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Koledar prireditev
sobota, 25. oktober, ob 17. uri, RTC Zapotok 5. Pozdrav jesenskim kmečkim opravilom Društvo Zapotok

sobota, 25. oktober, ob 19. uri, Športna dvorana Ig Slavnostni koncert ob 10. obletnici Mešanega PZ DU Ig Društvo upokojencev Ig

ponedeljek, 27. oktober, ob 19. uri, Knjižnica Ig 53. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 30. oktober, ob 17. uri, Dom krajanov Iška vas Otroška delavnica za noč čarovnic Ples duhov Društvo TKŠ Iška vas

sreda, 5. november, ob 18. uri, Knjižnica Ig English Mind Lab − Fit and healthy MKL − Knjižnica Ig

četrtek, 6. november, ob 18. uri, Center Ig − 3. nad. Predavanje Z znanjem in naravo do zdravja Društvo upokojencev Ig

sreda, 12. november, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic MKL − Knjižnica Ig

sreda, 12. november, ob 19. uri, Knjižnica Ig Kako hrana in prehranske navade podpirajo naše zdravje MKL − Knjižnica Ig

četrtek, 13. november, ob 19. uri, Športna dvorana Ig Predavanji Prazgodovinska kolišča okoli Alp Krajinski park Ljubljansko barje

sreda, 19. november, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English − Listen to the Wind MKL − Knjižnica Ig

sreda, 26. november, ob 17. uri, Knjižnica Ig Gledališka predstava za otroke Zlati ključek MKL − Knjižnica Ig
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MOSTIŠČAR JE URADNO GLASILO OBČINE IG
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 24. oktober 2014

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

E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si Gregor Bolha, Tina Škulj
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan,  

Anton Krnc, Stanislav Ostanek, Franc Toni 
Andreja Zdravje

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

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

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

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

Jesenski pridelki z razstave v Iški vasi

Dragi bralci in bralke Mostiščarja,
tokratna številka prinaša izide lokalnih volitev – izvolili smo župana, nove 

svetnike občinskega sveta (te predstavljamo tudi v sliki) ter člane svetov 
vaških skupnosti, ki nas bodo zastopali naslednja štiri leta. Njihovo delo 
bomo seveda spremljali tudi v Mostiščarju. Iz občinske hiše pa poročajo še o 
novem P+R-parkirišču na Igu, na katerem je možno napolniti tudi električna 
vozila in kartico Urbana. 

V začetku oktobra so dela na terenu končali arheologi, ki so raziskovali 
novo rimsko najdišče na Igu. O izkopavanjih in odkritjih smo se pogovarjali 
z arheologoma Lucijo Grahek in Primožem Pavlinom. O obisku tega najdišča 
ter rimske Ljubljane pišejo tudi učenci OŠ Ig. To pa ni edina arheološka tema 
v tej številki − novembra bo na Igu potekala mednarodna konferenca z 
naslovom Prezentacijia kolišč na Igu, mdr. bodo na njej predstavili izhodišča 
in vsebinske zasnove za predstavitev koliščarske kulture na Igu. 

Rubrika Zgodovina naših krajev prinaša dva zanimiva prispevka, v enem 
avtor – kartograf z Golega – s Franciscejskim katastrom z začetka 19. stoletja 
odgovarja na vprašanje ali je bilo Golo vedno golo. V drugem prispevku te 
rubrike pa boste izvedeli, kakšen je bil nekdaj vsakdanjik na robu Iškega 
vršaja. O njem nam je pripovedoval eden starejših vaščanov Bresta. Za svojo 
bogato kulturno-umetnostno dediščino je poskrbela tudi ižanska župnija, 
saj je novo zunanjo podobo dobila njena podružnica sv. Mihael v Iški vasi. 

Za tiste, ki vas zanimajo bolj eksotični kraji, prinašamo potopis s 
kolesarskega popotovanja po Madagaskarju, naši občani so aktivno sode-
lovali tudi pri projektu Mirno morje, v kateri otroke s posebnimi potrebami 
peljejo jadrat. Upokojenci pa so jo tokrat mahnili na Kočevsko, o čemer 
pišemo v Planinskem kotičku. 

Kaj pa naši gasilci? Iz PGD Brest in PGD Golo poročajo o svojih uspehih 
na medobčinskem tekmovanju v Robu. Naši lovci pa so v Dragi organizirali 
tekmovanje lovskih psov, o katerem preberite v rubriki Zelena bratovščina. 

Vsem želimo prijetno branje, 
Uredništvo Mostiščarja 

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je  

ponedeljek, 3. november 2014. Novembrska številka Mostiščarja  
bo predvidoma izšla 14. novembra 2014. 

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.



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

Občina Ig – Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:  
051/340-647, 041/602-403 
Praznjenje greznic:  
041/344-523, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure
Vse dodatne informacije glede vodovoda in kanalizacije  
lahko občani dobijo osebno na Občini Ig v času uradnih ur  
ali po telefonu 01/280-23-14 ali po  
elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si.
Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
−  prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na  

www.obcina-ig.si

Pogled na novourejeno parkirišče       Foto: Natalija Skok

Zaključna dela na P+R parkirišču

n o v i c e  i z  o b č i n s k e  h i š e
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P+R-parkirišče – Banija
V sklopu projekta Celovita ure-

ditev naselja Ig, parkirišče P+R, 
igrišče, park in tržnica je Občina 

Ig z evropskimi sredstvi začasno 
makadamsko parkirišče ob Centru 
Ig uredila in asfaltirala. Projekt 

delno sofinancira Evropska unija, 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
iz kohezijskih skladov. 

Parkirišče je del parkirišč P+R 
v Ljubljanski urbani regiji in je 
v neposredni bližini avtobusne 
postaje javnega potniškega pro-
meta 19I. Po novem sta na par-
kirišču urbanomat in električna 
polnilnica avtomobilov. Na urba-
nomatu je možno kupiti enotno 
mestno kartico Urbana, ki omo-
goča brezplačno prestopanje v 
roku 90 minut od plačila prve 
vožnje, možen pa je tudi nakup 
mesečne kartice Urbana, nakup 
dobroimetja in preverjanja stanja 
na kartici.

Za zdaj je uporaba novega par-
kirišča brezplačna.

Natalija Skok

S 25. redne seje 
občinskega sveta

Svetniki občinskega sveta so 
se 1. oktobra še zadnjič v izte-
kajočem se mandatu 2010−2014 
sestali na redni seji. Obravnavali 
so in nato soglasno potrdili reba-
lans proračuna Občine Ig za leto 
2014, v katerem so morali mdr. 
zagotoviti tudi nekaj dodatnih 
sredstev za dela na vodovodu 
Vrbljene−Strahomer. 

Sledili sta še dve točki dnevne-
ga reda, v katerih je predsednica 
Nadzornega odbora Občine Ig 
Angelca Kuralt svetnike seznanila 
z dvema poročiloma – o nadzoru 

Zaključnega računa za leto 2013 
(povzetek katerega objavljamo v 
tej številki Mostiščarja) ter s poro-
čilom o nadzoru izvajanja njihovih 
predlogov in priporočil v obdobju 
2011−2014. 

Ob koncu seje se je župan 
zahvalil vsem svetnikom za sode-
lovanje in korekten odnos v tem 
mandatu ter dodal, da je bila 
po njegovem mnenju ta sesta-
va občinskega sveta najboljša do 
zdaj. 

Maja Zupančič

Spoštovane 
volivke in 
volivci!
Zahvaljujem se vam 
za vaše zaupanje in  
ponovno izvolitev za 
župana Občine Ig kot  
tudi za zaupanje 
Slovenski ljudski 
stranki, ki ste ji 
s svojimi glasovi 
namenili kar pet 
mandatov  
v novem Občinskem 
svetu od skupno 14. 
Zagotavljam vam, da 
bomo upravičili vaše 
zaupanje z delom v 
novem mandatu.

Janez Cimperman
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Lokalne volitve 2014
Župan Občinski svet Občine Ig za obdobje 2014–2018

Svetniki so predstavljeni po abecednem vrstnem redu.

Janez Cimperman, SLS

Martina Kovačič z Iga,
SMC

Rado Simić iz Zapotoka, 
SD

Bojan Kraševec iz Tomišlja, 
Lista za napredek Tomišlja 
in Podkraja

Franc Toni z Iga, 
21. marec

Jožica Drobnič iz Bresta, 
SLS 

Tone Krnc s Sarskega, 
SDS

Zlatko Usenik iz Zapotoka, 
SMC

Klemen Glavan iz Vrbljen, 
SLS

Anton Modic iz Kota,
SLS

Jože Virant z Golega,
SLS

Alenka Jeraj z Iga, 
SDS

Slavko Pavlič iz Bresta, 
SDS

Marija Župec z Iga, 
SLS

Zuhra Jovanovič iz 
Zapotoka, SMC

Novoizvoljeni Sveti vaških skupnosti:
GOLO - SELNIK
Predsednik: Jože Ciber
Člani: Martin Mavec, Mojca Poredoš, Roman Povše

IG
Predsednik: Tone Strelec
Člani: Franc Bukovec, Božena Gabrijelčič, Jože Glavan, 
Marko Hvale, Vesna Toni, Katja Zdravje

IŠKA 
Predsednik: Roman Grm
Člani: Nataša Bučar Draksler, Mojca Kučič

Lokalne volitve 2014  
v številkah

Volilna udeležba: 48,61-odstotna
Podpora županu: 81,51-odstotna
Število kandidatov za svetnike: 92

Najmlajši kandidat za svetnika: 21 let
Najstarejši kandidat za svetnika: 80 let
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IŠKA VAS
Predsednik: Janez Rupert
Člani: Karmen Kavčič, Marija Zdravje, Ivan Žagar

KOT
Predsednica: Natalija Modic
Člani: Janko Rozman, Miha Cimperman

PODGOZD
Predsednik: Miroslav Planinc Kovačevič
Člani: Nevenka Kosec, Aleš Košorog

PODKRAJ
Predsednica: Darja Perme
Člani: Aleš Ciber, Anton Šenk

SARSKO
Predsednica: Katja Krnc
Člani: Milena Murgelj, Dejan Zarnec

STAJE
Predsednica: Mojca Završnik
Člani: Janez Kovačič, Franc Lenarčič

STRAHOMER
Predsednik: Janko Purkat
Člani: Niko Javoršček, Janez Meglič

SUŠA
Predsednica: Dragica Krnc
Člani: Jože Intihar, Jože Pečar

ŠKRILJE
Predsednica: Marinka Plantan
Člani: Dušan Kovačič, Darja Režek

TOMIŠELJ
Predsednik: Franc Susman
Člani: Suzana Bratkovič Zavodnik, Bojan Krašovec, Jure 
Mavec

VISOKO - ROGATEC
Predsednik: Aleš Tolar
Člani: Mirjam Čehovin, Jasna Martinjak, Darko Škerl

ZAPOTOK
Predsednik: Zlatko Usenik
Člani: Ivanka Časl, Marko Petric

Volitve v Svete vaških skupnosti Brest, Dobravica, Draga, Gornji Ig, 
Iška Loka, Kremenica, Matena in Vrbljene niso bile izvedene zaradi 
nezadostnega števila kandidatur. 

Člani SVS-jev navedeni po abecednem vrstnem redu.
Maja Zupanič

Foto: Arhivi kandidatov

Nadzorni odbor Občine Ig

Povzetek poročila o nadzoru avtorskih in 
podjemnih pogodb

Nadzor avtorskih in podjemnih pogodb Občine Ig je načrtovan 
v programu dela za leto 2014. Usmerjen je bil v preverjanje pra-
vilnosti podjemnih in avtorskih pogodb, veljavnih v letu 2013, 
skladnosti posameznih pogodbenih določil z veljavno zakonodajo 
ter pravilnosti postopkov posameznih izplačil ter odvajanje predpi-
sanih dajatev. Nadzor je opravila Špela Žagar.

Podjemna pogodba ali pogod-
ba o delu je opredeljena v 
Obligacijskem zakoniku (OZ), ki 
v 619. členu OZ določa, da se 
»s podjemno pogodbo podje-
mnik zavezuje opraviti določen 
posel kot je izdelava ali popravilo 
kakšne stvari, kakšno telesno ali 
umsko delo itd., naročnik pa se 
zavezuje, da mu bo za to plačal«. 
Po določbi 641. in 642. člena OZ 
je »naročnik dolžan prevzeti delo, 
ki je bilo izvršeno po določilih 
pogodbe in pravilih posla. Plačilo 
se določi s pogodbo, če ni določe-
no z obvezno tarifo ali s kakšnim 

drugim obveznim pravnim aktom. 
Naročnik ni dolžan izplačati plači-
la, preden ne pregleda izvršenega 
dela in ga ne potrdi, razen če ni 
drugače dogovorjeno.«

Avtorska pogodba je oprede-
ljena v Zakonu o avtorskih in soro-
dnih pravicah (ZASP). Po določbah 
5. člena ZASP so »avtorska dela 
individualne intelektualne stvari-
tve s področja književnosti, zna-
nosti in umetnosti, ki so na kakr-
šenkoli način izražene, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 99. 
člen ZASP med drugim določa, da 
se »z avtorsko pogodbo o naročilu 

Pregled izplačil po podjemnih in avtorskih pogodbah v 2013 
po proračunskih postavkah

Stroškovno mesto Znesek v EUR
Civilna zaščita 626,31

Pokopališče Ig 3.059,88

Pokopališče Tomišelj 2.748,84

Pokopališče Golo 2.122,57

Pokopališče Kurešček 621,84

Dom Zapotok 4.199,64

Lokalni časpopis in radio 9.863,74

Dvorana Golo 156,11

Dvorana Ig 685,76

Učna pot Draga 42,14

Spodbujanje razvoja turizma v Iškem vintgarju 195,90

Urejanje občinskih zemljišč 383,88

Skupaj 24.706,61
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Povzetek poročila o nadzoru Zaključnega računa
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani 

predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter predvide-
ni in realizirani odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. 
Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2013 
sta opravili nadzornici Milena Povšič (prihodke) in Martina Uršič 
(odhodke).

Prihodki
V letu 2013 je bilo realiziranih 

5,659.335 € vseh prihodkov, kar je 
v povprečju 83,9 % načrtovanih po 
veljavnem proračunu, ter za 9 % 
 manj prihodkov kot v letu 2012. 
Največji delež, 75,2 %, so davčni 
prihodki, nedavčnih prihodkov je 
18,4 %, delež kapitalskih prihod-
kov je 1,4 % in 5,0-odstotni delež 
odpade na transferne prihodke.

Osnova nadzora je bil analitični 
pregled kartic finančnega knjigo-
vodstva za vsa področja prihod-
kov razreda 7, in to predvsem pri 
tistih vknjižbah, ki predstavljajo 
večje vrednosti ter v primerjavi 
s predhodnim letom bistveno 
odstopajo.

Pregled dokumentov je bil 
opravljen na preskok in po metodi 
vzorčenja z vidika gospodarnosti 
in zakonitosti pridobitve prora-
čunskih sredstev. 

Pri načrtovanju Občina Ig 
nima vpliva na vse prihodke. 
Samostojno načrtuje okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja, 
ki so strogo namenske, in nedavč-
ne prihodke.

Odhodki
V letu 2013 je bilo realiziranih 

8.830.175,78 € odhodkov, kar je 
74,80 % glede na načrtovane. V 
primerjavi s preteklim letom so 
se povečali za 39,14 %, predvsem 
zaradi investicij. Največji delež 
odhodkov so investicijski odhod-
ki, 52,08 %, nato tekoči transfer-

ji 23,60-odstotni delež, tekoči 
odhodki 23,22-odstotni delež in 
investicijski transferji 1,11-odsto-
tni delež.

Poslovni dogodki odhodkov 
se knjižijo po načelu denarnega 
toka in tako realizacija ne odraža 
dejanske realizacije planov. Ker je 
plačilni rok 30 dni od dneva pre-
jema računa na občino, to pome-
ni, da vsi računi, ki so prejeti po  
2. 12. 2013, zapadejo v plačilo šele 
v letu 2014. 

Na podlagi primerjave analitič-
ne bruto bilance od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2013 in izkaza odhodkov 
na dan 31. 12. 2013 je bilo ugoto-
vljeno, da so stanja usklajena.

Ugotovljeno je tudi bilo, da je 
izkazana realizacija odhodkov 
enaka v proračunu kot v zaključ-
nem računu 2013.

Osnova nadzora je bil anali-
tični pregled kartic finančnega 
knjigovodstva za vsa področja 
odhodkov kontov razreda 4, in to 
predvsem pri tistih vknjižbah, ki 
predstavljajo večje vrednosti.

Pregled dokumentacije je bil 
opravljen na preskok in po meto-
di vzorčenja. 

Iz pregledane dokumentacije 
je bilo razvidno in ugotovljeno, 
da so dokumenti pred likvidacijo 
pregledani in potrjeni od nosil-
ca oziroma skrbnika področja 
postavke ter od župana.

Celotna poročila Nadzornega 
odbora so na vpogled na Občini 
Ig, Govekarjeva 6, Ig.

Nadzorni odbor Občine Ig

Prihodki (v € brez centov): 
Konto Naziv konta

ZR
2013

%
2013

ZR
2012

%
2012

Index
13/12

70 DAVČNI PRIHODKI 4,258.232 75,2 4,266.124 68,5 99
700 Davki na dohodek in dobič. 3,690.288 65,2 3,716.033 59,7 99
703 Davki na premoženje 406.656 7,2 374.141 6,0 109
704 Dom. davki − blago, storitve 161.182 2,8 168.064 2,7 96
706 Drugi davki 106 0 7.886 0,1 1
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1,043.602 18,4 1,205.453 19,4 87
710 Udelež. dobič, doh. od prem. 177.983 3,1 221.287 3,6 80
711 Takse in pristojbine 4.327 0,1 5.028 0,1 86
712 Globe in druge denarne kazni 50.197 0,9 23.495 0,4 214
713 Prihodki prodaje blaga in storitev 48.964 0,8 48.985 0,8 100
714 Drugi nedavčni prihodki 762.131 13,5 906.658 14,5 84
72 KAPITALSKI PRIHODKI 77.319 1,4 500.841 8,0 15
720 Prih. od prod. osn. sredstev 0 0 63.275 1,0 0
722 Prih. od prod. zemlj., gozd. 77.319 1,4 437.566 7,0 18
73 DONACIJE −PREJETE 0 0 0 0 0
730 Prej. donac. iz domač. vir. 0 0 0 0 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 280.182 5,0 255.084 4,1 110
740 Trans. prih. iz javnofin. instit. 259.453 4,6 255.084 4,1 102
741 Prej. sred. iz proračuna EU 20.729 0,4 0 0 0

 SKUPAJ PRIHODKI 5,659.335 100 6,227.502 100 91

Pregled odhodkov po vrstah, kot so bili planirani po 
veljavnem proračunu in njihovi realizaciji v letu 2013:

Konto Vrsta odhodkov Plan Realizacija % real. 

40 TEKOČI ODHODKI  2.968.910,44 2.050.097,02 69,05

400 Plače in drugi izd. zaposlenim 441.275,23 392.284,79 88,90

401 Prispevki delod. za soc. varnost 70.021,62 62.602,46  89,40

402 Izdatki za blago in storitve 2.386.466,65 1.551.785,33 65,02

403 Plačila domačih obresti 25.918,00 13.202,16 50,94

409 Rezerve 45.228,94 30.222,28 66,82

41 TEKOČI TRANSFERJI 2.605.010,30 2.083.795,64 79,99

410 Subvencije 174.246,84 101.578,28 58,30

411 Transferji posamez. in gospodin. 1.631.657,03 1.322.071,91 81,03

412 Transferji nepridobit. organiz. 202.689,17 199.303,54 98,33

413 Drugi tekoči domači transferji 596.417,26 460.841,91 77,27

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.079.511,42 4.598.446,14 75,64

420 Nakup in gradnja osnovnih sred. 6.079.511,42 4.598.446,14 75,64

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 151.496,25 97.836,98 64,58

431 Investicijski transferji prav. in fiz. 83.147,36 54.134,00 65,11

432 Investicijski transferji proračun 68.348,90 43.702,98 63,94

SKUPAJ ODHODKI 11.804.928,41 8.830.175,78 74,80

dela avtor zaveže ustvariti določe-
no delo in ga izročiti naročniku, 
naročnik pa se zaveže, da mu bo 
za to plačal honorar. Za avtorsko 
pogodbo o naročilu dela se upo-
rabljajo določbe o podjemniški 
pogodbi, če ni s tem zakonom 
drugače določeno.«

Po določbah 184. člena Zakona 
za uravnoteženje javnih financ 
veljajo »omejitve sklepanja avtor-
skih in podjemnih pogodb ter 
omejitev zaradi opravljanja dela 

dijaka ali študenta. Uporabniki 
proračuna lahko na podlagi 
soglasja iz 186. člena tega zako-
na sklepajo tudi druge avtorske 
in podjemne pogodbe (op.: kot 
so določene v 1. odstavku tega 
člena), pri čemer skladno z določ-
bo 186. člena ZUJF v upravah 
lokalnih skupnosti o sklepanju 
avtorskih in podjemnih pogodb iz 
drugega odstavka 184. člena tega 
zakona, odloča predstojnik.

Občina Ig je imela po podat-

kih občinske uprave v letu 2013 
veljavnih 10 podjemnih pogodb 
in 4 avtorske pogodbe. Skupni 
strošek po navedenih pogodbah 
v letu 2013 znaša 24.706,61 EUR.

Nadzorni odbor je na podla-
gi ugotovljenih nepravilnosti oz. 
pomanjkljivosti izdal naslednja 
priporočila:
1. NO opozarja, da se morajo 

pogodbe skleniti pred začet-
kom veljavnosti dogovorjenega 

pogodbenega obdobja. Plačilni 
roki morajo biti skladni z veljav-
no zakonodajo.

2. NO priporoča, da se s pogodbo:
− določi pooblaščena oseba 

naročnika, ki je skrbnik pogod-
be in spremlja izvedbo dela ter 
potrdi opravljeno delo,

− pri avtorskih pogodbah določi 
rok izvedbe del. 



Občinska volilna komisija Občine Ig na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. 94/07- UPB 3 IN 45/08 in 83/12)  
objavlja uradne rezultate glasovanja na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014 in daje

Poročilo o uradnih rezultatih volitev  
v Občini Ig za lokalne volitve 2014

Vseh upravičenih volivcev v občini Ig je bilo 
5.602.
Volili smo župana občine Ig po večinskem 
volilnem sistemu.
Volili smo člane Občinskega sveta po 
proporcionalnem volilnem sistemu.
Volili smo člane Svetov vaške skupnosti po 
večinskem volilnem sistemu. 
Glasovalo je 2.723 volivcev, to je 48,61 % 
volilnih upravičencev v občini. 

Skupni izidi glasovanja za župana v 
občini Ig so naslednji: oddanih je bilo 2723 
glasovnic, od tega je bilo 2699 glasovnic 
veljavnih in 24 neveljavnih. Kandidata za 
župana sta po vrstnem redu prejela naslednje 
število glasov:

– ALEŠ TOLAR: 499 glasov ali 18,49 %
– JANEZ CIMPERMAN: 2200 glasov ali 

81,51 %

OVK ugotavlja, da je kandidat za župana Janez 
Cimperman, dobil 2200 glasov ali 81,51 % in 
je izvoljen za župana Občine Ig. 

Izidi glasovanja za člane občinskega sveta 
so naslednji: glasovalo je 2.723 volivcev, od 
tega je bilo 2632 veljavnih in 91 neveljavnih 
glasovnic.

1. Slovenska ljudska stranka – SLS je 
prejela 767 glasov ali 29,14 % glasov:

Jože Virant – 38 preferenčnih glasov
Marija Župec – 23 preferenčnih glasov
Anton Modic – 31 preferenčnih glasov
Jožica Drobnič – 7 preferenčnih glasov
Klemen Glavan – 45 preferenčnih glasov
Irena Zalar – 4 preferenčne glasove
Anton Maček – 27 preferenčnih glasov
Simonca Stražišar Zupančič – 11 
preferenčnih glasov
Mihael Jankovič – 1 preferenčni glas
Andrej Žnidaršič – 47 preferenčnih glasov
Neža Dolinšek – 9 preferenčnih glasov
Anton Debevec – 5 preferenčnih glasov
Silva Dolinšek – 2 preferenčna glasova
Mirko Prek – 0 preferenčnih glasov

2.  Neodvisna lista 21. marec je prejela 
247 glasov ali 9,38 % glasov:

Franc Toni – 15 preferenčnih glasov
Katja Zdravje – 4 preferenčne glasove
Albert Ponikvar – 3 preferenčni glasovi
Danica Nebec – 4 preferenčni glasovi
Tone Strelec – 10 preferenčnih glasov
Ida Meglič – 3 preferenčni glasovi
Matjaž Zupan – 5 preferenčnih glasov
Helena Židanek – 5 preferenčnih glasov
Darko Uršič – 9 preferenčnih glasov
Vesna Toni – 8 preferenčnih glasov
Marko Hvale – 2 preferenčna glasa
Anja Zupan – 1 preferenčni glas
Jože Glavan – 5 preferenčnih glasov
Franc Virant – 4 preferenčni glasovi

3. SD – Socialni demokrati so prejeli 155 
glasov ali 5,89 % glasov:

Rado Simić – 1 preferenčni glas
Darja Režek – 11 preferenčnih glasov
Jan Simić – 4 preferenčnih glasov
Vesna Končan – 8 preferenčnih glasov
Alojz Kobal – 7 preferenčnih glasov

4. DESUS – Demokratična stranka 
upokojencev Slovenije je prejela  
70 glasov ali 2,66 % glasov:

Jelka Zimic – 12 preferenčnih glasov

5. Stranka Mira Cerarja – SMC je prejela 
538 glasov ali 20,44 % glasov:

Martina Kovačič – 9 preferenčnih glasov
Zlatko Usenik – 26 preferenčnih glasov
Zuhra Jovanovič – 16 preferenčnih glasov
Rok Jeram – 3 preferenčni glasovi
Erika Marija Janželj – 30 preferenčnih glasov
Aleš Tolar – 21 preferenčnih glasov 
Janez Stanimir Vrhovec – 2 preferenčna 
glasova
Petra Lipicer Stepan – 2 preferenčna 
glasova 
Mojca Poredoš – 16 preferenčnih glasov
Jože Ciber – 6 preferenčnih glasov
Zlatko Gorjup – 3 preferenčni glasovi

6. Neodvisna lista Nadaljujmo skupaj je 
prejela 106 glasov ali 4,03 % glasov:

Anton Tegelj – 12 preferenčnih glasov

Jelka Minatti – 6 preferenčnih glasov
Andrej Ambrož – 40 preferenčnih glasov
Klavdija Zalar – 1 preferenčni glas
Stjepan Bunič – 3 preferenčni glasovi
Elizabeta Štuhec – 0 preferenčnih glasov
Marjan Pavlič – 1 preferenčni glas
Tadeja Tegelj – 1 preferenčni glas
Dušan Petrič – 1 preferenčni glas
Mirko Stražišar – 3 preferenčni glasovi
Sonja Nuša Galanti – 0 preferenčnih glasov 
Gregor Škulj – 0 preferenčnih glasov
Špela Žagar Indihar – 0 preferenčnih glasov
Tomo Tegelj – 1 preferenčni glas

7. NSI – Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati je prejela 64 glasov ali  
2,43 % glasov:

Marjan Novak – 8 preferenčnih glasov

8. Neodvisna lista za napredek Tomišlja 
in Podkraja je prejela 215 glasov ali 
8,17 % glasov:

Bojan Kraševec – 16 preferenčnih glasov
Darja Perme – 7 preferenčnih glasov
Simon Krajzel – 10 preferenčnih glasov
Marija Livk – 4 preferenčni glasovi
Andrej Kuralt – 1 preferenčni glas
Vera Oblak – 3 preferenčni glasovi 
Jože Krašovec – 1 preferenčni glas
Simona Kavčnik – 4 preferenčni glasovi
Andraž Lesica – 2 preferenčna glasova
Maja Bezlaj – 1 preferenčni glas
Jože Krašovec – 0 preferenčnih glasov
Suzana Bratkovič Zavodnik – 1 preferenčni 
glas
Ivan Hacin – 1 preferenčni glas
Franc Janko Susman – 6 preferenčnih 
glasov

9. Slovenska demokratska stranka – 
SDS je prejela 404 glasov ali 15,35 % 
glasov:

Tone Krnc – 36 preferenčnih glasov
Alenka Jeraj – 34 preferenčnih glasov
Slavko Pavlič – 21 preferenčnih glasov
Simona Pavlič – 6 preferenčnih glasov
Franc Bukovec – 6 preferenčnih glasov
Janja Jenc – 11 preferenčnih glasov

OBČINA IG št. 5/2014

oktober 2014

Uradne objave

1



  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Cenik oglasnega prostora v Mostiščarju
Tip oglasa Velikost Cena z DDV

Oglas – cela stran čb
Oglas – cela stran barvni 19 cm x 27 cm 240 €

360 €

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

200 €

Oglas – tretjina strani čb 19 cm x 9 cm 90 €

Oglas – četrtina strani čb 9 cm x 13 cm 75 €

i z  ž i v l j e n j a  v a š k i h  s v e t o v
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Matej Remškar – 3 preferenčni glasovi
Ana Podržaj – 8 preferenčnih glasov
Gregor Virant – 12 preferenčnih glasov
Darja Modic – 5 preferenčnih glasov
Matjaž Grabrijan – 3 preferenčni glasovi 
Barbara Uršič – 2 preferenčna glasova
Jože Kraševec – 0 preferenčnih glasov
Veronika Trdan – 1 preferenčni glas

10. Slovenska nacionalna stranka – SNS 
je prejela 66 glasov ali 2,51 % glasov:

Jože Mavec – 15 preferenčnih glasov
Sandra Zafirovič – 2 preferenčna glasova
Marko Prosen – 6 preferenčnih glasov

Ime liste Število 
mandatov

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
– SLS

5

NEODVISNA LISTA 21. MAREC 1
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 1
DESUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 

0

STRANKA MIRA CERARJA – SMC 3
NEODVISNA LISTA NADALJUJMO 
SKUPAJ

0

NSI – NOVA SLOVENIJA 
KRŠČANSKI DEMOKRATI

0

NEODVISNA LISTA ZA 
NAPREDEK TOMIŠLJA IN 
PODKRAJA

1

SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

3

SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA – SNS

0

Občinska volilna komisija je ugotovila, da 
so za člane Občinskega sveta Občine Ig 
izvoljeni naslednji kandidati: 

1. Jože Virant
2. Marija Župec
3. Anton Modic
4. Jožica Drobnič
5. Klemen Glavan
6. Franc Toni
7. Rado Simić
8. Martina Kovačič
9. Zlatko Usenik

10. Zuhra Jovanovič
11. Bojan Kraševec
12. Tone Krnc
13. Alenka Jeraj
14. Slavko Pavlič

Za predsednike in člane Svetov vaške 
skupnosti so bili izvoljeni:

Svet vaške skupnosti Golo - Selnik 
Predsednik Jože Ciber (115 glasov)
Mojca Poredoš (114 glasov)
Martin Mavec (101 glasov)
Roman Povše (89 glasov)

Svet vaške skupnosti Ig
Predsednik Tone Strelec (351 glasov)
Katja Zdravje (345 glasov)
Vesna Toni (333 glasov)
Jože Glavan (319 glasov)
Božena Gabrijelčič (296 glasov)
Marko Hvale (282 glasov)
Franc Bukovec (230 glasov)

Svet vaške skupnosti Iška
Predsednik Roman Grm (51 glasov)
Nataša Bučar Draksler (39 glasov)
Marija (Mojca) Kučič (36 glasov)

Svet vaške skupnosti Iška vas 
Predsednik Janez Rupert (128 glasov)
Ivan Žagar (98 glasov)
Karmen Kavčič (86 glasov)
Marija Zdravje (81 glasov)

Svet vaške skupnosti Kot
Predsednica Natalija Modic (39 glasov)
Janko Rozman (32 glasov)
Miha Cimperman (30 glasov)

Svet vaške skupnosti Podgozd
Predsednik Miroslav Planinc Kovačevič  
(15 glasov)
Aleš Košorog (10 glasov)
Nevenka Kosec (10 glasov)

Svet vaške skupnosti Podkraj
Predsednica Darja Perme (54 glasov)
Aleš Ciber (38 glasov)
Anton Šenk (32 glasov)

Svet vaške skupnosti Sarsko
Predsednica Katja Krnc (20 glasov)
Dejan Zarnec (10 glasov)
Milena Murgelj (9 glasov)

Svet vaške skupnosti Staje
Predsednica Mojca Završnik (36 glasov)
Janez Kovačič (35 glasov)
Franc Lenarčič (34 glasov)

Svet vaške skupnosti Strahomer
Predsednik Janko Purkat (50 glasov)
Niko Javoršček (38 glasov)
Janez Meglič (36 glasov)

Svet vaške skupnosti Suša
Predsednica Dragica Krnc (6 glasov)
Jože Pečar (4 glasov)
Jože Intihar (2 glasova)

Svet vaške skupnosti Škrilje
Predsednica Marinka Plantan (93 glasov)
Dušan Kovačič (85 glasov)
Darja Režek (74 glasov)

Svet vaške skupnosti Tomišelj 
Predsednik Franc Janko Susman  
(114 glasov)
Jure Mavec (106 glasov)
Bojan Kraševec (103 glasov)
Suzana Bratkovič Zavodnik (59 glasov)

Svet vaške skupnosti Visoko - Rogatec
Predsednik Aleš Tolar (79 glasov)
Mirjam Čehovin (62 glasov)
Darko Škerl (46 glasov)
Jasna Martinjak (45 glasov)

Svet vaške skupnosti Zapotok
Predsednik Zlatko Usenik (123 glasov)
Marko Petric (76 glasov)
Ivanka Časl (71 glasov)

Vsem izvoljenim kandidatom bo OVK vročila 
potrdilo o izvolitvi.

Datum: 5. 10. 2014
Številka: 0410/011/2014

Igor Kovačič
Predsednik OVK

Podjetno v svet 
podjetništva

Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije je na 
svoji spletni strani www.rralur.si 
objavila javni poziv za vključitev v 
operacijo Podjetno v svet podje-
tništva 2014 za Ljubljansko urba-
no regijo. Prednostno je name-
njen brezposelnim, ki imajo šesto 
ali višjo stopnjo izobrazbe kate-
rekoli smeri, so stari manj kot 35 
let in imajo stalno bivališče v eni 
od 26 občin Ljubljanske urbane 
regije. 

Zadnji rok za oddajo vlog je 7. 
november 2014.

št. 5/2014 oktober 2014
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Čas je za novo prihodnost Občine Ig
Z visoko podporo novonasta-

li Stranki Mira Cerarja (SMC) na 
lokalnih volitvah smo dokazali, da 
si želimo sprememb v Občini Ig. 
Ker je SMC dokaj mlada stranka, je 
bil tudi lokalni odbor ustanovljen 
šele konec avgusta, zato je uspeh 
na lokalnih volitvah izraz, da je 
potrebna nova politika v Občini 
Ig. Za člane in simpatizerje SMC 
pa spodbuda za nadaljnje delo, ki 
smo si ga zadali. 

Lokalni odbor SMC deluje na 
območju treh občin: Ig, Škofljica 
in Velike Lašče. Podpredsednica 
LO in predstavnica Občine Ig je 
Martina Kovačič. Z 20,44-odstotno 

podporo volivcev imamo 3 člane v 
občinskem svetu, in sicer: Martina 
Kovačič, pravnica, zaposlena na 
FURS; Zlatko Usenik, diplomirani 
varstvoslovec, Zuhra Jovanovič, 
grafična oblikovalka, samostojna 
podjetnica. Predstavniki in člani 
lokalnega odbora odlično sode-
lujemo, si izmenjujemo ideje in 
pomagamo iskati rešitve.

Poudarek dajemo gospodar-
stvu, kmetijstvu in turizmu, saj 
omogočajo boljšo samopreskrbo 
in večjo neodvisnost občine. Med 
svoje prednostne naloge uvršča-
mo zlasti: intenzivno pridobivanje 
evropskih in državnih sredstev ter 

njihovo smiselno trošenje; spod-
bujanje podjetništva in obrtništva; 
povečanje sodelovanja z vaškimi 
skupnostmi in društvi; širitev turi-
stične ponudbe ter ustanovitev 
Turistično informacijskega centra 
(TIC) na Igu; namensko spodbu-
janje kmetijstva in pridelave ter 
prodaje lokalno pridelane hrane; 
spodbujanje izkoriščanja obno-
vljivih virov energije in učinkovite 
porabe lesne biomase in ureditev 
problema oskrbe s pitno vodo.

Ker se zavedamo, da smo za 
razvoj občine odgovorni vsi pre-
bivalci, ne zgolj izvoljeni pred-
stavniki v občinskem svetu in 
odborih ter zaposleni na občini, 
vas vabimo, da nas kontaktirate 

ali se zglasite na sestanek našega 
lokalnega odbora. 

Pišete nam lahko na: 
s t rank asmc. ig@gmai l .com . 
Spremljate nas lahko tudi na FB: 
SMC Škofljica.

Zuhra Jovanovič

Spoštovani občani in občanke,
zahvaljujemo se vam za visoko 
podporo na lokalnih volitvah 
2014. Prav tako se zahvalju-
jemo vsem, ki ste se udeleži-
li predstavitev v Iški vasi, na 
Golem in Igu ter vsem tistim, 
ki ste z zanimanjem in predlogi 
odpirali vprašanja. 

Predstavitev liste SMC v Iški vasi

Lokalne volitve 2014 
Vsem volivcem in volivkam hvala za udeležbo na lokalnih volitvah 

2014 in hvala za vaš glas v podpori za predstavnico vaške skupnosti. 
Novo izvoljenim predstavnikom vaške skupnosti Golo-Selnik želim obilo 
sreče pri delovanju in enakopravno zastopanje vseh vaščank in vašča-
nov pri idejah in pobudah za skupno dobro še naprej. 

Andreja Car Marijan, predstavnica SVS Golo-Selnik, 2010−2014

Čestitki se pridružuje tudi dosedanja predsednica vaške skupnosti, 
ki z letošnjimi volitvami zaključuje svoje aktivno sodelovanje na ravni 
predstavništva vaške skupnosti. Vsem vaščankam in vaščanom želim 
veliko osebnega zadovoljstva, zdravja in dobrega počutja v 'naših kon-
cih'. 

Lea Sever, predsednica SVS Golo-Selnik, 2010−2014

V nedeljo, 5. oktobra 2014, so potekale lokalne volitve. Ob tej pri-
ložnosti bi se rad iskreno zahvalil vsem Vam, volivkam in volivcem, 
občanom Občine Ig, ki ste mi namenili svoj glas.

Vesel sem, da ste me prepoznali kot človeka, ki bi s svojim zna-
njem, zagnanostjo in izkušnjami lahko na različnih področjih bistve-
no pripomogel k dolgoročnemu razvoju Občine Ig. Eno od teh je 
prav gotovo pridobivanje nepovratnih sredstev, kjer sem v primeru 
potrebe seveda pripravljen županu in občinski upravi ponuditi svoje 
znanje in izkušnje.

Lokalne volitve 2014 jemljem kot zanimivo izkušnjo, neke vrste 
samopreizkus vzdržljivosti, retorike, koncentracije, samozavesti in 
korajže ter pripravljenosti za sooblikovanje naše skupne prihodnosti.

Aleš Tolar

Občinski odbor  
SLS Ig

se zahvaljuje vsem volivkam in volivcem za močno pod-
poro na letošnjih lokalnih volitvah. Prepoznali ste delo 
dosedanje svetniške skupine SLS kot dobro. Še naprej 
se bomo zavzemali za dobro delo, ki bo usmerjeno v pri-
hodnji razvoj naše občine.

Svetniška skupina SLS in OO SLS Ig

Zahvala in obljuba
Drage volivke in volivci!
Prisrčna hvala za glas, ki ste ga na letošnjih lokalnih volitvah name-
nili Slovenski demokratski stranki. V občinski svet smo bili izvoljeni 
trije svetniki: Alenka Jeraj, Slavko Pavlič in Tone Krnc. Kot smo 
obljubili pred volitvami, se bomo trudili za razvoj naše občine, za 
realizacijo ciljev, ki smo si jih zastavili, za konstruktivno in aktivno 
delo v občinskem svetu. Seveda bomo veseli tudi vaših idej in 
predlogov, ki nam jih lahko posredujete na GSM: 031/235-982 
ali po e-pošti: predsednik@sds.ig.si.

Tone Krnc



Lucija Grahek razlaga o najdbah.          Foto: Polona Skledar

a k t u a l n o

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

M O S T I Š Č A R G L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  o k t o b e r  2 0 1 4

1 0

Novo arheološko najdišče na Igu

Na dan prišli rimski grobovi
Letos maja so arheologi na travniku med Zidano Gorico in 

tovarno Kig na zahodnem delu Iga nepričakovano naleteli na rim-
skodobno grobišče. Izkopavanja je vodila skupina arheologov z 
Inštituta za arheologijo (ZRC SAZU), ki je dela na terenu končala 
v začetku oktobra. Na tem zemljišču bo ZRC SAZU gradil svoj novi 
raziskovalni center. Šlo je za prvo večje arheološko izkopavanje 
na Igu. Z Iga in okoliških vasi je sicer znanih več kot 100 kamnitih 
nagrobnikov iz časa starih Rimljanov, a žal za večino njih prvotna 
lokacija, kjer so stali, ni znana. Čeprav nam napisi na njih veliko 
povedo, pa bodo nove najdbe še dodatno osvetlile življenje ižan-
skih staroselcev iz prvih stoletij našega štetja. 

Pogovarjali smo se z arheologo-
ma, ki sta sodelovala pri izkopava-
njih, dr. Lucijo Grahek, vodjo izko-
pavanj, ter dr. Primožem Pavlinom, 
ki je opravil predhodne arheološke 
raziskave, ki so pripeljale do prvih 
odkritij. 

Ste imeli pri predhodnih arheo- 
loških raziskavah zemljišča 
srečo ali dober nos? 

Primož Pavlin: Rekel bi, da vsa-
kega malo. Arheolog, ko pride na 
teren, si najprej ogleda okolico 
– kje je kakšna vzpetina, reka ... 
predvsem pa natančno pregleda 
površino. Na njej išče poglobitve 
ali izbokline. Izboklina nas vodi k 
sklepu, da je tam nekaj bilo, recimo 
ruševina, in obratno, poglobitev 
lahko govori o kakšnem jarku, npr. 
obrambnem. Nekaj pripomore-
jo izkušnje, nekaj pa tudi sreča. 
Naredili smo pet testnih jarkov 
– sond, štiri manjše in eno večjo  
(4 x 5 m), saj je pri takih možnost, 
da kaj najdemo, večja. V njej smo 

dejansko našli pet temnejših lis, od 
katerih so se tri kasneje izkazale 
za grobove, ena pa za jamo za kol. 
Eden izmed teh grobov je bil pre-
senetljivo bogat, pravzaprav, kot 
smo spoznali kasneje, najbogatejši 
na celem najdišču. 

Kaj je bilo arheologom do zdaj 
znanega o Igu v rimskem času? 

Primož Pavlin: O rimskem Igu 
ni bilo praktično nič znanega. 
Znani so bili rimski nagrobniki, 
ki so delno hranjeni v Narodnem 
muzeju Slovenije, delno vzidani v 
ljubljansko stolnico (Dolničarjev 
lapidarij), predvsem pa v cerkvi sv. 
Mihaela v Iški vasi, kjer je Jaroslav 
Šašel zbral rimske spomenike z 
Ižanskega – tu jih je zbranih nekaj 
čez 40. Razen omenjenih rimskih 
nagrobnikov oz. oltarjev torej o 
samem Igu na terenu ni bilo zna-
nega praktično ničesar. Ko smo pri-
šli sem, smo si rekli, saj itak ne bo 
nič – okolica je namreč pozidana, 
in če pri teh gradnjah niso našli nič, 

potem tudi tukaj 
ne bo nič ... Zato 
so bili prvi trije 
odkriti grobovi 
pravo preseneče-
nje!

Kaj ste prav-
zaprav odkrili 
tu, ob vznožju 
Zidane Gorice?

Lucija Grahek: Z 
izkopavanji smo 
začeli 8. julija in 
nadaljevali kar 
tam, kjer so bila 
začetna sondira-
nja. Najprej smo 
odprli del, kjer 
je načrtovana 
gradnja našega 
raz iskovalnega 
centra. Odstranili 
smo rušo, vse oči-
stili in našli še več 

temnejših lis. Skupaj smo izkopali 
25 žganih grobov. Gre za ostanke 
preprostih, precej majhnih, običaj-
no pravokotnih, plitvo vkopanih 
grobnih jam. Večina grobov je bila 
zelo slabo ohranjenih (le dno grob-
ne jame in fragmenti slabo ohra-
njenih grobnih pridatkov). To je 
verjetno posledica oranja, možno 
pa, da so bili grobovi izropani že v 
antičnem času. Takoj smo opazili, 
da so grobovi v skupinah, ki morda 
nakazujejo na zaključene kroge, 
morda družine. Gre za štiri skupine 
grobov v približno osemmetrskem 
pasu. Na vsako skupino je bil vsaj 
en bogat, dobro ohranjen grob. 

Na vzhod, proti Kigu, se je gro-
bišče zaključilo, zato smo pričako-
vali, da se grobišče širi na zahod, 
proti Zidani Gorici – vendar tudi tu 
nismo naleteli na nič posebnega. 
Le na južnim delu parcele smo 
naleteli na različne ruševinske pla-
sti. Ker jih ni bilo mogoče dobro 
razumevati, smo se nato odločili 
nemudoma raziskati še zemljišče, 
namenjeno izgradnji dovozne 
ceste. Tudi tu smo najprej opravili 
testne izkope, s katerimi nam je 
uspelo omejiti območje nadaljnjih 
izkopavanj. Od šestih izkopanih 
sond sta bili namreč dve arheolo-
ško pozitivni. Že s sondiranji smo 
namreč naleteli na ostanke rim-
skodobnega kolovoza in večjega 
objekta. V bližini smo odkrili tudi 
jamo z nagrobnikom. 

Kako je bil 
videti tipičen 
grob, ki ste ga 
izkopali?

Lucija Grahek: 
Gre za značilne 
grobove romani-
ziranih starosel-
cev in že pravih 
Rimljanov. Vsi 
odkriti grobovi so 
bili žgani. Pri veči-
ni primerov so bili 
ostanki pokojnika 
zbrani v žari, pri 
nekaterih pa smo 
našli zgolj žga-
nino, zbrano na 
kupčku v jami, in 
zraven položene 
predmete – grob-
ne pridatke. Tak je 
tudi eden boga-
tejših grobov, ki 

je bil odkrit le 10 cm pod rušo. 
Skupno je bilo v odkritih grobovih 
ohranjenih pet keramičnih žar z 
žganino, grob iz sonde pa je imel 
stekleno žaro. Ta je unikum na 
tem najdišču, v njej je bila poleg 
žganine tudi fibula emonskega 
tipa (tip, razširjen večinoma v oko-
lici Ljubljane). Sicer so bili v gro-
bovih najdeni predvsem ostanki 
različnega keramičnega posodja, 
večkrat je bila v grob pridana sve-
tilka – oljenka, železen nož, prstan, 
najdeni so bili tudi pasna spona, 
britev, dva bronasta novca idr.

Bi katero najdbo še posebej 
izpostavili?

Lucija Grahek: Inventar groba s 
stekleno žaro, kjer smo našli še 
železno tablico in nož, za katera 
še ne vemo, čemu sta služila, se pa 
pojavita še v dveh drugih grobo-
vih. To je verjetno tudi najstarejši 
grob na tem grobišču, saj sodi v 2. 
polovico 1. stoletja našega štetja. 

Čeprav gre za grobišče, ste tu 
našli le en nagrobnik. Kako si to 
razlagate? 

Primož Pavlin: K tem žganim 
grobovom zagotovo ne sodi – naj-
dene grobne jame so bile tako 
preproste, da niso imele nobenih 
kamnitih obeležij, saj ni bilo pro-
stora, pa tudi sledov podstavkov 
nagrobnikov nismo našli. Časovni 
obseg tukajšnjega grobišča je od 
poznega 1. do 3. stoletja, tu so 
torej pokopavali približno 150 let. 

Primož Pavlin z odkopanim nagrobnikom.     Foto: M. Zupančič 
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Jama s kamni, med katerimi je bil 
tudi nagrobnik, pa je imela zraven 
fragmente poznoantične kerami-
ke (iz 4. ali 5. stoletja) – narejena 
je bila torej kasneje, ko tu niso več 
pokopavali. Torej je bil nagrobnik 
od nekod prinesen. 

Nagrobnik je sicer razlomljen, 
a ohranjen v celoti. Kaj že lahko 
poveste o njem? 

Primož Pavlin: Ohranjen je sko-
raj v celoti − razen oškrbljenih 
vogalov ob lomih −, manjka zgolj 
letnica starosti tretjega pokojni-
ka. Krasno se da prebrati napisno 
polje, sicer pa ima nagrobnik zna-
čilno 'ižansko' ikonografijo. V zgor-
njem delu je med dvema delfino-
ma zatrep, v katerem je upodo-
bljena človeška glava, pod njim pa 
napisno polje, ki ga oklepata dva 
stebra s korintskim kapitelom in 
bazo. Obrazi na takih nagrobnikih 
so običajno brezoblični, ta pa je 
zelo lepo izdelan, vendar bi težko 
rekli, da gre za portret pokojnika 
– šlo je namreč za tipsko nare-
jene nagrobnike. Na nagrobniku 
je omenjenih šest članov družine: 
oče, mati ter njuni hčeri in sinova. 
Postaviti sta ga dali hčeri starše-
ma, dodatno sta bili dopisani še 
imeni njunih bratov. Pokojniki so 
umrli stari od 40 do 50 let. Glede 
na imena in oblikovanje nagrob-
nik datiramo v prvo stoletje naše-
ga štetja. Take nagrobnike je težko 
natančno datirati, pomembna je 
lahko tudi oblika črk, a to razisku-
jejo epigrafiki. Znanstveni članek 
o nagrobniku že pripravlja Anja 
Ragolič, kolegica z inštituta. 

Med zanimiva odkritja sodijo 
tudi obrisi neke arhitekture. Kaj 
ste našli in kaj bi to lahko bilo?

Primož Pavlin: Zahodno od rim-
skega kolovoza, ki smo ga tudi 
odkrili na tem najdišču, smo nale-
teli na neki objekt kvadratnega 
tlorisa velikosti približno 9 x 8,5 m. 
Preden smo vse temeljito očistili, 
so se tu kazali še neki kamni, ki bi 
lahko nakazovali t. i. obodni zid, 
zato smo najprej pomislili, da bi 
lahko šlo za obhodno svetišče. Ko 
smo objekt do konca očistili, se je 
pokazal notranji plato, ki ni znači-
len za obhodna svetišča, zato smo 
začeli razmišljati o tem, da gre za 
grobno parcelo. Podobne, le manj-
še tlorise srečamo v Šempetru v 
Savinjski dolini, razlikujejo pa se 
tudi po gradnji. Na Igu imamo 
opravka z 1 m širokim ter do meter 
in pol globokim suhozidom, tj. 
prodniki brez veziva. Mislim, da 
gre za drenažo, na kateri je počival 
lesen objekt. Temu v prid govorijo 

tudi štiri jame za kole – navpič-
ne nosilce znotraj objekta, ki so 
podpirali ostrešje. Predstavljamo 
si lahko dvokapno streho, podpr-
to s stebri, kako visoko so segale 
zunanje stene, pa ne vemo. Lahko 
bi ga primerjali z upodobitvijo na 
najdenem nagrobniku – le da je 
šlo tu za leseno grobnico oz. mav-
zolej. Znotraj objekta nismo našli 
nobenega groba, kar tudi govori 
proti grobni parceli. 

Naj omenim, da smo na sose-
dnji parceli opravili merjenje elek- 
trične upornosti tal ter le 6 m 
južno od tega naleteli še na en 
tak objekt. Ali je šlo za grobnico ali 
svetišče, za zdaj ne moremo zago-
tovo reči. Na Ižanskem, v nasprotju 
z Emono, kjer poznamo Ekorno, ne 
poznamo kakšnih lokalnih božan-
stev. Z Zidane Gorice sta znani 
najdbi dveh pepelnic – kamnitih 
žar, vendar jih ne moremo nepo-
sredno povezati z našim objek-
tom. 

Kje bodo hranjene vse te 
najdbe?

Lucija Grahek: Po zakonu sodi-
jo v Mestni muzej Ljubljana. Že 
pred odkritjem grobišča na tej 
lokaciji je bila želja dr. Marjete 
Šašel Kos, da bi se v načrtovani 
stavbi raziskovalnega centra ZRC 
SAZU našel prostor, kjer bi shranili 
rimske spomenike iz Iške vasi in 
druge. Po odkritju grobišča smo 
razmišljali, da bi lahko v razisko-
valnem centru uredili tudi razstav-
ni prostor za nove najdbe s tega 
najdišča. Interes in volja vsekakor 
sta. Obstaja tudi lokalni interes, da 
ti spomeniki ostanejo na Igu in se 
zanje uredi primeren prostor ter 
so tako dostopni javnosti. Drobni 
predmeti, grobni dodatki pa bodo 
bržkone res pristali v muzeju. 
Škoda bi bilo, da kamniti spome-
niki obležijo v nekem muzejskem 
depoju, tako je bolje, da bi se 
našlo primerno mesto na Igu in bi 
bili spomeniki vsem na ogled. 

Kakšen, ocenjujete, je pomen 
tega novega najdišča?

Primož Pavlin: Gre za enkra-
tno odkritje, vsekakor je najdi-
šče nadlokalnega pomena. Najti 
nagrobnik pri izkopavanjih se 
arheologu zgodi 'enkrat na sto let'. 
Zdaj tudi točno vemo, kje je bilo 
v rimskem času ižansko grobišče, 
to pa nikoli ni bilo daleč od nase-
lja. Natančna lega naselja v tistem 
času še ni znana. Tudi prej ome-
njeni objekt – lesena grobnica oz. 
mavzolej – je nekaj novega, saj pri-
merljivih gradenj ne poznamo. Ta 
izkopavanja so prinesla še en zelo 

pomemben podatek: če nas ne bi 
bilo tukaj, bi na parkirišču pri blo-
kih uničili grobišče. Ko smo prišli 
tja preverit, kakšno škodo je nare-
dil bager pri gradbenih delih, smo 
na površini 50 m2 naleteli na pri-
bližno 20 rimskih grobov, mogoče 
tudi na ostanek ceste. Na jugu, na 
parkirišču ob Baniji, imamo torej 
grobišče (še neraziskano), ki je bilo 
z odkritim verjetno del večjega 
grobišča. Starejša domačinka mi 
je povedala, da naj bi ob gradnji 
blokov »našli en kup takih stvari«, 
kot smo jih izkopali zdaj. Če to 
drži, seveda lahko sklepamo, da je 
šlo za eno samo veliko grobišče. 

Za tiste, ki jih zanima arheo- 
logija, ste pripravili tudi dan 
odprtih vrat najdišča. Kakšen je 
bil odziv?

Lucija Grahek: Dan odprtih vrat 
smo pripravili septembra v dveh 
skupinah – prišli so od kolegov 
arheologov do domačinov in dru-
gih. Odziv je bil dober, saj nas je 
kljub izjemno slabemu vremenu 
takrat obiskalo več kot 40 ljudi. 
Obiskali so nas tudi petošolci iz 
OŠ Ig, in največje presenečenje 
– tri skupine petletnikov iz ižan-
skega vrtca. Ti so bili med naj-
bolj zvedavimi obiskovalci, ki so z 
zanimanjem spremljali razlago in 
jo komentirali. Dali smo možnost 
ogledov, ker gre res za enkratno 
najdišče, zato smo ga poskuša-
li deliti z vsemi zainteresiranimi. 
Kdorkoli se je oglasil, smo si zanj 
vzeli nekaj časa. Pripeljal se je celo 
razred tretješolcev iz Ljubljane. 
Tudi medijsko smo bili cel čas 
dobro pokriti. O naših delih je prvi 
s kratko reportažo poročal Pop 
TV, potem dvakrat novinar Dela, 
izjavo smo dali tudi za radio Zeleni 
val. V načrtu imamo tudi že pred-

stavitev rezultatov Ižancem v obli-
ki predavanja, verjetno še letos. 

Ig z okolico je bogat z arheo- 
loškimi ostalinami, pa vendar 
ljudje tovrstnih najdb najpo-
gosteje ne prijavijo pristojnim 
službam, saj se bojijo stroškov 
in morebitnih nevšečnosti, ki 
bi jim jih prinesla arheološka 
izkopavanja. Kaj menita o tem? 
Prinašajo arheološke raziskave 
res same težave? 

Primož Pavlin: Kakor se vzame ...  
Vsakemu investitorju bi pritrdil, 
ampak država na podlagi prošnje 
deloma ali v celoti povrne stroške 
arheoloških raziskav. Zato je strah 
zaradi stroškov neupravičen. 

Lucija Grahek: Največkrat niti 
ne pride do večjih raziskav, za 
arheologe pa je dragocen tudi že 
samo podatek, kje in kaj je bilo 
najdeno. Med izkopavanji je npr. 
prišla do mene delavka iz Kiga in 
mi razlagala, kako je njen sosed 
na polju zoral nagrobnik − o tem 
res ničesar ne vemo. Zato bi bili 
veseli, če bi se nam gospod javil 
in pokazal, kje točno je naletel na 
ta nagrobnik. To bi bil za nas dra-
gocen podatek, najditelj pa tudi 
ne bi imel nikakršnih težav, saj kar 
je bilo (že uničeno), za nazaj ne 
moremo več popraviti. Lahko pa 
ozaveščamo in poskušamo pre-
prečiti kakšno uničenje in nepo-
trebne nevšečnosti v prihodnje …

Primož Pavlin: Na Iškem vršaju 
je arheološka plast zelo plitvo pod 
površjem, zato ni treba kopati pre-
več v globino. Ljudje enostavno 
niso seznanjeni z našim delom, 
postopki. Vsi, ki so prišli pogledat 
naše delo, pa so lahko videli, da se 
dela hitro. 

Maja Zupančič

Pogled na tloris še nepojasnjenega objekta.            Foto: Matija Lukić
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Za kakovost bivanja je potrebno sodelovanje vseh 
V Sloveniji imamo veliko občin 

in z gotovostjo lahko rečemo, 
da je Občina Ig ena najlepših in 
dokaj urejenih občin. Vendar pa 
ne moremo mimo nasprotujo-
čih si interesov pri odločitvi, ki 
jo je Občina Ig sprejela pred več 
kot dvema letoma in na njeno 
nepremišljenost opozarjamo že 
od samega začetka. Večkrat smo s 
strani župana Cimpermana slišali, 
da se zavzema za kakovost bivanja 
občanov Občine Ig, kamor sodimo 
tudi prebivalci Iške vasi. Da smo v 
Iški vasi dobili končno postajališče 
mestnega avtobusa št. 19, ni nič 
narobe, če bi pred sprejeto odloči-
tvijo na občini malo bolj tehtno in 
razumsko premislili o primernosti 
sprejete lokacije. Končno posta-
jališče mestnega avtobusa št. 19 
je le nekaj metrov stran od naše 
stanovanjske hiše, na postajališče 
pa dnevno pripelje več kot 30 
mestnih avtobusov, ki povzro-
čajo nevzdržen hrup in smrad. 
Povsem nesprejemljivo je, da se 
hrup začne že ob 4.40 uri zjutraj 
in konča, ko na postajališče pri-
pelje zadnji avtobus ob 23.30 uri. 

V takih razmerah je nemogoče, 
da se lahko človek ponoči v miru 
naspi in spočije, kar je sestavni del 
kakovosti bivanja. Nikoli ni mogo-
če spati pri odprtem oknu, saj nas 
močan hrup vedno prebudi. Da je 
hrup res moteč, potrjujejo tudi na 
LPP-ju saj so občini pisno odgovo-
rili, citiramo: »Pritožba je uteme-
ljena, saj je hrup neposredno ob 
hiši zelo moteč,« in dodajajo, da 
je za lokacijo odgovorna izključno 
Občina Ig.

Ob vsem tem je najbolj žalo-
stno spoznanje, da s strani vaške-
ga sveta nismo naleteli na posluh 
niti na pripravljenost za sode-
lovanje, kaj šele iskanje boljše 
rešitve, ko smo začeli opozarjati 
na neprimernost postajališča in 
nevzdržno stanje. Do danes so 
bile vsakršne naše prošnje presli-
šane in ignorirane, čeprav naj bi 
bila pristojnost in odgovornost 
vaškega sveta, da v sodelovanju z 
občino pomaga pri tovrstnih teža-
vah. Nekaj malega razumevanja 
je bilo izkazanega s strani župana 
Cimpermana, kar je potrdil tudi v 
enem od člankov v Mostiščarju, 

vendar obljube še ni izpolnil. 
To, da imamo v Občini Ig mestni 

avtobus, je zagotovo pozitivna 
sprememba, vendar pa bi mora-
la biti glede ustreznosti končne-
ga postajališča bolj premišljena. 
V tem trenutku še enkrat javno 
apeliramo na župana, da sprej-
me ustrezne ukrepe in v najkraj-
šem možnem času najde rešitev 
za problem glede neustreznosti 

končnega postajališča. 
Občina smo ljudje in za njen 

razvoj je potrebno naše skupno 
sodelovanje ter razumevanje, in 
nikakor ne obračanje hrbta pozi-
vom ljudi k nujno potrebnim 
spremembam. Kajti nikoli se ne 
ve, kdaj se v podobni situaciji 
znajdete sami. 

Družina Žagar,  
Iška vas 48

Pogled z našega balkona na postajališče

Najprej smo delali. Nato pa so igrala zavzeli otroci.                           Foto: Špela Ž. Indihar

Nova igrala v Vrbljenu
V Vrbljenu se lahko pohvalimo 

z novimi igrali. Gre sicer za stara 
igrala, ki smo jih dobili v enem 
ob ljubljanskih vrtcev, vendar so 
jih pridni očki in dediji spremenili 
v prave mojstrovine za naše naj-
mlajše. Igrala so postavljena na 
hipodromu, pridobili pa smo vlak, 

dve igrali na vzmeti in večnamen-
sko igralo z dvema toboganoma 
ter dvema gugalnicama. Igrala so 
vsak dan precej dobro obiskana. 

V nedeljo, 5. oktobra, smo imeli 
v okviru SVS-ja Vrbljene piknik z 
odprtjem igral. Piknika se je ude-
ležilo lepo število otrok s starši. 

Ker je bilo v igrala vloženo veli-
ko nesebičnih ur dela in prosto-
voljstva, prosimo vse mladostni-
ke, ki se v okolici igral zadržujejo 
in igrala tudi uporabljajo, čeprav 
jim ravno niso namenjena, da 
cenijo delo posameznikov in igral 
ne uničujejo. 

Na koncu bi se v imenu naših 
otrok najlepše zahvalila vsem oči-
jem, bodočim očijem in predvsem 
dedkom za vsa izvedena dela in 
vse ure, ki so jih 'preživeli' na igra-
lih in tako poskrbeli za igro naših 
otrok. 

Špela Ž. Indihar  

O B Č A N O V  K O T I Č E K
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Obnovljen Dom Šercerjeve  
brigade v Petelinovih dolinah

Slike in dejanja govorijo svoje. 
Ne potrebujemo veliko besed, 
da opišemo dobro voljo, podpo-
ro in uigrane sodelujoče, ki so 
v poletnih mesecih stopili sku-
paj in omogočili, da ima Dom 
Šercerjeve brigade v Petelinovih 
dolinah, v katerih je danes muzej, 

novo streho. Dovolj je enostavno 
en velik HVALA. 

Vsem članom in somišljenikom 
DOM-a hvala – za pridne roke, 
za organizacijo, za to, da danes 
pred nami stoji prenovljen objekt, 
ki nas bo še dolgo spominjal na 
dogodke preteklosti. 

Za dodano vrednost pri 
prenovi objekta gre zahvala 
vsem, ki ste sodelovali: Franci 
Jankovič (Tomišelj), Janez Komše 
(Vrbljene), Gregor Gradišar, Jože 
Gradišar, Marjan Debeljak, Franci 
Klobasa, Franci Šivec (Škrilje), Aleš 
Pavšič, Miro Maksimović, Jure 
Golob, Bojan Kevill, Roman Povše, 
Marjana Rojec, Miro Železnik, 
Jože Virant, Jernej Virant ml., 
Tone Šivec, Srečko in Matic Peček 
(Golo), družina Grmek, Minka 
Nagode (Visoko), Drago Maroša, 
Milena in Janez Kraškovic, Bojan 
Vidmar in Peter Žitko (Ljubljana), 
Janko Širaj (Nova vas) in glavna 
organizatorka, blagajničarka dru-
štva DOM Lea Sever. 

Globok poklon našemu krov-
cu Mirku z družino – Darja, Luka 
in Rok (Kamnik pod Krimom) za 
neverjetno uigranost pri krovskih 
delih. Veselje vas je bilo opazovati 
pri delu. 

Spet ni šlo tudi brez naših gasil-
cev z Golega, ki so poskrbeli za 
dovoz vode. Fantje, hvala. 

Veselje ob pogledu na preno-
vljen objekt je veliko. Predvsem 
ob dejstvu, da nam je po treh letih 
pogovorov uspelo prenovo spra-
viti pod streho. Dobesedno. Pred 
nami je še prenova notranjosti, ki 
je že v pripravah. 
Vabljeni, da nas večkrat obiščete!

Lea Sever,  
Andreja Car Marijan

Postavitev nove strehe                                         Foto: Arhiv DOMŠe malo, pa smo pri koncu. 

Petelinove doline ne skrite, 
temveč na novo pokrite.  
Nič več skrhane od časa, 

temveč lepe in sijoče.  
Dobrodošli, obiskovalci. 

3. Orient Express na hribu
Skoraj 50 plesalk iz vse 

Slovenije se je predstavilo z okrog 
20 plesnimi koreografijami na 3. 
Orient Expressu na hribu, ki je bil 
4. oktobra v Kulturni dvorani na 
Golem. V dvournem orientalskem 
spektaklu smo uživali v mehkobi 
in eleganci plesnih gibov plesalk 
orientalskih plesov, v barvah nji-
hovih kostumov in raznovrstnosti 
plesnih rekvizitov. Ob koncu je 
sledila še arabska pogostitev – 
falafli, humus, kuskus in oriental-
ski čaj, ki so jih pripravile gostite-
ljice članice skupine Viva. 

Koreografije so bile raznovr-
stne, videli smo lahko mnoge ple-
sne stile (mejance, baladi, iraqi, 
iskandarini ...) in plese z rekviziti 

(isis krila, tančice, palice, pahljače). 
Posebnost letošnje prireditve je 
bil pri nas še dokaj nepoznan in 
nerazširjen polinezijski ples z oto-
čja Tahiti, ki nam ga je predstavila 
plesalka Naja Furlan iz Kopra. 

Skupina Viva deluje v okviru 
Turističnega društva Kurešček kot 
odprta rekreativna skupina pod 
vodstvom mentorice in koreogra-
finje Mateje Mikulan. S plesom 
se lahko srečate, tudi vsak torek 
in tako razgibate vsak del tele-
sa, še posebej zgornji in mede-
nični del, pridobite samozavest 
ter si ob prijetni družbi nahranite 
še dušo. Ples je namenjen vsem 
generacijam, starostne omejitve 
ni! Pridružite se lahko na torko-

vem tečaju orientalskega plesa v 
dvorani na Golem. 

Za več informacij pišite na 

tdkurescek@gmail.si ali pokličite 
Matejo na 040/574-396.

Zuhra Jovanovič

Skupina Viva na 3. Orient Expressu na hribu
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Pohod V objemu Kureščka
Letos smo smer pohoda rahlo 

spremenili, ker smo ga hoteli 
prilagoditi tudi manj zahtevnim 
pohodnikom in družinam z otroki. 
In glej ga šmenta, pohoda se je 
udeležila kar lepa skupina otrok 
od 3 do 12 let. Vsi so vztrajali do 
konca pohoda. Oh ja, z nami je bil 
tudi majhen kužek.

V soboto, 4. 10. 2014, smo se 
že tradicionalno zbrali pri Domu 
borcev in mladine v Zapotoku. In 
smo šli ... najprej malo po asfaltu 
z rahlim vzponom do Blažanovke 
in skozi senožeti naprej do pod-
potja pod Mokrcem. Tu so otroci 

še veselo begali sem in tja, gor in 
dol s poti. S podpotja smo zavili 
levo na Pot kurirjev in vezistov 
iz druge svetovne vojne in ob 
spomeniku, namenjenem prav 
njim, malo počivali, saj so otroci 
že začeli rahlo omagovati. Ampak 
ni bilo hudega, saj se od tam pot 
bolj ali manj spušča vse do Škrilja. 
Prav tam smo srečali tudi skupino 
konjenikov iz KD Podhojca, ki so 
ravno takrat tekmovali v endu-
rancu, kar je pohod še dodatno 
popestrilo. Očitno smo ljudje in 
konji bolj sproščeni v naravi kot v 
hlevih in stanovanjih.

V Škriljah nam je SVS Škrilje pri-
pravil izredno topel sprejem s pri-
grizki in toplim čajem. Tu se nam 
je priključila tudi Maja Zupančič, 
umetnostna zgodovinarka z Iga, 
ki nam je o vsakem od krajev, skozi 
katere smo hodili, povedala veliko 
zanimivih stvari, ki jih še domačini 
ne poznamo. Še najbolj mi je bila 
všeč legenda o zakladu v zakopa-
nem sodu. Sod z zakladom naj bi 
se dvignil na površje enkrat, ko se 
bosta pri Marušnikovi domačiji na 
Golem rodila dvojčka, in ker sem 
ravno Marušnikov, bi se mi cena 
dvignila, če ne bi za legendo izve-

del kakih 10 let prepozno.
Iz Škrilj smo se odpravili na Golo 

in po kavici pri Jagru na Golem 
nadaljevali pot do Kureščka. Na 
križišču z Visokim nas je druži-
na Tolar z Visokega pričakala z 
izredno medico, ob toplem ognju 
sredi gozda.

Od tam pa gor do Kureščka in 
mimo Doma na Kureščku nazaj 
do Zapotoka, kjer nas je pričakala 
jota, ki jo je skuhal prijatelj Tine. 
Po topli malici je predsednica dru-
štva podelila medaljo vsakemu 
pohodniku, naredili smo še gasil-
sko sliko ter se ob glasbi in pijače 
družili in zabavali.

Na koncu bi lahko rekli nič 
posebnega, pa vendar, vsi otroci 
so zmagali, kar pomeni, da smo 
izbrali pravo pot. Za naslednje 
poti, ene tradicionalne, druge 
nove pa se vidimo v naslednjem 
Mostiščarju.

Lep dan v naravi je bil. Sonce je 
sijalo, temperature so bile primer-
ne, ne previsoke ne prenizke.

Jure Golob,
TD Kurešček

Jaz iščem le eno – da bi izrazil 
tisto, kar hočem. In ne iščem novih 
oblik, temveč jih najdem. PicassoSkupinska slika vseh pohodnikov        Foto: Anita Poznik

DU Ig obvešča svoje člane in simpatizerje, da bomo  
tudi letos letovali v Hotelu Delfin v Izoli,  

in sicer od 22. novembra. 
Za več informacij se obrnite na Ivo Žagar  

na tel.: 041/452-253.

Obisk pri društvu upokojencev Suhor
Letos smo se vabljeni člani dru-

štva, 'ta pridni', kot nas je enkrat 
poimenovala Poldka, odločili za 
obisk pobratenega društva Suhor. 
Srečali smo se v lovski koči lovske 
družine Suhor, kjer so nas pričaka-
le prijazne članice in člani društva 

upokojencev Suhor z obvezno 
belokranjsko pogačo in drugimi 
dobrotami. Po prijaznih pozdrav-
nih besedah predsednika društva 
Videtiča sta sledila prigrizek in 
sproščen klepet. 

Potem smo se razdelili v dve 

skupini. Ena skupina je šla na 
obisk Metlike, druga pa v bližnji 
gozd nabirat kostanje. Kostanja je 
bilo v izobilju. Sledilo je nadalje-
vanje druženja v koči ob kosilu in 
peki kostanja. Neki šaljivec je na 
vročo ploščo dal kostanje, ne da 
bi jih zarezal. Kostanji so postali 
male petarde, ki so ob eksplozijah 
pršile nekaj metrov okrog peči ... 
Med peko kostanja sta se oglasila 
harmonika ter venček slovenskih 
in dalmatinskih viž, ki jih je izvajal 
njihov predsednik. Seveda se je 
oglasila naša Lojzka z venčkom 

slovenskih. Med jedjo kostanja se 
poskuša mošt in seveda smo ga 
poskušali. Prispevali so ga člani 
društva Suhor.

Vmes se je izmenjalo nekaj 
vicev. Tako se je dan prevesil v 
pozno popoldne, ko smo se napo-
tili proti domu. Po besedah zahva-
le smo gostiteljem obljubili, da 
se jim bomo oddolžili za prija-
znost, tako da jim bomo pripravili 
enako prijazno srečanje nekje na 
Ižanskem.

Štefan Bunič, 
predsednik DU Ig

 Upokojenci so obiskali Belo krajino.
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Bogata bera buč enega od razstavljalcev Folklorna skupina KD Groblje

Po 'bučno' v Iški vasi
Jubilejno 15. razstavo buč, kmečkega orodja in kmetijskih pridel-

kov smo pripravili v petek, 26. 9. 2014, v dvorani v Iški vasi. Kljub 
obilnemu deževju in pomanjkanju sonca ter polžji lakoti je kazalo 
na slabši pridelek, vendar se je pridelkov nabralo dovolj za posta-
vitev razstave.

Jurčki so zrastli kar pred dvo-
rano, na vhodu je pozdravljala 
kmetica, ki je hitela po dnevnih 
opravkih v hlev. Na ogled je bila 
postavljena domača kašča s sta-
rimi pripomočki za gospodinjstvo 
ter pridelki, ki so se shranjevali 

v njej. Pridelki in buče različnih 
oblik in velikosti so z malo domi-
šljije dobili novo obliko in tako 
pritegnili poglede obiskovalcev.

Polno dvorano obiskovalcev so 
navdušili nastopajoči v kulturnem 
programu prireditve. Na začetku 

so navdušili z nastopom osnovno-
šolci POŠ Iška vas pod vodstvom 
učiteljic: Marjane Pšeničnik, 
Dominike Jereb Skrt in Tine Kušar. 
Zanimiv nastop z igrico in ugan-
kami, ki so gledalce najprej pusti-
le brez besed, saj niso natančno 
vedeli, da bodo v nastopu sodelo-
vali z odgovori na te uganke. 

Sledilo je predavanje poznaval-
ke gob Majde Jakše Ujčič, dipl. 
biologinje in članice Gobarskega 
društva Ljubljana, ki je obiskoval-

cem predstavila bogato slikovno 
zbirko užitnih in neužitnih gob, ki 
jih z veseljem utrga vsak, ki mu je 
sreča naklonjena pri iskanju gob.

Program se je nadaljeval 
glasbeno, kantavtorica Olga 
Weissbacher je s svojimi avtorski-
mi skladbami poskrbela za dobro 
razpoloženje v dvorani, saj so se 
ji obiskovalci pridružili v petju. 
Hvala gospe Olgi, da se je odzva-
la našemu povabilu in obogatila 
naš kulturni program. Za konec 

Jesenska delavnica 

Trganje in ličkanje koruze
Letošnje mokro poletje je pri-

pomoglo, da je koruza na polju 
v Iški vasi ravno prav dozorela, 
sicer se na njej ob takšnem času 
že kažejo znaki suše. Zato smo 
člani Društva za turizem, kulturo 
in šport Iška vas določili prelepo 

sončno petkovo popoldne (3. 10. 
2014) za izvedbo jesenske delav-
nice trganja in ličkanja koruze za 
otroke in njihove starše. V mislih 
smo imeli predvsem željo naše 
najmlajše seznaniti s kmečkim 
opravilom ročnega spravila koru-

ze in jih poučiti, kako so se tega 
dela lotevali naši dedki in babice 
na kmetih.

Opravilu primerno oblečeni 
smo se udeleženci delavnice skozi 
vas odpravili do njive na začetku 
naselja, da ročno potrgamo koru-
zne storže s stebel. Mnogo otrok 
tega ni še nikoli počelo, zato smo 
jih odrasli poučili in jim pomaga-
li pri doseganju najvišjih storžev. 
Med zelenimi stebli je bilo prav 
zabavno, saj so se slišali samo 
glasovi in smeh. Kot bi se šli skri-
valnice, nismo vedeli, kje je kdo ... 

Ker smo bili pridni in urni, smo 
potrgano koruzo kmalu prepeljali 
pred gasilski dom. Tam je sledil 
nov poduk: pri ličkanju se pusti na 
koruznem storžu samo dva do tri 
najmočnejše liste. Otroci so bili pri 
tem zelo spretni, saj je kup zlatih 
darov jeseni hitro kopnel, sploh 
ob omembi, da kdor najde 'ta 
rdečo', gre lahko domov! Seveda 

ni nihče odšel domov, saj je bilo 
preveč luštno, pa tudi vso slečeno 
koruzo je bilo treba še zvezati, kar 
pa so opravile starejše članice − 
babice, ki so bile tega vešče še iz 
svojega otroštva.

Po opravljenem delu pa je sle-
dila zaslužena kmečka malica: 
domači kruh, jabolčni krhlji in 
ocvirkovka. Za pripravo teh jedi 
se zahvaljujemo Mariji Zdravje, 
Fani Intihar in Štefanovi mami. 
Posebna zahvala pa gre Angelci 
in Janezu Štembalu, ki sta društvu 
omogočila, da je na njuni koru-
zni njivi izvedlo svojo jesensko 
delavnico.

Za dolge zimske večere pa 
imamo člani društva v mislih že 
zimsko delavnico, na kateri bomo 
iz odvečnega ličkanja izdelovali 
predpražnike. 

Se vidimo!
Sonja Žagar,

Društvo TKŠ Iška vas Nabiranje koruze              Foto: Meta Jelen
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Prižiganje svečk miru          Foto: Tone Mlakar Drevo miru so posadili naši najmlajši. 

Počastitev svetovnega dneva miru v Zapotoku
V nedeljo, 21. septembra 2014, smo v Zapotoku že četrto leto 

zapored počastili svetovni dan miru. S posaditvijo drevesa miru 
in prižigom svečk miru smo opomnili na pomembnost miru, prija-
teljstva, razumevanja in medsebojnega spoštovanja ter varovanja 
okolja. Bogat kulturni program, ki so ga izvajali otroci gledališke 
hiše Grosuplje z otroki iz Zapotoka, Majda Senčar, ki je obujala 
otroške spomine iz vojnih časov, in slavnostni gost Lado Ambrožič, 
ki se je v svojem govoru dotaknil vojne zgodovine, so prireditev 
naredili še bolj slovesno. 

21. september je mednarodni 
dan miru. Že dobra tri desetle-
tja ga obeležujejo v 150 državah 
po vsem svetu in tudi v Sloveniji. 
V občini Ig je Društvo Zapotok 
svetovni dan miru počastilo že 
četrtič. Kot vsako leto se je tudi 
letos na prireditvi v RTC Zapotok 
zbralo veliko ljudi. To je znak, da 
je mir vrednota, ki ljudem veliko 
pomeni. V znak miru smo posadili 
drevo miru – češnjo, prižgali sveč-
ke miru ter svoje misli in želje za 
mir zapisali v knjigo miru. 

Spomin na najbolj tragičen 
čas prejšnjega stoletja

Letošnje sajenje več deset tisoč 
dreves po vsem svetu je bilo v 
celoti posvečeno spominu na 
prvo svetovno vojno. Mineva 100. 

obletnica začetka prve svetovne 
vojne, od začetka druge svetovne 
vojne je minilo 74 let, pa ven-
dar po tolikih letih ugotavljamo, 
da se iz vojne zgodovine nismo 
ničesar naučili. Danes, leta 2014, 
ponovno trepetamo pred nevar-
nostjo novih vojnih spopadov. 
Slavnostni govornik na prireditvi 
Lado Ambrožič, slovenski javno-
sti široko znan novinar, televizijski 
voditelj, urednik in publicist ter 
zgodovinar, je v spomin na najbolj 
tragičen čas prejšnjega stoletja 
obudil spomin na vojne grozote. 
Prva svetovna vojna je bila global-
na vojna. Ocenjeno je bilo, da so 
vojaške in civilne izgube na obeh 
straneh terjale več kot 37 milijo-
nov mrtvih, ranjenih in pogreša-
nih. Zaradi vojne je trpelo tudi 

civilno prebivalstvo. Bila je lakota, 
splošno pomanjkanje, aretacije, 
zaplembe, internacija, taborišča, 
streljanje talcev. Umrlo je 10 mili-
jonov vojakov in 7 milijonov civi-
listov. Uničene so bile cele pokra-
jine, mesta in vasi. Na nekaterih 
nekdanjih bojiščih je še danes, po 
100. letih mogoče videti posledice 
vojne. Na ta dan točno ob 12. uri 
že od leta 2000 generalni sekre-
tar Združenih narodov pozove k 
prekinitvi ognja in k nenasilju po 
vsem svetu. Želja je, da bi vsaj za 
en dan v svetu utihnilo orožje. Žal 
se vojni ogenj nikoli ne prekine.

Majdini Okruški
Z velikim spoštovanjem 

smo prisluhnili Majdi Senčar iz 
Grosuplja, avtorici knjige z naslo-
vom Okruški. Literarne pripovedi 
v knjigi zajemajo ves Majdin čas, 
od njenega otroštva med vojno 
do njenih vnukov. Rahločutno 
napisani in iz duše iztisnjeni trpeči 
spomini na vojno otroštvo v bral-
cu vzbudijo rahločutnost. Svojo 
Žalujko je občinstvu prebrala s 
trepetajočimi ustnicami in s solza-
mi v očeh kot njena mama, ki se 

je z mrakom sama 
vrnila k otrokom. 
Na kolesu je pripe-
ljala mlado stebel-
ce vrbe. Skupaj so 
posadili drevesce na vrt ter svojo 
žalost in upanje strnili v skrb 
za vrbo in za očetovo življenje. 
Prerasla je hišo, vrba Žalujka. S 
svojimi vejami vse nižje in nižje je 
žalovala z njimi in jih tolažila. 

Iskrivosti nežnih časov
Kot teče življenje, tako je stekla 

tudi igra z otroci v vrtcu, med 
katerimi je svoj službeni čas preži-
vela Majda. Polni idej in humorja 
ter razigranosti se je vedno rada 
prepuščala otroškim domislicam, 
nam je povedala. Nežne čase so 
Majdi prinesli njeni vnuki. Prav ti 
in ostali otroci iz gledališke hiše 
Grosuplje ter otroci iz Zapotoka: 
Ula, Nika, Staša, Timon, Tezej, Črt, 
Mark in Matic so uprizorili iskri-
vosti nežnih časov in trosili domi-
slice. 

Pa prisluhnimo: 
Vse, kar želiš, lahko dobiš, samo da 
drugega ne boli. 
Ti ne veš za moj občutek, ti ne čutiš 
mojega občutka. 
Vesel sem, če smo vsak dan veseli. 
Mene pa to veseli, da drevo lepo 
cveti in čebelica prileti. 
Čakam, da martinček pride. Mrežo 
spustiš na lahno, čisto počasi, da 
ga ne raniš. Potem ga pogledaš in 
spustiš. 
Rad plezam po drevesih. 
Narava je lepša kot vsaka slika. 
Moja mami je lepa kot slovenska 
zastava. 
Jaz bom lovec, pa ne bom zajčkov 
streljal, hranil jih bom. 
Glavno, da si dober v srčku.

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje,

Društvo Zapotok

so oder zapolnili plesalci folklorne 
skupine KD Groblje. Veselje jih je 
bilo gledati v njihovih nošah in 
poslušati ljudsko petje. Obudili so 
živ spomin na nekdanje čase v Iški 
vasi s preprostimi pesmimi, ki so 
nekdaj povezovale mlade fante 
in dekleta na vasi. V naši sredi-
ni smo pozdravili župana Janeza 
Cimpermana, ki nam je zaželel še 
naprej uspešno delo. 

Ob koncu prireditve je bila 
skromna pogostitev s strani TKŠ 

Iška vas, ob prijetnem klepetu pa 
so se že snovali novi načrti za 
naslednje leto. 

Razstavljalci 15. razstave so 
bili: Marinka Završnik, Vera Žagar, 
Sonja in Špela Žagar, Marija 
Zdravje, Matjaž Zupan, Fani 
Intihar, Stanka Stražišar, Meta 
Jelen, Bernarda Janežič, Milena 
Arhar, Karmen Kavčič, Boštjan 
Škulj, Vida Tomažin, Lojzka 
Gindiciosi, Anglelca Štembal, 
Leopoldina Jeraj, Zala Janželj, 

Anica Šivc, Braco Vukosavljevič, 
Vera Rupert in Angela Grmek. 
Razstavljavci so ob 15. obletni-
ci letos prejeli posebno bogata 
darila. Z darilom – vrečko bučnih 
semen – smo razveselili tudi obi-
skovalce.

Za pomoč pri izvedbi razstave 
in pripravi prireditve se zahvalju-
jemo Občini Ig in Marici Zupan, 
učiteljicam POŠ Iška vas, Marjani 
Pšeničnik, Dominiki Jereb Skrt in 
Tini Kušar, DFG Ig, PGD Iška vas, ŠK 

Ig in glasbenici Olgi Weissbacher, 
ki se je odrekla honorarju. 
Posebna zahvala gre podjetju 
Unichem d. o. o. Vrhnika, ki je 
za razstavljavce pripravilo bogate 
praktične nagrade.

Hvala vsem in dobro shranite 
semena za naslednjo leto, da se 
spet vidimo.

Milena Arhar,
Društvo TKŠ Iška vas

Foto: Andreja Zdravje
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Milan Zgonc

V poklon slovenski pesmi
Za vsakega umetnika je čast 

zastopati svoj domači kraj in 
svojo domačo pokrajino na veli-
kih odrih. Ponos je še večji, če je to 
nastop, ki uspe odlično. Ta obču-
tja so prišla do izraza pri pevkah 
in pevcih Mešanega pevskega 
zbora DU Ig v torek, 30. septem-
bra 2014, ko je njihov glas zapolnil 
sleherni kotiček Linhartove dvo-
rane Cankarjevega doma na 39. 
Državnem srečanju pevskih zbo-
rov društev upokojencev. Tam so 
kot zmagovalci v svoji regiji zasto-

pali barve Osrednjeslovenske 
pokrajinske zveze društev upo-
kojencev.

Na srečanju je sodelovalo 15 
zborov, ižanski je nastopil kot 
deseti. Na intonacijo, ki jo je s 
svojo nepogrešljivo ustno har-
moniko dal zborovodja Klemen 
Jerinc, so zapeli pesmi Nagajivka 
in Rožici. Obiskovalci revije so bili 
nad obema skladbama navduše-
ni, kritiki pa so poudarili, da je ta 
zbor eden izmed odličnih prime-
rov medgeneracijskega sodelova-

nja in ustvarjanja.
Za nadebudne Ižance pa 

nastop v hramu slovenske kulture 
nikakor ni bil zadnji veliki nastop 
v letošnjem letu. Z veliko vnemo 
se namreč pripravljajo na okroglo, 
deseto obletnico delovanja pev-
skega zbora, ki jo bodo proslavi-
li s koncertom na sobotni večer 
25. oktobra. Prav vse na dogodek 
vljudno vabijo.

Borut Stojilković

Mešani pevski zbor s predsednikom Komisije za kulturo pri ZDUS Antonom Kotarjem                       Foto: Borut Stojilković 

Društvo  
upokojencev Ig vabi na

SLAVNOSTNI 
KONCERT

ob 10. obletnici  
Mešanega 

pevskega zbora 
DU Ig.

Prireditev bo v soboto,  
25. 10. 2014, ob 19. uri  

v športni dvorani na Igu.

Nastopa Mešani PZ DU 
Ig, zborovodja Klemen 

Jerinc.
Program bo popestrila 

folklorna skupina 
Trzinka.

Prisrčno vabljeni,  
da doživite lepoto 

slovenske  
zborovske pesmi.

52. Govekarjev večer v knjižnici na Igu
V ponedeljek, 22. 9. 2014, sta bila gosta večera pesnica Jožica 

Korenjak ter slikar Milan Zgonc. Moderatorka večera je bila Alenka 
Jeraj, predsednica Društva Fran Govekar. Za prijetnejše vzdušje je 
z glasbenimi vložki poskrbel z igranjem na klaviaturo Miha Grmek.

Jožica Korenjak je že upokojena 
restavratorka. Z likovno umetno-
stjo se je ukvarjala sprva kot sli-
karka, s študijo najdb keramike na 
Goriškem in na Barju in restavra-
torstvom je vzniknila potreba po 
oblikovanju z glino. Dela posodje 
in okrasne predmete ter skulpture 
izključno po tehnologiji predni-
kov na Barju. Umetnica je sodelo-
vala tudi na lanskem Koliščarskem 
dnevu, kjer je nazorno pokazala 
postopke izdelave in peke kera-
mike iz koliščarskih časov. V knji-
žnici na Igu so še na ogled primeri 
njene keramike.

Pisanje pesmi goji od mladosti. 
Pesem zapiše hipoma, ko jo sproži 
notranji vzgib. Njene pesmi so 

globoko izpovedne, prepletene z 
iluzijo ali parafrazami. Zanimiva je 
razlaga njenih zapisov v prvi knji-
žni zbirki poezije pod naslovom 
Poti do raja: teksti so zapisi brez 
ločil zato, da vsak bralec bere tako, 
kot sam čuti, in s tem svobodno 
oblikuje pomen teksta. V zadnjem 
času pesnica piše zgodbe iz otro-
ških let tako, da zapisuje narečno 
govorico in vnaša besedišče, zna-
čilno za primorski kraj Kromberk 
pri Novi Gorici, od koder je doma. 
Zelo smo se zabavali ob pripovedi 
ene njenih zgodb.

Milan Zgonc je po poklicu 
grafik, rojen v Črni vasi, in živi 
v Ljubljani. V mlajših letih se je 
ukvarjal poleg poklica z različ-

nimi športi, predvsem hokejem, 
vodnimi športi, pilotiranjem, po 
nesreči z motornim zmajem pa se 
je moral odreči tem aktivnostim. 
Odkar je upokojen, se posveča 
tudi likovnemu raziskovanju, 
zlasti slikanju. Udeležil se je več 
tečajev, spodbudo k likovnemu 
izražanju je dala mentorica Metka 
Bosar. Je član likovne skupine 
Društva Fran Govekar in sodelu-
je v likovnih aktivnostih skupine. 
Rad preizkuša različne materia-
le in barve, naredil je več študij 
slikarjev iz časov impresionizma 
ter kubizma. Posebnost njego-
vih likovnih del so uporabljeni 
razni odpadni materiali, kot so 
leseni deli pohištev, juta, krpice, 
čipke, papir, karton, lesene plošče, 
enkrat uporabljene za okvir, dru-
gič za del instalacije v kombinaciji 
slike. Na likovno podlago nanaša 
pestre barvne nanose in s slikovi-

tostjo pritegne gledalca.
Na razstavi so na ogled slike, ki 

nosijo zanimive lastne življenjske 
zgodbe in zgodbe drugih. Milan 
Zgonc posreduje skozi barvit 
likovni izraz tudi posebno sporo-
čilo, med drugim: ne pozabimo 
na arhitekturne znamenitosti na 
slovenski zemlji. Razstava bo na 
ogled do 27. 10. 2014.

Zdenka Vinšek
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Ob zaključku Comeniusovega  
projekta V slogi je moč

Z jesenjo se je končal dveletni mednarodni Comeniusov projekt 
V slogi je moč oz. Schools United – Stronger Together. Glavni namen 
Comeniusovih projektov, financiranih iz evropskih sredstev, je 
medsebojno spoznavanje in sodelovanje evropskih šol, izmenjava 
izkušenj ter krepitev evropske zavesti. 

V našem projektu je sodelo-
valo 9 evropskih osnovnih šol – 
poleg OŠ Ig še šole iz Nemčije, 
Madžarske, Irske, Islandije, Poljske, 
Finske, Estonije in Turčije. Rdeča 
nit projekta je bila matematika 
in njena prisotnost pri najrazlič-
nejših učnih področjih, športu, 
tradicionalni glasbi in plesih ter 
na ostalih področjih vsakodnev-
nega življenja. Na naši šoli smo 
izvedli likovno in tehnično delav-
nico za naše in gostujoče učence 
pod mentorstvom učiteljev Jožefe 
Antolič in Janeza Kovača, učite-
ljica Anita Jošt je svoje učence 
naučila zahtevnih plesnih korakov 

ljudskih plesov iz držav gostujočih 
šol, skupaj z učiteljico Aleksandro 
Akrap sta posneli učence pri 
krpljanju. Učenci do 6. razreda 
so vsak mesec reševali v Nemčiji 
pripravljene matematične orehe, 
v adventnem času tudi dnevne 
matematične uganke, ki so jih 
prevajali starejši učenci pod men-
torstvom učiteljice Nataše Skočir. 
Iz zapisa poimenovanja števil do 
100, pri katerem so sodelovali šte-
vilni učenci s svojimi učiteljicami, 
je nastal svojevrsten matematični 
slovar v devetih različnih jezikih, 
ki je bil razstavljen na oglasni 
deski naše šole.

Razen matematike so šole 
povezovale skupne dejavnosti, 
kot so vzpostavitev spletne strani 
projekta, izbira logotipa projek-
ta, izdelovanje in pošiljanje ška-
tel presenečenja ter novoletnih 
voščilnic, oblačenje učencev v 
barve zastav držav sodelujočih 
šol, pisanje pesmi o svoji domo-
vini, sajenje rastlin ... ki si jih lahko 
ogledate v spletni galeriji naše 
šole. Vsaka sodelujoča šola je 
organizirala tudi srečanje, ki so 
se ga udeležili učenci in učitelji 
preostalih šol. OŠ Ig je kot gosti-
teljica v oktobru 2013 poskrbela 
za pester in raznovrsten program, 
pri katerem je sodelovalo mnogo 
učiteljev, učencev in staršev. Tudi 
21 naših učencev in 15 učiteljev 
je imelo priložnost ogledati si 
katero od sodelujočih šol, največ 
pa je videl in doživel medvedek 

– Gasilec Janez, naša maskota, 
ki je gostoval prav na vsaki šoli; 
popotniške vtise je skrbno shranil 
v svojem dnevniku, dostopnem v 
knjižnici naše šole.

Strokovni aktivi OŠ Ig pa 
tudi predstavniki sveta star-
šev so ob koncu projekta ugo-
tovili, da je bilo sodelovanje v 
Comeniusovem projektu za šolo 
dragocena izkušnja, ki bi jo veljalo 
ponoviti še kdaj v prihodnosti. 
Za uspešno izvedbo projekta so 
zaslužni mnogi strokovni delavci 
OŠ Ig, ki so ostali neimenovani, 
vodstvo šole, učenci s starši in 
koordinatorki − učiteljici Karmen 
Zorko, ki je projekt pripeljala v 
šolo in ga vodila večino časa, ter 
Marjana Pšeničnik.

Marjana Pšeničnik

Evropski dan jezikov na OŠ Ig
26. septembra smo v Evropi 

praznovali Evropski dan jezikov. 
Na šoli je potekal kviz o jezikih in 
jezikovna stojnica, ki je prisotna 
vsako leto. Na plakatih so bili napi-
sani pregovori in besede v drugih 
evropskih jezikih in slengu. 

Letos poteka že 13. leto, odkar 
praznujemo evropski dan jezikov. 
Sodelovanje ta dan je potrdilo 47 
držav. Namen evropskega dneva 
jezikov je, da spodbuja učen-
je drugih jezikov, medkulturno 
razumevanje, komunikacijo z lju-
dmi in sovrstniki iz drugih držav, 
zavzemanje za bogato jezikovno 
in kulturno raznovrstnost v Evropi, 
vseživljensko učenje jezikov za 
poklicno delo, študij, v šoli, za 
zabavo in za mnoge druge načine 
spoznavanja jezikov ter povezo-
vanja.

V Evropi je več kot 200 evrop-
skih jezikov in še več jezikov, ki 
so jih prinesli ljudje iz drugih 
celin. Učenje jezikov nam prinaša 
nova prijateljstva, razgledanost, 
navezovanje stikov in premago-
vanje kulturnih ovir.

Eno izmed glavnih sporočil 
evropskega dneva jezikov je, da 
ima vsak posameznik pravico in 

možnosti, da se uči govorjenja 
tujih jezikov.

Cilji tega dne so, da se spodbu-
ja učenje tudi manj razširjenih 
jezikov. Vem, kako je pomembno 
znanje tujih jezikov. Sama se učim 
še tri tuje jezike in upam, da jih 
bom kdaj lahko tudi koristno upo-
rabljala. Pomembnost znanja tujih 
jezikov sem še posebej spoznala 
in občutila, ko sem bila na Islandiji 
s projektom Comenius in sem 
morala uporabljati angleščino. 

Pina Eržen, 9. b

26. septembra praznujemo 
evropski dan jezikov. Pobudo 
je leta 2001 dal Svet Evrope v 
Strasbourgu. Namen tega dne je 
opozarjati ljudi na pomen učenja 
jezikov ter spodbujati večjezič-
nost in medkulturno razumevanje 
v Evropi. 

Ob tej priložnosti učenci pod 
mentorstvom učiteljice Nataše 
Skočir že tretje leto zapored pri-
pravljamo jezikovno stojnico. Na 
stojnici si obiskovalci lahko ogle-
dajo plakate o uradnih jezikih 
Evrospke unije, jezikovnih druži-
nah, uradnih jezikih v Republiki 
Sloveniji ipd. Vsako leto poteka 

tudi nagradni kviz, na katerem 
učenci lahko preverimo svoje zna-
nje materinščine in tujih jezikov. 
Pri reševanju kviza si lahko poma-
gamo s slovarji in priročniki, ki so 
razstavljeni na stojnici. Za pravil-
no rešene kvize dobimo učenci 
super nagrade. Tema letošnjega 
kviza je bila povezana s projek-
tom Učenci ižanske šole berejo 
in pišejo – projekt spodbujanja 
bralne kulture in pismenosti na 
vseh področjih. Učenci smo odgo-
varjali na vprašanja o jezikih ter 
popravljali pravopisne napake. 

Letošnja novost jezikovne stojnice 
je bila Jezikovna stena, na katero 
smo učenci lahko zapisali besede 
in fraze v tujem jeziku ali slengu. 
Stena je požela velik uspeh.

Ta dan je res nekaj posebnega. 
Učenci se lahko veliko naučimo, 
seveda pa je tudi biti dežuren na 
stojnici res super. Všeč mi je kviz, 
ker s tem lahko preverim svoje 
znanje. Vsem nam pa so všeč 
nagrade, ki jih dobimo za pravil-
no rešen kviz, če smo le izžrebani 
seveda!

Maša Janežič, 8. a

Pri reševanju kviza so bili v pomoč slovarji.   Foto: Nataša Skočir
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Obisk arheološkega najdišča na Igu
V petek, 19. 9. 2014, smo se 

odpravili v Zagorico pri blokih. 
Tam nas je čakala arheologinja 
Lucija. Pokazala nam je, kaj koplje-
jo, in povedala, da še raziskujejo, 
kaj natančno je bilo na tem kraju. 
Najdeni ostanki so iz rimskega 
obdobja. Našli so številne grobove 
in večje prostore, ki so bili morda 
nekakšni templji ob cesti. 

Videli smo veliko različnih 
posod, nakit, kovance, zlato spon-
ko in druge predmete, ki so jih 
našli tam, nekatere predmete pa 
so že odpeljali v Ljubljano, kjer 
jih natančno proučujejo. Pokazala 
nam je tudi orodje, ki ga upora-
bljajo pri delu na terenu. To so 
različni krampi, lopatice in skalpel. 
Nato smo na računalniku videli 

slike travnika pred začetkom 
izkopavanj, slike vseh najdišč in 
slike vseh najdenih predmetov. 
Arheologi namreč svoje delo zelo 
skrbno beležijo. 

Gospa Lucija nam je ome-
nila, da so bili Rimljani nekdaj 
zelo pomembni prebivalci na 
Ižanskem. Spomnila nas je na pre-
krasnega delfina, ki je upodobljen 

na nagrobniku, ta pa je vzidan na 
fasado cerkve sv. Martina na Igu. 
Kmalu smo se poslovil od arheolo-
gov in po drugi poti odšli do šole. 
Med potjo smo se ustavili še pri 
cerkvi in si ogledali znamenitega 
delfina na nagrobniku. 

Ogled najdišča mi je bil zelo 
zanimiv, ker sem prvič videla arhe-
ologe pri izkopavanju predmetov 
iz preteklosti.

Ajda Blatnik, 5. a 

V torek smo se z razredom in 
razredničarko odpravili na ogled 
velike luknje, ki so jo izkopali 
arheologi. Vodnica nas je peljala 
do razstave najdenih predmetov. 
Najprej nam je pokazala posodo iz 
gline. Videli smo tudi nož, vazo in 
stekleničko, v katero so dajali diša-
ve, če so ženske omedlele. Najbolj 
mi je bila všeč sponka, ki je imela 
veliko okraskov. Uporabljali so jo 
za spenjanje svojih dolgih oblek. 
Videl sem tudi prstan, dva kovan-
ca in zelo lep kos zlata, ki pa sem 
ga na žalost videl le na sliki, ker so 
ga že shranili v Ljubljani.

Na tem izletu sem se veliko nau-
čil ter spoznal stvari in navade 
Rimljanov.

Marko Prosen, 5. b Arheološki utrinki z rimskega Iga in Ljubljane                            Foto: Katarina Vinšek

Po sledeh rimske Emone
V sredo, 17. 9. 2014, smo odšli na ekskurzijo v Ljubljano. 

Spoznavali smo življenje Rimljanov v nekdanjem mestu Emona. Na 
tem mestu danes stoji Ljubljana.

Zjutraj smo se zbrali v garde-
robi, razdelili malico in se nato 
odpravili na avtobusno postajo. 
Zbrali smo se vsi trije peti razredi 
in kar šest učiteljic. Vožnja je bila 
kratka in izstopili smo v središču 
Ljubljane. Po krajšem sprehodu 
smo prispeli do Mestnega muze-
ja. Ker smo čakali na vodnika, smo 
si ogledali še Plečnikove Križanke. 
Tam smo malicali, da smo se 
okrepčali za naše popotovanje. 
Kmalu zatem nas je sprejel vodnik 
Matic. Razdelil nam je delovne 
zvezke, ki smo jih reševali med 
potjo.

Razložil nam je, da je Emona 
nastala pred približno dva 
tisoč leti na območju današnje 
Ljubljane. Mesto je bilo pravoko-
tne oblike in obdano z mogoč-
nim obzidjem, ki je ščitilo mesto. 
Imelo je severni, južni, zahodni in 
vzhodni vhod. Na sredini je stal 

forum, glavni mestni trg. Ob glav-
nih cestah, ki so vodile v mesto, so 
pokopavali mrtve. Zelo natančno 
so ločevali mesto živih od mesta 
mrtvih. Emona je stala več kot 400 
let, nato pa je bila požgana, sto 
let pozneje pa dokončno uničena. 
Izvedeli smo, kako so se v času 
Rimljanov imenovala druga rim-
ska mesta pri nas. Vodnik nam je 
povedal, da mnogi, ki proučujejo 
Rimljane, menijo, da je bil ustano-
vitelj Emone cesar Avgust. 

Ogledali smo si mnogo ostan-
kov, ki so jih izkopali arheologi, 
med njimi tudi javno stranišče, ki 
je bilo drugačno od današnjega. 
Ogledali smo si ostanke hiš revnih 
in bogatih Emoncev. Gradili so iz 
kamna, opeke in malte. V bogatih 
hišah so imeli tla prekrita z lepimi 
mozaiki. Bogati Emonci so imeli 
doma tudi sužnje. V enem od naj-
dišč smo videli dobro ohranjeno 

sobo s kuriščem, nekakšen sistem 
današnjega centralnega ogreva-
nja. V kaminu so zakurili ogenj. 
Toplota pa se je potem razširila v 
večji prostor in po tunelih poto-
vala še v druge prostore. Nekateri 
Rimljani so imeli v hiši kuhinjo, 
večina pa ne. Pot smo nadalje-
vali do obzidja na Mirju. Obnovil 
ga je najbolj znani slovenski 
arhitekt Jože Plečnik. Z drobni-
mi kamenčki se lepo vidi meja 
med originalnim in obnovljenim 
delom. Emona je bila obdana s 
kar 6 do 8 metrov visokim in 2 
do 4 metre širokim zidom, ki so 
ga varovali legionarji. Nato smo 
odšli na mesto, kjer je nekoč stal 
forum. Forum je bil velik mestni 
trg, ki je stal v vsakem rimskem 
mestu, nato smo šli do arheolo-
škega parka, ki stoji na delu insule 
(parcele), ki je bila v lasti bogatega 
Emonca. V eni od sob je bila krstil-
nica s krstilnim bazenom. V Emoni 
so bili zelo znani mozaiki, ki jih še 
vedno izdelujejo podobno. Tudi 

ob krstilnem bazenčku so z moza-
ikom sestavljeni napisi. Rimljani 
so uporabljali latinščino. Meni 
najbolj zanimiva je bila razlaga 
o pokopavanju umrlih. Emonci 
so pokojne pokopavali ob glav-
nih cestah, ki so vodile v mesto. 
Rimljani so verovali v posmrtno 
življenje, zato so v grobove dajali 
različne predmete: oljenko, da bi 
si lahko svetili na poti; posodo, da 
bi si kuhali; balzamarij z dišavami 
za telo; kovance, da bi si plačevali 
vstopnino v nebesa, in predmet, 
po katerih arheologi sklepajo, 
ali so bili umrli moški ali ženske. 
Grobove so Rimljani uporabljali 
tudi za oglaševanje, tako da so 
poleg priimka obesili tudi simbol 
obrtne dejavnosti, ki ga družina 
pokojnega opravlja.

Ekskurzija po Ljubljani mi je bila 
zelo všeč. Naš vodnik Matic nam 
je povedal o njej veliko zanimivo-
sti ter nam zelo dobro predstavil 
staro mesto Emona in njene pre-
bivalce.

Lana Lunder, 5. a 



Zahvala
V imenu učencev in delavcev 

Osnovne šole Ig se zahvaljujem 
za varovanje naših učencev vsem 
članom Društva upokojencev, ki 
so ob začetku novega šolskega 
leta darovali svoj prosti čas in 
poskrbeli, da so se učenci spet 
varno vrnili v šolske klopi.

Mentorica prometne vzgoje  
Vida Hrovat
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Naravoslovni dan na gozdni učni poti v Dragi
23. septembra 2014 smo se iz 

Osnovne šole Ig ob osmih zjutraj 
odpravili na gozdno učno pot v 
Drago. Učiteljica nam je razdelila 
učne liste z vprašanji, povezanimi 
s to potjo. Pot nas je vodila po 
glavni cesti od Iga proti Dragi. Ko 
smo prispeli v Drago, smo opazili 
velik ribnik in lovski dom. Ob rib-
niku, v katerem so tudi lokvanji 

in celo ribe (krapi, ščuke), vodi 
krožna gozdna učna pot, ki je 
dolga 3,2 km. Kmalu smo vstopili 
v gozd. Pot je bila precej blatna, 
tako da smo napredovali nekoliko 
bolj počasi. Pozneje sem izvedel, 
da smo bili v naravovarstvenem 
območju Natura 2000, ki je ozna-
ka za zaščiteno območje za raz-
lične vrste rastlin in živali. Ko smo 

opazili informativne table, smo 
začeli odgovarjati na vprašanja iz 
učnih listov, ki nam jih je razdelila 
učiteljica. Uživali smo, ko smo raz-
iskovali naravo. Raziskovali smo, 
kakšna drevesa so tu, iz katerega 
lesa so, kakšne barve je ta les, 
kakšne liste imajo in kakšne obli-
ke so ti listi. Tako smo spoznali 
tudi hrast, ki je zanimiv predvsem 

zaradi tega, ker ima njegov list 
obliko kanadskega grba. Pot, po 
kateri smo hodili približno dve uri, 
je bila zelo zanimiva in poučna. 
V šolo smo se vrnili okrog dva-
najstih, polni zanimivih vtisov in 
novega znanja.

Primož Turk, 6. b 

Policist je obiskal petošolce
Na lep septembrski dan nas 

je obiskal policist. Prišel je zato, 
da smo v novem šolskem letu 
ponovili pravila, ki veljajo v pro-
metu, in bomo zaradi tega bolj 
varni. Učenci so pridno poslušali 
in sodelovali. Najpomembnejša 
pravila in opozorila pa so tudi 
zapisali: 
• Kadar smo pešci, moramo zelo 

paziti nase, opazovati doga-
janje v prometu in posluša-
ti zvoke. Nikakor ne smemo 
imeti v ušesih slušalk, s katerimi 
poslušamo glasbo, ker ne sliši-
mo. Prav tako ne telefoniramo. 
(Anže)

• Oblečeni smo v svetla oblači-
la in imamo dodatne odsevne 
trakove, da nas vozniki hitreje 
opazijo. (Jan)

• Hodimo vedno po pločniku ali 
ob levem robu vozišča, če ploč-
nika ni. Kadar nas je več, hodi-

mo ob desnem robu v koloni. 
(Alen)

• Ko čakamo avtobus, mora-
mo mirno stati na postaji in 
se ne lovimo. Počakamo, da 
se avtobus ustavi, in šele nato 
pristopimo k vratom. Prednost 
odstopimo starejšim osebam. 
(Katarina)

• V avtobusu ne smemo piti, jesti, 
vstajati ali motiti voznika. Ko 
vstopamo in izstopamo, lepo 
pozdravimo šoferja in se ne 
smemo prerivati. (Eva)

• V avtomobilu smo vedno pripe-
ti tako, da se počutimo varno, 
in udobno sedimo. Pas ne sme 
segati do vratu tako, da te ‚reže‘. 
Voznik ne sme telefonirati, ker 
telefon moti njegovo zbranost; 
ne sme imeti preglasne glas-
be, ker ne sliši opozoril drugih; 
živali morajo biti v posebnem 
predelu, ker med vožnjo lahko 

skočijo proti šoferju in ga zme-
dejo. (Žana).

• Šolsko torbo odložimo v prtlja-
žnik ali na tla k nogam, da nas 
pri zaviranju ne poškoduje. 
(Ajda C. P.)

• Z varnostnim pasom se mora-
mo pripeti tudi zaradi drugih 
oseb v avtomobilu, da pri nena-
dnem zaviranju ne poletimo po 
avtomobilu in smo v nevarnosti 
tako sami kot sopotniki in šofer 
v avtomobilu. (Lana)

• Skiroji, rolarji, rolke, kotalke, 
mini motorji ne sodijo na cesto. 
Uporaba na cesti je prepove-
dana in nevarna. Z njimi se 
vozimo in igramo na domačem 
dvorišču ali na posebnih površi-
nah. (Katarina)

• Kolesarjenje je zelo popular-
no. Samostojno kolesarimo le 
z opravljenim kolesarskim izpi-
tom. Pomembno je, da upošte-

vamo vsa naučena prometna 
pravila in obvezno uporablja-
mo kolesarsko čelado. (Eva)

• Veliko stvari nam je policist 
povedal že lansko leto, ker pa 
smo jih pozabili, je prav, da smo 
jih ponovno ponovili. (Mark B.)

• Pogovor s policistom mi je bil 
zelo všeč in zanimiv, ker sem 
tudi sam udeleženec v prome-
tu. (Enej)

• Na srečanju s policistom sem 
obnovil znanje in se veliko nau-
čil. (Mitja)

Vida Hrovat

Male Račke 
Septembrski uvajalni jok je bolj ali manj že za nami, tudi dudic ne 

uporabljamo več med igranjem. Vemo, kje imamo pospravljene igrače, 
radi raziskujemo, le pospravljamo ne preveč radi. Preizkusili smo tudi že 
'vrtčevsko kočijo' in se zapeljali do pašnika s konji. Skratka, imamo se 
fino.                  Skupina Račke iz Vrtca Ig

Račke v ‘kočiji’

Društvo za turizem, kulturo in šport Iška vas

vabi majhne in VELIKE otroke
na delavnico za noč čarovnic  
PLES DUHOV.
Skupaj bomo izrezovali  
buče, ki jih prosimo  
prinesite s seboj. 
Nato si boste izdelali oblačila  
za duhca ter s čarovnico rajali v noč.

Vabljeni v četrtek,  
30. 10. 2014, ob 17. uri
v Dom krajanov Iška vas.
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Gledališka predstava za otroke

ZLATI KLJUČEK

Knjižnica Ig,
sreda, 26. november 2014, ob 17. uri.

Dragi otroci!
Vabimo vas v Knjižnico Ig na uro pravljic:

Maček Robert,  
čudo živalskega vrta,
sreda, 12. november 2014,  
ob 17. uri.
Pravljično vzdušje nam bo pričarala Nataša.

Mavrica abecede
Ob tednu otroka smo v petek, 

10. oktobra 2014, v Mladinskem 
domu na Igu pletli Mavrico abece-
de. V prepletanju otroških pesmic 
in recitacij ter izštevank so barve 
mavrice prepletali Anej Zore s 
kitaro, Zala Kučič, Mihec Grmek in 
Kim Novak ter mentorici Alenka 
Jeraj in Mateja Kramar. Otrokom 
in odraslim z otroškimi srci, ki so 

se zbrali, smo pričarali kratek spre-
hod od rumene, oranžne, rdeče, 
modre in zelene barve mavrice. 
Kot je ta barvna in raznovrstna, so 
taki tudi naši vsakdanji trenutki, 
odnosi, prijateljstva …

Z Mavrico bomo obiskali tudi 
naše šole in vrtce ter gostovali po 
Sloveniji.

Društvo Fran Govekar Ig 

P. S.
Še vedno v naše vrste vabimo 
mlade igralke in igralce, recitator-
je in pevce. Pridite, ne bo vam žal! 
Info na GSM: 051/374-475 ali po 
e-pošti: info@dfg.si

Veselo na Mavrici abecede

Kaj vse smo našli v gozdu! Pripravili smo si pravo sadno kupo. 

Teden otroka pri Muckih
Za nami je teden otroka, ki smo ga pri Muckih preživeli ob različnih 

dejavnostih. Bili smo v gozdu in nabirali gozdne plodove. Uporabili smo 
jih pri izdelavi zanimivih jesenskih slik. Sami smo si pripravili sadno kupo 
in se posladkali z njo. Poslušali smo pravljico v naši knjižnici in si ogledali 
risanki Čebelica Maja in Gasilec Samo.

Dnevi so bili še lepši, ker smo se pri dejavnostih družili tudi z otroki 
drugih skupin.

Skupina Mucki iz Vrtca Ig

Iskrici iz 'muckove' igralnice
Na sprehodu opazujemo siliranje koruze na bližnji njivi. Fantiček se 
obrne k vzgojiteljici in reče: »Traktor je pa koruzo pojedel!«

Pred počitkom gredo otroci lulat. Eden od fantkov ni šel.
»Pojdi lulat, da se ne boš polulal.«
»Lulček je prazen,« odgovori fantiček.
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Vrbica 2014

Pohod na četveromejo
Pohod po mejah štirih občin 

Brezovica, Cerknica, Ig in Velike 
Lašče je po navadi na prvo soboto 
po jesenskem enakonočju. To je 
bilo letos 27. septembra, ko so 
se pohodniki iz ižanske občine 
zbrali v Iškem vintgarju in krenili 
proti Vrbici, kjer so se našim poho-
dnikom pridružili še preostali iz 
občin Brezovica in Velike Lašče, iz 
Cerknice pa pohodnikov letos ni 
bilo. Skupaj smo odšli na Rakitno, 
kjer sta občina Brezovica in dru-
štvo Claustra Alpium Iuliarum pri-

pravila kratek kulturni program in 
družabno srečanje.

Po prihodu na cilj sta pohodni-
ke najprej pozdravil župan Metod 
Ropret in predstavnica društva 
Claustra Alpium Iuliarum Alenka 
Jeraj. V lepem sončnem popol-
dnevu je sledilo družabno sreča-
nje in zaželeli smo si nasvidenje 
prihodnje leto, ko je organizator 
pohoda naša občina.

Marica Zupan,
občinska uprava

Prečkanje Iške

 Ižanski pohodniki na startu v Iškem vintgarju

Pohodniki z Iga

T U R I Z E M

English Mind Lab

FIT AND HEALTHY
Knjižnica Ig, 

sreda, 5. november 2014, ob 18. uri.

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

Dream in English

LISTEN TO THE WIND!
Sreda, 19. november 2014, ob 17. uri,

Knjižnica Ig.

Interaktivna dogodivščina v 
angleškem jeziku, ki jo vodi 
Špela Podkoritnik Mokorel, 
je namenjena otrokom od  
3. do 8. leta starosti.
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Ižanski sejem, sobota, 13. september 2014

Sejem, ki smo ga po enoletnem premoru ponovno postavili − 
letos pač zaradi nepredvidljivih vremenskih razmer pod šotorom 
− je dosegel svoj namen. Razstavljavci so se kljub vremenu lepo 
odzvali vabilu na sejem in predstavili svoje proizvode širši množici. 

Pohvalno je, da so se na sejmu 
s svojo dejavnostjo predstavila 
domača društva in podjetniki, 
prišli pa so tudi razstavljavci iz 
bližnje in daljne okolice Ljubljane. 
Prav presenetljivo veliko je bilo 
razstavljavcev z zdravo prehrano 
in domačimi pridelki. Zelo pohval-
no! Na sejemsko dogajanje pa 
smo poleg njih poskušali vključi-
ti še rokodelce in razstavljavce z 
izdelki domače obrti, predvsem 
pa je merilo to, da so izdelki slo-
venskih izdelovalcev. Do neke 
mere nam je letos to tudi uspelo. 
Vreme nam sicer ni dalo možno-
sti, da bi stojnice lahko razporedili 
po obeh parkiriščih okrog Občine, 
vendar je bil obisk vseeno lep.

Otvoritveni nagovor je imel 
župan Janez Cimperman s člani 
Čebelarskega društva Ig in njiho-
vo himno v ozadju. Še posebej 
je poudaril vlogo čebelarstva in 

obenem čestital društvu ob njiho-
vi 80-letnici.

V sklopu sejma so se vrstile 
tudi otroške delavnice, ki jih je 
pripravilo TD Kurešček in nastop 
čarovnika Joleta Coleta. V popol-
danskih urah so sejemsko dogaja-
nje s svojim nastopom popestrile 
članice plesne skupina Viva z ori-
entalskimi plesi, nekaj pesmi pa 
sta zapela tudi Jasna Martinjak in 
Roman Povše iz TD Kurešček.

V sklopu sejma je potekalo 
tudi tekmovanje v pripravi jedi 
'na žlico' − Pokal Šefla, na stojnici 
Društva za priznanje praženega 
krompirja kot samostojne jedi pa 
sta člana društva poskrbela za 
degustacijo praženega krompirja. 
TD Kurešček pa je pripravil razsta-
vo gob in pokušino jedi iz njih. 
Upamo da ni nihče ostal lačen.

V imenu občine se zahvaljuje-
mo vsem, ki so kakorkoli poma-

gali pri sejmu. Vsem, ki ste se ali se 
niste udeležili letošnjega sejma, 
pa kličemo na snidenje prihodnje 
leto.

Hvala tudi moderatorki Andreji 
Zdravje za povezovanje dogajanja 
na sejmu.

Marica Zupan, 
občinska uprava

15. Pokal Šefla 2014
Tekmovanje kuharjev Pokal 

Šefla je potekalo hkrati s prire-
ditvijo Ižanski sejem, ki ga orga-
nizira Občina Ig. Zbrali smo se 
deževnega jutra, v soboto, 13. 9. 
2014, na travniku v središču Iga. 
Na tekmovanje je bilo prijavljenih 
15 ekip. Po začetnih težavah s 
prostori, baldahini in dežniki smo 
ob 9.15 začeli tekmovanje. Kmalu 

je prenehalo deževati in tekmo-
valci so se lahko posvetili kurje-
nju ognja ter praženju čebule. Ves 
čas tekmovanja je kuharje budno 
spremljala komisija, ki so jo sesta-
vljali Danica Ajdovec, Mitja Kosec, 
Natalija Bračun in Anja Zupan.

Kuhanje smo končali ob 13.00, 
ko je komisija začela preizkušati. 
Po dobri uri težkih pogovorov je 

padla končna odločitev. Po našem 
mnenju so zmagali vsi, ki so sode-
lovali, vendar je od 12 sodelujočih 
ekip komisija morala izbrati tiste 
malo boljše:
1. mesto: Matjaž in Janez 

Grabrijan (Ižanca)
2. mesto: Dragan Kovač in Andrej 

Gašperič (Midva)
3. mesto: Irena in Jože Skubic (DU 

Ig)
Posebno zahvalo je treba izre-

či ekipi Bojana Kogoja in njego-
vega pomočnika, ki sodelujeta 
že vseh 15 let tekmovanja. Prvič 
smo veselo pozdravili ekipo iz 
Iške Loke Ciber2, − dva Jožeta 
Cibra; ekipo iz Staj, g. Pečjaka in g. 
Kocjana, ekipo iz Notranjih Goric, 
Simona, ter ekipo Francija Keka 
iz Novega mesta. Zadnjemu je 
kuharja menda 'odnesla' Krka, 
zato se nam je oddolžil s prijetnim 
komentarjem v spremstvu pozna-
valca naše prireditve Marjana 
Brezica. Za lično in domiselno 
izdelavo pokalov je zaslužen 
Franc Virant z Dobravice. 

Ker se pri pisanju velikokrat 

zgodi kakšna napaka, se je tudi 
nam, zato se ljubiteljem starodob-
nih vozil Ig opravičujemo in se 
ponovno zahvaljujemo za sode-
lovanje na prvi Roštiljadi na Igu 
in seveda na pokalu Šefla. Na Igu 
pa se malokaj zgodi brez pomoči 
Marice Zupan, zato se tudi njej 
iskreno zahvaljujemo. Za more-
bitne napake se vam že vnaprej 
opravičujem.

Franc Toni,
21. marec

Da ne bomo kradli preveč prosto-
ra v našem gasilu, se ob tej prilo-
žnosti v imenu 21. marca zahva-
ljujem za vaše zaupanje in glas, 
ki ste nam ga dali na občinskih 
volitvah 2014. Ponosni smo, da 
nam Ižanci zaupate. Hvala!

Pokrovitelja: 
Občina Ig, Vaški svet Ig
Sponzorji prireditve: 
Mesarstvo Blatnik, Komet bar,  
Društvo 21. marec
Organizator tekmovanja: 
21. marecTako se začne kuhanje na Pokalu Šefla.         Foto: Matjaž Zupan

Letošnji sejem je potekal pod šotorom.         Foto: Matjaž Zupan
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S kolesom med misijonarji po Madagaskarju
V drugi polovici aprila sem poletel na Madagaskar, kjer sem veči-

noma kolesaril. Med drugim sem obiskal dva slovenska misijonarja 
– Petra Opeko in sorodnika Jožeta Adamiča. Videl sem revščino, po 
drugi strani pa veliko naravnih lepot. V težkih razmerah sem pre-
kolesaril približno 1.300 kilometrov in afriški otok po treh tednih 
zapustil. 

Že nekaj let sem razmišljal, da bi 
kolesaril po Madagaskarju in obi-
skal sorodnika Jožeta. Pred štirimi 
leti, ko sem kolesaril po celinskem 
delu Afrike, sem imel resne name-
ne, da bi vmes poletel na otok, 
a letalske karte so bile predrage. 
Tokrat sem imel spet velike načrte 
in naj bi konec marca kolesaril od 
Izraela do Sudana, nato pa poletel 
na Madagaskar in kolesaril še tam. 
Žal se zlasti zaradi pomanjkanja 
financ ni izšlo v celoti in na vrsto 
je prišel načrt B; prvi del poti od 
Izraela do Sudana sem izpustil. 

Dan po velikonočnem pone-
deljku, 22. aprila, sem zgodaj zju-
traj iz Benetk prek Pariza poletel v 
Antananarivo. Po dobrih desetih 
urah leta iz Pariza sem po šti-
rih letih spet stopil na afriška 
tla. Četrti največji otok na svetu, 
njegova površina meri 587.000 
kvadratnih kilometrov, sem obi-
skal prvič. Madagaskar je neod-
visna država od junija 1960, prej 
je spadal pod Francijo, in se leži 
na južni polobli, v jugovzhodnem 
delu Afrike. Francoski vpliv je še 
prisoten, saj je poleg domačega, 
malgaškega jezika, v uporabi ura-
dno tudi francoščina, ki jo bolj ali 
manj večji del prebivalcev obvla-
da. Antananarivo oziroma krajše 

in bolj razumljivo Tana je glavno 
in največje mesto, ki ima z okoli-
škimi predmestji približno milijon 
in pol prebivalcev.

Opekino pismo
Na letališču me je pozno zvečer 

pričakal Opekin voznik Maurice 
in me s kombijem odpeljal v 
Manantenasoo oziroma Koroško 
vas, kot se tudi imenuje, kajti 
koroški Slovenci so zbrali denar 
za del naselja, ki je zraslo pod 
okriljem Pedra Opeke. Peter 
(Pedro) Opeka se je rodil sloven-
skim staršem v Buenos Airesu 
leta 1948; znana je zgodba nje-
govega očeta, ki je edini ušel pred 
pobojem na tisoče žrtev v bližini 
Hrastnika takoj po drugi svetovni 
vojni. V duhovnika lazarista je bil 
posvečen v Argentini leta 1975, 
že leto pozneje pa je kot misijonar 
začel delovati na Madagaskarju. 
Leta 1989 je ustanovil skupnost 
Akamasoa, kar pomeni dobri pri-
jatelji, ko je dobesedno iz smeti-
šča potegnil številne brezdomce 
– skupnost danes šteje že več kot 
20.000 ljudi. Večina jih živi v dveh 
predmestjih Tane, Andralanitra 
in Manantenasoa, nekaj pa v 
nekaterih krajih zunaj prestolni-
ce. Zjutraj sem se v spremstvu 

neke domačinke peš odpravil do 
Andralanitre, slabe tri kilometre 
proč, kjer je center Akamasoe in 
dom Pedra Opeke. »Dober dan,« 
me je dobesedno v slovenščini 
pozdravila Honorine, ena od dveh 
najtesnejših sodelavk Opeke, ki 
je že bila na obisku v Sloveniji. 
Tako kot Bao, druga tesna sode-
lavka v skupnosti, s katero sva se 
tudi spoznala. Nekoliko pozneje 
sem se srečal še z Opeko in sledil 
je daljši pogovor. Prej se osebno 
nisva poznala, komunicirala sva le 
prek elektronske pošte, in pove-
dal sem mu marsikaj o svojih kole-
sarskih potovanjih po svetu, nekaj 
je vedel iz elektronskih sporočil. 
Napisal je priporočilno pismo, da 
bi me ljudje, zlasti župnišča, lažje 
sprejeli. Pismo v tiskani obliki je 
bilo v dveh jezikih, zgoraj v mal-
gaškem in spodaj v francoskem. 
Najprej je napisal nekaj besed o 
sebi in nato še o meni – da sem 
prekolesaril že več kot 200.000 
kilometrov in 70 držav. Na koncu 
sta sledila njegov podpis in žig.

V četrtek sem kolesaril le po 
mestu in si ogledal nekaj zname-
nitosti. Pere Pedro (oče Peter), kot 
mu pravijo, je v Tani in drugje po 
Madagaskarju zelo znan; skoraj 
vsi ga poznajo in spoštujejo, ker 
je veliko storil za reveže. Vse nje-
gove knjige so prevedene v mal-
gaški jezik in jih je najti marsikje 
v mestu, ne samo v knjigarnah. 
V Akamasoo sem se vrnil ravno 
na večerno molitev, po njej sem 
malgaškim otrokom predaval o 

Južni Ameriki, ki sem jo obiskal 
pred leti, Opeka pa je prevajal v 
njihov jezik. Prvič sem imel poto-
pisno predavanje v tujini. V petek 
dopoldne sva se z Opeko poslovi-
la – šla sva vsak v svojo smer. On je 
odšel kakšne pol ure pred menoj 
na letališče, od tam pa za nekaj 
dni na bližnji otok Reunion, ki je 
del Francije. Šel je nabirat denar 
od bogatih ljudi, ki ga skupnost 
potrebuje za delovanje in tudi za 
izgradnjo novih stanovanj in šol. 
Dogovorila sva se, da se lahko 
čez dobra dva tedna vrnem, ko 
bom končal svoj krog, čeprav je 
bilo jasno, da njega ne bo, ker bo 
odpotoval v Francijo predstavit 
novo knjigo.

Govedina nekoliko drugače
Odkolesaril sem proti jugu, 

proti Manakari do sorodnika 
Jožeta. Prvi postanek se je zgodil 
hitro in ni bil načrtovan. Komaj 
sem dobro zapustil prestolnico, 
sem ustavil pri policijski kontroli. 
Malo prej me je prehiteval avto, 
ki je povozil svež kravji iztrebek 
in ta je končal na mojem kole-
sarskem čevlju, zadnji gumi in 
zadnjem menjalniku. Seveda sem 
se ustavil, da to počistim. Pristopil 
je policist in v smehu po franco-
sko dejal: »No, pa imaš govedino 
na nekoliko drugačen način.« Dan 
sem sklenil v vasi Ihazolava pri 
španski restavraciji, kjer sta me 
ustavila lastnik Manolo in njegov 
španski kolega Mariano, ki se 
je vračal v Tano ob koncu svoje 
kolesarske poti. Manolo dobro 
pozna Petra in Jožeta, tudi Toneta 
Kerina. Z zadnjima misijonarjema 
je pred leti sodeloval, saj že vrsto 
let živi na Madagaskarju, zdaj pa 
je poročen z domačinko in ima z 
njo otroka. V soboto zjutraj sem 
se toplo oblekel, temperatura je 
bila vsega 11 stopinj. Konec apri-
la je jesen dodobra zasidrana v 
osrednjem delu Madagaskarja na 
visoki planoti med 1.200 in 1.500 
metri nadmorske višine. Bilo je kar 
nekaj klancev in motilo me je, da 
se je zmračilo že kmalu po šesti. 
Sredi dne sta me ustavila polici-
sta in želela preveriti potni list. 
Ravno večer prej mi je Mariano 
razlagal, da včasih zahtevajo pod-
kupnino. »Namesto potnega lista 
vama pokažem nekaj drugega,« 
sem jima dejal in pomolil Opekino 
pismo. Osupljivo sta ga prebrala Prestolnica Madagaskarja               Foto: Aleš Juvanc
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Med prijaznimi domačini

in mi zaželela srečno pot. Zvečer 
sem pismo uporabil še enkrat, ko 
so mi v motelu v mestu Ambositra 
na ta račun nočitev ponudili po 
polovični ceni. Tisti dan sem pre-
kolesaril 183 kilometrov in to je 
bila najdaljša daljava na poti. 

V nedeljo sem prespal v 
skromnem župnišču v kraju 
Ambohimahasoa, kjer deluje fran-
coski misijonar Bruno z domačim 
župnikom. Dan zatem sem kmalu 
zapustil glavno cesto, ki je bila 
delno v slabem stanju. Zapeljal 
sem na stransko cesto, ki je bila še 
veliko slabša – makadamska in še 
to ne, po 20 kilometrih pa je bilo 
bolje. Začel se je nacionalni park 
Ranomafana z lepo, neokrnjeno 
naravo in slapom. Sledil je deset 
kilometrov dolg spust z visoke 
planote oziroma gorske verige; 
najvišji vrh Madagaskarja je 12 
metrov višji od Triglava. Pot me 
je ponesla proti vzhodu oziroma 
Indijskemu oceanu in znašel sem 
se v tropskem deževnem gozdu, 
kjer je v zraku veliko vlage in 
dnevna temperatura presega 30 
stopinj. Dan sem končal v kraju 
Ranomafana v hiši prijateljev 
Pedra Opeke, ki spada pod skup- 
nost Akamasoa. 

Na obisku pri Jožetu
V torek, 29. aprila, sem po šte-

vilnih manjših klancih in sonč-
ni pripeki zvečer pripeljal v vas 
Marofarihy, ki je dobrih 15 kilo-
metrov pred mestom Manakara 
na jugovzhodnem delu otoka. 
Našel sem župnišče, kjer živi oče-
tov bratranec Jože. Jože Adamič, 
tudi lazarist in tudi rojen v Buenos 
Airesu leta 1957, je bil v Sloveniji 
posvečen v duhovnika leta 1984, 
od leta 1987 pa je misijonar na 
Madagaskarju. S tem sem končal 
še zadnji obisk pri sorodnikih v 

daljnih deželah, ki jih imam, razen 
v Aziji, na vseh ostalih celinah. 
Njegova najtesnejša sodelavka 
Maria je vse dni lepo skrbela zame 
s še dvema mlajšima pomočni-
cama. Poleg župnišča in cerkve 
skrbijo še za zdravstveni dom ozi-
roma ljudi, ki potrebujejo tovrstne 
usluge. Naslednji dan sem se oko-
pal v bližnji reki in šel z Jožetom 
v mesto z avtom po cement, saj 
v bližini cerkve z domačini gradi 
šolo. Ob dolgih večerih sva se 
pogovarjala marsikaj, ker nima 
televizije in računalnika, tudi o 
množičnih povojnih pobojih 
domobrancev in civilistov, za 
kar še vedno ni nihče odgovarjal 
in verjetno tudi nikoli ne bo. Po 
drugi strani sva govorila o naji-
nem slavnem sorodniku pisatelju 
Louisu Adamiču. Prvi majski dan 
sem se na praznik Jožefa delav-
ca po maši s kolesom odpeljal v 
Manakaro, kjer sem si ogledal del 
mesta. Šel sem tudi na plažo in se 
okopal v Indijskem oceanu. Dva 
dni zatem se je zgodba z mestom 
in plažo ponovila. 

Mesto, ki ga sploh ni bilo
V nedeljo zvečer se je z avtom 

na obisk pripeljal še en slovenski 
misijonar Izidor Grošelj, ki je na 
Madagaskarju deset let in deluje 
še bolj južno od Jožeta, v bliži-
ni mesta Vangaindrano. Prenočil 
je v župnišču Marofarihy, kajti 
naslednji dan ga je čakala pot 
do letališča v Tani – odhajal je 
na dopust v Slovenijo. Trenutno 
na Madagaskarju deluje šest slo-
venskih misijonarjev. Vsi razen 
Petra so na jugovzhodu države, v 
škofiji Farafangana. Tudi sam sem 
nameraval v ponedeljek zjutraj 
zapustiti Jožeta in kolesariti proti 
Tani, vendar po drugi poti, ob 
obali Indijskega oceana, in tako 

bi prekolesaril nekakšen krog 
po Madagaskarju. Jože mi je to 
pot odsvetoval, saj bi me čakalo 
več kot 200 kilometrov zelo sla-
bih cest, slabših od makadama. 
Vendar sem mu dejal, da se bom 
že znašel. Ponoči pa sem o tem 
razmišljal in si dokončno premislil 
med jutranjo mašo, ki jo je vodil 
Izidor. Po maši sem ga prosil, ali se 
lahko z njim peljem proti prestol-
nici in bi malo pred njo izstopil ter 
tam začel svoj drugi del kolesar-
ske poti; načrt je bil zdaj močno 
spremenjen. V kraju Sambaina, 
dobrih 100 kilometrov pred Tano, 
ko se je že večerilo, sem izstopil in 
nameraval kolesariti le kakšnih 15 
kilometrov do mesta Antanifotsy. 
Ljudi sem spraševal, koliko je še 
do mesta, ki šteje približno 70.000 
prebivalcev, in rekli so, da je čisto 
blizu. Bil je že mrak in oznak se ni 
videlo. Vse skupaj se mi je zdelo 
čudno, ko mesta nikakor ni bilo 
in sem kolesaril le skozi male vasi. 
»Če bom do zjutraj kolesaril, ne 
bom prišel v Antanifotsy,« sem 
si mislil. In res ne bi. Ko sem v 
neki vasi vprašal, koliko je še do 
mesta, sem dobil odgovor – deset 
kilometrov, ampak nazaj! Mesto je 
namreč nekaj kilometrov stran od 
glavne ceste in to sem ob natanč-
nem pregledu avtokarte pozneje 
ugotovil tudi sam. Po prevože-
nih 30 kilometrih sem prenočil v 
prvem motelu. 

Jutro je bilo deževno in čez dan 
oblačno, temperatura pa se ni dvi-
gnila nad 20 stopinj. Spet sem bil 
na isti cesti kot na začetku svoje 
poti – zdaj sem kolesaril v obra-
tni smeri proti prestolnici. Peljal 
sem skozi predmestja Tane, a v 
Akamasoi se nisem oglasil, ni bil 
še čas. Po novem načrtu sem bil 
namenjen proti mestu Toamasina 
na severovzhodu otoka. Kolesaril 
sem po glavni cesti, ki je bila v 
dobrem stanju. Tudi naslednji dan 
je bil občasno deževen, a kmalu 
sem zapustil visoko planoto in 
vreme se je izboljšalo, pričakale 
so me tropske razmere s 30 stopi-
njami in čudovita narava. 8. maja 
sem spet prikolesaril na obalo 
Indijskega oceana in se namestil v 
turistični vasi Ambila blizu meste-
ca Brickaville.

Nevarni valovi Indijskega 
oceana

Nameraval sem ostati eno noč, 
a sem tudi zaradi pisma dve noči 
spal brezplačno v bungalovu, le 
hrano so mi zaračunali. Tako sem 

bil ves naslednji dan prost in ga 
večinoma prebil na plaži, ki je 
bila v glavnem prazna z izjemo 
nekaj domačih ribičev. Očitno mi 
je Indijski ocean usojen vsaka štiri 
leta, saj sem ob njem kolesaril in 
se v njem okopal že v letih 2006 in 
2010. Tudi v preostalih dveh oce-
anih sem se že nekajkrat okopal 
in zdaj sem že kar vajen velikih in 
nevarnih valov. V Ambili so valovi 
še nevarnejši kot v Manakari in 
plavanje v le-teh je dokaj zahtev-
no, zato je malo kopalcev in tudi 
domačini se jim izogibajo. V sobo-
to pozno popoldne sem prikole-
saril v drugo največje malgaško 
mesto Toamasina z največjo luko, 
ki ima slabih 300.000 prebival-
cev. Še enkrat sem se okopal v 
tokrat mirnem oceanu, saj je pred 
mestom valobran.

V nedeljo dopoldne sem se v 
Antananarivo vrnil z avtobusom, 
kamor sem prispel v večernih 
urah. Šel sem v Akamasoo in 
ravno prišel na večerjo. Sodelavke 
skupnosti so me lepo sprejele in 
bile vesele moje vrnitve. Ves čas 
bivanja so lepo skrbele zame in 
za to sem jim nadvse hvaležen. 
Zdaj sem bil nastanjen drugje kot 
prvič, v naselju Andralanitra. Še 
naslednja dva dneva sem ostal pri 
njih. 13. maj pred štirimi leti je bil 
zame srečen dan, ko sem postavil 
afriški rekord v kilometrih – 235. 
Tokrat je bil nesrečen, ne zaradi 
kilometrov, ker na Madagaskarju 
nisem uspel preseči 200 kilo-
metrov, ampak ker je bil to moj 
zadnji dan na otoku. Odhod iz 
Antananariva je bil enak prihodu. 
Maurice me je peljal na letališče 
in v noči s torka na sredo sem 
imel let ravno tako prek Pariza v 
Benetke.

Aleš Juvanc

Pokrovitelji: 
Aerodrom Ljubljana, Canon, 
Cult, Čevljarstvo Štajnar, Diem, 
Fasaderstvo Doliek, Gostilna 
Petkovšek, Gostilna Strah, 
Gostilna Španček, Maršič s.p., 
Mesarstvo Blatnik,  
Petrič prevozi, Pizzeria mm,  
Radio ORF – slovenski spored,  
Strojno ključavničarstvo 
Podržaj, Vulkanizerstvo Zajec, 
Žolna šport
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Slovo – jadrnice so dvignile svoja jadra in iz 104 jadrnic so poleteli baloni miru.

Luka in njegov prijatelj Marko iz Kopra spoznavata magnetni kompas.

Iz Škrilj tudi malo drugače
Danes ne mislim pisati o tem, kaj se je in kaj se ni zgodilo na našem 

hribu in v vasi Škrilje. Malo vas je seznanjenih, da je od 13. do 20. 
septembra 2014 že 20. leto potekala največja evropska mednarodna 
socialno-humanitarna akcija Flota miru ali po naše Mirno morje. Letos 
so se te akcije udeležili otroci iz kar 18 evropskih držav. Vesel sem, da 
vas lahko seznanim s to humanitarno akcijo, saj smo v njej sodelovali 
tudi nekaj otrok s spremstvom iz zavoda Draga, fantič Luka z mamico 
z Golega in dva prebivalca s hriba kot donatorja in skiperja. 

Projekt Mirno morje v Sloveniji 
omogoča otrokom s posebni-
mi potrebami (socialni problemi, 
vedenjske motnje, Downov sin-
drom, avtizem, cerebralna parali-
za itd.), da preživijo teden dni na 
jadrnicah skupaj s spremstvom in 
skiperji, jadrajo, se družijo v mari-
nah, izvajajo različne strokovne 
delavnice in se zabavajo. Program 
je sestavljen tako, da jim pomaga 
pri njihovi socializaciji, samostoj-
nosti, sprejemanju drugačnosti in 
izboljšanju samopodobe. Kako pa 
smo preživeli teden to leto, vam 
bom opisal in priložil tudi nekaj 
fotografij.

Bila je deževna sobota. Zgodaj 
zjutraj sem odpeljal iz Škrilj na Golo, 
kjer sta se mi pridružila 7-letni Luka 
in njegova mamica Tanja. Naš cilj 
je bila vas Sukošan v bližini Zadra, 
bolj znana po največji marini na 
Jadranu. Našo posadko smo sesta-
vljali fantiča Marko in Luka, njuni 
mamici, skiperja in do Biograda 
na Moru tudi novinarka projekta 
Jasna Tepina.

Nedelja, sonce, rahel veter in 
tri jadrnice so se z odprtimi jadri 
podale do skupnega cilja celo-
tne mednarodne flote v marino 
Frapa pri Rogoznici. Bil je čudo-
vit in veličasten pogled na veliko 
število jadrnic, vse so imele izo-
bešene zastave s simbolom mir-
nega morja, več kot sto je bilo 
privezanih. Na pomolu marine je 
bilo polno otrok, ki so kljub svojim 
težavam izžarevali radost in veselje. 
Mnogim je bilo to prvo srečanje z 
morjem in jadrnico. Zvečer smo se 
vsi zbrali na osrednjem trgu mari-
ne, kjer so pripravili kratek program 
s pozdravnim govorom glavnega 
organizatorja. Družili so se otroci iz 
Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Bosne, 
Srbije, drugih držav in seveda 
Slovenije, ki je bila druga najmoč-
nejša skupina v letošnji floti miru.

V ponedeljek se je približno 30 
jadrnic odpravilo proti otoku Šolta. 
Vmesna postaja je bil čudovit zaliv 
na Drveniku, kjer smo otrokom 
omogočili kopanje in zabavo s 
čolni. Po kosilu in privezu v marini 

Maslenica smo organizirali modno 
revijo, na kateri so nastopili otroci 
iz vseh slovenskih posadk pa tudi 
kakšen spremljevalec oz. spremlje-
valka ali skiper je popestril ta dogo-
dek. Sledil je še pravi mornarski 
krst, nato pa smo se vsi udeležili 
peke palačink. 

Torek je bil namenjen kopanju 
in jadranju proti marini Kaštela, 
kamor smo prispeli v popoldan-
skih urah.

V sredo nas je kot vsak dan zbu-
dilo sonce. Skupine so posedale 
po jadrnicah in se pripravljale na 
popoldanski nastop, nekateri so še 
zadnje trenutke izkoristili za sezna-
njanje z jadrnico, saj so morali 
narediti izpit za mladega mornarja 
(junior skiper), drugi pa so s svo-
jimi vzgojitelji ali pedagogi odšli 
na dopoldansko kopanje. Vsi smo 
z nestrpnostjo čakali večer, ko se 
je začel program. Predstavile so 
se posamezne pokrajine Nemčije 
in Avstrije, skupaj so se predstavili 
otroci Hrvaške, Bosne in Srbije in 
pa seveda celotna slovenska ekipa 
otrok iz Vipave, Ajdovščine, Brežic, 
Kopra, Koroške, Celja, Ljubljane, 
Kamnika in seveda 'Ižanci' iz Drage. 
Po končanem programu je sledil še 
disko s splošno zabavo. 

V četrtek, zadnji dan, se je celo-
tna flota miru odpravila iz zaliva, 
naredili smo krog mimo Trogirja, 
izpluli na odprto morje in v rahli 
meglici, obsijan z jutranjim son-
cem, se nam je pokazal Split. Vseh 
104 jadrnic je dvignilo svoja jadra, 
v zrak pa so poleteli baloni različnih 
barv z znakom miru. Še zadnji poz-
drav in jadrnice so odplule proti 
svojim matičnim lukam. Našo jadr-
nico sta mlada mornarja krmarila 
do otoka Kakanj, kjer smo preno-
čili. 

Zjutraj je bilo še malo kopa-
nja, nato pa smo se dogovorili, 
da prenočimo na manjšem otoku 
in si na obali privoščimo skupno 
poslovilno večerjo. Spet se nam 
je pridružila novinarka Jasna, ki je 
ta teden s svojo kamero snema-
la, delala intervjuje ter s pomočjo 
vseh posadk izdajala časopis Mirno 

morje. Zbudili smo se v deževnem 
sobotnem jutru. Po dobrem zaj-
trku pa smo odrinili proti mari-
ni Sukošan, kamor smo prispeli 
popoldne, pospravili jadrnico 
in v večernih urah končali naše 
potepanje v Ljubljani oziroma na 
Kureščku. 

Otroci, ki smo jih vozili na jadr-
nicah, so neverjetno hitro navezali 
stike med seboj in z nami skiperji. 
Pomagali so pri vseh opravilih na 
jadrnici, pospravljali, pomagali pri 
kuhanju in pripravi hrane ter se 
naučili živeti na omejenem pro-
storu. Morebitne spore so začeli 
reševati takoj, saj se niso imeli kam 
umakniti. Postali so bolj samoza-
vestni in samostojni. Pomagali so 
si, se družili med seboj in se z vso 
resnostjo pripravljali na prireditve 
na kopnem. Vse to jim je pomaga-
lo tudi pri medsebojnih odnosih 
in seveda prispevalo k izboljšanju 
njihove samopodobe.

Mislim, da smo vsi opravili veliko 
delo. Zahvaljujem se organizatorju, 

prijateljem skiperjem, spremlje-
valcem in še posebno otrokom s 
posebnimi potrebami za ta čudovit 
teden, preživet med njimi. Drugo 
leto, na 10. obletnico slovenskega 
Mirnega morja, bomo spet skupaj.

Zahvalil bi se tudi Pivovarni 
Union, d. d. , ki je donirala vso 
pijačo za celotno slovensko ekipo, 
in športnemu društvu ASK Triglav 
iz Kranja, ki je doniral kombi za naš 
prevoz.

Če me vprašate po vtisih in 
občutkih, vam brez sramu povem, 
da sem kar nekajkrat v tem tednu 
obrisal kakšno solzo. Toliko čustve-
nih trenutkov s temi iskrenimi otro-
ki, polnimi življenja, srčnosti in pri-
stnosti, ki sem jih doživel v enem 
samem tednu, še nisem doživel v 
svojem življenju. Vsem vam, dragi 
bralci, ki vozite svojo barko življe-
nja, želim 'mirno morje'.

Dušan Kovačič
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Franciscejski kataster za naselje Golo iz leta 1825                       Vir: Arhiv RS

Ali je bilo Golo včasih bolj golo? 
Če se iz Ljubljane čez Barje peljemo po Ižanski cesti proti jugu, 

nam pogled zaustavijo travnata in mestoma poseljena gola sever-
na pobočja, ki motijo sicer enotno gosto, z gozdom poraščeno 
Krimsko hribovje. Pred nami se na nadmorski višini med 500 in 
650 m   razprostirajo široki travniki in polja Golega in Škrilj. Že ime 
naselja − Golo − označuje nekaj, kar je golo, kar je brez nečesa. V 
tem primeru brez dreves in grmičevja. Glede na to, da se slovensko 
ozemlje zaradi okoljskih politik, opuščanja poljedelstva, živinoreje 
in strojne obdelave zarašča tudi tam, kjer tega ne pričakujemo, se 
nam ob trendu zaraščanja krajine lahko porodi vprašanje, ali je bilo 
Golo v preteklosti bolj golo. Že prvi pogled na zanesljive zgodovin-
ske vire slabih 200 let starega Franciscejskega katastra (FK), ki ga 
hranijo v Arhivu Slovenije, nam pokaže, da to drži.

Obe naselji Škrilje in Golo sta 
sestavljeni iz dveh gruč hiš na 
zakrasneli planoti pod severnim 
pobočjem Mokrca. Večina obde-
lovalne zemlje je v jugovzhodni 
smeri proti Golemu. Proti seve-
ru orientirana pobočja ponujajo 
odlične poglede čez Barje do sre-
dišča Ljubljane in ob lepem čistem 
ozračju tudi prek Šmarne gore 
do vznožja Karavank. Ob vsako-
dnevnih vožnjah me je zanimalo, 
kakšna je bila ta očarljiva pokraji-
na včasih. Ker to pogosto počnem 
tudi pri profesionalnem delu, sem 
časovni stroj (Franciscejski kata-
ster, ki omogoča zelo natančen 
pogled nazaj za 200 let) apliciral 
tudi na domače okolje. 

V podvigu za izvedbo FK − 
zemljevida dejanske rabe zemljišč 

– v avstrijskih deželah ima odločil-
no vlogo cesarski ukaz Franca I. iz 
decembra 1817. Izdelava katastra 
je temeljila na obširnih pripravah 
in na novih dosežkih zemljemer-
stva v začetku 19. stol. Bila je za 
takratne razmere izredno natanč-
na, opravili pa so jo posebej za 
to izšolani geometri. Po določi-
tvi koordinatnega sistema za vso 
Avstrijo in po določitvi koordina-
tnih točk, ki so bile za slovensko 
ozemlje na Schöcklu pri Gradcu 
in na Krimu pri Ljubljani, je bila 
dana podlaga za izvedbo trian-
gulacije in za katastrsko izmero. 
Originalne katastrske mape in 
indikacijske skice so bile izdelane 
v merilu 1 : 2880; za merjenje v 
težko dostopnih krajih se je lahko 
uporabljalo merilo 1 : 5760, za 

merjenje v mestih pa tudi merilo 
1 : 1440 ali celo 1 : 720. FK ima 
poleg grafičnih map tudi spisovni 
del. Ta je sestavljen iz tabel, v kate-
rih so zajeti vsi podatki o izme-
ri in informacije o posameznem 
lastniku ali o posameznem zemlji-
šču. Osnovno gradivo za sloven-
sko ozemlje je nastalo v letih 
1818−1828, popravki so nastajali 
pozneje. Velika ohranjenost in 
digitalizacija zgodovinskega vira 
nam omogoča, da s primerno pro-
gramsko opremo (GIS) karte geo-
referenciramo in tako na pravo 
mesto v navideznem koordina-
tnem sistemu postavimo zgodo-
vinski vir in ga tako primerjamo z 
današnjim stanjem. Zgodovinski 
vir je sicer digitaliziran kot slika, ki 
pa jo je potrebno vektorizirati, se 
pravi prerisati in interpretirati, da 
je z risbe možno odčitati podatke 
o velikosti, površini in tipu rabe. 
Na Ministrstvu za kmetijstvo delu-
je služba, ki redno osvežuje karto 
za celotno ozemlje Slovenije z 
dejansko kmetijsko rabo. Podatke 
dobijo prek neposrednih anket, 
prek vektorizacije ortofota − letal-
skih posnetkov in drugih vrst sli-
kanja vegetacije. Rezultat je karta 
dejanske kmetijske rabe, ki se 
osvežuje mesečno s 25 vrstami 
različne kmetijske in nekmetij-
ske rabe. Ker se v našem primeru 
ne spuščamo v podrobnosti, se 
bomo omejili samo na osnovno 
ločevanje med kmetijskim, goz-
dnim in pozidanim zemljiščem. 
Za zgodovinski vir smo vzeli FK 
območja iz leta 1825 in ga pri-
merjali z današnjim stanjem. 
Naselji Golo in Škrilje obsegata 
slabih 1.612 ha površine. Od tega 
je danes 81 % (1.305 ha) gozdnih 
površin, 16 % (258 ha) površin, 
namenjenih za kmetijstvo (njive, 
vrtovi, travniki, sadovnjaki ipd.), 
in okoli 3 % (48 ha) pozidanega 
(površine, na katerih so zgradbe, 

ceste, ki vodijo do naselij ali hiš, 
parkirni prostori in druga infra-
struktura, ki služi za opravljanje 
človeških dejavnosti.).

Leta 1825 je bila slika bistveno 
drugačna in bolj uravnotežena. 
Takrat je območje obsegalo 53 % 
(858 ha) gozdnih površin in vrto-
glavih (glede na današnje stanje) 
46 % (744 ha) površin, namenje-
nih kmetijstvu, ter okoli 1 % (16 
ha) pozidanih površin. Na račun 
gozda smo v slabih 190 letih izgu-
bili kar 30 % (483 ha) vseh kmetij-
skih površin, predvsem pašnikov 
in travnikov, kar je dvakrat več 
površin, kot jih za kmetijsko pro-
izvodnjo uporabljamo danes. O 
razlogih bi se dalo razpravljati. 
Poglavitni neposredni razlog za 
tako drastično spremembo kraji-
ne je opustitev pašniških površin 
oz. opustitev živinoreje. Pobočja 
Mokrca do polovice, Golca, 
Stare žage in Ravn v smeri proti 
Zapotoku so bila takrat prav zares 
gola.

Kaj bi torej lahko bil vzrok tako 
drastičnim spremembam krajine 
na območju, ki je le streljaj daleč 
od prestolnice s čisto drugač-
nim podnebjem, čistim zrakom 
in neokrnjeno naravo? Za ugo-
tovitev vzrokov bi morali prou-
čiti vrsto zgodovinskih, sociolo-
ških, demografskih, podatkov, ki 
so nam na voljo, ter upošteva-
ti vrsto dejavnikov in procesov. 
Zanesljivega odgovora najbrž ne 
bi dobili, z gotovostjo pa lahko 
trdimo, da je velik pozitivni prirast 
gozda v zadnjih 190 letih zelo 
všeč medvedom, trikratno pove-
čanje pozidanih površin pa kaže, 
da je v tem času ta konec Občine 
Ig še bolj kot medvedom postal 
všeč ljudem.

Tomaž Berčič, 
arhitekt, raziskovalec in  

kartograf
 www.tomazbercic.com

Primerjava dejanske rabe zemljišča leta 1825 in 2012

DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČA 
 LETA 1825  LETA 2012

gozdno zemljišče
kmetijsko zemljišče
pozidano zemljišče
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Barjani na stiku Ljubljanskega barja in 
Iškega vršaja

V prispevku obravnavamo življenje in dejavnosti Barjanov na 
stiku Ljubljanskega barja in Iškega vršaja na območju Bresta, 
Matene in Iške Loke. Povabilu na razgovor sta se ljubeznivo 
odzvala najstarejši Breščan kmetovalec Rado Modic, pogovor z 
njim objavljamo v nadaljevanju, ter barjanski kovač in rezalec šote 
Franc Strle (pogovor bo objavljen v prihodnji številki). 

»Večji posestniki z barja nismo 
rezali šote za kurjavo, ker smo 
imeli lastne gozdove na hribih 
na obrobju barja. Pri Hacinovih 
smo se ogrevali z bukovimi drvmi 
in nasekanim drobnim drevjem. 
Krušna peč, ki je bila postavlje-
na v kmečki sobi, je bila glavni 
vir toplote in srce naše domačije. 
Kurivo (gorevci) smo dajali v kru-
šno peč z okovanimi burklami, 
kruh za peko pa z lesenim lopar-
jem. Pozimi je bila kmečka soba 
glavno zbirališče vseh članov naše 
družine in naših gostov. Les za 
kurjavo smo sekali konec avgusta 
in v začetku septembra, potem ko 
smo pospravili poljščine z barja 
in trdinske zemlje, hlodovino za 
prodajo pa januarja, februarja in 
marca, ko je bilo na kmetijah in 
posestvih najmanj dela, les pa je 
bil najbolj ugoden za sečo. Drva 
smo spravljali na domačijo sprva 
s kmečkimi vozovi z lesenimi kole-
si, pozneje pa s parizarji s široki-

mi kovinskimi platišči, ki so bili 
narejeni za prevoz težjih tovorov 
in prevoz po barju,« je uvodoma 
pojasnil Rado Modic. 

Pri Hacinovih torej niso niko-
li rezali šote za kurjavo, ker so 
kot gruntarji imeli dovolj svojega 
gozda, da so lahko kurili z drvmi. 
Šoto za kurjavo so rezali samo 
kočarji, to je Barjani, ki niso imeli 
lastnega gozda. Rezali so jo zato, 
ker je bila šota na barju svojčas 
najcenejše in najbolj dostopno 
kurivo. Ko je Rado čuval živino, je 
opazoval rezalce šote pri delu in 
se z njimi veliko pogovarjal.  

Kaj je po vašem mnenju naj-
bolj zanimiv podatek o Brestu, 
kjer ste rojeni in kamor se je 
naselil že vaš oče? 

Brest je majhno naselje na 
Ljubljanskem barju južno od 
Ljubljane. Njegova največja 
zanimivost je ta, da leži na stiku 
Ljubljanskega barja in Iškega 
vršaja, kar je zelo pomembno za 
kmetijstvo, ker naselje stoji že 
na trdinski zemlji, ki omogoča 
boljšo rast kulturnih rastlin kot 
barje. Da leži na trdinski zemlji, 
je zelo pomembno tudi pri gra-
dnji hiš, saj ni potrebno zabijati 
pilotov. Na trdinski zemlji tudi ni 
toliko poplav. Na vršajnih tleh, ki 
so sestavljena spodaj iz debelih 
nanosov proda in peska in jih zgo-
raj prekriva nekaj deset centime-
trov debela plast sivkasto rjave 
in rdečkasto rjave ilovnate prsti, 
dobro uspevajo vse pomembne 
poljščine. 

Pa še to. Vzdolž severnega 
roba Iškega vršaja sledimo večjim 
lužam oz. kalom podobne talne 
oblike, ki jih domačini imenujemo 
okna ali retja. To so izviri pitne 
vode v plitvih kotanjah ovalne 
oblike, ki so običajno obrasle z 
drevesi. Pitna voda priteka v šte-
vilnih potočkih do vršajnega roba 
z bližnjega hribovja. Izvire sledi-
mo od Paka pri Borovnici, mimo 
Goričice pod Krimom do Virja 
pri Podpeči ter od Tomišlja proti 

Brestu, Mateni in Iški Loki, kjer jih 
je največ, in še naprej proti vzho-
du do zadnjega okna ob Ižanski 
cesti na skrajnem robu Iškega 
vršaja nedaleč od Iga.

Ena najbolj značilnih usedlin 
Ljubljanskega barja je barjan-
ska črnica. Kakšne so njene 
značilnosti in pomen? Kaj lahko 
rečete o kmetovanju na barju?

Barjanska črnica je vrhnja 
organska plast na barju. Čista 
brez primesi je izrazito črne 
barve. Nastala je v glavnem z raz-
padanjem šote. Njena povprečna 
debelina je na skrajnem južnem 
robu barja okoli 25 cm, na redkih 
mestih pa doseže debelino tudi 
do 1 m in več. Njen največji sovra-
žnik sta vročina in suša, obdrži pa 
se na mestih, kjer je dovolj vode. 
Črnica počasi a vztrajno zgineva. 
Poleg zraka ji zelo škodi tudi glo-
boko oranje. 

Najprej je treba poudariti, da 
so zaradi težkih pridelovalnih 
pogojev možnosti kmetovanja na 
barju zelo omejene – tu je odlično 
uspevala zlasti koruza. Sadili smo 
krompir, ki pa ga Ljubljančani niso 
marali. Na tržnici so ga takoj pre-
poznali po ostankih črnice. Sejali 
smo čudo ajde ter ječmen, rž in 
oves. Pšenica za prehrano ljudi na 
barju ni uspevala. Na barjanskih 
tleh raste le posebna vrsta pše-
nice z debelo lupino in zelo malo 
sredice, ki je dobra le za otrobe, 
znana pa je pod oznako krmna 
pšenica. 

V kmetijstvu je bil na barju glav-
ni poudarek na konjereji. Včasih 
je bilo na barju veliko travnikov, 
ki so omogočili pridelavo krme 
in razvoj konjereje. Kmetje smo 
imeli dva do štiri konje, bolj s 
konjerejo pa se je pri nas ukvarjal 
Švigelj, ki je imel 15 konj. Za razvoj 
konjereje je skrbela posebna služ-
ba oziroma odsek.

Govedoreja je imela na barju 
zelo slabe pogoje, ker govedo 
ne prenese barjanske krme, v 
kateri je veliko preslice in dru-
gih težko prebavljivih ter bolj ali 
manj strupenih barjanskih rastlin. 
Zato je bila govedoreja možna 
v zelo omejenem obsegu, in to 
samo na najbolj kakovostnih trav-
nikih. Težak položaj govedoreje 
je pozneje zelo uspešno reševala 

pridelava silažne koruze. 
Ižanski ravni rečejo tudi 

trdinska zemlja. Kaj razumete 
pod tem izrazom in kaj lahko 
rečete o kmetovanju na trdinski 
zemlji?

Trdinska zemlja ali trdinska tla 
so se razvila na karbonatnem 
produ Iškega vršaja. Gre za plitva 
tla, sestavljena iz sivo rjave do 
rdeče rjave meljaste in peščene, 
dobro prepustne zemlje, ki so 
zaradi omenjenih lastnosti obču-
tljiva za suše. 

Pogoji za kmetovanje na trdin-
ski zemlji so veliko bolj ugodni 
kot na barju. Sivkasto rjava prst na 
vršaju omogoča dobro rast vsem 
kulturnim rastlinam, tudi pšenici 
za prehrano ljudi. Dobro uspevajo 
vsa žita in krompir. Rjava trdin-
ska tla so plitva, zato jih je treba 
dobro gnojiti s hlevskim gnojem. 
Na trdinskih tleh naredijo največ 
škode suše. Poplave so na trdin-
ski zemlji redkejše in milejše kot 
na barju in običajno ne ogrožajo 
naselij. Na peščeni podlagi Iškega 
vršaja so se razvila rdečkasto 
rjava tla. Debelina bolj ali manj 
ilovnatih rdečkasto rjavih tal je 
do 60 cm. Tudi ta vršajna tla so 
zelo primerna za kmetijstvo in še 
posebej za poljedelstvo. 

Poleg kmetovanja ste proda-
jali tudi hlodovino. Ali je bila 
to za vas pomembna dejavnost 
in kolikšen je bil dodatni zaslu-
žek?

Nekoč smo imeli v gozdu samo 
debelo listnato drevje, kot sta 
bukev in gaber, tako da smo kurili 
in prodajali bukova drva. Listavce 
so pred več desetletji zamenja-
li iglavci, predvsem smreka in 
hoja. Smrekovo hlodovino smo 
prodajali najbolj znanemu lesne-
mu trgovcu Kobiju iz Podpeči, ki 
je imel žago in stolarno. Kobi je 
bil največji predvojni trgovec z 
lesom. Zaposloval je 90 delavcev. 
Kupoval je gozdne parcele. Imel 
je svoje vozove, konje in hlapce, 
tako da je vsa dela v gozdu in 
prevoz opravljal izključno s svoji-
mi ljudmi, svojim voznim parkom 
in v svoji režiji. Bil je edini, ki je 
prevažal tovore s težkimi gumar-
ji, kar je bila nekoč velika pred-
nost, saj smo gruntarji imeli le 
vozove z lesenimi kolesi. Takoj po 

Rado Modic je rojen leta 1926 
v Brestu št. 35 na domačiji pri 
Hacin. Star je častivrednih 88 let 
in se prav gotovo uvršča med 
najstarejše vaščane na Ljubljan-
skem barju. Je posestnik z veliko 
gozda na hribu za Tomišljem. Ha-
cinovi so kmetovali s poudarkom 
na živinoreji.
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vojni so skoraj vso njegovo imetje 
nacionalizirali. Potem smo pro-
dajali hlodovino manjšim lesnim 
trgovcem. Prodaja hlodovine je 
bil naš najpomembnejši dodatni 
vir zaslužka.

Kako je bilo barje na juž-
nem robu Ljubljanskega barja 
upravno razdeljena? Kakšno 
vlogo so imele katastrske obči-
ne?

Zaradi lažjega upravljanja je bil 
že v času Avstro-Ogrske celotni 
barjanski teritorij razdeljen na 
katastrske občine. Tako sta na 
južnem robu barja nastali kata-
strski Občini Ig in Tomišelj, ki sta 
na severu prehajali v ljubljansko 
katastrsko občino. Znotraj kata-
strskih občin se je zgodila še 
podrobnejša razdelitev barja po 
naseljih in kmetijah. Na ta način 
smo dobili tomišeljski, breški, 
matenski, iški, vrbljenski, straho-
merski in druge moroste.

Kdo vse je na barju posedoval 
šoto?

Lastnik Ljubljanskega barja je 
bilo prvotno mesto Ljubljana. 
Nekje v prvi polovici 19. stole-
tja so se ljubljanski mestni obla-
stniki odločili, da bodo barje raz-
delili, razparcelirali in razprodali 
ter ustanovili na njem mesta in 
naselja. Nekaj posesti na barju 
so podarili zaslužnim mestnim 
veljakom. Tudi cerkev je dobila 

svoje parcele. Nekateri bogatej-
ši meščani so si na barju posest 
nakupili in postali veleposestniki 
in gruntarji. Poleg zemlje so kupili 
tudi gozdove na obrobju barja in 
na barju samem. 

Barju pravite Ižanci morost ali 
tudi marost. Kako je po vašem 
izgledalo prvotno barje?

Barju pravimo na Ižanskem 
morost ali tudi marost. Prvotno 
barje je rastlo in se je njegova 
površina zaradi vsakoletnega pri-
rastka mahov in s tem tudi šote 
dvigala. Prvotna barjanska tla 
so bila pokrita z nizkim redkim 
gozdom, ki so ga sestavljali med 
iglavci pritlikavi rdeči bor, med 
listavci pa breza, jelša, vrbe in 
krhlika. Zaradi rastoče debeline 
šote se je površina barja izbočila, 
tako da nekoč z Iga niso več vide-
li Rudnika. S propadanjem barja 
zaradi intenzivnega osuševanja in 
izkoriščanja šote so se barjanska 
tla nižala in vbočila, tako da se 
sedaj z Iga ponovno vidi Rudnik. 

Kakšen je po vaših izkušnjah 
vertikalni presek barjanskih 
usedlin na stiku z Iškim vršajem?

Na stiku barja s z Iškim vršajem 
je navpični presek barja precej 
drugačen kot sredi barja, še zlasti 
v pogledu debelin posameznih 
usedlin. Na vrhu barjanskih 
usedlin je tako kot povsod na 
barju barjanska črnica, ki pa jo 

je danes največ do 25 cm. Pod 
črnico je črna barjanska šota, ki je 
na južnem robu barja debela od 
15 cm do 25 cm. Pod šoto je bela 
jezerska glina ali jezerska kreda – 
polžarica, katere debelina mi ni 
znana, presega pa zagotovo 2 m. 
V vrtini med Notranjimi Goricami 
in Podpečjo so jo navrtali okoli 18 
metrov.

Ljudje, ki ne živijo na barju, 
mislijo, da sega barje povsod 
prav do roba Barjanske kotline 
oz. na južnem robu barja prav do 
karbonatnih kamenin, ki pripa-
dajo Notranjsko-Dolenjskemu 
krasu. Vendar prav na Ižanskem 
ni tako, saj vmes med bar-
jem in krasom leži Iški vršaj. 
Imate mogoče kakšne podatke, 
ki pojasnjujejo ta tisočletni 
boj med nasipavanjem 
hudourniške Iške in barjem?

Barje ni danes nikjer na obmo-
čju Iškega vršaja v neposrednem 
stiku z obrobnimi karbonatnimi 
kameninami Krimsko-Mokrškega 
hribovja. Tomišeljčani pa so mi 
pripovedovali, da je na južnem 
robu vasi pri kopanju temeljev 
za neko hišo odkrit sledeč profil 
vrhnjih plasti barja: na dnu grad-
bene jame je bila odkrita 25 cm 
debela plast črne šote, ki je šla 
vodoravno prav do skal. Nad šoto 
je ležala okoli 2 m debela plast 
svetolosive ilovice z drobci peska 

in prodnikov, nad njo pa 20 do 30 
cm rjavkaste peščene prsti. 

Najdena vodoravna plast šote v 
neposrednem stiku z živo apnenče-
vo skalo je dokaz, da je nekoč barje 
segalo do omenjenega hribovja. 
Zasipni material nad šoto priča, 
da je reka Iška ponekod zasipava-
la iško ravan tudi v najmlajši dobi 
po odložitvi šotne plasti, vendar to 
zasipavanje ni bilo tako močno kot 
v ledeni dobi. 

Glede na izkušnje nas zanima 
vaše mnenje o šoti kot kurivu? 
Nekateri menijo, da je šota na 
kmečkih domovih odlično kuri-
vo, drugi pa naštevajo pred-
vsem njene številne pomanj-
kljivosti?

Šota je po mojih izkušnjah bolj 
slaba kurjava za bivalne prostore. 
Njena največja pomanjkljivost je, 
da pušča za sabo goro pepela in 
umazanije, ki jih je zelo napor-
no odstranjevati. Poleg tega ima 
šota nizko kalorično vrednost. Pri 
zgorevanju pušča za sabo močan 
duh, zato ni dobra za peko kruha 
in pripravo hrane za ljudi. Barjani 
so jo uporabljali predvsem za kur-
jenje kotličev za pripravo hrane 
za prašiče. Ker počasi gori, so jo 
nekateri uporabljali tudi za ogre-
vanje krušnih peči.

Stevo Dozet, 
doktor geoloških znanosti

K M E T I J S T V O

Uveljavljanje kmetijsko okoljskih  
ukrepov 2015−2020

Za vstop v ukrep KOPOP veljajo 
naslednji pogoji upravičenosti: 
− KMG mora biti vpisan v register 

kmetijskih gospodarstev (RKG), 
v skladu s predpisom, ki ureja 
register kmetijskih gospodar-
stev. Za KMG mora biti izdelan 
gnojilni načrt na podlagi veljav-
ne analize, če se na KMG upora-
bljajo mineralna gnojila; zemljo 
za analizo se pobira po spravi-
lu pridelkov, pred naslednjim 
gnojenjem, torej čim prej!

− Upravičenec mora opraviti 
šesturni program usposabljanja 
s področja kmetijsko okoljskih 
in kmetijsko podnebnih vsebin 
iz predpisa, ki ureja ukrep pre-
nosa znanja iz PRP 2014−2020 v 
letu 2015. Šesturna (obvezna) 
usposabljanja bodo poteka-

la od 1. 11. 2014 do 31. 1. 
2015, torej pred vnosom sub-
vencijskih vlog za leto 2015. 
Pozanimajte in prijavite se pri 
svojem kmetijskem svetovalcu, 
število predavanj in udeležen-
cev na predavanjih je omejeno 
(do 90 na predavanje).
Program aktivnosti KMG vklju-

čuje najmanj podatke o:
− KMG,
− nosilcu KMG,
− zemljiščih in živalih,
− izbranih dodatnih zahtevah iz 

drugega odstavka 14. člena te 
uredbe,

− zasnovi kolobarja, če KMG izbe-
re dodatno zahtevo, ki se nana-
ša na kolobarjenje,

− analizi tal in gnojilnem načrtu, 
če se na KMG uporabljajo mine-

ralna gnojila,
− načrtu ureditve pašnika in paše, 

če KMG izbere dodatno zahte-
vo, ki se nanaša na varovanje 
črede.
Štiri osnovne zahteve:

1. Vsako leto najmanj 4-urno izo-
braževanje − začetek izobraže-
vanja 26. 2.−31. 8. 2105.

2. Upravičenec mora v prvih treh 
letih trajanja obveznosti iz 9. 
člena te uredbe najmanj enkrat 
uporabiti storitev svetovanja iz 
predpisa, ki ureja ukrep podpo-
re za pomoč pri uporabi storitev 
svetovanja iz PRP 2014−2020 v 
letu 2015.

3. Vodenje evidenc na predpisa-
nih obrazcih ves čas trajanja 
obveznosti.

4. Uporaba blata iz komunalnih 

čistilnih naprav ni dovoljena.
Obtežba ni pomembna za 

naslednje ukrepe: okolju prijazno 
poljedelstvo in zelenjadarstvo; 
okolju prijazno hmeljarstvo; oko-
lju prijazno sadjarstvo; okolju pri-
jazno vinogradništvo; varovanje 
vodnih virov; ohranjanje krajine; 
ohranjanje genskih virov okolju 
prijazno gospodarjenje na tra-
vinju z živalmi; gospodarjenje z 
naravovarstveno pomembnimi 
travišči.

Spodnja meja obtežbe: najmanj 
0,5 GVŽ/ha pri naslednjih ukrepih: 
okolju prijazno gospodarjenje na 
travinju z živalmi; ohranjanje kra-
jine.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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Skupinska fotografija udeležencev 

Netopirji na Ljubljanskem barju so pravi zaklad
V soboto popoldne, 13. septembra 2014, je bilo kljub deževnemu 

vremenu pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Podkraju živahno. Na cer-
kvenem podstrešju je skupina odraslih prostovoljcev odstranjevala 
gvano (iztrebke) netopirjev, pod obokom cerkvenega zvonika pa so 
otroci ustvarjali papirnate netopirje. 

Na lastne oči smo se prepričali, 
da dom netopirjev niso le jame. 
V poletnem času jih največkrat 
najdemo prav na cerkvenih pod-
strešjih, kjer se zberejo v porodni-
ške kolonije. V cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Podkraju imajo kotišče 
mali podkovnjaki, ki jeseni zapu-
stijo podstrešje in se preselijo v 
jame ali druge špranje, kjer pre-
spijo zimo. Gre za eno izmed 20 
vrst netopirjev, ki so jih do zdaj 
našli na Ljubljanskem barju. Ker je 
bilo na cerkvenem podstrešju pri-
sotnih okoli 100 netopirjev, smo 
pri čiščenju pazili, da jih nismo 
vznemirjali s hrupom ali osvetlje-
vanjem. Po dobrih dveh urah je 
bilo očiščeno cerkveno podstrešje 
in narejeni so bili papirnati neto-
pirji. Zunaj je prenehalo deževati 
in na bližnjem travniku so se otro-
ci naučili igre Netopir in vešča, 

prek katere so spoznavali, kako se 
netopirji znajdejo v prostoru. 

Po zasluženi malici smo se tako 
odrasli kot otroci posedli v cerkve-
ne klopi in prisluhnili predavanju 
Simona Zidarja iz Slovenskega 
društva za proučevanje in varstvo 
netopirjev Slovenije. Simon nas je 
skozi zanimivo predavanje pope-
ljal v skrivnostni svet netopir-
jev. Izvedeli smo, da so netopirji 
nočno aktivne živali in med sesal-
ci edini, ki so sposobni aktivnega 
leta. Njihove prednje okončine 
so preobražene v letalne prhu-
ti. Med podaljšanimi dlančnica-
mi in prstnicami ter telesom in 
zadnjimi nogami imajo razpeto 
posebno kožnato opno, ki je pre-
predena z elastičnimi vlakni in 
krvnimi kapilarami. Ko mirujejo, 
se lahko z ostrimi krempeljci na 
nogah oprimejo tudi najmanjše 

gube na videz gladki površini. Ob 
novici, da so netopirji v Sloveniji 
žužkojedi, smo ugotovili, da jih 
je celo dobro imeti za sosede, 
saj so na njihovem jedilniku med 
drugim komarji, muhe in prena-
šalci bolezni sadnih dreves iz vrst 
nočnih metuljev. Če imamo vrt ali 
gojimo rože, pa nam bodo prav 
prišli tudi njihovi iztrebki, ki so 
odlično naravno gnojilo. 

Po koncu prvega dela predava-
nja se je zunaj že zmračilo in neto-
pirji so začeli izletavati iz cerkve. 
Da bi jih videli, smo stopili pred 
cerkev, kjer smo si ogledali pre-
letne line na zvoniku. Občudovali 
smo spretne male letalce in se 
spraševali, kako se znajdejo v 
temi. Simon nam je pojasnil, da 
si pomagajo s sluhom. Skozi usta 
ali nosnice oddajo zvočne signale, 
poslušajo njihove odmeve in si 
tako ustvarijo zvočno sliko okolice 
ter položaj plena – eholokacija. 
Oddani klici so pri večini netopir-
jev v visokofrekvenčnem obmo-
čju nad 20.000 Hz (ultrazvok), ki 
je neslišno človeškemu ušesu. V 
soboto smo imeli posebno prilo-
žnost prisluhniti tem sicer človeku 
neslišnim glasovom z ultrazvočni-
mi detektorji. Vsak prelet netopir-
ja je bil tako pospremljen z nena-
vadnim zvokom. Bolj ko se je mra-
čilo, več netopirjev je priletelo iz 
cerkve in več nenavadnih glasov 
je bilo slišati iz zvočne naprave. 
Noč je trkala na vrata in napočil je 
čas, da prepustimo drobne krilate 
živalce temi in tišini.

Karolina Rebernik iz Zavoda 
RS za varstvo narave (ZRSVN) 
je povedala, da sta ZRSVN in 
Krajinski park Ljubljansko barje 
ob soglasju Nadškofije Ljubljana 
na območju Ljubljanskega barja 

v lanskem in letošnjem letu v sed-
mih cerkvah uredila preletne line 
tako, da spet omogočajo prelet 
netopirjem. Cerkvene line so v 
izogib golobom pogosto popol-
noma zaprte, s tem pa se zaprejo 
preletne poti tudi netopirjem. S 
posebnimi prilagojenimi rešitva-
mi pa lahko preprečimo naseli-
tev golobov in ohranjamo kotišča 
netopirjev. V letošnjem letu ukre-
pov za ponovno vzpostavljanje 
kotišč netopirjev v občini Ig ne bi 
mogli izvesti brez podpore župni-
ka Jožeta Pozderca, pristojnega 
za Župniji Ig in Tomišelj ter vseh 
pristojnih skrbnikov cerkva. Tako 
je pri sobotni akciji sodeloval tudi 
ključar Jože Krašovec, ki nam je 
zaupal marsikatero zanimivost iz 
Podkraja ter širšega območja Iga. 

Udeleženci dogodka smo odšli 
domov bogatejši s celovitejšim 
poznavanjem netopirjev. Še 
posebno v tako vlažnem poletju, 
kot je bilo letošnje, je kolonija 
netopirjev v bližnji cerkvi za člo-
veka pravi zaklad. Za prebivalce 
Ljubljanskega barja pa so ti drob-
ni letalci, ki imajo na svojem jedil-
nem listu tudi komarje, še toliko 
bolj dragoceni. 

Za pomoč pri izvedbi opisane 
akcije se zahvaljujemo vsem pro-
stovoljcem ter društvu za prou-
čevanje in varstvo netopirjev 
Slovenije, Lari Kastelic pa še za 
pomoč pri organizacijski izvedbi 
dogodka. 

Karolina Rebernik, 
Zavod RS za varstvo narave in  

Maša Bratina, Krajinski park 
Ljubljansko barjeDelavnica izdelovanja papirnatih netopirjev

Mali podkovnjaki na podstrešju cerkve v Podkraju
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Državna tekma lovskih psov v vodnem delu − CACT
In to že 24. po vrsti. Tudi letos v čudoviti Dragi pri Igu in tudi letos 

v organizaciji LD Ig ter Lovsko kinološkega društva (LKD) Ljubljana. 
Zadnja septembrska sobota se je prebujala iz jutranjih meglic in 
napovedovala sončen, predvsem pa (za spremembo) 'suh' dan. Saj 
ne da bi človek tarnal, ampak dežja imamo letos že čez glavo dovolj. 
Človek z veliko večjo vnemo dela, če ga grejejo sončni žarki, kajne?

Z veliko vnemo smo se članice 
in člani LD Ig tudi letos lotili orga-
nizacije in izvedbe 24. DTVD. V 
pomoč so nam odlična logistika 
in večletne izkušnje, kljub temu 
pa vsi stremimo za tem, da bi se 
kot organizatorji izkazali še bolje 
kot leta poprej. Vodenje prireditve 
je bilo zaupano našemu kinologu 
Matjažu Gerbcu, ki je tako kot lani 
tudi letos nalogo opravil vzorno in 
s polno mero odgovornosti. 

Pred lovskim domom v Dragi je 
bilo živahno že pred sedmo uro 
zjutraj. Vsi tekmovalci in celotno 
uradno osebje smo bili nared, ko 
so zvoki himne naznanili uradni 
začetek. Vodja prireditve Matjaž 
je po uvodnem pozdravu pre-
dal besedo županu naše občine 
Janezu Cimpermanu, starešini 
naše LD Marku Vilfanu, predsedni-
ku LKD Ljubljana in soorganiza-
torju prireditve Dejanu Poljanšku, 
delegatu KZS Matjažu Roterju, 
strokovnemu vodji Ivanu Travnu 
ter vodji sodniškega zbora Rudiju 
Rakuši.

Vseh štirinajst tekmovalcev se 
je kmalu za tem porazdelilo na 

tekmovalna mesta, razdeljena 
na tri različne zvrsti zahtevanih 
nalog. Priznani kinološki sodnik 
Rudi Rakuša je ocenjeval delo 
psov pri sledenju izpuščene race v 
vodi, porasli z ločjem, in kakovost 
uporabe nosu. Kinološka sodni-
ca Lidija Šmigoc je ocenjevala 
ubogljivost in vodljivost psa ter 
šarjenje v vodi, porasli z ločjem 
brez race. Način prinašanja izgu-
bljene race iz vode, ubogljivost 
in vodljivost psa ter odložljivost s 
strelomirnostjo pa je bilo podro-
čje kinološke sodnice Andreje 
Strajnar.

Vsi skupaj smo si malce pred 
poldnevom vzeli nekaj malega 
odmora, da se zbistrijo možga-
ni in da se poskrbi za lakoto in 
žejo. Naši fantje so se tudi letos 
pri kuhi, peki in postrežbi odlič-
no odrezali. Medtem ko smo si 
pridno polnili trebuščke in vmes 
kakšno pametno rekli, je bilo 
vedno več ogledov 'semaforja' s 
trenutnimi točkami in rezultati, ki 
ga je ažurno vodila Tina Jež. Tina 
je skozi celoten potek tekmovanja 
skrbela tudi za avtomatsko obde-

lavo podatkov. Pohvalno!
Tekmovanje se je počasi bliža-

lo koncu in s terena so prihaja-
li še zadnji tekmovalni tandemi, 
z njimi pa tudi skupina lovskih 
pripravnikov. Ti so imeli s stra-
ni vodje tekmovanja omogočen 
voden ogled tekmovanja, podkre-
pljen s strokovnimi komentarji in 
razlagami. Po sodniški predložitvi 
vseh ocen so sledili končni izra-
čuni in svečana podelitev. Vsak 
nastopajoči je prejel plaketo in 
vrečko s spominskim darilom, prvi 
trije, tako posamezniki kot ekipe, 
pa seveda tudi pokale. 

Tretje mesto je v ekipni kon-
kurenci zasedla ekipa LKD Ptuj-
Ormož 1 v sestavi Kristian Vuzem, 
Anton Ambrož in Alojz Žiher. 
Drugo mesto je pripadlo ekipi 
LKD Gorica, ki so jo sestavljali 
Darjo Spačal, Darko Miklavčič in 
Marjan Rijavec. Za zmagovalno 
ekipo LKD Ptuj-Ormož 2 pa so 
nastopili Vilko Turk, Ivan Šincek in 
Silvo Kralj.

Še plasmaji najboljših treh 
v posamezni konkurenci. 
Tretje mesto Ivan Šincek in Ika 
Lovrenška, 'srebrna' sta bila Vilko 
Turk in Isa Lovrenška, zmagala 
pa sta tako kot lani tudi letos 
Silvo Kralj ter Ira Lovrenška. Poleg 
(CACT) sta Silvo in Ira ponov-
no osvojila tudi prehodni pokal 
Občine Ig za leto 2014, ki ga je 

v odsotnosti župana podelil naš 
starešina Marko Vilfan.

Letošnja državna tekma v 
vodnem delu je minila torej v 
popolni premoči treh pasjih 
sestric Ike, Ise in Ire (poleženih 25. 
junija 2009) iz psarne Lovrenška. 
Čestitke!

Zahvala seveda vsem, ki ste 
nam kakorkoli priskočili na pomoč 
pri organizaciji prireditve. Posebej 
še snemalcu Marjanu Likarju za 
odstopljen reklamni prostor na 
spletu, prekrasno posnet film … 
in našemu fotografu Zlatku za 
čudovite 'fotke'.

Naslednje leto se bomo pri 
organizaciji DTVD še posebej 
potrudili, saj bo štela že četrt sto-
letja. Želimo si še večjega šte-
vila nastopajočih in seveda obi-
ska vseh vas, ki ste bili z nami 
letos, preteklo leto in leta poprej. 
Letošnja prireditev se je končala 
v prečudovitem vzdušju, glasbi, 
hrani, pijači in še čem. Za vse to 
vam še enkrat hvala, dragi prijate-
lji, z željo in v upanju, da se vidimo 
tudi prihodnje leto!

Obilo lovskih užitkov s svojimi 
štirinožnimi prijatelji in saj veste, 
dober pogled …

Jani Šivc, 
Lovska družina Ig

Foto: Z. Podržaj 

Pokal Občine Ig za zmagovalca
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Obnova fasade na cerkvi sv. Mihaela v Iški vasi
Na zadnjo nedeljo v septembru, 28. 9. 2014, je bila v cerkvi sv. 

Mihaela, žegnanjska nedelja. Hkrati je bila tudi blagoslovitev 
obnovljenih del zunanjosti cerkve, fasade, obnova oken, peskanje, 
drenaža in ureditev okolice.

Na sončno nedeljo se je pri 
žegnanjski sveti maši zbralo veli-
ko domačinov, obiskovalcev iz 
sosednjih vasi ter tudi izvajalcev 
pri obnovi. Župnik Jože Pozderec 
je med mašo blagoslovil dela, ki 

so bila opravljena in ki dajejo cer-
kvi bolj urejen videz. V pridigi je 
poudaril pomen obnove svetišč, 
ki predstavljajo hkrati našo kul-
turno in zgodovinsko dediščino, 
da se bodo verniki z večjim vese-

ljem združevali v cerkvi. Vendar 
je veliko pomembneje kot zuna-
njost, da vsi poskrbimo za urejeno 
notranjost ne samo naših cerkva, 
ampak tudi naših src. Pomembno 
je naše pričevanje vere in posre-
dovanje te vere drugim. V nago-
voru se je župnik Pozderec dota-
knil tudi Slomškovih besed, saj 
je bila to tudi Slomškova nedelja. 
Cerkveni pevski zbor je z ubranim 
petjem obogatil svečan dogodek 
v Iški vasi.

Župnik je izrekel zahvalo 
glavnemu izvajalcu del na fasa-
di, podjetju Gro grad, d. o. o., iz 
Grosupljega, njegovi predstavni-
ki so se tudi udeležili slovesne-
ga dogodka, Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Ljubljana, 
posebno restavratorkama Tatjani 
Adamič in Uršuli Osojnik, saj so 
dela in restavriranje potekala 
pod njihovim budnim očesom. 
Prav tako gre zahvala Matjažu 
Šušteršiču za peskanje kamnov. 
Domačini, še posebno gradbeni 
odbor, so se aktivno lotili obnove 
ter so sodelovali in opravili veliko 
prostovoljnega dela: pri obnovi in 
restavriranju oken, pri pobiranju 
kamnov in njihovem dovozu za 
ureditev drenaže okoli cerkve, pri 

temeljitem čiščenju okolice cer-
kve in utrjevanju terena s stroji. 
Župnik se je zahvalil tudi vsem, ki 
skozi celo leto skrbijo, da sta cer-
kev in njena okolica urejeni. 

Ker se domačini in tudi obisko-
valci radi srečujejo pri tej zgo-
dovinsko pomembni cerkvici, še 
posebno na žegnanjsko nedeljo, 
upamo, da se bodo ideje za 
nadaljnjo obnovo še razvijale ...

Andreja Zdravje

Obnovljena zunanjščina cerkve v Iški vasi

Prikaz TPO              Foto: Andraž Ogorevc

Predstavitev projekta Srcu prijazna Občina Ig 
V torek, 7. 10. 2014, je v Centru 

Ig potekalo izobraževanje temelj-
nih postopkov oživljanja (TPO) 
in aktivacija aplikacije iHELP.  
Andraž Ogorevc, direktor podjetja 
MIDS, d. o. o., je predstavil mobil-
no aplikacijo iHELP, ki ponuja 
hitro pomoč v različnih primerih. 
Deluje kot dopolnilni člen v verigi 
preživetja, tako da povezuje ljudi, 

ki potrebujejo nujno pomoč s tisti-
mi, ki želijo pomagati. Nazorno 
je prikazal, da lahko preprosto 
obvestimo reševalni center (112) 
in naše bližnje (družina, prijate-
lji) kot tudi aktiviramo vse upo-
rabnike iHELP v neposredni bli-
žini, kadar potrebujemo pomoč. 
Ko se začne postopek reševanja, 
mobilna aplikacija iHELP poma-
ga z nasveti oz. navodili, kako 
ponuditi pomoč do prihoda reše-
valcev. V začetni fazi reševanja 
do prihoda reševalcev mora biti 
pozornost usmerjena k nudenju 
hitre in kakovostne pomoči lju-
dem, ki so doživeli nenadni srčni 
zastoj, saj je ta najpogostejši vzrok 
smrti, čas do nudenja pomoči pa 
je najbolj kritičnega pomena.  
Cilji projekta so: skrajšati čas do 
nudenja prve pomoči in povečati 
učinkovitost reševanja, ustvariti 

mrežo iHELP-reševalcev, postaviti 
mrežo avtomatskih eksternih defi-
brilatorjev (AED), ozavestiti ljudi 
glede problematike bolezni srca 
in ožilja (zastoja srca), omogoči-
ti občutek večje varnosti (doma, 
na delovnem mestu ali na poti), 
dvigniti raven varnosti občinam.  
Majda Aškerc (zdravstveni tehnik 
ITLS z izpitom EMT, 27 let dela 
v UKC) je prikazala temeljne 
postopke oživljanja z uporabo 
defibrilatorja. Udeleženci smo 
se na lutki tudi sami preizkusi-
li v temeljnih postopkih oživlja-
nja. Izobraževanja so se udele-
žili med drugim tudi predstav-
niki gasilcev (iz Tomišlja), ki so 
že zdaj eden najpomembnejših 
členov v verigi reševanja v občini.  
Andraž Ogorevec nam je na 
koncu prikazal, kako se aktivi-
ra aplikacijo iHELP. Za aktivaci-

jo paketa mora uporabnik imeti 
aktiviran iHELP-račun in izpolnjen 
naslov stalnega prebivališča. Za 
aktiviranje aplikacije jo je treba 
naložiti s spletne strani www.
ihelp.si. Navodila so na spletni 
strani www.ihelp.si/navodila. 
Tisti, ki interneta nimate, ob akti-
vaciji alarmiranja i-HELP aplika-
cija avtomatsko kliče na številko 
112. Pri tem mlajši pomagajmo 
starejšim. Občina Ig zagotavlja 
občanom premium paket Varnost 
300 in jim s tem poveča varnost 
za 200 % (SMS alarmiranje nuj-
nih kontaktov, radij alarmiranja 
300 metrov, 5 nujnih kontaktov).  
Bodite tudi vi del srcu prijazne 
Občine Ig. Naložite si aplikacijo 
iHELP in povejte naprej. 

Polona Skledar
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PGD Brest

S članskega medobčinskega tekmovanja  
v gasilskih veščinah

Tekmovanje je potekalo zadnjo 
soboto v septembru, 27. 9. 2014 
v Robu. Sodelovali smo gasilci 
treh občin oz. občinskih gasilskih 
zvez Iga, Škofljice in Velikih Lašč. 
V nadaljevanju poročamo o uspe-
hu veteranske ekipe PGD Brest iz 
Občine Ig.

Ekipa je v svoji kategoriji zase-
dla prvo mesto in s tem osvojila 
tri pokale: pokal za doseženo prvo 
mesto v svoji skupini, pokal za tri-
kratno zaporedno zmago v občin-
ski zvezi Ig in pokal za trikratno 
zaporedno zmago vseh treh zvez, 
ki je s to zmago prešel v trajno last 
PGD Brest.

Morda še nekaj besed o tem, 
kako smo se pripravljali na tek-
movanje. Nekoliko manj zagnano 
kot lani. Glavni problem je spet 
bil pravočasen prihod na trening. 
Okolica doma gasilcev Brest je 
bila razkopana zaradi gradnje 
igrišča, čakali smo asfalt. Po kon-

čanem asfaltiranju smo končno 
lahko začeli. Eni so začeli na vso 
moč in zgodil se je hud padec. 
Posledica je bilo boleče rame in 
koleno. Nadaljevanje treninga 
in nastop je postalo vprašljivo. A 
smo vztrajali. Na tekmovanju smo 
bili opazna ekipa.

Ekipa si zasluži, da imenujem 
njene člane. To so: Mitja Nebec, 
Ivan Tegelj, Tone Prek, Marjan 
Kotolenko, Janez Švigelj, Andrej 
Modic, Marjan Mahkovec, ki ga je 
nadomestil Štefan Bunič. 

V lanskem poročilu sem omenil 
neko radovedno tele, ki si je ob 
času začetka treninga omislilo po 
svoje. No, to tele je postalo bik, 
ki si je med letošnjim treningom 
spet omislil po svoje. O tem nas 
je obvestil nek voznik, ki se je v 
soju žarometov na cesti nenado-
ma znašel iz oči v oči z govedom. 
Sledila je resnična akcija reševanja 
oz. vrnitev živali za ograjo. Že tako 

razburjeno gospodinjo je gospo-
dar čisto zbegal, ko je po zaključe-
ni akciji zavpil: »Prinesi travarico 
za pastirje!« češ, pa kaj spet hoče!? 
Zahtevo smo ji razložili pastirji. 

Štefan Bunič, 
drugi napadalec

Veteranska ekipa PGD Brest

Zlati mladinci z mentorjem

Člani A v akciji

PGD Golo bogatejše  
za 5 pokalov

27. in 28. septembra 2014 je v 
Robu v Občini Velike Lašče pote-
kalo tekmovanje v gasilskih špor-
tno-tehničnih disciplinah treh 

gasilskih zvez, GZ Ig, z največjim 
številom ekip, GZ Škofljica in GZ 
Velike Lašče. PGD Golo je zasto-
palo šest ekip. Člani A so osvojili 
3. mesto, članice A 2. mesto, obe 
ekipi sta se hkrati uvrstili v sam 
vrh treh gasilskih zvez, člani B pa 
so zasedli 4. mesto.

Prav tako so bile izjemne vete-
ranke z 2. mestom in veterani, ki 
so z 2. mestom postali tudi vice 
prvaki vseh treh gasilskih zvez. 

Tekmovanje je s 1. mestom v 
GZ Ig okronala odlično pripravlje-
na ekipa mladincev pod mentor-
stvom Antona Debevca in s svojo 
zmago zaokrožila uspeh PGD 
Golo.

Vsem tekmovalnim skupinam 
vse čestitke.

Z gasilskim pozdravom Na 
pomoč.

Špela Podkoritnik Mokorel
Foto: Miran Virant

Iskrena hvala gasilcem  
PGD Tomišelj za hitro in 
strokovno gašenje požara  
v naši stanovanjski hiši.

Družina Košir iz Tomišlja
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Pred kočo pri Jelenovem studencu       Foto: Jože Krašovec

Pohod članov DU Ig 

Fridrihštajn (978 m) in Ledene jame (780 m)
Pri Društvu upokojencev Ig je vedno več članov, ki se radi udele-

žijo organiziranih pohodov po Sloveniji. V Odboru za šport in poho-
dništvo Društva upokojencev Ig smo se odločili, da gremo 24. 9. 204 
na Fridrihštajn in do Ledene jame nad Kočevjem. 

Zbrali smo se ob 7. uri zjutraj 
pred gasilskim domom na Igu 
in napolnili avtobus do zadnje-
ga sedeža. S prijaznim šoferjem 
Ivanom Grmom sva izmenjala 
nekaj pomembnih podatkov 
glede izleta ter določila smer 
vožnje. Na Pijavi Gorici v gostilni 
Pri Čotu smo se ustavili na prvi 
kavici in čaju. Pot smo nadaljevali 
čez Velike Lašče ter Ribnico in že 
smo bili v Kočevju, kjer nas je 
čakal markacist Planinske zveze 
Slovenije in član Planinskega dru-
štva Kočevje Franc Šturm - Valter, 
ki je prevzel vodenje, saj so vse 
planinske poti v njihovih rokah. 
Med potjo do Kočevja sem ude-
ležence v avtobusu seznanjal o 
zanimivosti krajev z okolico pa 
tudi dogodkov, ki so potekali med 
drugo svetovno vojno in po njej.

Z avtobusom smo pot nadalje-
vali iz Kočevja 9 km po makadam-
ski cesti vse do planinske koče pri 
Jelenovem studencu (850 m). Tu 
smo parkirali in se peš odpravi-
li proti našemu prvemu cilju do 
razvalin nekdanjega mogočne-
ga gradu Fridrihštajn. Tu se je za 
časa Celjskih grofov nekaj časa 
zadrževal Friderik Celjski s svojo 
izvoljenko Veroniko Deseniško. Še 
danes sta ohranjena v skalo vkle-
sana njuna stola − sedeža, kjer si 
obiskovalci radi odpočijejo in se 

razgledajo daleč naokoli. Valter si 
je vzel čas, da nam je vsem poka-
zal vrhove hribov in gora vse do 
Triglava in vasi okoli Kočevja. Imeli 
smo izredno srečo, saj je bil lep 
sončen dan in smo občudovali 
tudi lepote umetnega jezera na 
robu Kočevja. 

Po skupinskem fotografiranju 
smo pot nadaljevali iz gradu nekaj 
časa po stopnicah in nato po str-
mem pobočju do kamionske ceste, 
ki smo jo prečkali in se usmerili 
proti Ledeni jami (780 m). Ker se 
je kolona 55 pohodnikov ravno v 
tem razpotju pretrgala, je ena sku-
pina zavila levo po markirani poti 
proti Požganemu hribu (1.009 m).  
Hitro sem ugotovil napako ter po 
GSM skušal poklicati Valterja in 
gorskega vodnika Janka Purkata, 
vendar na žalost ni bilo signala. 
Sam sem se podal proti vrhu, da 
sem dobil signal. Janko Purkat je s 
svojo GPS-napravo hitro ugotovil 
naš položaj pa tudi Valter je bil 
že dosegljiv. V dobrih 15 minutah 
smo bili spet vsi skupaj. V strnjeni 
koloni smo nato pot nadaljevali 
prek kočevskih gozdov do vhoda 
v 105 m globoko Ledeno jamo. Tu 
je bilo pred leti vse polno ledu in 
so ga nekoč v poletnem času vozi-
li gostilničarji v Kočevje in druge 
kraje. 

Tudi tu smo se pred odhodom 

fotografirali in se napotili proti 
planinski koči pri Jelenovem stu-
dencu, ki je v lasti Planinskega 
društva Kočevje. Vsi smo bili pre-
senečeni že ob prihodu do koče. 
Izredno lepo urejena koča in celo-
tna njena okolica, različna igrala 
za otroke, koši za smeti, rokavice, 
kot jih imajo na bencinskih črpal-
kah, ograjo, klopi, Jelenov stude-
nec − izvir vode obložen s kame-
njem, umetniško izdelane lesene 
skulpture − kipi, poslikane skale. 
Prav tako so lepo urejene plezalne 
stene za otroke in odrasle, klini in 
jeklenice v steni pa takšne, kot bi 
bil v visokogorju. Planinska koča 
je v celoti obnovljena in čista. V 
njej je 36 postelj za prenočiti, če 
je potrebno, pa tudi več. Vsako 

leto pridejo v kočo za več dni tudi 
učenci iz osnovnih šol (šola v nara-
vi) in je večkrat polno zasedena v 
vseh letnih časih. V koči se počutiš, 
kot da si doma. Prijazna oskrbni-
ka Ana in Boris Zadravec sta nas 
postregla z odlično hrano, kolikor 
smo je hoteli, in bila je poceni. 
Za veselo razpoloženje imajo dve 
harmoniki in druge instrumente. 
Plesali smo in peli ter se vpisali v 
knjigo spominov. Poslovili smo se 
od prijaznega osebja z obljubo, da 
bomo še prišli v ta lepo urejen kraj 
nad Kočevjem.

Z avtobusom smo se odpeljali 
v dolino in skozi Kočevje do jame 
− brezna pod Krenom, kjer so se 
vršili povojni poboji. Tu niso bili 
pobiti samo Slovenci, ampak tudi 
pripadniki drugih narodnosti nek-
danje Jugoslavije. 

Med potjo proti domu smo se 
ustavili še v Kočevju ob umetnem 
jezeru, ki je nastalo od dnevnega 
kopa premoga. Ob zaprtju pre-
mogovnika leta 1978 je bilo jezero 
globoko 60 m, danes je globoko 
40 m, dolgo 840 m in široko 400 m. 

Markacistu PZS Francu Šturmu 
- Valterju sem se ob slovesu lepo 
zahvalil za pomoč pri vodenju 
našega pohoda in izčrpno pred-
stavljeno zgodovino in ostalih 
zanimivosti Kočevja. Ob vrnitvi 
domov sem se zahvalil tudi šofer-
ju Ivanu, ki nas je varno pripeljal 
domov, ter vsem pohodnikom za 
disciplino in varno hojo po kočev- 
skih gozdovih.

Jože Krašovec, vodja pohoda



š p o r t

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

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  o k t o b e r  2 0 1 4

3 5

Prvakinje v street dance showu

S Spomladanskim čiščenjem do svetovne krone 
Spring cleaning (Spomladansko čiščenje) je bil naslov plesne 

točke plesalk Plesnega mesta, s katero so na svetovnem prvenstvu, 
ki je med 18. in 20. septembrom potekalo v češkem mestu Usti, 
osvojile prvo mesto v street dance showu, dober teden dni pozneje 
pa še 7. mesto na svetovni ravni v hip hopu. 

Članica omenjene plesne sku-
pine je že vrsto let tudi mlada 
in obetavna plesalka iz Škrilj Ula 
Golob. Ula se je s plesom začela 
ljubiteljsko ukvarjati že v vrtcu. 
Želja in veselje do plesa sta posta-
la način njenega preživljanja pro-
stega časa. Sprva je plesne teča-
je obiskovala ljubiteljsko. Njeno 
nadarjenost in sposobnost do 
tovrstnega plesa so v Plesnem 
mestu prepoznali ter jo povabili v 
tekmovalno skupino, kjer je zače-
la z 8 leti kot pionirka ter kasneje z 
12 leti prešla v mladinsko tekmo-
valno skupino, v kateri tudi nasto-
pa. Treningi so zelo intenzivni, saj 
gre za zvrst plesa, pri katerem 
morajo biti plesalci dobro kondi-
cijsko pripravljeni. Treningi pote-
kajo vsak dan od 2 do 3 ure in vlo-

ženega je veliko njenega časa in 
truda. Velik prispevek k njenemu 
projektu je tudi s strani staršev, 
saj kot pravijo v Plesnem mestu, 
za uspehe dihajo vsi, tekmoval-
ci, trenerji, koreografi, scenaristi, 
velik pa je tudi prispevek staršev, 
ki spodbujajo in podpirajo svoje 
otroke na njihovi plesni poti do 
zasluženega uspeha. 

Zvrst plesa, s katerim se Ula 
ukvarja, je hip hop, če pa omeje-
nemu plesu dodajo koreografijo, 
kostume, sceno, dobi svojo zgod-
bo in takrat mu rečejo street dance 
show. Gre za ples, ki ga predsta-
vljajo na ulicah na prireditvah …

Na svoji tekmovalni poti ima 
Ula že vrsto uspehov, saj stene 
njene sobe krasijo pokali in meda-
lje z različnih tekmovanj, vendar 

najprestižnejša je vsekakor zanjo 
in celo Plesno mesto letošnje 
osvojeno prvo mesto na svetov-
nem prvenstvu. 

Plesnemu mestu, Uli, njenim 
sotekmovalkam in vsem, ki sode-
lujejo z njimi, želimo še veliko 
uspehov in se jih skupaj z njimi 

veselimo.
Ula, bravo, in še tako uspešno 

naprej!

Marina Plantan
Fotografija: Eventphotography

Šolska atletika
OŠ Ig ima eno najboljših špor-

tnih dvoran v Sloveniji, nima pa 
urejenih atletskih zunanjih povr-
šin. Kljub temu se otroci iz šole 
redno udeležujejo vseh razpisa-
nih šolskih atletskih tekmovanj. 

Prvo tekmovanje v tem šolskem 
letu je bilo 23. septembra 2014, in 
sicer področno tekmovanje v 
ekipni atletiki na stadionu ŽAK v 
Ljubljani v organizaciji OŠ Ig. 

Prvo mesto v metu vorteksa je 
osvojil Haris Slomič, drugo mesto 
pri učenkah v metu vorteksa pa 
Brina Ambrož. Uvrstitev med 
prvih pet so dosegli še: Anamarija 
Kastelic, 4. mesto (met vorteksa), 
Brin Cimerman, 4. mesto skok v 
višino), Janja Malavašič, 5. mesto 
(skok v višino) in Damir Hajrič, 5. 
mesto (tek na 60 m). 

3. oktobra 2014 pa je bilo v 

Loškem potoku področno tekmo-
vanje v krosu. OŠ Ig je osvojila štiri 
srebrne medalje: Dženin Karalič, 
letnik 2006, Katarina Malavašič, 
letnik 2004, Vid Wostner, letnik 
2004, in Kaja Jurjevič, letnik 2001. 

Med prvih pet so se na tem 
tekmovanju uvrstili: 

4. mesto: Hana Starc, letnik 
2006, David Železnik, letnik 2005, 
Zala Podobnik, letnik 2004, Maja 

Stražišar, letnik 2003, Ana Prislan, 
letnik 2002, 

5. mesto: Sabina Škarja, letnik 
2007, Matija Valjavec, letnik 
2007, Lara Comino, letnik 2006, 
Jan Tomažin, letnik 2003, Oskar 
Weber, letnik 2002, Nežka Grmek 
in Erik Kajdič, letnik 2001.

Stanko Zavec

Društvo upokojencev Ig  
v sodelovanju s podjetjem  
SH TIM ORG, d. o. o.,

vabi občane in svoje člane na brezplačno predavanje

Z znanjem in naravo  
do zdravja.

Predavanje bo v četrtek, 6. 11. 2014, 
ob 18. uri v sejni dvorani Centra Ig
in bo trajalo približno uro in pol.

Podrobnosti o predavanju boste člani prejeli po pošti, 
dobite jih lahko tudi na naših info točkah.

Vabljeni!

V A B I L A

Strokovno predavanje Marjane Žmavc

KAKO HRANA IN 
PREHRANSKE NAVADE 
PODPIRAJO NAŠE ZDRAVJE

Knjižnica Ig,
sreda, 12. november 2014, ob 19. uri
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Vabljeni na odprtje prve trgovine Eko tržnice  
v petek, 7. 11. 2014, od 16. ure dalje.

Ob 17. uri bo Črt Pečko, direktor zavoda IHM (Inštitut za heliopa-
tijo in magnetizem), vodil predavanje o zdravilnih učinkih hladno 
stiskanih olj ekološke pridelave ter o super rastlini zdravilnih 
učinkov z imenom Aloa arborescens.

Trgovina je na Igu, Zabrv 79 (lokacija bivšega Mizarstva Ig), v 
poslovni stavbi IškAAdventure. Informacije na GSM: 040/470-368

Z veseljem vas pričakujemo!
Ekipa Eko tržnice

PRIHAJA ÈAS KOLIN
Goveja okrogla èreva 

40/43, 43/46
Svinjska tanka èreva 

30/32, 32/34, 34/36, +40
Mre�ica 18 okenc

Èreva za tlaèenko
 90,  110

Èreva za salame
 50,  55

(kolagen celuloza razliènih proizvajalcev)

TRAJNO NIZKE CENE!!!
TEL.: 01/286-46-52 
GSM: 041/656-100 
Zabrv 16, 1292 Ig

Odprti smo vsak dan od 9. do 13. ure. 
Od 5. 11. 2014 do 28. 1. 2015 tudi 
ob sredah med 16. in 18. uro ter 

ob sobotah med 8.30 in 9.30.

OKNA • VRATA • SENČILA
LES • PVC • ALU

Razstavno-prodajni salon
Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana

 T: 01 428 77 77 M: 070 210 715
 M: 041 945 261 info@maning.si

www.maning.si
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www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

KAVABATA, Jasunari - japonski pisatelj, nobelovec leta 1968, LALO, Edouard - francoski poznoromantični skladatelj, 
SAJAMA, Nevado de - 6520 metrov visok ugasli vulkan v Boliviji

O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .
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ZAHVALA
Nepričakovano se je poslovila naša 
draga mama

ANGELCA ZALAR
iz Kota.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sovaščanom, 
ki ste nam izrazili sožalje, darovali v dober namen, podarili 
cvetje in sveče.
Posebno se zahvaljujemo oktetu Orfej in cerkvenim pevcem, 
naši Bernardki, zavodu Vrhovec, ge. Silvi Dolinšek in g. župniku 
Pozdercu za poslovilni obred.

Vsi njeni

MALI OGLASI
Najamem njivo na barju oz. kjerkoli v Občini Ig. 031/882-936

POGREBNE STORITVE VRHOVEC d. o. o.
Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika 

Tel.: 01 7551 437, mobitel: 031 637 617, 041 637 617

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

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

Pogrebne storitve Cvetličarna Grdadolnik  
Gasilska ulica 10, Ig 
gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure
V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke
Vabljeni tudi v Vrtnarijo Grdadolnik  
na Ižanski cesti 320!
gsm vrtnarije: 041/694-244

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.).

Hvala vsem darovalcem!

SAMOPLAČNIŠKA ZOBNA 
ORDINACIJA
v Centru Dolfke Boštjančič na Igu

PRENADENT, D. O. O.

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

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

www.zobozdravstvo-prenadent.si



Zgornji del nagrobnika med izkopavanji Oljenka − značilen grobni pridatek

Z novega arheloškega najdišča na Igu
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        

Slovenska 
nacionalna komisija
za UNESCO

Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo

Konferenco organizira Krajinski park Ljubljansko barje v sodelovanju z Občino Ig, Ministrstvom za kulturo, Slovensko nacionalno komisijo za Unesco in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Vabilo na mednarodno konferenco

PREZENTACIJA KULTURE KOLIŠČ NA IGU,
ki bo 13. in 14. novembra 2014 

v prostorih Centra za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig.

Vsi vljudno vabljeni na večerni predavanji 
v četrtek, 13. 11., ob 19. uri v Športno dvorano Ig:

Dušan Kramberger: Nominacija in vpis prazgodovinskih kolišč na  
Unescov Seznam svetovne dediščine

Helmut Schlichtherle: UNESCO − Svetovna dediščina. Prazgodovinska kolišča  
okoli Alp – Raziskave in upravljanje fascinantnih arheoloških najdišč

Dr. Helmut Schlichtherle bo na predavanju predstavil svoje večdesetletne izkušnje raziskovanja kolišč, 
fascinantne najdbe, njihov pomen in dejstva o naseljih na mokrih tleh. Predavanje bo prevajano v slovenščino. 

Vstop prost. Prijave niso potrebne.

Kolišča na Igu, nedaleč od Ljubljane in v 
osrčju Krajinskega parka Ljubljansko bar-
je, so del Unescove svetovne dediščine 
od leta 2011. V nasprotju z večino Unes-
cove dediščine so kolišča posebna, ker so 
očem skrita in se jih vidi le v kratkem času 
arheoloških raziskovanj, poleg tega ležijo 
znotraj prvega varstvenega režima Krajin-
skega parka Ljubljanskega barja. Prezen-
tacija očem skrite dediščine v povezavi z 
interpretacijo narave je izrazita potreba 
ter tudi izziv na lokalni, državni in medna-
rodni ravni. Problem prezentacije ni aktu-
alen le na Ljubljanskem barju ali v Sloveniji, 
ampak tudi v vseh šestih alpskih državah, s 
katerimi si delimo vpis na Unescov seznam 
Svetovne dediščine. Na mednarodni kon-
ferenci – Prezentacija kulture kolišč na Igu 
bodo zato predstavljeni nekateri že obsto-
ječi primeri prezentacij kolišč, ki se med 
seboj močno razlikujejo. Ključno vprašanje 
tako pri nas kot pri ostalih koliščih okoli 
Alp je, kako združiti potrebo po prezen-
taciji, interpretaciji in ohranjanju kulturne 
ter naravne dediščine. Predstavljeni bodo 
tudi slovenski primeri dobrih praks. 

Konferenca in delavnice so za udeležence 
brezplačne, vendar je potrebna prijava 
(ime in priimek, e-pošta in ime delavnice, na 
kateri bi sodelovali). Prijave sprejemamo na  
info@ljubljanskobarje.si do zapolnitve pro-
stih mest. 
Več informacij na www.ljubljanskobarje.si/
unesco-na-ljubljanskem-barju/conference.

Program predavanj konference 
 13. november 2014, ICZR Ig

 Svetovna dediščina kot del slovenske dediščinske politike  
(Špela Spanžel)

 Ocena uspešnosti prezentacij kolišč v Švici  
(Aixa Andreetta, Pierre Corboud, Marc-Antoine Kaeser)

 Koliščarski muzej Ledro: izjema, ki ne potrjuje pravila  
(Romana Scandolari)

 Nadgrajena resničnost za kulturno dediščino: digitalni svet  
sreča kulturo (Dario Cianciarulari)

 Mednarodno sodelovanje in svetovna dediščina (Cyril Dworsky)
 Arheofakt – arheološki izkustveni center (Matej Draksler)
 Primer Sečoveljskih solin – interpretacija kulturne in naravne 
dediščine (Franco Juri, Andrej Sovinc)

 Projekt V deželi koliščarjev (Maja Zupančič, Alenka Jeraj)
 Prezentacija kolišč v slovenskih muzejih (Irena Šinkovec)
 Osnutek projekta prezentacije kolišč na Ljubljanskem barju − 
izhodišča (Barbara Zupanc, Mija Topličanec, Karin Gabrovšek, Natalija Skok)

 Osnutek projekta prezentacije kolišč na Ljubljanskem barju – zasnova 
(Dejan Veranič, Aleš Golja, Rok Žnidaršič)
Vsa predavanja bodo v angleščini.

Terenski ogled in delavnice
 14. november 2014, zborno mesto ICZR Ig

 Vsebina in načini interpretacije kulture kolišč 
 Priložnosti in izzivi za lokalno skupnost
 Infrastruktura in vizualna komponenta prezentacije kolišč na Igu


