Drobna in harmonikar 
Tone Rebov s pesmijo Šivala 

je deklica zvezdo. S Primorske 
pa je k nam prišla Marjetka Po-
povski in za začetek zapela Pe-
sem o svobodi ter nato nada-
ljevala z venčkom partizanskih 
pesmi. Ob njenem nastopu je 
bilo veličastno slišati partizan-
sko pesem, ki je zadonela iz grl 
vseh obiskovalcev. Skozi celo-
ten program (med vsako točko 
programa) pa je Matic Virant 
recitiral verze pesmi Otona 
Župančiča Domovina je ena. 
Prireditev je spet odlično vo-
dila Mojca Poredoš.

Na koncu se zahvaljujemo 
kuharjem PGD Golo za odlič-
no pripravljene jedi, pivovarju 
Veletu in seveda vsem, ki so 
kakorkoli pomagali pri reali-
zaciji proslave. 

 Boris Reven 
 Roman Anžič 

Prihod praporščakov Udeleženci so zavzeto prisluhnili vsem nastopajočim. 
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Jurjevanje, praznik pomladi pri nas
Zeleni Jurij je zaščitnik 

konj in živine, ki prinaša 
rodovitnost. Predstavlja 

večno borbo med dobrim in 
zlim, med zimo in pomladjo, 
med mrazom in toploto, med 
jalovostjo in rodovitnostjo. 
Tudi na letošnjem jurjevanju, 
ki je bilo 24. aprila na Ranču 
Zapotok, je zima kazala zobe, 
saj je bil ta dan pravi mraz. 
Organizatorji in udeleženci 
verjamemo, da je Zeleni Jurij, 
ki je prijezdil na čelu konjar-
jev, premagal mraz in prinesel 
toploto v naše kraje. Namreč 
legenda pravi, da iz vsake sto-
pinje konja Zelenega Jurija 
začne nekaj rasti. 

Simboliko tega praznika 

smo obudili s petjem ljudskih 
pesmi v nastopih zasedbe No-
vember (Roman Povše, Jasna 
Martinjak in Žiga Birsa), pev-
ske skupine Sonček, pevske 
skupine Jage Babe pod vod-
stvom Maje Anžur Kajzer ter 
nastopom otrok, ki so konjarje 
pospremili s petjem pesmi Ze-
leni Jurij. Konje je blagoslovil 
župnik Anton Košir. 

TD Kurešček se zahvaljuje-
mo Občini Ig, Matjažu Brišni-
ku, ki je omogočil prireditev 
na Ranču Zapotok ter za po-
moč pri organizaciji, Antonu 
Koširju, župniku, ki je opravil 
blagoslov konjev, Maji Anžur 
Kajzer za pomoč pri pripravi 
kulturnega programa, Marja-

nu Žitniku za pomoč pri orga-
nizaciji, Romanu Povšetu za 
tehnično izvedbo prireditve, 
Maruši Birsa za pomoč pri iz-
vedbi pastirskih iger, Društvu 
Zapotok - Sekciji za zdravo 

življenje za okrasitev Zelenega 
Jurija in predstavitev svojih 
izdelkov na stojnici ter vsem 
nastopajočim za sodelovanje.

  Zuhra Jovanovič

Gobarji in ribiči očistili doline Drage
Po načrtu Občine Ig je 

bila izvedena čistilna 
akcija v Občini Ig. Go-

barsko mikološko društvo Ig 
je v svojem programu za leto 
2016 načrtovalo tudi udelež-
bo na čistilni akciji. Kot lan-
sko leto je bila naloga očistiti 
dolino Drage in se udeležiti v 
akciji po vaseh z vaškimi sveti.

19. marca ob 9. uri se je 
ekipa 8 članov dobila v Dragi 

na parkirišču in začela čistiti 
desno stran od križišča ceste 
za Škofljico do doma in nap-
rej po kolovozni poti do konca 
naselja v Dragi, skoraj do vasi 
Dobravica in nazaj okoli bajer-
jev do doma.

V akciji so nam se pridružili 
člani RD Smuč, ki so počistili 
teren okoli bajerjev Rakovnik 
in Špilgut ter cesto Pot v doli-
no Drage.

Poleg ekipe v dolini Dra-
ge so se člani Gobarskega 
društva udeležili čiščenja tudi 
po vaseh, in sicer: v Mateni 2 
člana, v Brestu 2 člana, v To-
mišlju 1 član, v Vrbljenah 3 čla-
ni, v Iški vasi 2 člana, na Dob-
ravici 1 član in na Igu 4 člani. 
Skupaj se je čistilne akcije 
udeležilo 24 članov društva.

Hvala vsem članom za tako 
udeležbo in krajanom, da so 

poskrbeli, da je bilo letos veli-
ko manj smeti kot lansko leto.

Braco Vukosavljević, 
predsednik GMD Ig

6. Salamiada na Ižanskem 

V soboto, 2. aprila, je v 
baru Komet poteka-
la že 6. Salamiada na 

Ižanskem − ocenjevanje in 
pokušnja domačih salam, lah-
ko bi rekli tudi praznik izdelo-
valcev in oboževalcev salam. 

Med 31 salamami iz bližnjih 
in daljnih krajev je petčlanska 
komisija ocenjevala, katera je 
najlepša, najbolj dišeča, najbolj 
čvrsta in najbolj okusna. Komi-
sijo so sestavljali župan Janez 
Cimperman, Slavko Zadnik, 
Ludvik Vidmar, Nikolaj Lakič 
in Primož Bulc. Kriteriji za 
ocenjevanje so bili okus, vonj, 
videz, barva in tekstura salam. 
Po razstavitvi vseh prijavljenih 
salam je Braco Vukosavljević 
pripravil vzorce in ob 15. uri se 
je ocenjevanje začelo. Komisija 
je svoje delo izvedla strokov-
no, objektivno in natančno. 
Zanimivo jo je bilo opazovati 
kako je vsak za sebe in zavzeto 
analiziral vsebino, vonjal sala-
me, primerjal okuse in do po-

tankosti opazoval teksturo in 
barvo salam. Po pokušnji vzor-
cev je sledilo kratko seštevanje 
točk in nato najbolj napet tre-
nutek za vse izdelovalce salam, 
ko je komisija razglasila, čiga-
va salama jo je najbolj prepri-
čala v letošnjem letu. 

Zmagovalka 6. Salamiade 
na Ižanskem in tudi najbolje 
ocenjena je bila salama Jureta 
Pekola. Nekaj točk do zmage 
je razlikovalo salamo Danijela 
Šteblaja, ki je bila druga najbo-
lje ocenjena, tretje mesto pa je 
pripadlo salami Vinka Zlobka. 
Iskrene čestitke vsem trem!

Po razglasitvi rezultatov so 
lahko salame okušali ter po 
lastni presoji in brez strogih 
kriterijev ocenili tudi obisko-

valci, med katerimi je bilo sli-
šati pohvale prav vsaki salami 
posebej. Kako tudi ne, saj so se 
nam sline cedile že kar nekaj 
časa, preden smo lahko zagriz-
li v omamno dišeče rjavo rde-
če kolobarje tudi sami in se 
zadovoljni podajali od ene do 
druge ter zalivali brbončice z 
izbrano pijačo, ki se najbolje 
poda k tej prigodi.

Čestitke in zahvala tudi 
organizatorju Albertu Poni-
kvarju za odlično izvedbo Sa-
lamiade. Bilo je salamijansko 
nepozabno, zato na snidenje 
ob letu osorej!

  Zuhra Jovanovič

Ocenjevalci pri delu

Jurjevanje v Zapotoku
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Občinska revija pevskih zborov

V Občini Ig je pevska 
kultura izredno moč-
na, pesem je namreč 

najbolj neposreden, vsakomur 
razumljiv jezik povezovanja. 
Zato že vrsto let pripravljamo 
občinsko revijo pevskih zbo-
rov, na kateri se predstavijo 
vsi zbori, ki delujejo na podro-
čju naše občine.

Letos se je prireditev izpod 
Krima preselila pod vznožje 
Kureščka in Mokrca. V soboto, 
16. aprila 2016, je ob 17.30 uri 
lepa zborovska pesem zvenela 
v Kulturni dvorani gasilskega 
centra na Golem. 

Na reviji je sodelovalo 13 
zborov, od tega 8 otroških oz. 
mladinskih in 5 odraslih. Vsak 
zbor je zapel tri pesmi (sloven-
sko ljudsko pesem, eno ume-
tno pesem slovenskega avtor-
ja, pesem po lastni izbiri). Na 
začetku je reviji nekaj uvodnih 
besed namenil župan Janez 
Cimperman.

V nadaljevanju so se 
predstavili otroški zbori, in 
sicer: Otroški pevski zbor 

Vrtca Ig, enota Hribček, pod 
vodstvom Marjane Lenič in v 
spremljavi Maje Mrak; Otro-
ški pevski zbor Vrtca Ig, enota 
Krimček, pod vodstvom Jane 
Kristan in v spremljavi Nadje 
Janežič; Otroški pevski zbor 
Sladkosnedi pod vodstvom 
Eve Mavec in v spremljavi Kle-
mentine Mikec Korpič; Otro-
ški pevski zbor Vrtca Ig, enota 
Sonček, pod vodstvom Petre 
Petrovčič in v spremljavi Maje 
Mrak; Otroški pevski zbor Vrt-
ca Ig, enota Studenček, pod 
vodstvom Erneste Maček in v 
spremljavi Maje Mrak; Otroški 
pevski zbor OŠ Ig pod vod-
stvom Ive Grđan in v sprem-
ljavi Tereze Podlogar; Otroški 
pevski zbor OŠ Ig, PŠ Golo 
pod vodstvom Ive Grđan in v 
spremljavi Tereze Podlogar in 
Mladinski pevski zbor OŠ Ig 
pod vodstvom Ive Grđan in v 
spremljavi Tereze Podlogar.

In še odrasli zbori: Mešani 
pevski zbor Društva upokojen-
cev Ig pod vodstvom Klemna 
Jerinca; Ženski pevski zbor 

Ig pod vodstvom Kristine Co-
tič; Borovničke pod vodstvom 
Nadje Janežič in v spremljavi 
Lovra Freliha; Moški pevski 
zbor društva Fran Govekar Ig 
pod vodstvom Mirka Merze-
la in Ženski pevski zbor Žene 
in dekleta dveh vasi pod vod-
stvom Klementine Mikec Kor-
pič.

Strokovni spremljevalec le-
tošnje revije je bil Igor Švara, 
ki je po končani reviji opravil 

tudi razgovore z zborovodja-
mi in pripravil pisne ocene 
za vsak zbor posebej. Povezo-
valka programa je bila Mojca 
Poredoš.

Upamo, da vam je pesem to 
soboto polepšala dan.

Marica Zupan, 
občinska uprava 

 Gregor Bolha

ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi

Otroški pevski zbor OŠ IgOtroški pevski zbor Vrtca Ig iz enote Sonček

Ženski pevski zbor Ig

Borovničke
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Intervju

Jernej Šugman
Jernej Šugman se je rodil leta 1968 v Ljubljani. Od 1988 do 1992 je študiral dramsko igro in 
umetniško besedo na AGRFT v Ljubljani in študij končal z vlogo Astrova v Čehovem Stričku 
Vanji. Za vlogo je prejel Severjevo (1992) in Prešernovo nagrado (1993) za študente. Leta 1992 
se je zaposlil v ljubljanski Drami, katere član je še danes. Z družino živi v naši občini, in sicer v 
Vrbljenah.

Jernej, poznamo vas kot 
zabavnega, ustvarjalnega 
in zelo pozitivnega človeka. 
Kaj je tisto, kar vas žene 
naprej? 

Žene me iskanje vedno no-
vih stanj v samem sebi, po-
sojanja samega sebe nekim 
drugim zgodbam, drugim 
osebam. To me v igralskem 
smislu žene naprej in imam 
občutek, da se tega ne bom ni-
koli naveličal. Zdaj spet berem 
starega Stanislavskega in on 
pravi, da igralec vedno govori 
dve zgodbi. Istočasno govori 
zgodbo tistega, ki ga igra, in 
pa zgodbo samega sebe. Tako 
me žene pravzaprav spoj tuje 
zgodbe, ki jo cepim nase.

Kako se počutite v naših 
krajih ter kaj vas je pripe-
ljalo k nam?

V vaših in naših krajih se 
počutim odlično že od prvega 
trenutka. Tukaj sem našel svoj 
dom, zelo mi je prijetno. Zdi se 
mi neverjetno, da imam 15 mi-
nut do službe, hkrati pa sem v 
totalni vasi. Preprostost te vasi 
mi je zelo všeč, zato mi je tako 
prijetno tukaj živeti. Odkar 

sem izvedel, da imajo Vrbljani 
zaradi Krima osvetljeno samo 
polovico možganov, tudi vem, 
zakaj se tukaj tako dobro po-
čutim. V ta kraj pa me je pri-
peljala ljubezen, oče moje žene 
je iz Vrbljen in je tukaj gradil 
hišo, v kateri zdaj živimo.

Kako je videti vaš običajen 
dan?

Moj običajen dan je videti 
včasih tako, da me ni od jutra 
do poznih nočnih ur, včasih pa 
tako, da sem cel dan prost. Ta 
drugi mi je vedno ljubši. Naj-
pogosteje pa imam vajo od 
10h do 14h in zvečer predstavo 
ali vajo. Vmes imam pa včasih 
snemanja.

Kako usklajujete družinsko 
in igralsko življenje?

Včasih bolje včasih slabše. 
Če bi imel družino takrat, ko 
se je to spodobilo – med 20. 
in 30. letom, me ne bi bilo nič 
doma, zdaj, ko lezem proti 50., 
pa manj delam kot takrat in 
sem lahko več z družino. So pa 
obdobja pred premiero, ko se v 
meni viša napetost in sem tudi 
doma popolnoma odsoten ter 
družina nima nič od mene.

Ali ste, glede na to da pri-
hajate iz igralske družine, 
od nekdaj želeli postati 
igralec?

Ko sem ravno znal izgovori-
ti črko r, se mama spominja, da 
sem rekel: Sestra bo kuharrrca, 
jaz bom pa igrrralec. V srednji 
šoli sem hodil v dramske krož-
ke, užival v gledanju predstav 
in filmov, spominjam se, kako 
se je v meni prebujal voajerski 
čut, najbolj sem užival, ko sem 
koga opazoval, ne da bi on za 
to vedel. Se mi zdi, da je v tem 
tičala kal mojega igralstva.

Ali vam je ljubša komedija 
ali druge zvrsti igre?

Zelo imam rad komedijo, 
uživam, kadar jo gledam, uži-
vam, kadar jo igram. O kome-
diji imam zelo visoko mnenje, 
mislim da so mojstri komedije 
istočastno tudi mojstri igre. 
Imam to srečo, da sem se v 
življenju ukvarjal z različnimi  
žanri, od lahkih TV-komedij 
do zapletenih dram, umetniš- 
kih projektov. Tako različne iz-
kušnje me kot igralca zanima-
jo in bogatijo. 

Znani ste predvsem po 
igralnemu liku Veso, ki ste 
ga odigrali v nanizanki 
Naša Mala Klinika. Ali vas 
je ta vloga kakorkoli zazna-
movala?

Ta vloga me je vsekakor 
zelo zaznamovala, NMK je bila 
v svojem času zelo popularna. 
Tako rekoč ni bilo človeka, ki 
je v tistem času ne bi gledal ali 
vsaj vedel zanjo, zato smo tudi 
vsi, ki smo v njej igrali, postali 
zelo priljubljeni. Zelo sem uži-
val v tej vlogi, ta karakter mi je 
zelo blizu. Nekoč me je na ces-
ti ustavil eden od mojih dol in 
me začel prepričevati, da sem 
prav gotovo južnjak, da imam 
celo južnjaško fizionomijo.

V lanskem letu ste prejeli 
Borštnikovo nagrado za igro 
(Jugoslavija, moja dežela), 
ki je zadnja v nizu številnih 
nagrad, ki ste jih prejeli za 
vaše delo. Kaj vam pomeni-
jo nagrade?

Seveda sem vsake nagrade 
zelo vesel. Vesel sem že vsa-
kega človeka, ki mi prijazno 
zaželi dober dan. Vesel sem 
vsake človeške topline, kako 
ne bom vesel, ko me nagradijo. 

Moj prijatelj je rekel, da te na-
grade držijo pokonci dva dni, 
potem je pa vse po starem. 

Kaj pa mislite, da najbolj 
vpliva na umetnike in nji-
hova dela v Sloveniji?

Trenutno smo žal v takih 
časih, da je za umetnika naj-
pomembneje, da se s svojim 
delom sploh lahko preživlja. 
Imam to srečo, da sem redno 
zaposlen, da imam plačo, od 
katere lahko živim. Vsi tisti 
igralci, ki niso zaposleni, so pa 
v zelo nezavidljivem položaju 
in čutim moralno dolžnost, da 
jim stojim ob strani in opozar-
jam na njihove težave. 

Trenutno sodelujete v 
predstavi Kralj Ubu. Kakšni 
so bili odzivi javnosti?

Odzivi na predstavo so ne-
verjetni. Nisem še sodeloval v 
projektu, ki bi tako v temelju 
razdelil občinstvo. Nekaterim 
ljudem se predstava zdi ogab-
na in nevredna osrednjega 
slovenskega gledališča, in so 
ljudje, ki se jim zdi predstava 
nekaj najboljšega, kar so kdaj 
videli. Jaz imam predstavo 
zelo rad, zdi se mi bistra in 
dobro narejena. 

Jernej Šugman
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Koncerta Moškega pevskega zbora Ig
Samostojni celovečerni 
koncert v Grahovem

Moški pevski zbor Ig 
je v marcu izvedel 
kar dva koncerta. 

Najprej je 6. marca gostoval v 
Grahovem s samostojnim ce-
lovečernim koncertom. Pevci 
so se z veseljem odzvali po-
vabilu tamkajšnjega župnika 
Sandija Osojnika, ki je v času 
službovanja v ižanski župniji 
prepeval z moškim zborom. 
Pod vodstvom zborovodje 
Mirka Merzela so se na kon-
certu predstavili z narodnimi 
in umetnimi pesmimi.

V prvem sklopu so nam za-
peli nekaj narodnih pesmi, ob 
katerih nam je pri srcu toplo, 
čeprav nosijo v sebi pridih 
otožnosti. V drugem sklopu so 
lepo zvenele pesmi o življenju 
na podeželju, ljubezni do de-
klet in tudi ljubezni do dobre 
kapljice.

Medtem ko so si pevci 
malo oddahnili, smo obisko-
valcem predstavili, od kod 
prihajamo in s čim vse se v 
Društvu Fran Govekar, pod 
katerega okriljem deluje MPZ 
Ig, ukvarjamo. Seznanili smo 
jih z nastankom društva pred 
dobrima dvema desetletje-
ma, s skupinami, ki delujejo v 
njegovem okviru, in njihovim 
delom. Predstavljen je bil tudi 
projekt V deželi koliščarjev 
vključno s koliščarskim tabo-
rom za otroke in koliščarskim 
dnem. Mogoče nam je pri pos-
lušalcih uspelo vzbuditi zani-
manje za naravo, življenje in 
zgodovino ljudi na Ljubljan-

skem barju in nas bo kdo od 
njih tudi obiskal.

V drugem delu koncerta 
so sledile pesmi hrepenenja 
in upanja, ki zmorejo preseči 
celo žalost, ter narodne pe-
smi s spomini na velike ljudi 
in trenutke v naši zgodovini.

Za konec pevskega dela 
večera so sledile domovinske 
pesmi, ki so pogostejši reper-
toar pesmi Moškega pevskega 
zbora Ig.

Pevci so svoj koncert od-
lično izvedli, kar so potrjevali 
poslušalci z aplavzi, in prav 
močan aplavz je bil iztočnica, 
da so na koncu zapeli še vedno 
lepo sprejeto pesem Žabe. Na 
željo gostitelja g. župnika smo 
vsi v dvorani zapeli Zdravljico.

Prijeten pevski večer se je 
nadaljeval v prijetnem dru-
ženju s prijetnimi Notranjci. 
Najlepša hvala gostiteljem za 
odlično družbo, ambient in 
gostoljubje.

Celovečerni letni koncert na 
Golem

V petek, 11. marca, so pevci 
Moškega pevskega zbora Ig iz-
vedli svoj vsakoletni celovečer-
ni koncert v dvorani na Golem. 
Zbor deluje že plodnih 31 let. 
Poleg izvedbe celovečernega 
koncerta sodeluje tudi ob kra-
jevnih in kulturnih praznikih, 
na dobrodelnih prireditvah, 
gostuje po Sloveniji, že večkrat 
so prepevali med našimi rojaki 
v zamejstvu. Zbor sestavljajo 
pevci z dolgoletnim stažem, v 
zadnjem času pa se jim je prid-
ružilo nekaj mladih pevcev, za 

katere smo prepričani, da bodo 
uspešno nadaljevali pot MPZ. 

Z zborovodjem Mirkom 
Merzelom so pevci pripravili 
večer narodnih in umetnih pe-
smi.

Pevce je na oder energično 
pospremila Zala s skladbo na 
harmoniki.

V prvem sklopu smo pris-
luhnili narodnim pesmim: Čej 
so tiste stezice, Mrzel veter, 
Pod rožnato planino. V dru-
gem sklopu so zapeli pesmi: 
Kaj bi te vprašal, Moj pobič je 
furman, Pijmo, bratci, Od Mar-
tina Kebra in Eto pletem.

Medtem ko so si pevci pri-
voščili krajši oddih, je na har-
moniko ponovno zaigrala Zala 
Struna iz Ljubljane in dvorano 
napolnila s svojo mladostno 
energijo.

V drugem delu koncerta so 
pevci zapeli pesmi: O kresu, 
Na trgu, Kje je moj mili dom in 
narodne: N'mau čez izaro, Do-

bil sem pisemce, Tam na vrtu.
Sledila je domovinska pe-

sem Po jezeru, za konec pa še 
prešerna Pobratimija.

Poslušalci so z aplavzom 
nagradili pevce za ves njihov 
trud, rezultat pa je bil izvrstno 
odpet koncert, ki se je končal s 
pesmijo Žabe.

Prav na koncu se je na har-
moniki predstavil še gost iz 
Chicaga Martin Mavec, ki ima 
korenine iz Krvave peči. Da 
igra harmoniko šele kratek 
čas, ni bilo zaznati, ker je su-
vereno izvajal melodije, ki so 
nas pospremile v nadaljevanje 
druženja.

Koncerta sem povezovala in 
prispevek napisala spodaj pod-
pisana. 

 Karmen Likovič
 Gregor Bolha

Svoje znanje pa delite tudi 
z ižansko mladino, saj 
sodelujete z OŠ Ig, katero 
obiskujeta tudi vaša otroka. 
Ali uživate v družbi mladih?

Nekajkrat sem prišel na 
šolo predstavit svoj poklic, 
kadar utegnem, sodelujem na 
kakšni prireditvi. Prej, ko smo 
govorili o mojem urniku, sem 
pozabil povedati, da že dva 

meseca predavam na Akade-
miji in se posvečam temu, da 
z mladimi raziskujem, kaj je to 
igralsvo, kje se rojeva. Delo z 
mladimi je nekaj najlepšega, 
saj me sili, da se sprašujem o 
temeljnih stvareh, in vame po-
ganja svežo kri.

Vrbljani so vas lepo sprejeli 
in imajo o vas povedati 
same lepe stvari. 

Kaj pa vi mislite o njih?

Zelo sem vesel, če je to res. 
Jaz se med njimi zelo dobro 
počutim, še vedno žal ne poz-
nam pol vasi, ker živim precej 
izolirano življenje. Všeč mi je, 
da so med sabo zelo poveza-
ni. Ko zjutraj pogledam skozi 
okno, me razveseli pogled na 
skupino starejših Vrbljanov, ki 
so zbrani na vsakodnevni jut-

ranji telovadbi. Občudujem jih 
in to mi polepša dan. Mimo-
grede, moj sosed Zdravko ima 
najboljša jajca.

Gospod Šugman, najlepša 
hvala za vaše odgovore.

 Tina Škulj 
 Osebni arhiv

Moški pevski zbor Ig na letošnji občinski reviji pevskih zborov
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Drugi nastop glasbene šole Bučar 
Glasbena šola Bučar je 

priznana in uveljavljena 
glasbena šola, ki že peto leto 
deluje na območju Ljubljane, 
Iga, Litije, Grosupljega in Ko-
pra. Na Igu od leta 2012 izva-
jajo programe diatonične har-
monike, električne, akustične 
in klasične kitare. Pouk poteka 
na Osnovni šoli Ig v popol-
danskem času. V prihodnjem 
letu začenjajo na OŠ Ig pou-
čevati tudi klavir, električne 
klaviature ter solo petje. Apri-
la so v okviru glasbene šole 
pripravili že druge nastope v 

tem šolskem letu. Nastopilo 
je štirinajst učenk in učencev, 
ki obiskujejo individualne 
ure diatonične harmonike in 
kitare. Nastope so si ogleda-
li starši učenk in učencev. V 
naslednjih mesecih pripravlja-
jo zaključni koncert ob koncu 
šolskega leta, ki si ga bo prav 
za gotovo vredno ogledati. 

  Glasbena šola Bučar Nastop učencev GŠ Bučar

Sprejemni izpiti na GŠ Emil Adamič
Pomlad je čas prebujanja 

narave pa tudi načrtova-
nja novih začetkov. Kamorkoli 
pogledamo, vse hrepeni po na-
predku, preporodu in  svežih 
izzivih, ki jih obeta ta letni čas. 
Že star pregovor pravi: »Kar 
poseješ, to žanješ.« In zato tudi 
v letošnjem letu razpisujemo 
pomladne sprejemne izpite, 
ki so pogoj za vpis v glasbeno 
šolo. Na njih otroci izkažejo 
glasbene predispozicije, ki so 
nujne za učenje instrumenta. 

Komisijo sestavlja tričlan-
ska zasedba glasbenih pe-
dagogov, ki potrdi ali zavrne 
sprejem. Prav tako priporoči 
instrument, ki bi bil glede na 
otrokove sposobnosti in narav-
ne danosti najbolj primeren. 
Kandidati so nato o rezultatu 
pisno obveščeni. Prvi in hkra-
ti najpomembnejši element 
je ritem. Občutek za ritem je 
prirojen in se ga ne da nauči-
ti. Preverjanje tega osnovnega 
glasbenega izrazila preizkusi-
mo tako, da zaploskamo dolo-
čen ritmični vzorec in otroka 
povabimo, naj ga ponovi. Ot-
rok, ki je brez občutka za ritem, 
sprejemnih preizkusov ne na-
redi. V nadaljevanju preverja-
mo smisel za melodiko. Kan-
didat zapoje krajšo pesem po 
lastnem izboru ali mu jo določi 
komisija. Pri petju pesmi je po-
memben posluh, saj pri nadalj-
njem učenju glasbe ta ključno 
pripomore k pravilnemu izva-
janju melodičnih linij. Vendar 
pa se posluh – v nasprotju z 

ritmom – z vajo lahko izbrusi 
in izpopolni. Zadnji del preiz-
kusa temelji na prepoznavanju 
tonskih višin. Zaigran ton ali 
tonsko zaporedje kandidat čim 
bolj natančno ponovi. 

Vzporedno s sprejemnimi 
preizkusi poteka tudi vpis v 
glasbeno pripravnico. Pred-
hodni preizkus sposobnosti 
se na željo staršev lahko op-
ravi, ni pa pogoj za vpis, saj 
je namen pripravnice ravno v 
urjenju otrokovih glasbenih 
sposobnosti v predšolskem 
obdobju. 

Skozi igro se v otroku roje-
vajo pomembne ritmično-me-
lodične izkušnje, ki pozneje 
pomembno vplivajo na njegov 
doživljajski svet. V priprav-
nici se otrok nauči osnov-
nih ritmičnih prvin, ljudskih 
in umetnih otroških pesmi, 
osnovnega notnega zapisa 
(celinka, polovinka, četrtin-
ka), spoznava prvine zvoka 
(visok-nizek, dolg-kratek ton), 
prepoznava in poimenuje poj-
me, kot so: dirigent, pevec, 
zborovodja, instrumentalist, 
orkester, spoznava različne 
instrumente in njihove zvoke, 
krepi občutek za ravnotežje (ta 
je zelo pomemben pri učenju 
instrumenta in nasploh glas-
bene umetnosti) ter se krepi v 
zbranem poslušanju (glasbene 
pravljice, klasična glasba, kelih 
tišine). Glasbena pripravnica 
traja eno leto.

Pouk na glasbeni šoli za-
jema učenje instrumenta ter 

nauk o glasbi.
Letos v glasbeni šoli Emil 

Adamič razpisujemo izjemno 
pestro paleto instrumentov. 
Kandidati bodo tako poleg že 
poučevanih instrumentov, ki 
so klavir, kitara, kljunasta flav-
ta, trobenta, klarinet, saksofon, 
klavirska in diatonična harmo-
nika, lahko dodatno vpisali še 
pozavno, prečno flavto, violino, 
tolkala ter solo petje. 

Pregovor pravi Kdor ne 

poskusi, ta ne ve, zato vas 
prisrčno vabimo, da se opo-
gumite, udeležite sprejemnih 
preizkusov ter posejete svoje 
glasbeno seme letošnje pomla-
di. Skupaj ustvarjamo talente!

 Maja Anžur Kajzer, 
Glasbena šola Emil Adamič

 V GLASBENO �OLO

IG, �etrtek 26. 5. 2016 ob 18.00 (v prostorih O� Ig)
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Slikarke in slikarji razstavljajo na Škofljici
V torek, 3. 5. 2016, so pos-

tavili člani Likovne sku-
pine Društva Fran Govekar 
z Iga v knjižnici na Škofljici 
razstavo slik na temo Barje. 
Ob odprtju je Zdenka Vin-
šek predstavila delovanje 
Društva Fran Govekar ter li-
kovne skupine, ki se tedensko 
srečuje, izpopolnjuje likovna 
znanja z ustvarjanjem. Zahva-
lila se je za gostoljubje Knjiž- 
nici ter Likovnemu društvu 
2002 s Škofljice. Kulturni pro-
gram je z veselimi zvoki har-
monike občinstvo navdušila 
Zala Struna, mlada glasbenica, 
dijakinja 1. letnika gimnazije. 
Zaigrala je več skladb znanih 
slovenskih avtorjev in poka-
zala izjemne sposobnosti, saj 
je zaigrala rahločutno, dina-
mično, doživljajsko. Zdenka 
Vinšek je prebrala tudi nekaj 

svojih pesmi o Barju.
Predstavnica Likovnega 

društva 2002 Zdenka Bravni-
čar je povedala, da obe likov-
ni skupini povezujejo člani, ki 
se družijo v obeh društvih in 
spletajo niti prijateljstva sko-
zi izobraževanja, delavnice 
in druženja, sodelovanja na 
likovnih ex temporih, skupin-
skih razstavah v obeh občinah, 
v regiji in širše.

Razstavo je odprla Alenka 
Jeraj, predsednica Društva 
Fran Govekar, in povabila ob-
činstvo na bližnje kulturne 
dogodke na Igu, med drugim 
na 70. Govekarjev večer 23. 5. 
2016. Večer bo posvečen Iva-
nu Cankarju, gost pa bo pe-
snik Tone Kuntner. Obenem 
bo potekalo tudi odprtje raz-
stave Likovnega društva 2002 
s Škofljice. 

Na razstavi so na ogled sli-
ke v realističnem slogu, pre-
cej slik je v zahtevni slikarski 
tehniki akvarel, v tehniki akril 
na platno ter nekaj slik v kom-
binirani tehniki. Gledalcu sli-
ke zgovorno pripovedujejo in 
razkrivajo barjansko krajino, 
detajle njenih kotičkov, vode, 
polj, obronkov, cvetja. Razsta-
va je pomemben del likovnega 
zapisa Barja, bogate slovenske 
naravne dediščine. Razstavlja-
jo: Jožica Serafin, Milan Šubic, 
Julijana Peršič, Marijana Rous 
Gojak, Vera Banič Vukadin, 
Francka Železnikar, Ivanka 
Demšar, Zmago Werbole, Ma-
rija Franinovič, Irena Gašpa-
rič, Milan Zgonc, Anita Indi-
har Dimic, Marjana Dimec, 
Mateja Jere Grmek, Dani Ba-
znik in Zdenka Vinšek. Nekaj 
slikark je prispevalo za razsta-

vo več del, da smo izpopolnili 
razstavna prostora, za kar se 
jim zahvaljujemo.

 Zdenka Vinšek

Zdenka Vinšek

Na 69. Govekarjevem večeru
11. aprila 2016 je bil gost 

Društva Fran Gove-
kar Ig pesnik in fotograf Ro-
bert Fojkar Komac. Večer je 
povezovala Alenka Jeraj, pred-
sednica društva. 

V prvem delu večera je po-
tekal pogovor s pesnikom ob 
projekciji njegovih fotogra-
fij iz narave, predvsem Barja. 
Robert Fojkar Komac izhaja iz 
okolja ob Soči, ustvarja in dela 
v Ljubljani. Njegova življenj-
ska zgodba je trpka, saj je do-
živel veliko krivico v sloven-
skem političnem prostoru in 
dosegel javno opravičilo. Za-
radi kršenja človekovih pravic 
je še danes aktiven med vztraj-
niki pred Vrhovnim sodiščem 
v okviru Odbora 2014.

Robert Fojkar Komac piše 

poezijo od otroških let in bi 
jih lahko umestili v tri temati-
ke: ljubezensko, domovinsko z 
družbenokritičnim pogledom 
ter doživljajsko naravoslovno. 
Bogat besedni izbor je občin-
stvo navdušil ob pesmih: Bela 
vijolica, Trata ciklam, Črne 
oči, Ohranite ljubezen, Krva-
va pravica, Slovenska pesem, 
Samo najin dan, Sprejmi to.

Avtor še ni izdal pesniške 
zbirke, čeprav ima precej gra-
diva. Morda nekoč. Prioriteta 
je v njegovem pisanju zabele-
žiti svoje občutke, doživljanja 
in razmišljanja ter jih posredo-
vati ljudem, ki ga obkrožajo.

V drugem delu večera je po-
tekal pogovor o razstavi Tiho-
žitja, ki jo je pripravila Likovna 
skupina KUD Fran Govekar, ki 
se srečuje in ustvarja enkrat 
tedensko. Mentorica skupine 
Zdenka Vinšek je povedala, da 
se skupina ukvarja s slikanjem 
v akvarelu, izbira realistične 
podobe, se poglablja v kompo-
zicijo in v barvne odnose.

Tokrat so na razstavi tihoži-
tja žanrskega značaja pa tudi 
tihožitja, v katerih se pojavijo 
predmeti v nekonvencional-
nem odnosu ali prostoru. Sli-
karke in slikarji ustvarjajo tudi 
v drugih likovnih tehnikah, 
a so tudi v akvarelni tehniki 

našli svojstven likovni pristop.
Razstavljajo: Jožica Serafin, 

Julijana Peršič, Ivanka Dem-
šar, Marija Franinovič, Franc-
ka Železnik, Minka Žagar, 
Irena Gašparič, Dani Baznik, 

Marijana Rous Gojak, Marjana 
Dimec, Zmago Werbole, Milan 
Zgonc in Zdenka Vinšek.

 Zdenka Vinšek 
 Alenka Jeraj

Vabimo vas na

70. Govekarjev večer
v ponedeljek, 23. maja, ob 19.00 

v Dvorani Centra Ig.
Slovenija letos praznuje 25 let svojega obstoja. Ob tem po-
membnem prazniku za našo domovino smo v goste povabili 
igralca in pesnika ter dobitnika različnih nagrad in priznanj 
s področja kulture Toneta Kuntnerja, ki je ob tej priložnos-
ti izdal novo pesniško zbirko Slovenska pomlad. V maju 
praznujemo tudi 140-letnico rojstva Ivana Cankarja, ki je 
Kuntnerjev 'prijatelj', kot se rad pošali. Del njegovega igral-
skega opusa je namenjen prav temu velikemu Slovencu. 
Večer bo z glasbo popestril Ženski pevski zbor Ig.
Odprli bomo razstavo slikarjev Likovnega društva 
2002 s Škofljice, ki bo na ogled do 20. junija 2016.

Vljudno vabljeni!

Tihožitja v akvarelni tehniki

Robert Fojkar Komac
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Dan odprtih vrat na OŠ Ig
V letošnjem letu Osnovna šola Ig praznuje 50. obletnico začetka pouka na novi šoli. Temu 
okroglemu jubileju smo posvetili tudi letošnji dan odprtih vrat. V soboto, 2. aprila, smo vrata 
šole odprli vsem, ki ste želeli obujati spomine na svoja šolska leta. 

Dan odprtih vrat je bil 
letos zasnovan malo 
drugače kot običajno. 

Dopoldne so po šoli potekale 
različne dejavnosti: razredne 
prireditve, družabne igre, ples, 
ustvarjalne in pesniške delav-
nice, testi znanja, potopisna 
predavanja, peka peciva in 
še mnogo drugih zanimivih 
stvari. Obiskovalci so si lahko 
ogledali fotografske razsta-
ve in razstavo starih šolskih 
potrebščin ter pobrskali po 
šolskih kronikah in albumih, 
ki jih drugače hranimo v šol-
skem arhivu. Sprehodili so se 
lahko po šoli, si ogledali učil-
nice in razstavo likovnih izdel-
kov, sodelovali pri različnih 
dejavnostih, poiskali fotografi-
je iz otroških let, se posladkali 
s pecivom na bogato oblože-
nih stojnicah ali se srečali z 

nekdanjimi, tudi že upokoje-
nimi učiteljicami in učitelji. V 
posebni jubilejni knjigi smo 
zbrali kar nekaj vtisov in nas-
tal je pisan mozaik pozitivnih 
misli ter nostalgičnih spomi-
nov na šolske dni: 

»… Gledam levo, desno, opa-
zujem domiselne drobne izdel-
ke, ki so jih ustvarile otroške 
roke, pa stene polepljene z ris-
bami. Z vnukinjo Kajo posta-
neva ob razstavi knjig. Pogled 
mi pritegne dobro znana siva 
knjiga Peto berilo. Vzamem jo 
v roke in spomini oživijo. Peti B 
razred, najljubši predmet slo-
venščina in tršica Marica, pa 
razrednik Niko z leseno nogo; 
iz druge klopi se je dobro vi-
delo na tablo in tudi na veliko, 
zeleno igrišče …« (Minka Zrim-
šek)

»Dan odprtih vrat 2016 je 

minil zelo nostalgično. Učbeni-
ki, zvezki, izdelki, stari 30 let in 
več, so nas popeljali v osnovno-
šolska leta. Hvala za arhivsko 
gradivo, ob katerem smo se po-
čutili 30 let mlajši. Vse dogodi-
vščine osnovnošolskih dni so 
dobile svoj čar ob prisotnosti 
že upokojenih učiteljic. Le kdo 
ni čutil, na stopnišču, ob stiku 
iz oči v oči z gospo učiteljico 
»Gradišarco« hvaležnost, da 
nam je s svojo strogostjo dala 
osnovo za vzgojo naših otrok.« 
(Primož Kristan)

» … Meni osebno je bilo naj-
bolj všeč, ko so otroci zaplesali, 
nato pa smo se jim starši pri- 
družili. Ob tem sem se za roko 
držala z učiteljico, ki je bila 
tudi moja razredničarka, tako 
da sem se res vrnila v šolske 
čase.« (Katja Zdravje)

Na odprtem dnevu smo kot 

po navadi zbirali tudi denar 
za šolski sklad. Posamezni-
kom in podjetjem se najlepše 
zahvaljujemo tako za denarne 
prispevke kot tudi druge do-
nacije.

Ples z Evo

Nastop v 1. razredu

Razstava starih šolskih potrebščin je zanimala male in velike.

Ustvarjanje v 3. razredu

Želvica šolskega sklada
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Naj končam s še dvema 
mislima iz naše knjige vtisov:

»Še enkrat smo se prepri-
čali, da imamo v našem kraju 
izjemno, predvsem pa zelo ure-
jeno šolo in mislim, da smo na 
to lahko vsi ponosni.« (Gregor 
Žagar)

»Odprti dan šole v pravem 
smislu. Mislim, da lahko staro 
slikovno dokumentacijo po-
novno pripravite prej kot pa ob 
naslednjem desetletju.« (Sabi-
na Prislan)

Hvala vsem, da ste prišli in 
praznovali z nami. Veseli smo, 
da smo z vami lahko delili 
utrinke iz sedanjosti in prete-
klosti te naše in vaše prelepe 
šole. Zagotovo ne bo treba ča-
kati celo desetletje, da se spet 
srečamo!

  Nataša Skočir, 
koordinatorica dneva 

odprtih vrat 

Stojnica s pecivom

Kviz o naši šoli

Na odprtem dnevu OŠ Ig so najpogumnejši obiskovalci 
preverili svoje znanje o naši šoli v kvizu, ki smo ga vodili 
tretješolci PŠ Iška vas. Vabimo te, da svoje znanje o naši 

šoli preveriš tudi ti. Pred teboj je 10 vprašanj v zvezi z našo šolo. 
Vzemi svinčnik in obkroži črke pred odgovori, za katere misliš, 
da so pravilni. 
1. Prva šolska stavba na Igu je bila zgrajena pred več kot 100 

leti. Kdaj?
a) Pred 157 leti.
b) Pred 175 leti.
c) Pred 1.000 leti.

2. Kaj je danes v nekdanji šolski stavbi?
a) Naselje koliščarjev.
b) Občina.
c) Gasilni dom.

3. Pred 50 leti se je zgodilo nekaj pomembnega v zvezi z našo 
sedanjo šolsko stavbo. Kaj?
a) Zgrajena je bila nova šola.
b) Na strehi nove šole je pristalo letalo.
c) V novi šoli se je začel pouk.

4. Naša šola ima danes lepo športno dvorano. Ko športne dvo-
rane še ni bilo, so učenci za šport uporabljali staro telovad-
nico in asfaltirano igrišče. Kaj od obojega so imeli prej na 
voljo?
a) Igrišče je bilo asfaltirano, preden je bila zgrajena stara telo-

vadnica. 
b) Stara telovadnica je bila zgrajena, preden je bilo asfaltirano 

igrišče.
c) Staro telovadnico in asfaltirano igrišče je šola dobila hkrati. 

5. Skozi leta je ižansko osnovno šolo vodilo nekaj ravnateljic in 
ravnateljev. Kdo od naštetih ni vodil šole?
a) Stanka Rebolj. 
b) Biserka Vičič Malnar.
c) Ljubo Šercer.

6. Osnovno šolo Ig obiskujemo učenci z Iga, Golega, Dobravice, 
s Sarskega, Kremenice, z Rogatca nad Želimljami, Visokega, 
iz Iške Loke, Matene, Staj, Kota, Tomišlja, Bresta, Vrbljen, 
Strahomerja, Selnika, Škrilj, Zapotoka, Iške vasi, Iške, Pod-

kraja, Drage, Suše, s Podgozda in z Gornjega Iga. Do 4. ra-
zreda nekateri učenci obiskujejo pouk na podružnični šoli. 
Koliko podružnic ima Osnovna šola Ig?
a) Tri. 
b) Štiri.
c) Pet.

7. Na naši šoli je letos 600 učencev, ki obiskujejo pouk v oddel-
kih od prvega do devetega razreda. Na PŠ Golo so trije od-
delki, PŠ Iška vas in PŠ Tomišelj imata letos po dva oddelka, 
po enega s kombiniranim poukom. Koliko oddelkov pa je v 
tem šolskem letu na matični šoli?
a) 20.
b) 22.
c) 50. 

8. Na matični šoli se začenja pouk ob 8.20. Kdaj se konča 4. šol-
ska ura?
a) Opoldne.
b) Ob pol enih.
c) Ob štirih.

9. Naša šola organizira šolo v naravi za dve tretjini razredov. V 
katerih razredih naši učenci ne gredo v šolo v naravi?
a) V prvih treh razredih.
b) V 1., 2. in 9. razredu.
c) V zadnjih treh razredih.

10. Katere so vrednote naše šole, zapisane v vzgojnem načrtu 
naše šole?
a) Spoštovanje, znanje, odgovornost, prijateljstvo in skrb za 

čisto okolje.
b) Učenje, medsebojna pomoč, zdrava prehrana, gibanje, redo-

ljubnost.
c) Zamujanje k pouku, izogibanje domačim nalogam, goljufa-

nje med preizkusi znanja, slabo govorjenje o drugih, upora-
ba prenosnega telefona pri pouku.

Čestitamo, prišel si do konca kviza! Zdaj lahko preveriš pravil-
nost svojih odgovorov tako, da jih primerjaš z rešitvami – najdeš 
jih spodaj.

Tretješolci PŠ Iška vas

Rešitev Kviza o naši šoli: Odgovor c je pravilen pri tretjem in petem 
vprašanju, odgovor b je pravilen pri drugem, sedmem in devetem vpra-
šanju, pri preostalih vprašanjih pa je pravilen odgovor a. Če imaš 10 
ali 9 pravilnih odgovorov, je tvoje znanje o naši šoli odlično! Če imaš 
8 pravilnih odgovorov, zelo dobro poznaš OŠ Ig. Če imaš 7 ali 6 odgo-
vorov pravilnih, je tvoje poznavanje šole dobro. 5 pravilnih odgovorov 
pomeni, da lahko rečeš, da zadosti veš o ižanski osnovni šoli. Manj kot 
polovica pravilnih odgovorov pa pomeni, da se moraš več pogovarjati s 
šolarji in še kdaj priti na odprti dan OŠ Ig ter si ogledati bogate šolske 

kronike, zdaj pa si preberi nekaj pojasnil k najtežjim vprašanjem: As-
faltirano igrišče je šola dobila pred 45 leti, staro telovadnico pa 10 let 
kasneje; pred 14 leti so staro telovadnico porušili in namesto nje zgra-
dili športno dvorano. Ljubo Šercer je narodni heroj, ki je 26-leten umrl v 
drugi svetovni vojni pri Tomišlju in je ižanska osnovna šola dolga leta 
nosila njegovo ime; Stanka Rebolj je našo šolo vodila 22 let, pred petimi 
leti pa jo je nasledila Biserka Vičič Malnar. V letošnjem šolskem letu so 
učenci 4., 5., 6. in 8. razreda razporejeni v tri oddelke, v preostalih razre-
dih pa sta po dva oddelka.
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Dobili smo medaljo

Prihaja pomlad in z njo tudi daljše bivanje na prostem. Rač-
ke smo tako sončen dan izkoristile za športno dopoldne. 
Preizkusili smo se v plazenju, skokih, teku, igrah z žogo ter 

drugih gibalnih spretnostih. Ker še nismo veliki in ne moremo z 
avtobusom na Hipodrom Vrbljene, kjer je bil kros za starejše ot-
roke, smo si dejavnosti postavili kar na naši terasi in travniku. Za 
svoje športno udejstvovanje smo si prislužili tudi modro medaljo, 
na kar smo bili zelo ponosni.

  Skupina Račke iz enote Krimček

V prenovljenem peskovniku Športne aktivnosti na prostem

Pomlad na Hribčku

Pomlad smo na Hribčku preživljali na najrazličnejše načine. 
Spoznali smo gozdno igralnico in se v njej veselo igrali z 
naravnim materialom, v tednu knjige smo v igralnicah pos-

tavili razstave svojih najljubših knjig ter razstave knjig iz otroštva 
naših mamic in očkov, starejši otroci pa smo poleg tega pripravili 
še razstavo svojih lastnih slikanic. Po prvomajskih praznikih pa 
smo se znašli na prenovljenem peskovniku našega igrišča – z nav-
dušenjem ga uporabljamo in čas na igrišču zelo radi preživljamo 
v njem.

  Enota Hribček

Mucki na mini počitnicah

Prvič daleč stran od doma, brez mamic in očkov! Vendar smo 
bili zelo pogumni. Tista redka solzica, ki se je prikradla na 
lička, se je v objemčku hitro posušila. Kako tudi ne! Saj se 

nam je dogajalo veliko zanimivih stvari.
Prvi dan smo že na poti v Lipico obiskali Škocjanske jame. Po-

poldne smo se naskakali na napihljivem gradu, praznovali Arni-
jev rojstni dan, plesali in peli. Po večerji smo utrujeni hitro zas-
pali. Drugi dan smo si ogledali kobilarno in muzej. Med našim 
počitkom je prenehalo deževati in popoldne smo lahko obiskali 
ponija ter se vozili s kočijo. Zadnji dan smo igrali golf in se vozili 
z avtomobilčkom. Bilo je zelo zabavno!

  Skupina Mucki

Mucki in lipicanci

Prvič na počitnicah

Končno smo tudi otroci iz skupine Polžki dočakali naše prve 
skupne počitnice. V ponedeljek smo se polni pričakovanj 
odpravili z avtobusom na pot proti Lipici. Na poti smo se 

ustavili v Škocjanskih jamah, kjer smo v temni jami iskali velikana. 
Ko smo končno prispeli v Lipico, smo zares začeli naše poči-

tnice. Počitnice v Lipici so bile zelo zanimive, saj smo veliko stva-
ri počeli prvič. Igrali smo mini golf, se vozili z avtomobilčkom, 
spoznali ponije, ki smo jih lahko tudi ljubkovali. S kočije smo si 
ogledali celotno posestvo. Spoznali smo tudi dom lipicancev in 
njihovo zgodovino ter si za nameček ogledali predstavo v areni. 
Na počitnicah pa je bila seveda glavna zabava in igra, kjer smo 
spoznali nove prijatelje. Za nekatere izmed nas so bile to tudi 
prve počitnice brez očijev in mamic. In veste, kaj vam povemo? 
Mi smo pogumni Polžki, saj nas je na vsakem koraku spremljal 
nasmeh, in mi solzic ne poznamo.

  Polžki iz enote Hribček

Obiskali smo Škocjanske jame.
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Dolina Drage pri Igu in opekarstvo 

Kadri Opekarne Draga skozi čas
Na obrobju Ljubljanskega barja in v Ljubljani je bilo precej opekarn, zato so posamezna opekarska 
podjetja morala nenehno izvajati spremembe ter se prilagajati zahtevam kupcev in razvoju 
sosednjih opekarn. Pri tem je igrala pomembno vlogo politika kadrovanja, tj. načrtovanje in 
izbira zaposlenih, kajti iz izkušenj vemo, da samo pravilno izbrani delavci pripomorejo k novim 
uspehom in razvoju podjetij. 

V Opekarni Draga v dra-
ški dolini je bil vsesko-
zi v času njenega obra-

tovanja precejšen problem 
pomanjkanje kadrov. Zato je 
najbolj prav, da se, preden zač-
nemo s podrobnejšim opisom 
opekarstva na JV obrobju Lju-
bljanskega barja, poglobimo v 
problematiko in strukturo ka-
drov od ustanovitve Opekarne 
Draga do njenega zaprtja. Naj-
bolj nas seveda zanima, kdo je 
začetnik opekarske dejavnosti 
pri nas, kako se je ta razvijala, 
kdo je vodil in kdo je v opekar-
ni delal. To za nazaj ni enostav-
na naloga, ker se o opekarstvu 
v dolini Drage v preteklosti ni 
veliko sproti zapisovalo, zato 
lahko samo ugotavljamo, da je 
podatkov za podrobnejši opis 
ali analizo malo, da obstajajo 
luknje in praznine, ki jih bo 
vse težje ustrezno zapolnjeva-
ti z izgubljenimi podatki, kajti 
direktorji in delavci, ki so se s 
to dejavnostjo ukvarjali, so ve-
činoma že preminuli, tisti, ki 
so še živi, pa so v globoki sta-
rosti in večinoma zaradi zdra-
vstvenih razlogov nedostopni. 

Kljub objektivnim in sub- 
jektivnim težavam pri prido-
bivanju podatkov o opekarski 
dejavnosti v dolini Drage smo 
določene podatke izbrskali in 
razbrali iz pogovorov z neka-
terimi kadri draških opekarn 
in njihovimi svojci. Prav je 
torej, da bralcem predstavimo 
naše sogovornike in dobljene 
rezultate, ki so nam pomagali 
sestaviti mozaik opekarniških 
objektov, tehnološkega razvo-
ja in obsega proizvodnje ope-
ke v dolini Drage. 

Pri poglavju o kadrih nam 
je največ pomagala članica 
Cominove družine in upra-
ve Opekarne Draga Milena 

Čampa, roj. Comino, hči Iva-
na Comina, zadnjega lastnika 
opekarne pred nacionalizacijo 
leta 1948. Podatki so zbrani z 
metodo pogovorov z dostopni-
mi delavci Opekarne Draga, ki 
jih je v letu 2015 opravil avtor 
tega prispevka. 

Obdobje družin Aita in 
Comino (1895–1948)

Glavne zasluge pri gradnji 
in ustanavljanju prvih ope-
karn ob jugo vzhodnem in 
vzhodnem robu Ljubljanskega 
barja imata italijanski družini 
Aita in Comino, ki sta s seboj 
prinesli ne samo kapital tem-
več tudi opekarniško znanje 
ter mojstre zidarje, pečarje 
in kurjače. Posebne zasluge 
za razvoj opekarstva v dolini 
imajo Angelo Aita, ki je usta-
novil prvo poljsko Opekarno 
Draga, Alojzij Comino, ki je 
ves čas najtesneje sodeloval z 
Aito in po smrti Aite dve leti 
vodil opekarno ter Ivan Co-
mino, zadnji člen opekarske 
družine Comino, ki je bila z 
zakonom o nacionalizaciji leta 
1948 razlaščena in s katerim 
je Opekarna Draga prešla v 
družbeno last.

Prve težave pomanjkanja 
kadrov v opekarski obrti v do-
lini Drage so se pojavile že pri 
ustanovitelju opekarne Ange-
lu Aiti. Bil je tujec in domačini 
mu še niso dovolj zaupali. De-
lavci v sosednjih opekarnah so 
bili kljub zahtevnemu in mu-
kotrpnemu delu slabo plačani, 
domačini, ki so se večinoma 
preživljali s kmetovanjem, pa 
so imeli težaškega dela dovolj 
že doma na svojih kmetijah. 
Še najhujše je bilo dejstvo, da 
kmetje niso imeli potrebnega 
opekarskega znanja, ker niso 
imeli tovrstnih šol niti opekar-

niških izkušenj, skratka za to 
delo niso bili usposobljeni. 

Angelo Aita (1895–1920), 
ustanovitelj Opekarne Draga, 
je začetno pomanjkanje ka-
drov reševal tako, da je prvo 
ekipo delavcev pripeljal s se-
boj iz kraja Buja v Furlaniji 
Julijski krajini. Angelo Aita, 
pionir opekarstva na južnem 
in vzhodnem obrobju Lju-
bljanskega barja in ustanovi-
telj poljske in pozneje parne 
Opekarne Angelo Aita Draga, 
rojen 5. 8. 1845 v Buji v Furlani-
ji, je po rušilnem ljubljanskem 
potresu (1895) konec 19. stole-
tja z namenom, da v Dragi pri 
Igu postavi tovarno za izdela-
vo opeke, prihajal s svojimi so-
delavci ter pregledoval teren v 
okolici Drage in Škofljice, tam 
iskal primerno glino za izdela-
vo opeke in se sprva s sodelav-
ci vračal nazaj v Bujo (Italija). 
Kmalu si je v Dragi preskrbel 
začasno bivališče, obdržal pa 
je italijansko državljanstvo. 
Leta 1905 si je v Dragi zgra-
dil družinsko hišo in se tam 
stalno naselil skupaj z ženo 
Katarino Franz, rojeno 12. 8. 
1852 v Buji (Furlanija Julijska 
krajina). Leta 1908 je v Dragi 
postavil Opekarno Aita Ange-
lo. Avstroogrsko državljanstvo 
je dobil leta 1916. Njegov stal-
ni sodelavec Alojzij Comino, 
ki je bil 28 let mlajši, je ves čas 
zvesto sledil svojemu deloda-
jalcu. Aita mu je zelo zaupal 
ter ga izbral za svojega po-
močnika. Comino se je kmalu 
poročil z Aitino edinko Marijo 
in postal njegov zet. Angelo 
Aita je umrl 18. 11. 1920.

Po Aitovi smrti je parno 
opekarno prevzel njegov zet 
Alojzij Comino, ki se je rodil 
14. maja 1972 v Buji. Po smrti 
Angela Aite je skupaj z ženo 

Marijo, roj. Aita, vodil parno 
Opekarno Angelo Aita Draga, 
kar je žal trajalo le dve leti, kaj-
ti leta 1922 je mnogo premlad 
umrl, star komaj 50 let. Alojzij 
Comino je prvi član opekarjev 
iz italijanske družine Comino. 
Imel je pet hčera (Štefka, Ka-
tarina, Marija, Mafalda in Al-
bina) ter tri sinove (Ivan, Ciril, 
Oto), opekarsko tradicijo pa 
sta nadaljevala samo najstarej-
ši sin Ivan, ki je prevzel parno 
Opekarno Draga, in drugi sin 
Ciril, ki je po materini smrti 
leta 1938 postal lastnik Ope-
karne Aita Angelo Škofljica. 

Parno opekarno v Dragi je 
torej za svojim možem najprej 
nasledila žena Marija Comi-
no, rojena 20. 6. 1872 v Buji, 
po njeni smrti leta 1938 pa 
njen najstarejši sin Ivan Co-
mino, rojen 23. 6. 1901 v Dragi. 
Osnovno šolanje je končal na 
Igu, srednjo šolo (nemško) pa 

Ivan Comino, opekarnar in 
posestnik v Dragi, je Opekarno 
Draga takoj po uradnem pre-
vzemu elektrificiral in s tem 
dejanjem omogočil strojno 
proizvodnjo opeke.
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v Kočevju. S 15 leti je že delal 
v parni opekarni pri Aiti, kjer 
je pridno nabiral opekarsko 
znanje in izkušnje. Takoj po 
prevzemu Opekarne Draga 
leta 1938 se je zaradi poveča-
nega povpraševanja po opeč-
nih izdelkih v ugodnih tržnih 
razmerah odločil, da zgradi 
sodobnejšo strojno Opekarno 
Comino Ivan Draga. Šlo je za 
povsem nov elektrificiran tro-
delni objekt, ki ga je simboli-
ziral 45 m visok dimnik (28 m 
nižji od ljubljanskega nebotič-
nika, ki je bil najvišja stavba v 
Kraljevini Jugoslaviji in enaj-
sta v Evropi), na katerem so si 
štorklje spletle svoje gnezdo 
in gnezdile v njem vse do nje-
govega rušenja okoli leta 1983. 
Rušenje dimnika Cominove 
opekarne je izvedel Geološki 
zavod Slovenije. 

Opekarna je bila po ma-
terini smrti zaradi visokih 
izplačil dot bratom in sestram, 
stroškov obnovitvenih del na 
stavbah in lesenih lopah ter 
stroškov obnovitve dotrajanih 
strojev in nakupa novih v tež-
kem finančnem stanju. Že pred 
tem je imel Ivan majhno elek-
trarno, s katero je z elektriko 
oskrboval hišo. Transformator 
je stal pri kapelici. Z elektrifi-

kacijo oz. posodobitvijo ope-
karne se je ta preimenovala iz 
parne Opekarne Aita Angelo 
v strojno Opekarno Comino 
Ivan Draga. 

Po vrnitvi iz internacije je 
bil izvoljen za predsednika 
Krajevnega odbora Ig. Ope-
karno Draga je dal Obnovitve-
nim zadrugam v najem in bil 
njihov upravitelj vse do konca 
aprila leta 1948, ko je stopil v 
veljavo zakon o nacionalizaci-
ji, po katerem je bil Ivan raz-
laščen, čeprav je bil ves čas 
sodelovec OF in NOV. Takoj 
po nacionalizaciji so mu po-
nudili vodilno mesto upravni-
ka v Mariborskih opekarnah, 
kar pa je zaradi oddaljenosti 
in ločitve od družine v Dragi 
odklonil. Pred vojno je Ivan v 
dolini Drage sproti dokupo-
val parcele z glino od okoliš-
kih kmetov, tako da je bil tudi 
eden od večjih posestnikov v 
dolini Drage. Opuščene glino-
kope je namreč sproti zasipa-
val s čemažo (pepel in opečni 
odpadki), teren na ta način 
izravnaval ter ga spreminjal v 
travnike in njive. Po razlastitvi 
se je raje posvetil kmetovanju, 
kot da bi prevzel mesto uprav-
nika Mariborskih opekarn, saj 
je imel 17 ha veliko posest, dva 

para konjev in devet glav go-
vedi. 

Ivan Comino, opekarnar in 
posestnik, je bil velik sloven-
ski rodoljub. Vse svoje življe-
nje je posvetil boju za boljše 
življenje slovenskega naroda 
ter osvoboditev Slovencev in 
slovenskega ozemlja izpod fa-
šizma in okupatorjev. Že pred 
vojno je bil goreč pristaš na-
predne stranke, med vojno pa 
zelo aktiven član Osvobodilne 
fronte ter partizan Krimskega 
odreda. Ves čas je finančno in 
materialno podpiral partizane 
in delovanje OF. Po vojni je 
bil izvoljen za prvega predse-
dnika Krajevnega odbora Ig. 
Med drugo svetovno vojno je 
bil dvakrat interniran: najprej 
v Padovo, potem v Dachau. 
Leta 1946 je svojo strojno Ope-
karno Draga dal v najem Ob-
novitvenim zadrugam Ig (Ig, 
Škrilje, Golo, Iška) in prevzel 
mesto upravnika. Bil je zad-
nji privatni lastnik Opekarne 
Draga, ki je aprila leta 1948 
prešla v državne roke. 

Drugo veliko pomanjkanje 
delovne sile se je v Opekar-
ni Draga pojavilo med drugo 
svetovno vojno in po njej. Voj-
na je namreč zahtevala veliko 
žrtev še zlasti med moškimi. 

Poleg žrtev je bilo med vojno 
veliko domov ter kmetijskih 
in drugih objektov porušenih. 
Posledično je povpraševanje 
po gradbenem materialu nara-
slo in je zdaleč presegalo zmo-
gljivost opekarn v ljubljan-
skem prostoru, tako da so po 
vojni do opeke lahko prišla le 
državna podjetja. 

In kako je lahko prišel po 
vojni do gradbenega materia-
la navaden državljan? Da bi si 
po vojni zagotovili delavce, so 
opekarnarji uvedli prednostne 
liste za nakup gradbenega 
materiala. Državljan, ki se je 
zaposlil v domači opekarni, je 
bil takoj vpisan v prednostno 
listo. Po dveh letih zvestobe 
je imel prednostno pravico do 
takojšnjega nakupa opeke. S 
tem je bil priliv delovne sile 
zagotovljen, domačini pa so 
lahko tako kupovali gradbeni 
material, zidali hiše in kmetij-
ske objekte. 

 Stevo Dozet, 
doktor geologije, in  

Maja Zupančič

Prihodnjič: Povojni direktorji 
in uprava Opekarne Draga

Pot barjanska okna odprta
V sredo, 13. aprila 2016, 

so se v Podkraju zbra-
li partnerji projekta 

LOKNA (Javna ustanova Pri-
roda, Mesto Krk, Geodetski 
inštitut Slovenije in Javni za-
vod Krajinski park Ljubljan-
sko barje), predstavnica Mi-
nistrstva za okolje in prostor, 
izvajalci del na Poti barjanska 
okna, predstavniki Zavoda RS 
za varstvo narave, predstav-
nici Občine Ig in domačini. 
Po uvodni predstavitvi poti 
v Podkraju so se sprehodili 
do Strahomerskih oken, kjer 
je urejen razgledni podest 
z interaktivnimi orodji. Na 
razglednem podestu so zbra-
ne nagovorili v. d. direktorja 
KP Janez Kastelic, direktorica 

vodilnega partnerja projekta 
LOKNA Sonja Šišić in vse-
binski upravljavec projekta 
LOKNA na strani KPLB Maša 
Bratina.

Barjanska okna so izviri na 
območju Ljubljanskega barja 
in na njegovem obrobju. Naj-
več jih je na meji med prodni-
mi nanosi reke Iške in Barjem. 
Če vas zanima, zakaj prihaja 
voda na plan prav tam, vam ne 
preostane drugega, kot da se 
odpravite na pot. 

Nova pot v parku meri malo 
manj kot 2 kilometra in pote-
ka večinoma po makadamskih 
in poljskih poteh. Na pot se 
lahko odpravite iz Lip, Pod-
kraja ali Bresta. Za pot boste 
porabili okoli pol ure hoje. Ob 

 DOBRO JE VEDETI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rezanje traku ob odprtju   Anton Žvanut
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reki Iški se Pot barjanska okna 
sreča s potjo ob reki Iški – Ok-
ljuk, nedaleč stran pa je tudi 
Koščeva učna pot. Na obmo-
čju med Lipami, Podkrajem in 
Brestom so zdaj kar tri izredno 
zanimive učne poti. Narava se 
je odela v zeleno in sonce še ni 
prevroče, zato je zdaj najbolj-
ši čas za obisk urejenih poti v 
parku.

Pot je bila urejena v sklopu 
projekta Ohranjanje in promo-
cija vodnih biotopov – kali in 
barjanska okna za prihodnost 
(LOKNA), ki je sofinanciran 
iz programa teritorialnega 
sodelovanja Slovenija Hrva-

ška 2007–2013. V aprilu so se 
končale tudi ostale aktivnosti 
projekta LOKNA. Javni zavod 
Krajinski park Ljubljansko 
barje je v tem projektu izvedel 
popis 54 barjanskih oken na 
Barju, s partnerji projekta je 
postavil metodologijo varova-
nja barjanskih oken in krških 
kalov, izvedel je delavnice 
na temo barjanskih oken in 
krških kalov za osnovnošolce 
z Barja ter izmenjavo otrok iz 
osnovnih šol na Krku in Barju 
(poleg OŠ Brezovica in OŠ Bo-
rovnica je sodelovala tudi OŠ 
Ig). V sklopu projekta pa so 
bila izdana tudi informativna 

gradiva: letak, plakat in tro-
jezična brošura, ki si jih lah-
ko ogledate na spletni strani 
projekta LOKNA in parkovni 
spletni strani. V tiskani obliki 
bomo informativna gradiva 
v maju razdelili barjanskim 
osnovnim šolam in knjižni-
cam. 

 

 Maša Bratina,  
Krajinski park  

Ljubljansko barje 

Pri odkrivanju barjanskih oken nam je pomagal  
domačin Jože Kraševec.   Pavel Bratina

Učenci iz OŠ Ig na izmenjavi   Anton Žvanut

Karta poti, avtor: Marijan Pečar

V tednu slovenskih naravnih parkov  
Krajinski park Ljubljansko barje 
vabi na brezplačno vodenje po

Poti barjanska okna 
in delu Poti ob reki Iški - Okljuk.

Dobimo se v soboto, 28. 5. 2016 ob 9.00
pri cerkvici sv. Janeza Krstnika v Podkraju.

Od izvira Šentjanž se bomo sprehodili po gozdnem robu 
do izhodišča Poti barjanska okna v Podkraju in nadaljevali 
naprej do Strahomerskih oken ter Jevšnika. Tam se bomo 
spoznali še z Okljukcem, ki nas bo ob reki Iški pospremil 
do Gostišča Kolišče v Lipah. Vodenje se konča v Lipah oko-
li 12.00. Pot od Podkraja do Lip meri 4 kilometre in poteka 
večinoma po poljski poti. Priporočamo pohodno obutev in 
oblačila, ki jih prilagodimo vremskim razmeram.
Udeležba na vodenju je brezplačna, zaradi lažje organizaci-
je vodenja pa so obvezne prijave najkasneje do 26. 5. 2016 
do 12.00 na telefon: 08 2052 350 ali na info@ljubljansko-
barje.si.

Prisrčno vabljeni!
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in  

Svet vaške skupnosti Podkraj
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Razvoj naselja Kot – vizija
Naselje Kot ima poseb-

no vlogo v čebelar-
stvu, zato smo razvili 

vizijo razvoja v obliki koncep-
ta revitalizacije območja z 
navezavo na čebelarstvo. Ce-
loten poseg čebelarske vizije 
obsega: zasnovo učne poti in 
utrditev nekaterih gozdnih 
stez, novogradnjo treh objek-
tov, obnovo starega zaklonišča 
ter obnovo ruševine starega 
skednja. Skozi vas in Krimski 
gozd je speljana čebelarska in 
gozdna učna pot, ki se zaklju-
či na obravnavani lokaciji, kjer 
so predvideni novi objekti. 
Predviden pritlični objekt, ki 
je prikazan vzdolž ceste, smo 
uporabili kot prostor predela-
ve medu. Restavraciji in mu-
zeju smo prostor namenili v 
enonadstropnem objektu, ki je 
postavljen pravokotno na ces-
to. V nadstropju je zamišljen 
majhen muzej kot zaključek če-
belarske učne poti. V pritličju 
pa je vsem obiskovalcem vasi 
namenjena restavracija, ki se s 

steklenimi stenami odpira pro-
ti severu, gozdu in notranjemu 
atriju. Organizacija stavb je za-
snovana tako, da tvori letni vrt, 
na katerem je možen počitek, 
za mlajše obiskovalce pa so 
tudi igrala. Tretji in najmanjši 
objekt je namenjen pridelavi 
medice. Obnovljeno zaklo-
nišče bi služilo shranjevanju 
medenih izdelkov, vendar je 
glavni namen v obogatitvi za-
nimivosti naselja. Prenovljeni 
ruševini skednja bi spremenili 
namembnost ter jo uporabili 
za skladiščenje in manjšo pro-
dajalno spominkov.

Učna pot Kot – učenje 
zgodovine čebelarstva
1. Obiskovalce ob zavijanju 

na lokalno cesto v naselje 
pozdravi čebelji panj. Ta 
ima predvsem oglaševalsko 
funkcijo in naznanja dejav-
nost prebivalcev Kota.

2. Ob košarkarskem igrišču je 
dovolj prostora za parkira-
nje obiskovalcev.

3. Prva postaja na poti je 
najstarejši čebelji panj v 
naselju. Gibanje po naselju 
usmerjajo kažipoti. 

4. Panje spremljajo učne table. 
Tu se obiskovalce usmeri 
na naravoslovno pot skozi 
gozd po novem delu steze.

5. Predviden novi čebelnjak, 
ki bi popestril program 
učne poti. 

6. Zadnja postaja je turističen 
objekt, kjer se predstavi pri-
delava in predelava medu 
in ponudi pokušnjo medu 
in drugih lokalnih čebelar-
skih izdelkov.

Vizija čebelarske poti je 
namenjena tako širšim upo-
rabnikom, obiskovalcem kot 
tudi lokalnemu prebivalstvu, 
da se s skupno idejo 'čebelji 
produkt' v vsaki hiši ponovno 
povežejo v enotno skupnost. 

  Avtorji projekta: 
Oskar Cafuta, Kristijan 

Lavtižar, Andraž Tufegdžić, 
Aritz Etxeberria, Vojta Bis.

Predstavljena naloga je nasta-
la pri vajah za predmet rural-
no načrtovanje, 3. letnik. 

Ali nas bo tudi pelinolistna ambrozija letos presenetila?
Vremenski pojavi so nas 

letos obdarili z nepričako-
vanimi pojavi od visokih tem-
peratur pozimi do poznoapril-
skega snega. Želim si, da bi 
nas tudi tujerodna in v občini 
Ig močno prisotna ambrozija 
presenetila s tem, da letos ne 
bi cvetela, vendar so želje eno, 
dejstva pa utegnejo biti pov-
sem drugačna. 

Verjetnost, da bi se taka 
želja izpolnila, je skoraj nična, 
razen če bo snežilo večkrat v 
avgustu. Da se ne bi še naprej 
širila, bomo tisti, ki nas njen 
pojav skrbi, organizirali prikaz 
spoznavanja ambrozije, name-
njen predvsem obdelovalcem 
kmetijskih zemljišč. Lani smo 
namreč opazili, da se ambro-
zija tam, kjer smo jo predlani 

prostovoljke in prostovoljci 
zagnano in pravočasno pulili, 
ni razrasla. Lansko leto je tudi 
občina pravočasno in dobro 
poskrbela za košnjo robov cest 
in poti, zato pa je je bilo obilo 
na posameznih kmetijskih po-
vršinah, kamor prostovoljci sa-
movoljno ne smemo.

Predpisi zato določajo, da 
mora za odstranjevanje po- 

skrbeti lastnik ali najemnik. Če 
tega ne stori, mu grozijo kazni. 

Ker je ambrozijo pred pol-
nim razcvetom težko prepo-
znati, bomo organizirali pri-
kazovanje in spoznavanje na 
primerni lokaciji. Podrobneje 
o tem v prihodnji številki Mo-
stiščarja.

 Janez Vrhovec

Situacija Koncept prihoda obiskovalcev - učna pot Kot
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Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

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

Ižanske pevke na koru ljubljanske stolnice

Zahvala

Župnijska Karitas Ig se 
iskreno zahvaljuje vsem 
za velikodušno pomoč 

pred velikonočnimi prazniki 
(darovi za butarice, voščilnice, 
prostovoljne denarne prispev-
ke, hrano in higienske pripo-
močke, oblačila …), saj smo 
lahko s tem polepšali praznike 
ljudem v stiski iz naših župnij 
ter jih obdarili še z nekaj dobro-
tami (potica, šunka, mleko …). 
Z drobnimi pozornostmi smo 
obiskali tudi starejše po domo-

vih za starejše. Za bolne in sta-
rejše, ki so jih obiskali v dnevih 
velikega tedna naši župniki, pa 
smo tudi pripravili drobne po-
zornosti z namenom polepšati 
praznike. Posebej se zahvalju-
jemo trgovini Blatnik Merca-
tor, ki nam omogoča, da lahko 
zbiramo hrano in higienske 
pripomočke v njihovi trgovini 
na Igu. Vsem smo hvaležni za 
veliko dobroto in pomoč. 

 Župnijska Karitas Ig

Sv. maša in molitev  
za domovino

Vsako prvo soboto v 
mesecu je ob 16.00 v 
ljubljanski stolnici mo-

litev za domovino. V soboto, 7. 
maja, so pevke Ženskega pev-
skega zbora Ig prepevale pri 

sv. maši in molitvi za domovi-
no v cerkvi sv. Nikolaja. Vsak 
mesec se zbranim pridružijo 
različni zbori iz vse Slovenije, 
ki popestrijo dogajanje.

  Alenka Jeraj

Naša hrbtenica v povezavi z občutki in 
psihosomatskim ozadjem

Spomnimo se, kako smo 
se učili, kaj vse sestavlja 
našo hrbtenico. Poskušaj-

mo hitro našteti, koliko vretenc 
jo sestavlja. Koliko jih je (tako 
rečeno) zlepljenih skupaj in kje 
sploh so, in če se je nekdo rodil 
z več vretenci, le kje so skrita? 

Vemo, koliko mišic in kit nas 
podpira pri sedenju ali pri hoji? 
Kako se naša medenica drži 
našega telesa? Kam je obešen 
naš ramenski obroč in zakaj so 
obrati, ki jih delamo, samou-
mevni? Zakaj lahko dvigujemo 
bremena, in to celo zelo težka? 

Zakaj lahko zdržimo v pre-
senetljivih situacijah vse od 
rojstva, dobe odraščanja … prek 
vseh poškodb in težav, ki jih 
zlahka premagamo in pozneje 
v odrasli dobi, ko nas sicer že 
pestijo malenkosti (ali pa tudi 
večje težave). Mogoče smo 
utrpeli poškodbe od nesreč, od 
dela in različnih drugih izzivov. 
Ja, vse to je naša hrbtenica, ki 
diha. Zdaj smo pomislili – kako 

pa nam pomaga pri dihanju? 
Seveda, ob vdihu se širi ter pri 
tem razširi prsni koš in rebra; 
ves limfni sistem in obtok gre v 
gibanje in skrbi za naše dobro 
počutje. Tudi živčevje nam ob 
tem priskoči na pomoč. 

Z dihanjem napolnimo naša 
pljuča in kadar smo pozorni, 
napolnimo trebušno votlino, 
dih naj poteka v srednji del 
okoli trebušne prepone, napol-
ni tudi predel pod ključnicami. 
Kadar dihamo plitvo in stresno, 
se to ne dogaja. Zato zdaj začne-
mo ozaveščati izdih, ko se naša 
rebra lepo podaljšajo v izdih in 
moč sprostitve ter dobrega po-
čutja se v nas še bolj poglobi. 
Vaja: naša hrbtenica diha

Stojimo, dobro ozavestimo 
stopala na podlagi, poravna-
mo peti in sprostimo kolena. 
Namestimo križnico in kolke, 
uredimo boke, roki visita ob 
telesu. Počasi začnemo ravnati 
križni del, ledveni del in prsni 
del hrbtenice, podaljšamo vra-

tni del hrbtenice. Naredimo 
nekaj ozaveščenih vdihov in 
izdihov. Sprostimo ramenski 
obroč, brado potisnemo naprej, 
nato jo potisnemo nežno nazaj. 
Glavo obrnemo levo in nato 
počasi desno ter se namestimo 
v sredino. Vajo lahko izvajamo 
nekoliko prilagojeno tudi sede. 

Zdaj ozavestimo sprostilne 
točke: nekajkrat odročimo in 
priročimo, štejemo vdih do 8 in 
počasi izdih do 16, nežno s pe-
tami rahlo udarjamo ob tla, glo-
boko vdihnemo in se z izdihom 
sproščamo. Počasi dvignemo 
roki nad glavo in pričnemo s 
spuščanjem v predklon; nežno 
zvijamo hrbtenico, dokler se 
ne spustimo z rokami do tal 
(če imamo probleme z očmi, 
ustavimo gib v predklonu). 
V predklonu nežno napnemo 
kolena in rahlo pokrčimo - po-
novimo 3x in potem začnemo 
dvigovati po posameznih vre-
tencih: najprej se dvigamo s 
predela križa in nato ledvene-

ga dela, roki drsita po nogah 
in za tem se začnemo dvigati 
s predelom prsne hrbtenice in 
nazadnje izravnamo še vratni 
del ter poravnamo glavo. 

Med izvajanjem, ki ga pono-
vimo vsaj 3x, mislimo na diha-
nje in sproščanje: zamislimo si, 
da z vsakim dihom napolnimo 
hrbtenico in prostore okrog 
vretenc s sončno svetlobo. Če 
nam domišljija dopušča, si 
lahko predstavljamo, da v mis-
lih nanesemo čudežno mazilo 
ter vretenca zmasiramo s tem 
mazilom. Preverite. Pomaga! 
Pomaga pozitivna misel in ne-
žno sproščanje – tako fizično 
kot miselno. Če pa vaja ne uspe 
ali nimate zdravilnih občutkov, 
smo vam na voljo ob ponede-
ljkih na vadbi ali prek e-pošte. 
Želim vam lepe majske dni in 
nekajminutno sprostitev po 
vsakem napornem delu, ki ga v 
tem času ne manjka.

 Tina Sešek,  
041/745-363

 ZDRAVO ŽIVLJENJE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Planinci PD Krim po gozdni učni 
pešpoti Draga
Ko sem doma tuhtala, 

kam se odpraviti za 
konec tedna, sem od 

planinskega društva Krim po 
e-pošti prejela vabilo na voden 
pohod po gozdni učni pešpoti 
Draga. Kot ljubiteljica narave 
in pohodništva sem se vabilu 
z veseljem odzvala.

Pri lovski koči lovske dru-
žine Ig v Dragi smo se zbra-
li v nedeljo, 17. 4. 2016, ob 9. 
uri. Tam nas je že pričakala 
naravovarstvenica PD Krim 
Simona Zorko, ki nam je v 
kratkih, vendar jedrnatih stav-
kih predstavila gozdno učno 
pešpot Draga. Ta leži v dolini 
Drage, ki je z odlokom razgla-
šena za naravno znamenitost 
– naravni spomenik z name-
nom, da se ohrani in varuje 
obstoječe stanje naravnih in 
kulturnih vrednot, varuje av-
tohtono rastlinstvo in žival-
stvo ter značilnosti neživega 
sveta. Zaradi izsuševanja Lju-
bljanskega barja je bil habitat 

ptic zelo prizadet, zato se je 
delno ohranil na območju rib-
nikov v dolini Drage. Današnji 
ribniki so nastali umetno, so 
pa za močvirske vrste rastlin-
stva in živalstva enakovredni 
naravnim. Naravni spomenik 
je močvirski prostor, ki sodi 
med ogrožena območja. Tako 
blizu Ljubljane, pa tako lep in 
bogat ekosistem.

Vodenje po gozdni učni 
pešpoti je prevzel Milan Po-
dlogar, gozdar z Zavoda za 
gozdove Slovenije. Pokazal 
in predstavil nam je različne 
drevesne in grmovne vrste 
ob poti, njihove značilnosti 
in posebnosti, ter uporabnost 
lesa, pri grmovnicah pa tudi 
uporabo cvetov in plodov. Še 
posebej mi je bilo zanimivo, 
da po rastju rastlin, predvsem 
značilnic, spoznamo, kako glo-
boka so rodovitna tla, so bazič-
na ali zakisana in ali je njihova 
matična podlaga apnenec, do-
lomit ali silikat. 

Z nami pa je bila tudi Mari-
ja Romšak, dobra poznavalka 
zdravilnih zelišč, njihovih pri-
pravkov in uporabe. Iz lastnih 
izkušenj nam je podala zna-
nje in informacije zdravilnih 
učinkov rastlin, kot da bi brala 
knjigo narave.

Pot smo sklenili na istem 
mestu, kot smo jo začeli, ob ve-
likem ribniku. Spoznali smo, 
da se v gozdu lahko poleg ak-

tivnega oddiha, rekreacije in 
svežega zraka naužijemo tudi 
znanja prvobitnosti narave.

 Anita Mehle 
 Simona Zorko

Na pohodu po medvedovih stopinjah
Kljub slabi vremenski 

napovedi smo se tri-
je člani odločili, da se 

odpravimo v Kočevje. Tokrat 
na krajši pohod – 32 km. Malo 
pred 4. uro smo prispeli na 
startno mesto k penzionu Tu-
šek jezero. Ob 4.30 smo s sve-

tilkami odrinili v temno oblač-
no jutro. Sledili smo znakom z 
zeleno medvedjo šapo. Pot nas 
je vodila mimo paleolitske-
ga najdišča Željnskih jam. Na 
robu vasi smo vstopili v gozd. 
Zdanilo se je že, ko smo pris-
peli v gozdni rezervat Pugled 

– Žiben. O nekdanjih koče-
vskih vaseh pričajo porušeni 
zidovi, vodnjaki in opuščeni 
sadovnjaki. Na poti do Roške 
žage nas je spremljal vonj po 
čemažu. Še dobro, da se nis-
mo ozirali na slabo vremensko 
napoved, saj smo na cilj prišli 
suhi. Tam nas je pričakal topel 
obrok. Po počitku nas je avto-
bus peljal nazaj na izhodišče.

Čestitali so nam in nam po-
delili diplome. Na poti domov 
smo si v Ribnici privoščili 
slasten sladoled.

  Simona Zorko 

Udeženci pohoda po gozdni učni poti Draga

Porušena kočevarska vas Šli smo po medvedovih stopinjah. 
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Krimko 2015/16 — vzponi na Krim
Vzponi od sredine sep-

tembra do sredine 
aprila pod imenom 

Krimko 2015/16 so končani. 
Redni obiskovalci opažamo, 
da nas je vedno več, ki se v 
koči ali pa zunaj nje, ko je ta 
zaprta, vpisujemo kot dokaz 
o opravljenem vzponu. Spod-
budno je, da imajo tudi mlaj-

ši svojo kategorijo. Izmed 23 
otrok sta največ vzponov op-
ravila brat in sestra Žiga in 
Neža Praprotnik, od odraslih 
pa Janko Skodlar iz občine 
Vrhnika, kar 146, 63 pa nas 
je opravilo nad 50 vzponov. S 
tem smo si pridobili priznanje 
zlati Krimko. Prav zanimivo 
bi bilo videti tudi vrstni red, 

če bi sešteli višinske metre, 
ki jih je posameznik opravil 
z vzponi. Tudi naša občanka 
Tončka Strle, ki sicer ostaja 
prva dama Krima, bi prido-
bila, tako sem prepričan, viš-
je mesto. Rekorderja Antona 
Košmrla izpred štirih let, ki je 
opravil kar 194 izmed 210 mo-
žnih vzponov, bo težko kdo 

premagal, saj se šteje le en 
vzpon v enem dnevu, tudi če 
jih napraviš več. No, bomo vi-
deli, kaj nam novega prinese 
naslednja sezona.

Janko Purkat 
  Milan Mesojedec

Voden pohod po 
Mokrškem hribovju 

O skrivnostnem Mokr-
škem pogorju obsta-
jajo raznovrstne zgod- 

bice in miti. Območje je orien-
tacijsko precej zahtevno, tako 
da ga poleg gozdarjev, lovcev 
in domačinov slabo poznamo. 
V Planinskem društvu Krim 
smo to pomlad prevzeli v 
skrbništvo zanemarjeno pla-
ninsko pot na 1.059 m visok 
Mokrc. Zdaj jo obnavljamo in 
urejamo. Želimo vam pokazati 
lepote obširnih gozdov, števil-
nih gozdnih cest in gozdnih 
vlak. Že zdaj pa vas vabimo 11. 
junija z Zavodom za gozdove 
Slovenije na pohod in ogled 
osrednjega dela tega območja, 
oziroma na vse mokrške vr-
hove nad tisoč metrov – teh je 
kar osem. V treh urah, kolikor 
predvidevamo, da bomo pot-
rebovali za krožno pot, začenši 
pri Logarnici, se bomo sezna-

nili z domačimi imeni posa-
meznih lokacij, s spravilom 
lesa nekoč in danes, zvermi in 
drugimi prebivalcih Mokrca, 
pomembnimi dogodki iz zgo-
dovine tega področja itd. Torej 
zberemo se v soboto, 11. junija, 
ob 8. uri pri gasilnem domu na 
Golem, od koder se bomo sku-
paj z avtomobili odpeljali do 
Logarnice na Mokrcu. Zaradi 
prevozov (tudi če bi kdo želel 
prevoz z Iga, naj to sporoči ob 
prijavi) in druge organizacije 
vas prosimo, da se za pohod 
prijavite na pdkrim@gmail.
com ali telefon 051/369-213.

 Janko Purkat,  
vodnik PZS

Prvomajski 
pohod na Krim
Društvo TKŠ je tudi le-

tos organiziralo tradi-
cionalni prvomajski 

pohod na Krim. Člani društva 
in vaščani smo bili pripravlje-
ni, vendar nam žal vreme le-
tos ni bilo naklonjeno. Najbolj 
vztrajnih in odločnih pa vre-
me ni odvrnilo od prijetnega 

druženja. Se vidimo naslednje 
leto, ko naročimo boljše vre-
me? 

  Meta Jelen

Legende Krima – več kot štirikrat zlati Krimko Prva dama Krima Tončka Strle

Udeleženci letošnjega pohoda
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Pomlad v Karate-do klubu Ig Shotokan
Pomladni čas je za karate tudi čas tekmovanj. Mladi ižanski karateisti v tem obdobju skoraj 
vsak vikend tekmujejo. Udeležili so se tekmovanj v tujini, opravili z državnim prvenstvom, 
tekmovanjem za šolske pasove in tekmovanjem Kimon Open v Ljubljani. Povsod so bili uspešni, 
na dveh so celo osvojili naslov Najuspešnejši klub.

Marca smo se udele-
žili 4. Mednarodne-
ga turnirja Bushido 

Banja Luka Open 2016 v Bo-
sni. Z Iga se je odpeljalo se-
dem udeležencev, od tega pet 
tekmovalcev. Na turnirju je 
sodelovalo 42 klubov ter 650 
tekmovalcev iz Bosne, Hrva-
ške, Srbije in Slovenije. Fan-
tje v sestavi Naser, Lucijan in 
Nik, so osvojili drugo mesto v 
kati ekipno, Naser je dopolnil 
svoj uspeh z drugim mestom 
v kati posamezno. V kategoriji 
veterani je Goran na svojem 
prvem tekmovanju v tujini os-
vojil tretje mesto. V borbah sta 
Naser in Lucijan v najmočnej-
ši kategoriji na tekmovanju z 
več kot 40 tekmovalci končala 
tekmo v tretjem kolu. 

Finale državnega prven-

stva S.K.I. zveze Slovenije je 
letos potekalo v začetku aprila 
v Rušah, kamor se je uvrstilo 
osem najboljših tekmovalcev 
kvalifikacijskega turnirja, ki je 
bil marca. Finalni nastopi so 
pokazali, kateri tekmovalci so 
trenutno najboljši v svojih ka-
tegorijah. Skupaj s točkami iz 
kvalifikacij je naš klub že tret-
je leto zapored postal najboljši 
klub prvenstva. V finale se je 
uvrstilo osem tekmovalcev, ki 
so skupaj osvojili 20 medalj, 
od tega 14 zlatih, 3 srebrne in 3 
bronaste. Čestitke vsem!

Aprila je v Ihanu potekal 
Karate-Do turnir za barvne 
(šolske) pasove, ki se ga je 
udeležilo več kot 150 tekmo-
valcev in tekmovalk iz vse Slo-
venije. Iz ižanskega karate-do 
kluba se je turnirja udeležilo 

20 tekmovalcev. Vsi so tekmo-
vali v katah, nekateri tudi v 
elementih, 14 pa še v prostih 
borbah. Izkušeni tekmovalci 
so pokazali dobre nastope, ne-
kaj pa jih je celo prvič stopilo 
na tekmovalne blazine in pri-
dobilo prve nepozabne izku-
šnje. V skupinskem seštevku 
rezultatov za najboljši klub so 
Ižanci pokazali premoč in pre-
pričljivo osvojili naslov Naj-
boljši klub na turnirju.

Že naslednji konec tedna je 
v Ljubljani potekal turnir Ki-
mon open 2016. Udeležili so 
se ga klubi iz cele Slovenije, 
tudi iz različnih karate organi-
zacij. Šest tekmovalcev z Iga je 
nastopalo v katah, elementih, 
polprostih in prostih bojih. Po-
sebnost turnirja je bila popol-
noma nova disciplina, in sicer 

družinski kata tim. Pred začet-
kom tekmovanja so tri ekipe, 
od tega dve z Iga, prikazali 
družinsko ekipno kato – dru-
žina Nedelko s tremi člani in 
družina Kramberger z dvema. 
Skupno so tekmovalci Karate-
do kluba Ig Shotokan osvojili 
11 medalj.

V nadaljevanju pomladi 
nas čaka Državno S.K.I.F. pr-
venstvo za osnovne in srednje 
šole, ki ga letos organizira do-
mači karate-do klub z Iga. 

 Mateja Breznik, 
Karate-do klub Ig Shotokan  

  Nedelko

Tekmovalci z odličji na državnem prvenstvu

Najboljši klub na tekmovanju barvnih pasov v Ihanu Zbrani tekmovalci pred tekmovanjem v Ihanu

Ižanci v Banjaluki



29Mostiščar 04 | Maj 2016

 ŠPORT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Slovenska vrhunska gimnastika in ritmična gimnastika na Igu in v Sloveniji

Mitja Petkovšek in Mojca Rode

Po vikendu od 8. do 10. 4. 
2016, ko je v Stožicah po-
tekal 12. svetovni pokal 

v športni gimnastiki, enostav-
no ne morem ostati hladen in 
posledično svoje občutke de-
lim z bralci in občani.

Vabilo na športni dogodek 
sem po e-pošti prejel od na-
ših sovaščanov in vrhunskih 
športnikov Mitje Petkovška in 
njegove Mojce Rode. Na vabi-
lo sem se seveda odzval, in to 
še posebej zato, ker oba otroka 
obiskujeta trening gimnastike 
in ritmične gimnastike – torej 
smo šli navijat za naše z otro-
ki. In kaj smo tam doživeli? 
Odgovor – najuspešnejšo tek-
mo svetovnega pokala do zdaj. 
Ob vrnitvi domov sem o vsem 
skupaj veliko razmišljal in pri-
šel do dveh vidikov.

Prvi vidik
Kot sem uvodno že napi-

sal, je v vikendu od 8. do 10. 4. 
2016 potekalo 12. tekmovanje 
za svetovni pokal v športni 
gimnastiki v Ljubljani. Kljub 
odsotnosti nekaterih držav so 
uspehi naših športnikov ned-
voumni – samo v Ljubljani je 
slovenska ekipa pobrala 10 
medalj. Ali – in kako – se tega 
zavedamo ? Koliko ljudi ve, da 
je bilo pred tem dogodkom v 
različnih državah letos izve-
denih že 11 tekmovanj in da so 
tudi tam padale kolajne? Če 
mi teh informacij po e-pošti 

ne bi posredoval Mitja, ne bi 
vedel ničesar. Dejansko gre 
za vrhunske rezultate, ki se jih 
kot narod premalo zavedamo 
in posledično premalo spoštu-
jemo. 

Dodatna težava je samo 
razumevanje ljudi do te zvr-
sti športa, ki je dejansko dru-
gačen. Razlog najdem v tem, 
da tukaj ni neposrednega sti-
ka in sočasnega tekmovanja 
med tekmovalci (ekipami) – je 
manj adrenalina. Večina ljudi 
pa to v športu pričakuje. S tem 
imam (sicer vedno manjši) 
problem tudi jaz, vendar sem 
začel spoznavati lepoto v teh-
niki in izvedbi.

Ob tokratnem športnem 
dogodku, doseženih medaljah 
in drugih odličnih rezultatih 
sem postal zelo pozoren na od-
zive medijev. Naletel sem na: 1. 
izredno slabo reklamo za samo 
tekmovanje in 2. na nezainte-
resirano objavo vrhunskih re-
zultatov (10 medalj ?!).

Vrhunski rezultati naših 
tekmovalcev so bili praktično 
komaj omenjeni – preverite in 
spomnite se poročil iz televi-
zijskih medijev in preverite 
še na spletnih (športnih) stra-
neh. Na spletnih straneh ne 
želim omenjati, kakšne '(ne)
pomembne novice', 'intervjuji' 
in druge zadeve so se pojavlja-
le pred novicami iz gimnastič-
nega tekmovanja svetovnega 

ranga. Ta vikend (in še kak-
šen) so si naši športniki z 10 
medaljami v medijih zaslužili 
prvo mesto, drugo mesto pa 
slovenski rokometaši z uvr-
stitvijo na olimpijske igre. Vse 
druge športne novice so bile 
za slovenske (ne)uspehe bi-
stveno manj pomembne. Pre-
malo denarja? Ne vem. Gim-
nastika je očitno izredno slabo 
popularizirana. Kje so razlogi? 
Ali je za to delno kriva tudi gi-
mnastična zveza? So pristojni 
premalo podjetni? 

Sašo, Rok, Ivana, Alen, 
Adela, Teja, Tjaša, Saša, Žiga, 
Luka, Špela in drugi … Čestitke 
za dosežene uspehe!

Drugi vidik
Imam otroka, stara 4 in 6 

let, oba sodelujeta z vrhunski-
ma športnikoma Mitjo in Moj-
co, ki sta tudi naša sovaščana. 
Sodelovanje otrok z njima iz-
redno dobro vpliva na njun te-
lesni in duševni razvoj, da ne 
govorim o pridobivanju disci-
pline, ki je za življenje enako 
pomembna.

Zato smo lahko izredno po-
nosni na to, da pomagata in 
želita že iz otrok narediti kako-
vostne ljudi. Morda naši otroci 
v prihodnosti ne bodo nikoli 
športniki, imajo pa vrhunsko 
podlago za razvoj v zdravo 
telo, dušo in samo kakovost 
življenja. To je po besedah Mi-
tje tudi njuno primarno pos-

lanstvo. Njun trud je privilegij, 
boniteta in dodana vrednost 
za naše otroke, ki si ga tako, 
kot to počneta, lahko le malok-
do privošči. Naj ne pozabim, 
tukaj gre zahvala tudi vrtcu in 
šoli, ki pri tem sodelujeta in 
omogočata treninge in telo-
vadbo v svojih prostorih. Naše 
otroke poskušajo tako (ali po-
dobno) torej narediti še boljše 
ljudi in morda posledično tudi 
'Prevce' oziroma 'Mitjavce' 
(Mojca, prosim, ne zameri). Z 
njima imamo srečo in prilož-
nost, da to lahko naredimo. 
Poskušajmo najti še dodatne 
možnosti za podporo njunemu 
delu kot samemu športu.

Osebno si želim, da posle-
dično uspeta 'sproducirati' 
tudi še kakšnega vrhunske-
ga športnico in/ali športnika. 
To Slovenci še posebej v teh 
časih – in tudi naprej – potre-
bujemo. To je najboljši način 
narodovega združevanja. Mor-
da tega nekako nočemo vedeti 
ali priznati, ampak tako je. Kot 
dokaz so nam v teh časih lah-
ko Tina Maze, Peter Prevc in 
drugi športniki. Kakšen je naš 
odziv in obnašanje ob vseh 
teh uspehih – vemo. Počnejo 
to, kar politikom nikakor ne 
uspeva: narod delajo ponosen, 
pokončen in ga združujejo. Vsi 
ti športniki so naši novi otroci 
in nova energija Slovenije.

Naj končam. Na ta lep šport 

Mitja (na sredini) z veselimi obrazi otrok iz osnovne šole Ig. Del skupine mladih ritmičnih gimnastičark
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imam nov pogled. S svojim na-
činom – trdim delom in dob-
ro voljo – mi ga predstavljajo 
Mojca, Mitja in moja otroka, 
ko se navdušena vračata s tre-
ninga ritmične gimnastike in 
gimnastike. Ne vem, ali bos-

ta otroka ostala v tem športu, 
ne vem, ali bosta prestopila 
k drugem športu in ne vem, 
če bosta v življenju kakorkoli 
'športala'. Vem pa to, da bosta 
zaradi vsega tega boljša člove-
ka.

Prosim, naj moj prispevek 
ne zveni kot nekakšna rekla-
ma za nekoga ali nekaj. Napi-
sano je, kot čutim. Naj bo ta 
članek moj skromni prispevek 
v podporo slovenski športni in 
ritmični gimnastiki ter še po-

sebej v podporo Mojci in Mitji.
Mojca in Mitja, HVALA!

  Rado Lovšin

Pomladno dogajanje v ŠD Špička
Prva prvenstvena tekma 
A-programa 

Tekmovanje je potekalo v 
novem Gimnastičnem centru 
v Ljubljani v soorganizaci-
ji vseh sodelujočih društev. 
Najstarejša dekleta vadeča 
na OŠ Ig so letos prestopila v 
zahtevnejši program ritmične 
gimnastike. Dekleta so tek-
movala v kategoriji mladinke/
članice, skupinske sestave z 
rekvizitom. Ekipa, ki jo ses-
tavljajo Zala, Marjetka, Eva in 
Ana, je zasedla 6. mesto. 

Športne igre mladih v estet-
ski in ritmični gimnastiki 

Tekmovanje je potekalo v 
ŠC Triglav v odličnem vzduš-
ju. Dekleta so se celotno šol-
sko leto pridno pripravljala na 
tekmovanje in na njem prika-
zala pridobljeno znanje. Na-
stopale so zelo dobro, njihove 

nastope so pospremili glasni 
aplavzi s tribun. Dekleta iz OŠ 
Ig so tekmovala v kategoriji 
estetska gimnastika, ciciban-
ke, in osvojila 1. mesto. Ekipo 
zmagovalk iz OŠ Ig sestavlja-
jo: Tosja, Gaja, Lana, Nika, Ka-
tja, Inna, Ajda, Kaja in Žana. 

Veliki spomladanski klubski 
nastop 

smo organizirali v športni 
dvorani Medvode in je po-
tekal v znamenju metuljev. 
Poleteli smo kot metulji v ra-
dosti športa in lepoti druže-
nja. Nastopila so vsa vadeča 
dekleta v našem društvu, teh 
je prek 550. Predstavili smo 
veliko širino našega znanja in 
napredovanje po starostnih 
skupinah. Gostili smo tudi 
skupino slovenske reprezen-
tance, ki se nam je predstavila 
v dveh vajah. Nastop je odlič-

no uspel in v društvu se že ve-
selimo prihodnjega.

Do konca šolskega leta nas 
čaka še državno prvenstvo v 
vseh kategorijah. 

Čestitke vsem dekletom za 
dosežene uspehe. Vaditeljice 
vam želimo še dolgo športno 
pot in na njej veliko vztrajnosti.

 Urška Pregelj, Sandra 
Toni, Vesna Uršič, 

vaditeljice ŠD Špička 
 Boštjan Pregelj

Klubski nastop, starejša dekleta 

Športne igre mladih, zmagovalna skupina deklet

Osrednja slovenska zveza društev upokojencev

Športne igre MZU Ljubljana
Mestna zveza upo-

kojencev Ljubljana 
vsako leto organi-

zira Pokrajinske športne igre 
upokojencev Ljubljanske pok-
rajine, v različnih športnih 

panogah, v katero spada tudi 
Društvo upokojencev Ig. Tudi 
letos sta se dve naši ekipi (mo-
ška in ženska) udeležili tekmo-
vanja v pikadu. Tekmovanje je 
potekalo v Loški dolini, v sre-

do, 20. aprila 2016. Tekmovale 
so ženske in moške ekipe 4 + 
rezerva. Moških ekip je bilo 9, 
ženskih pa 7. Ekipa moških iz 
našega društva je dosegla 5. 
mesto, ženska pa 4. Zahvalju-

jemo se našemu DU za delno 
kritje stroškov.

Ana Podržaj 
predsednica Odbora za šport 

in rekreacijo, DU Ig 

Klubski nastop, mlajše deklice 
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Balinanje v zimski ligi 
2015/2016 

Balinanje je skoraj povsod 
najbolj množična oblika 
rekreacije ne samo upo-

kojencev, temveč tudi drugih 
navdušencev. In tako je tudi 
pri nas. V zimski ligi balinarji 
Društva upokojencev Ig treni-
rajo in tekmujejo na najetem 
pokritem balinišču Balinar-
skega športnega društva Šiška 
v Ljubljani in balinišču KRIM v 
Ljubljani-Rakovnik. Treningov 
in tekmovanj se je udeleževalo 
18 balinarjev. Po končanih tre-
ningih in tekmovanjih so bili 
izvedeni tudi zaključni turnirji 
zimskih lig. Balinarji DU so na 

balinišču v Šiški osvojili pokal 
za 1. mesto, na balinišču KRIM 
pa pokal za 4. mesto.

V zimskem času je bil iz-
veden tudi balinarski turnir 
za moške v Ljubljani v Šiški, 
ki so se ga udeležili tudi naši 
balinarji in osvojili pokal za 3. 
mesto.

Ana Podržaj 
predsednica Odbora za šport 

in rekreacijo, DU Ig

Prva zmaga za državno prvenstvo

Sezona kartinga se je začela …
20. marca se je s po-

kalno dirko na 
stezi Friuli Venezia Giulia v 
Lignanu na pisti Latisana (Ita-
lija) začela sezona kartinga 
2016. V razredu Rotax Juni-
or (12–15 let) je nastopil tudi 
Mark Škulj in osvojil tretje 
mesto.

Za nami pa je tudi druga 
dirka pokala Sportstil, ki šteje 
za Državno prvenstvo. Pote-
kala je 17. aprila na slovenskih 
tleh na Vranskem. Dirkači so 
poskrbeli, da gledalcem ni bilo 
dolgčas. Napeto dirko smo 
spremljali tudi v razredu Ro-
tax Junior, kjer je Mark debi-

tiral s prvo zmago za državno 
prvenstvo. Čestitamo! 

Lepo vabljeni, da si v preos-
tanku sezone ogledate katero 
izmed dirk!

 AMD Hajdina
 Gorazd Pezdir

Koledar dirk 2016

22. maj Novi Marof, Hrvaška
12. junij Čedad, Italija
17. julij Vransko, Slovenija
6. avgust Bruck, Avstrija
21. avgust Čedad, Italija
18. sept. Novi Marof, Hrvaška

Vabimo vas na
Ženski balinarski turnir DU Ig 2016

v petek, 27. maja 2016, ob 8. uri na balinišču 
DU Ig pri gasilskem domu na Igu.

Prihod ekip ob 8.00 uri. Začetek turnirja takoj po 
opravljenem žrebu.  

Tekmovali bomo v disciplini 3 + 1 po pravilih Balinarske 
zveze Slovenije.

Na turnirju nastopajo le člani društev upokojencev.
Če bo slabo vreme, bo turnir prestavljen, o čemer boste 

pravočasno obveščeni.
Prireditev sofinancira Občina Ig.

S seboj prinesite obilo dobre volje!
Balinarski pozdrav!

 Ana Podržaj Štefan Bunič
 Predsednica odbora za šport Predsednik DU Ig 

PGD Iška vas na strelskem tekmovanju 

V soboto, 2. 4. 2016, smo 
se tri ekipe PGD Iška 
vas udeležile strelske-

ga tekmovanja z vojaško puško 
M-48, 7,9 mm, na razdalji 100 
m. Organizirala ga je Sloven-
ska vojska za vsa interesirana 
društva, organizacije in drža-
vljane Republike Slovenije. 

Tekmovanje je potekalo na 
treh ravneh. Tekma na 1. ravni 
je potekala na strelišču Crn- 
grob pri Škofji Loki. Vse tri 
ekipe smo pristreljale odlične 
rezultate. Ekipa Iška vas 1 v 
sestavi Boštjan Gačnik, Jože 
Gačnik in Jana Glavan pa se 

je s končnim tretjim mestom 
uvrstila na 2. raven (polfinale 
zahod). Ta je potekal 23. aprila 
na strelišču Mlake pri Vipavi. 
V mnogo močnejši konkuren-
ci smo dosegli končno deveto 
mesto. Tam se je naše tekmo-
vanje sicer končalo, nikakor pa 
ne želja, da v prihodnjem letu 
ponovno pokažemo vse naše 
znanje, srečo in preciznost, 
kajti na obeh tekmovanjih 
smo vse tri ekipe ponosno in 
dostojno zastopale naše PGD 
Iška vas. 

 Jana Glavan Strelske ekipe iz Iške vasi
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NOV
O!

ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

oglas Prenadent 2016_97x137.indd   1 3.3.2016   7:27:52
Smo računovodski servis z dolgoletnimi izkušnjami. Poslovne 
knjige vodimo za male, srednje in velike gospodarske družbe, 
zadruge, društva in samostojne podjetnike.
• Stranki prijazen servis
• Profesionalen odnos
• Prilagodljivost individualnim potrebam stranke
• Hiter odziv
• Odlično razmerje med kakovostjo in ceno

Poslovno enoto smo  
odprli tudi na naslovu  
Visoko 13, 1292 Ig.
E-pošta: efektaplus@siol.net
Tel: 041/512-263 

oglas Efekta 2016_97x65.indd   1 08/04/2016   14:02:18

FRIZERSKI SALON  
DARJA
ŠKRILJE 129, MALI VRHEK

Moško, žensko in otroško striženje
Barvanje, pranje in sušenje  
las brez krtače:
Kratek las – 16 €
Srednji las – 24,50 €
Dolg las – 32,50 €

Za več informacij in predhodno  
naročanje pokličite na tel:

041/ 680-657 Vljudno vabljeni!

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 

oglas Fikret Tahirovic 2016_97x65.indd   1 3.3.2016   7:25:33

MALI OGLASI
Trajno odstranjevanje dlak z metodo IPL + RF za 25 € na predel. 
Informacije in naročanje na 064/233-343.

 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 2. junij 2016.
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Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.

PRELEPA SLOVENIJA - KAM NA IZLET
• maj - junij 2016 • št. 117, leto 20 • 2,69 € •

ZA VEČ KOT
3.000 €
NAGRAD!
www.salomonov-ugankar.si

SK_117_-_001_100.indd   1 22.4.2016   16:34:43

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

16.10.2013   12:02:11

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
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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

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

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
AJBELJ - vas nad cesto Kočevje–Brod na Kolpi, najvišje ležeča na Kostelskem, ESKAMOTAŽA - rokohitrska spretnost izginotja 
predmeta, ROHAN - francoska plemiška rodbina, imenovana po kneževini v Bretanji
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 ZAHVALE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Življenje celo si kmetoval,
z veseljem zemljo obdeloval.
Sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.
Za dom, družino si skrbel,
zdaj pa tiho v temni noči si odšel.

Ni te več na dvorišču ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
vendar besede modrosti tvoje v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi, 
med nami si.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Z A H V A L A
Nepričakovano je sklenil svojo življenjsko pot naš ata

PETER MODIC
iz Strahomerja

17. 2. 1934–31. 3. 2016
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sovaščanom, znancem in sodelavcem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje, darovane sveče in svete maše ter izrečene besede v tolažbo. 
Posebna zahvala PGD Vrbljene-Strahomer za lepo opravljeno poslovilno 
slovesnost. Hvala poveljniku društva Maticu Modicu za lepo pripravljen 
govor. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Jožetu Razingerju za lepo 
opravljen obred, pevcem, trobentaču, pogrebni službi Vrhovec za 
organiziranje slovesa, lepa hvala gospe Jožici Anzeljc za pripravo vežice. 
Hvala tudi dr. Mariji Štefančič Gašperšič, medicinskim sestram v ZD 
Ig in patronažni sestri Mateji. Hvala tudi vsem, ki ste mu z obiskom na 
njegovem domu krajšali čas in mu polepšali dan.
Hvala vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, da je bila bolečina ob 
slovesu lažja, in vsakemu posebej, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Ohranimo ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

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  

oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd   1 3.3.2016   7:36:34

- 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

oglas Vrhovec 2016_97x65.indd   1 3.3.2016   7:33:55Pod Kureščkom bo spet  
zadišalo po golažu 

Turistično društvo Kurešček vabi na III. 
Festival Kurešček, celodnevno kulinarično in 
glasbeno prireditev, ki bo letos potekal drugo 
soboto v juniju, to je 11. 6. v RTC Zapotok. 
Na celodnevni prireditvi bo potekalo že 7. tekmovanje v 
kuhanju golaža, 'pokaži, kaj znaš', ustvarjalna delavnica in 
sejem domačih izdelkov. S prireditvijo želimo promovirati 
hribovsko zaledje Občine Ig, saj se tekmovanja v kuhanju go-
laža udeleži vedno več ekip in obiskovalcev iz vse Slovenije.
Med tekmovanjem kuhanja golaža bo potekala ustvarjalna 
delavnica za otroke, na odru se bodo otrocili lahko predsta-
vili s 'pokaži, kaj znaš' ter igrami za tekmovalne ekipe. Za 
vzdušje pa bo poskrbel narodno zabavni ansambel.
Vse, ki bi se radi preizkusili v kuhanju golaža, vabimo, da se 
s svojo ekipo prijavite na tekmovanje. Organizator bo pris-
krbel meso, čebulo, drva, klopi in prostor za kuhanje, vi pa 
poskrbite za dekoracijo prostora, kotliček, odlično ekipo in 
dobro voljo. Vaš trud bo ocenila strokovna in objektivna ko-
misija, med katero ni članov društva TD Kurešček. Prav tako 
organizator ne tekmuje s svojo ekipo. Najboljše ekipe dobijo 
lepe in vredne nagrade. 
Prijave zbiramo na e-naslovu tdkurescek@gmail.com. 
Za več informacij pokličite 041/388-649 (Boštjan Skopec).

Društvo 21. marec
vabi na

Roštiljado,
ki bo potekala v soboto, 11. 6. 2016, od 10h 

dalje pred Mercator centrom na Igu. 
Na dan prireditve vsi kupci Mercator centra pri nakupu nad 

20 evrov prejmejo bon za porcijo čevapčičev.
Prireditev je omogočila Občina Ig. Sponzorja sta Komet bar 

in Mesarstvo Blatnik.
Vsi zainteresirani tekmovalci pokličite na tel. 031/813-981 ali 

041/715-323, kjer boste prejeli nadaljnje informacije.

Želimo Vam prijetno druženje in dober tek. 
Vljudno vabljeni!
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MAJ

sobota, 21. maj, ob 9. uri, 
RTC Zapotok

Zapotoška učna pot
Društvo Zapotok

ponedeljek, 23. maj, ob 19. 
uri, Dvorana Centra Ig

70. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

petek, 27. maj, ob 19. uri, 
Kulturna dvorana Iška vas

Letni koncert Mešanega 
pevskega zbora DU Ig
Društvo upokojencev Ig

petek, 27. maj, ob 19. uri, 
Dvorana Centra Ig

Strokovno predavanje 
Strupene gobe in zastrupitve
Gobarsko mikološko društvo 
Ig

petek, 27. maj, ob 20. uri, 
Naravni rezervat Iški 
morost

Koščev izlet na Iški morost
Prijave na: 041/712-396
DOPPS

sobota, 28. maj, ob 9. uri, 
c. sv. Janeza Krstnika, 
Podkraj

Vodenje po Poti barjanska 
okna 
KP Ljubljansko barje in SVS 
Podkraj

Vabimo vas na 

Zapotoško učno pot
Zapotok–Kurešček–Zapotok

sobota, 21. 5. 2016, ob 9.00

Na sprehodu boste ob označenih točkah in z razlago 
vodnikov:
• spoznavali drevesne in rastlinske vrste
• se seznanili o kulturnih in naravnih zanimivostih Zapotoka
• spoznavali zdravilne rastline na zeliščnem vrtu in se 

sprostili na energijskih točkah.

Izhodiščna točka je RTC Zapotok. Učna pot je nezahtevna, 
primerna za vse starostne skupine.

Vabljeni !
Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

JUNIJ

sobota, 11. junij,  
od 8. ure dalje,  
RTC Zapotok

III. Festival Kurešček
Turistično društvo Kurešček

sobota, 11. junij, ob 9. uri, 
Gasilski dom Golo

Voden pohod po Mokrškem 
hribovju
Planinsko društvo Krim

sobota, 11. junij, ob 9. uri, 
RTC Zapotok

Svet zdravilnih rastlin
Društvo Zapotok

sobota, 11. junij, od 10. ure 
dalje, Mercator center, Ig

Roštiljada
Društvo 21. marec

sobota, 11. junij, ob 11. uri, 
ICZR, Ig

Slovesnost ob 25. obletnici 
prisege 1. generacije 
slovenskih nabornikov 
Občina Ig

sobota, 11. junij, od 14. ure 
dalje, Ranč Zapotok

Celodnevni  
Wild West Country dogodek 
Vstopnine ni. 
Plesni klub Wild West

Gobarsko mikološko društvo Ig vabi vse člane  
in občane na strokovno predavanje

STRUPENE GOBE  
IN ZASTRUPITVE

v petek, 27. maja 2016, ob 19. uri  
v sejno dvorano Centra Ig.

Predavala bo vrhunska strokovnjakinja in  
poznavalka gob Veronika Tratnik.

Dobrodošli!

Mešani pevski zbor DU Ig
vabi na

Letni koncert
v petek, 27. maja, ob 19. uri  

v kulturno dvorano Iška vas.

Gostje:
Ljudske pevke Kulturnega društva Domžale,
Plesna skupina Country-line dance,
Konjeniški klub PIK Dob 
ter harmonikarja Zala Struna in Val Wostner



Gostilna Gerbec
Zabrv 22, Ig
040 333 599
info@megast.si
FB gostilna Gerbec

Gostilna Gerbec vas v toplih pomladanskih in 
poletnih dneh vabi na prenovljen in preurejen 
vrt. Gostinsko ponudbo smo dopolnili s pestrim 
naborom slaščic, za osvežitev vročih poletnih dni 
pa priporočamo naše domače sladolede in sorbete 
– izvrstni so! DOBRODOŠLI!

Vabljeni v

SVET ZDRAVILNIH 
RASTLIN

sobota, 11. junij 2016, ob 9.00
RTC Zapotok 

V naravi bomo s Pehto s hribov 
spoznavali in nabirali zdravilne 
rastline in se seznanili z njihovo 
uporabnostjo.

Kaj potrebujemo: 
· obvezno košarico/papirnato vrečko/bombažno 

vrečko za nabiranje zdravilnih rastlin
· beležko za zapisovanje

Informacije: 
041/591-617 (Ana), 041/222-312 (Darja)

Vabljeni v svet zdravilnih rastlin!
Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

Občina Ig, 1. brigada Slovenske vojske in Območno združenje veteranov vojne  
za Slovenijo mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin

vabijo občane na 

slovesnost, ki bo posvečena spominu na 
25. obletnico slovesne prisege  

prve generacije slovenskih nabornikov 510. učnega centra 
Teritorialne obrambe na Igu.

Slovesnost bo v soboto, 11. 6. 2016
v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12.

Program:
10.30 Odkritje spominske plošče ob 25. obletnici vojne za Slovenijo

11.00 Osrednja slovesnost
Slovenska vojska bo v času prireditve omogočila ogled Valuka,  

lahkega večnamenskega kolesnega pehotnega bojnega vozila, zgrajenega v Sloveniji.
Vabljeni.

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO MESTA LJUBLJANE

Prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.


