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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.

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 Katja Ivanuš, Maruša Švigelj,
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: Pohod na Kurešček Foto: Ljubiša Bojović
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, v primeru 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.

Dragi bralci in bralke!
Pomlad je prebudila tudi organizatorje prireditev – zaradi obilice 

napovedanih prireditev je precej skrčen prostor, namenjen uvodniku. 
Tokratna številka prinaša številne novice s hribovskega dela občine, 
kjer se v zadnjem času dogaja pravi preporod. Je tako tudi pri vas, pa 
o tem ne poročamo? Napišite nam in objavili bomo novico iz vašega 
kraja. Topli dnevi so omogočili dokončanje nekaterih gradbenih del, 
nadaljujejo se priprave za gradnjo vrtca. Na šoli so pripravili dan odprtih 

Koledar prireditev
sobota, 18. maj, ob 8. uri, lipe Pohod po Ljubljanskem barju ob reki Iški KP Ljubljansko barje, TD Barje

sobota, 18. maj, od 8. do 14. ure, golo Bolšji sejem TD Kurešček

sobota, 18. maj, ob 11. uri, Kulturna dvorana golo Glasbena pravljica Osminka Potepinka KD Mokrc

ponedeljek, 20. maj, ob 19. uri, Knjižnica Ig 40. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig

torek, 21. maj, ob 19. uri, Mladinski dom, Ig Predstavitev knjige Poškodbe glave Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 22. maj, ob 17. uri, Knjižnica Ig Pravljična joga MKL – Knjižnica Ig 
sreda, 22. maj, ob 18.30, Knjižnica Ig Predstavitvena delavnica nordijske hoje MKL – Knjižnica Ig 
sobota, 25. maj, ob 9. uri, lovski dom pri Velikem ribniku Voden pohod po gozdni učni poti Draga PD Krim

sobota, 25. maj, ob 9. uri, rtC Zapotok Sprehod po Zapotoški učni poti Društvo Zapotok

sobota, 25. maj, ob 13. do 16. ure, hipodrom Vrbljene 7. Občinsko tekmovanje koscev in grabljic Občina Ig in TD Krim

sobota, 25. maj, ob 20. uri, igrišče v tomišlju Gasilska veselica s skupino Gadi PGD Tomišelj

torek, 28. maj, ob 20. uri, Mladinski dom, Ig Predstavitev kadrovske metode GE - HRM Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 29. maj, ob 17. uri, Knjižnica Ig English mind lab MKL – Knjižnica Ig 
četrtek, 30. maj, ob 20. uri, Mladinski dom, Ig Predavanje o samozavesti Društvo Fran Govekar Ig

petek, 31. maj, ob 20. uri, Koščeva učna pot pri brestu Koščev izlet na Iški morost DOPPS

sobota, 1 junij, ob 10. uri, rtC Zapotok Delavnica o divji hrani z Dariom Cortesejem Društvo Zapotok

sobota, 1. junij, ob 13. uri, pri Oš log-Dragomer 7. Medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic ZOLB in občine z Ljubljanskega barja

sreda, 5. junij, ob 19. uri, Knjižnica Ig Delavnica Izdelajmo si poletni nakit MKL – Knjižnica Ig 
četrtek, 6. junij, ob 20. uri, Mladinski dom, Ig Predavanje o umirjanju stresnih situacij Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 8. junij, ob 11. uri, pred rtC Zapotok Zapotok 2013 SVS Zapotok, Društvo Zapotok

sobota, 8. junij, ob 11. uri, Kulturna dvorana golo Lutkovna predstava Duhec Puhec TD Kurešček in KD Mokrc

nedelja, 9. junij, od 11. do 17. ure, rtC Zapotok 3. Razstava lesenih igrač Društvo Zapotok

nedelja, 9. junij, ob 11. uri, hipodrom Vrbljene Srečanje pevskih zborov DU Ig

nedelja, 9. junij, ob 18. uri, rtC Zapotok Gong zvočna kopel Društvo Zapotok

petek, 14. junij, ob 18. uri, rtC Zapotok Predavanje o gobah Društvo Zapotok

petek, 14. junij, ob 20. uri, Iška loka (senožetka) Gasilska veselica s skupino Calypso PGD Iška Loka

sobota, 15. junij, ob 9. uri, pred rtC Zapotok Vaški semenj Vas za nas (eko tržnica) Društvo Zapotok

sobota, 15. junij, ob 9. uri,  Dom borcev in mladine, Zapotok Tekmovanje za pokal Hribovski golaž TD Kurešček

sobota, 15. junij, ob 10. uri, Mala dvorana PgD golo Otroška ustvarjalna delavnica TD Kurešček

ponedeljek, 17. junij, ob 19. uri, Knjižnica Ig 41. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig

vrat, o katerem lahko preberete v Kotičku za mlade; Ižanska pažarna 
pa predstavlja nova vodstva naših gasilskih društev, začenja pa se tudi 
sezona priljubljenih gasilskih veselic – odpirajo  jo tomišeljski gasilci. 
Rubrika Šport je šahovsko obarvana, mladi ižanski šahisti ponovno 
žanjejo uspehe. 

Želimo vam prijetno branje!  
Uredništvo Mostiščarja
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Gradbena dela po občini
Foto: Uroš Čuden, Katja Ivanuš

Preplastitev ceste v Iški vasi na območju gradnje pločnika

Križišče v Tomišlju dobiva končno podobo.

Pripravljalna dela za gradnjo novega centralnega vrtca Ig 

Gradnjo komunalne infrastrukture v Iški Loki otežuje visoka podtalnica.

Končana so dela pri obnovi vodovoda v Zapotoku proti šoli.
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Občina Ig – Zbirni center Matena-Ig
Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz 
gospodinjstev – njihova oddaja je brezplačna. 
Delovni čas: 
ob sobotah med 8. in 12. uro (ob praznikih zaprto) 
Dodatne informacije: 
Občina Ig: 01/280-23-12 (Uroš Čuden)

Režijski obrat sporoča

Menjava vodomerov
Nadaljuje se redna menjava vodome-

rov uporabnikom. Če lastnika objekta, 
kjer je treba zamenjati vodomer, ni doma, 
mu vzdrževalec pusti obvestilo. Prosimo, 
da pokličete na telefonsko število na 
obvestilu in se dogovorite za čas menjave 
vodomera.

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
− preko elektronskega obrazca, ki ga najdete na 
www.obcina-ig.si

   Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Župan 01/280-23-02
Direktor občinske uprave 01/280-23-04
Sprejemna pisarna 01/280-23-00
Družbene dejavnosti  01/280-23-10
Komunalne dejavnosti 01/280-23-12
Gospodarske dejavnosti 01/280-23-08
Kmetijstvo 01/280-23-24
Požarna varnost in zaščita 01/280-23-24
Turizem 01/280-23-18
Finančno-računovodska služba 01/280-23-06
Urbanizem 01/280-23-16
Režijski obrat 01/280-23-14
Medobčinski inšpektorat  01/788-87-57V maju sledi polaganje temeljne plošče. 

Utrjevanje terena za gradnjo

Novogradnja Vrtca Ig
V aprilu je Občina Ig prido-

bila pravnomočno gradbeno 
dovoljenje za gradnjo novega 
12-oddelčnega centralnega vrtca 
Ig ob Cesti na Kurešček. Čeprav 
je bila vloga za gradbeno dovo-
ljenje na Upravno enoto podana 
že decembra 2012, se je zaradi 
postopkov za pridobitev neka-
terih soglasij izdaja gradbenega 
dovoljenja zavlekla. 

Po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja so bila do zdaj izvede-
na naslednja dela: čiščenje terena, 
zemeljska dela (zasip vrtače po 
plasteh s stabilnim nasutjem). Do 
sredine maja bo izvedena temelj-
na plošča s hidroizolacijo, konec 
maja pa se bo začela izvedba 
nosilne konstrukcije objekta.

Polona Skledar, 
občinska uprava

Foto: Polona Skledar

Obvestilo lastnikom zemljišč v bližini 
vodohranov in črpališč

Lastnike kmetijskoobdelovalnih površin, tudi gozdnih in na robu var-
stvenih območij vodnih virov, odsvetujemo kakršnokoli gnojenje povr-
šin, oziroma drugo tretiranje, ki ima za pitno vodo negativne posledice 
ter lahko pomeni biološko in kemično tveganje za zdravje uporabnikov.
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Čistilna akcija v hribih

Letošnje čistilne akcije se je 
namreč udeležilo manj pros-
tovoljcev kot lansko leto. 
Predvidevamo, da je bil razlog za 
to sneg, ki je še nekaj dni pred 
akcijo pokrival določena poboč-
ja ter gozdne in severne predele 
hribov. Na dan čistilne akcije smo 
se v vseh vaseh zbrali že ob zgod-
nji jutranji uri. Nekateri smo na 
zbirno mesto prizehali, drugi pa 
so bili kljub rani uri polni elana in 
energije. Razdelili smo se v manj-
še skupine in se dogovorili, katero 
področje bomo očistili. Hitro smo 
se lotili dela. 

Na Golem so se nam pridružili 
tudi najmlajši, taborniki, ki so oči-

stili pot skozi vas in gozdni rob. 
Predvsem na gozdnem robu smo 
imeli veliko dela, saj se je med 
drevesa ujelo veliko polivinila in 
številnih drugih smeti. Našli smo 
tako stare otroške čevlje kot tudi 
okvir manjšega hladilnika in aku-
mulator. Če bi bili dovolj močni, 
bi izvlekli tudi sod, vendar smo 
ga zaradi nevarnega področja 
po dolgem prigovarjanju vodni-
ce raje pustili tam, kjer je bil, ter 
si mesto dobro zapomnili. Poleg 
večjih smeti smo nabrali tudi več 
vreč manjših smeti, kot so ploče-
vinke, plastenke, cigaretni ogorki, 
robčki, različni ovitki ter še in še. 

Na Visokem je bila udeležba na 

akciji zelo mala, vendar izredno 
učinkovita. Temeljito smo počistili 
Kurešček, gozd okrog Kureščka 
ter ob cesti. Ravno na ta del hri-
bov pride največ sezonskih turis-
tov. Poleti prikolesarijo, pozimi 
pa se pridejo sankat. Na križiš-
ču, kamor se zavije proti cerkvi, 
bi lahko postavili vsaj en koš za 
zbiranje smeti, da ne bi povsod 
ležale pločevinke in plastenke. 
Pravzaprav v vseh vaseh, kjer se 
zadržujemo in sprehajamo krajani 
in obiskovalci, pogrešamo koše 
za smeti in ti so postali že nuja, 
čeprav živimo v naravnem okolju 
in smeti privabljajo živali. 

V Zapotoku je bila udeležba 
večja kot drugje. Udeležilo se je 
tudi veliko otrok, šolarjev. Velik 
problem v Zapotoku je ekološki 
otok, ki je odmaknjen od oči 
vaščanov in kamor nestanoval-
ci pripeljejo kosovni odpad. Tega 
smo opazili tudi na Golem ob 
cesti, kamor je nekdo odložil kup 

kosovnega odpada. Opozarjamo, 
da v okvir čistilne akcije ne sodi 
odvoz kosovnega odpada. Tega v 
lastni režiji stanovalci odpeljemo 
na zbirno mesto v Mateni. 

Šele ko smo pobrali vse smeti in 
izčrpali svoje zadnje moči, smo se 
ponovno zbrali na zbirnih mestih, 
kjer smo si z dobro opravljenim 
delom zaslužili malico, na Golem 
celo pico in sok. 

Veseli smo, da so naše vasi 
ponovno čiste, in si močno želi-
mo, da bi takšne tudi ostale. Za 
naslednje leto pa si želimo še več 
pridnih rok in mnogo manj smeti. 
Vsem prostovoljcem gre posebna 
zasluga za čiščenje ob cesti in 
odročnih ter strmih področjih. V 
prihodnje pričakujemo, da vozni-
ki prilagodijo vožnjo in vozijo 
počasneje ter previdneje v času 
čistilne akcije, ko so prostovoljci 
ob cesti tudi zunaj naselij.
Mojca Poredoš in Zuhra Jovanovič

Foto: Zuhra Jovanovič

V soboto, 13. 4. 2013, smo se hribci lotili čiščenja naših vasi. 
Čistilno akcijo smo začeli že zjutraj, končali pa šele okoli poldneva. 
V manjših skupinicah smo se sprehodili tako po glavnih kot stran-
skih poteh, se spustili po bregovih in počistili tudi gozdni rob. Na 
svoje delo smo bili zelo ponosni, kljub vsemu pa si iz srca želimo, 
da bi bilo dela manj, prostovoljcev pa več.

Čiščenje in urejanje v Škriljah

Polna prikolica že ob 9. uri zjutraj

Čiščenje strmega pobočja pod Kureščkom

Zbiranje vaščanov v Zapotoku
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Novice iz Zapotoka
Prva letošnja delovno-čistilna akcija 

Pravijo, da delo povezuje ljudi, in za Zapotok to vsekakor drži. 
Složni vaščani se s prešerno dobro voljo udeležijo vsake zadeve, pa 
ni važno, ali gre za žur ali delovno akcijo. In tokrat je šlo za delov-
no-čistilno akcijo. Poleg organizirane občinske čistilne akcije smo 
izvedli še delovno-čistilno akcijo obrezovanja in čiščenja zaraslih 
površin v Zapotoku ter čiščenja področij, ki so bila na dan občinske 
čistilne akcije še pokrita s snegom.

nasprotju s čistilno akcijo, kjer se 
je našlo kar nekaj pridnih žen-
skih rok, in velikega števila otrok, 
ki so našim fantom priskočile na 
pomoč. Zahvala gre našim 'pen-
zičkam' Marjani, Joži in Ivanki 
ter mlajši generaciji, Karmen in 
Barbari, med mladimi fanti pa naj 
še posebej pohvalimo tudi oba 
Jana, Miho in Ada. 

Akcijo smo začeli ob 16. uri, 
malo bolj pridni med njimi, 
Marko, Gorazd in Miha, že okoli 
14. ure, kot vedno najbolj priden 
Ciril pa je s Frenkom začel že v 
dopoldanskih urah.

Še enkrat smo pokazali in doka-
zali, da s skupnimi močmi zmo-
remo veliko, in upravičeno smo 
lahko ponosni na svoje delo ter 
našo povezanost, ki se kaže tudi 
s skrbjo do narave in urejene oko-
lice, v kateri živimo. Celotni ekipi 
se najlepše zahvaljujemo, ker skr-
bijo za nas, naše okolje in našo 
varnost.

Naslednjo delovno-čistilno 
akcijo načrtujemo v septembru, 
saj je še kar nekaj odsekov ob 
cesti, kjer je še treba poskrbeti za 
enako ureditev. 

Česar nismo uspeli počisti-
ti na čistilni akciji, smo počistili 
na predpraznični ponedeljek. Na 
Društvo Zapotok in SVS Zapotok 
so zadnji dve leti nenehno priha-
jale pobude vaščanov za obrezo-
vanje dreves, rastočih tik ob cesti, 
ki v zimskem času nemalokrat s 
svojimi obteženimi krošnjami sili-
jo na sredino cestišča, poleg tega 
pa s svojim rastjem zastirajo javno 
razsvetljavo in prometne znake 
ob cesti ter s tem neposredno 
ogrožajo tudi varnost nas vašča-
nov v prometu.

Delovno akcijo smo tako izkori-
stili tudi za pripravo prvomajske-
ga kresa v Zapotoku. Z delovno 
vnemo in svojo udeležbo smo 
spet dokazali, da se zavedamo 
skrbi za našo varnost in ohranja-
nje narave ter čistega okolja. Z 
Občino Ig smo se dogovorili, da 
bo poskrbela za najem dvižne 
košare na tovornem vozilu, s kate-
ro smo obrezovali veje z dreves. 
Za odvoz vejevja in postavitev 
kresa je poskrbel Robi Glavan 
iz Škrilj. Ob tej priložnosti se v 
imenu Društva Zapotok in SVS 
Zapotok zahvaljujemo Občini Ig 
in Robiju Glavanu za pomoč pri 
delovni akciji.

Poleg moških so se delovne 
akcije udeležile tudi ženske, ki 
so poskrbele, da so bile vse veje 
pobrane. Da se delo ni ustavi-
lo, so za hladno pijačo poskrbeli 
Maruša, Ivanka in Tomi, ki tokrat 
zaradi poškodbe roke ni mogel 
drugače pomagati.  Delovne akci-
je se je udeležilo več kot 30 vašča-
nov, med njimi so bili tudi mladi, 
ki so prav tako pomagali pri sečnji 
in žaganju dreves. Ado, Karmen 
in Barbara pa so s pospravljanjem 
in pometanjem glavne ceste po 
končanih opravilih končali našo 
delovno akcijo.

Tako smo z delovno-čistilno 
akcijo odstranili veje, ki so gle-
dale na cesto, požagali in pobrali 
polomljene veje od zime, očisti-
li 'mulde' in s tem pripomogli, 
da se ob nalivih nekaj časa ne 
bo več nabiral pesek na cestišču, 
razkrili prometne znake in table 
ter omogočili velikemu delu javne 
razsvetljave, da ponovno služi 
svojemu namenu. Ne nazadnje 
pa smo nedvomno poskrbeli, da 
je bil letošnji kres v Zapotoku veli-
časten.

V tokratni akciji so resda pre-
vladovali moški predstavniki v 

Čistilna akcija 

Zapotočani smo s čistilno akcijo dokazali, da to, kar govorimo, 
tudi storimo. Z našo udeležbo v najštevilčnejšem zboru več kot 40 
Zapotočanov smo ponovno dokazali, da se zavedamo naše odgo-
vornosti in skrbi za okolje in naravo. Naše vneme in našega truda ni 
ustavilo niti slabo vreme, saj smo se nekateri posamezniki odpravili 
v naravo tudi v popoldanskih urah skupaj z otroki in očistili okolico 
in naravo.

Vaščane pa je razjezilo, da so 
si nekateri posamezniki čistilno 
akcijo razlagali po svoje, in sicer 
tako, da so vso svojo kramo za na 
odpad pripeljali k nam v naravo 
– ne le v Zapotok, temveč tudi 
še kam drugam – in jo pustili kar 
ob cesti. Po dolgih letih čiščenja 
za takšnimi packi smo se konč-
no odločili, da bomo začeli akci-
jo ozaveščanja ljudi, da živimo v 
biseru, do katerega žal nimamo 
pravilnega in pravega odnosa. 
Poskrbeli bomo, da bodo storilci 
ustrezno kaznovani, poskusili pa 
jih bomo ozavestiti z različnimi 
akcijami in z objavo na spletni 
strani društva ter obveščanjem po 
elektronski pošti, da v prihodnje 
ne bodo več tako ravnali.

Na razširjenem svetu vaške 
skupnosti Zapotok smo vaščani 
sprejeli sklep, da ukinemo eko-
loški otok v starem kamnolomu. 
Ekološki otok pred RTC Zapotok 
bo pod budnim nadzorom bli-
žnjih stanovalcev in varnostnih 
kamer. Dogovorili smo se, da 
bomo vsakega, ki neprimerno 
odlaga odpadke, o tem opozo-
rili, v naslednjem primeru pa 
ga bomo kaznovali s prijavo na 
medobčinski inšpektorat ter obja-
vili fotografijo na spletni strani 

Društva Zapotok. Izkazalo se je 
namreč, da nas je čedalje več, 
ki nam ni vseeno za odnos do 
narave in okolja, da se trudimo in 
skrbimo drug za drugega ter nara-
vo, da ne bomo več molčali in se 
sprenevedali, da tega problema 
ni, temveč bomo na taka dejanja 
javno opozarjali in jih obsojali. 
Seveda pod pogojem, da bomo 
zagotovili optimalne možnosti 
shranjevanja in odvoza odpadkov. 
V ta namen bomo organizirali tudi 
skupen odvoz kosovnih odpad-
kov, saj se zavedamo, da marsikdo 
nima pogojev za odvoz v zbirni 
center Matena. Ob tej priložno-
sti bi vaščane radi opozorili, da 
lahko na ekološkem otoku odla-
gajo odpadke samo še v zaboj-
nike za steklo in papir. Zabojnike 
za embalažo imamo vsi svoje. 
Odpadni papir lahko oddate tudi 
v velikem kovinskem zabojniku 
pred RTC Zapotok, s katerim zbi-
ramo sredstva za projekt Hribci za 
otroška igrala. 

Prepričani smo, da tudi storil-
ci verjamejo in razumejo, da se 
morajo stvari premakniti na bolje. 
S tem želimo spodbuditi tudi vse 
druge, da se začno zavedati oko-
lja, v katerem živijo, ter do njega 
vzpostavijo ustrezen odnos in Čiščenje dreves ob cesti   Foto: Barabra Močan
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spoštovanje do okolja in družbe, v 
kateri živijo. To ne počnemo zato, 
da bi komu nagajali, temveč zato, 
da se bomo zbudili in ozavestili, 

saj je čas, da sami ukrepamo in 
poskrbimo za našo naravo in oko-
lje. Gre za dvig kulture bivanja. 

Zapotok je končno dočakal 
pomlad tudi na naših cestah – 
in to dobesedno! V lanskem letu 
je bil Zapotok eno samo veliko 
gradbišče, saj je Občina Ig končno 
začela nujno obnovo vodovodne-
ga omrežja v naselju Brezje in na 
cesti proti RTC Zapotok. Na odse-
ku Brezje je bilo v zadnjih letih več 
kot 50 popravil na vodovodnem 
omrežju, ki je bil zaradi dotraja-
nosti podoben ribniškemu rešetu. 
Posledično je zaradi tega prihajalo 
do velikih izgub vode na vodovo-
dnem sistemu Golo–Zapotok. Po 
zamenjavi cevi in urejenih novih 
priključkih se je izguba vode 
dobesedno ustavila.

Ker so bila dela zahtevna, 
se je sanacija zavlekla pozno v 
jesen. Ulice so bile razrite, asfalt 
poškodovan, vožnja pa na neka-
terih delih vozišča dobesedno 
nemogoča. Ker je zima prehitela 
izvajalca, ta ni mogel dokonča-
ti zadnje faze gradbenih del – 

utrditev cestišča in asfaltiranje, 
zato je ta del moral počakati na 
pomlad. Ker je bila zima precej 
huda, dolga in trdovratna, je bilo 
med vaščani nemalo slabe volje 
zaradi blata, brozge, ogromnih 
lukenj na cestišču, še posebej od 
križišča v vasi proti končnemu 
avtobusnemu postajališču. Da so 
bili naši avtomobili ne samo neiz-
merno umazani in blatni, temveč 
so trpeli tudi amortizerji, raje ne 
omenjamo.

Vendar je prišla pomlad in 
Zapotočani smo neizmerno veseli 
ter hvaležni, da je občina takoj, ko 
je bilo mogoče, začela cestna dela 
in asfaltiranje naših ulic. Ob tej 
priložnosti se je uredil tudi asfal-
tiran dovoz z glavne ceste proti 
RTC Zapotok.

Poleg tega je Društvo Zapotok 
kot dober gospodar poskrbelo, 
da se je asfaltirala tudi ploščad 
pred RTC Zapotok in uredil dovoz 

Končno asfalt 

do RTC Zapotok, na katerem se je 
nabirala voda.

Le zaradi dobre cenovne 
ponudbe izvajalca za asfaltiranje 
– podjetja Mapri – in pripravlje-
nosti takojšnje izvedbe spodnje-
ga ustroja ter priprave terena za 
asfaltiranje, Tomislava Goloba s. p., 
smo lahko izvedli asfaltiranje plo-
ščadi pred RTC Zapotok.

Ob tej priložnosti bi se direktor-
ju podjetja Mapri Proasfalt, d. o. o.,  
Primožu Petriču, Tomu Golobu, s. p.,  
in Občini Ig v imenu Društva 

Zapotok in SVS Zapotok iskreno 
zahvalili za pomoč in izvedbo 
gradbenih del.

Na vse nove pridobitve smo 
izjemno ponosni in hvaležni 
vsem, ki so nam kakorkoli prisko-
čili na pomoč ter nam pomagali 
na naši poti k zastavljenim ciljem.

Barbara Močan,
za SVS Zapotok in  

Društvo Zapotok 

Nov asfalt v Zapotoku                                Foto: Barbara Močan

P O S L A N S K I  K O T I Č E K
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Aprilska seja DZ
Za nami je aprilska seja, kjer 

smo sprejeli Nacionalno reso-
lucijo o socialnem varstvu za 
prihodnje obdobje. Sprejeli 
smo tudi spremembe zakona o 
Slovenskem državnem holdingu 
ter zakona o pomoči podjetjem 
v težavah, s katerim želi drža-
va pomagati podjetjem, ki si še 
lahko opomorejo. Zakon smo 
spremenili tako, da lahko država 
nameni tudi več kot 10 mio EUR, 
če se tako odloči, vendar je to 
proti načelom EU, kar pomeni, 
da bi za vsako tako pomoč pod-
jetju (npr. Cimosu) potrebovali 
soglasje EU. Na izredni seji je 
bil sprejet tudi sklep o prodaji 
deležev države v podjetju Peko. 

Opozicijski poslanci se s pro-
dajo strinjamo in smo podjetje 
Peko v klasifikaciji opredelili kot 
podjetje, v katerem bo država 
prodala svoj delež, vendar pa 
so se v zadnjem času pojavile 
različne informacije o predvi-
denem kupcu s Hrvaške. Proti 
njemu naj bi potekala krimina-
listična preiskava pa tudi finanč-
no podjetje ne stoji najbolje, 
zato nas upravičeno skrbi, da 
bomo Peko in delavce pahnili 
v še večjo negotovost. Že pred 
časom bi morala biti sprejeta 
klasifikacija in s tem določeno, 
katera podjetje oz. deleže v 
podjetjih bomo prodali. Prejšnja 
vlada jo je pripravila, vendar pa 

je bila v novi sestavi zavrnjena. 
Tako se ponovno odločamo o 
vsaki naložbi posebej. Kot kaže, 
pa se o tem odločajo vlada in 
njeni državni sekretarji ter mini-
stri, ne pa institucije, ki so za to 
ustanovljene (SOD, KAD, DSU ...), 
kar je v nasprotju z obljubami in 

načrti, ki so bili dani − da bomo 
z državnim premoženjem upra-
vljali na enem mestu in transpa-
rentno. 

Alenka Jeraj,  
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije

Vabim vas 

v poslansko pisarno v prostorih Mladinskega doma na Igu 
v ponedeljek, 10. junija 2013, od 15.30 do 17.00,

kjer bomo lahko poklepetali in morda skupaj poiskali  
odgovor na kakšno vaše vprašanje ali pa samo pokomentirali 

aktualne politične dogodke. 
Lahko me pokličete na tel.: 01/478-99-82 ali  

se mi oglasite po e-pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si.



Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
občin Grosuplje, Ig in Škofljica,  
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Uradne ure za stranke so na sedežu Občine Ig:  
ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 ure 
Uradne ure po telefonu so:  
od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/7888-750
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, so na sedežih občin ter na spletnih straneh občin 
in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v 
elektronski obliki na naslov: inspektorat@ob.grosuplje.si.
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Alenka Jeraj izvoljena za pred-
sednico Ženskega odbora SDS

Dobitniki priznanj SDS s predsednikom odbora SDS Ig Tonetom Krncem

Konferenca SDS IG
V torek, 16. aprila 2013, smo 

v odboru SDS IG izpeljali letno 
in predkongresno konferenco. 
Podeljena so bila tudi priznanja 
SDS zaslužnim članom, ki del svo-
jega časa in volje namenijo delo-
vanju v stranki.

Po konferenci smo imeli pogo-
vorni večer z Mirom Petkom. Z 
novinarjem in bivšim poslan-
cem smo poklepetali o njegovi 
življenjski poti, o brutalnem napa-
du, ki ga je bil deležen, ker je s 
svojim pisanjem razkrival koroške 
tajkune in pisal o nepravilnostih 

tranzicije, ter o njegovi knjigi V 
sovinem gnezdu, ki je zaradi neraz-
čiščenih stvari znova aktualna. 
Knjiga govori o SOVI – slovenski 
varnostno-obveščevalni službi in 
o dveh aferah, v katere je bila 
vpletena. V knjigi je tudi razkrin-
kana vloga pristranskega novinar-
ja Dnevnika Roka Praprotnika v 
aferi SOVA.

Po konferenci in pogovornem 
večeru smo poklepetali ob pecivu 
in pijači.

Simona Pavlič,
OO SDS IG

V soboto, 13. aprila 2013, je v 
Grandvid Hotelu na Lavrici pote-
kal 6. kongres Ženskega odbora 
SDS. Po uvodnih nagovorih se je 
začel uradni del kongresa, kjer 
so članice volile organe Ženskega 
odbora SDS za prihodnja štiri leta. 
Tako so delegatke za predsednico 
Ženskega odbora SDS soglasno 
izvolile Alenko Jeraj. 

Na kongresu so članice potrdile 
Resolucijo (Ne)moč žensk v času 
krize, s katero želimo opozoriti na 
položaj žensk v družbi, še posebej 
v času finančne in gospodarske 
krize pa tudi krize vrednot.

Kongres so končale z razstavo 
in zbornikom, ki sta nastali v okvi-
ru projekta Ženskega odbora SDS 
Slovenija, dežela velikih žensk. S 
projektom so želele obuditi spo-
min na izjemno ustvarjalne in ino-
vativne Slovenke, ki so do zdaj 
ostale v senci preteklosti. Ker se 
zavedamo, da vsak čas prinaša 
svoje izzive in nas postavlja pred 
različne zadrege, so se odločile, da 

v okviru projekta Slovenija, dežela 
velikih žensk, ki je potekal v letih 
2012 in 2013, pobrskajo po arhi-
vih in odkrijejo velike Slovenke, ki 
so orale ledino ter omogočile, da 
je danes marsikatera na odgovor-
nih položajih v družbi. Z veseljem 
so ugotavljale, da se je prav v vsa-
kem kraju našla kakšna posebna, 
samosvoja, aktivna in napredna 
ženska, ki ni marala stati v senci 
svojega moža, temveč je bila pri-
pravljena povedati svoje mnenje 
ter ga zagovarjati in argumenti-
rati. Delovale so v Ženskih dru-
štvih in se borile za boljše pogoje 
žensk, za pomoč ženski bolnišnici, 
svetovale, kako ravnati v gospo-
dinjstvu, pri vzgoji, v zdravstvu 
in skrbi za družino. Po pridobitvi 
volilne pravice so se vključevale 
tudi v politično dogajanje in spre-
mljale odločitve ter želele pri njih 
sodelovati. Na Igu so predstavile 
operno pevko Silvo Intihar. 

Simona Pavlič

Članice Slovenske ženske zveze 
sodelujemo pri oblikovanju politike

Članice Slovenske ženske 
zveze (SŽŽ) pri SLS smo se 12. 
aprila 2013 zbrale na 2. redni seji 
Upravnega odbora SŽZ pri SLS v 
razširjeni sestavi, kjer smo v dvo-
rani Kulturnega doma Šmarca v 
Kamniku potrdile program dela za 
leto 2013. V njihovem imenu sva 
predsednica SŽŽ Vesna Starman 
in podpredsednica Marija Župec 
skupaj s predsednikom SLS 
Francem Bogovičem ter podpred-

sednico SLS Olgo Franca predali 
zbrane prispevke članov SLS za 
solidarnostno pomoč družini s 
petimi otroki iz Kamnika. 

Članice smo sprejele naslednje 
programske smernice dela: Prvi 
skop je Družini prijazna Slovenija, 
kamor lahko pripišemo točko o 
prijaznem, dostopnem zdravstvu, 
višanju zavesti glede pomena 
lokalne hrane ter organizacija 

in izvedba humanitarnih akcij. 
Naslednji pomemben sklop je 
spodbujanje pogojev za razvoj 
podjetništva. Nismo država, ki bi 
imela nafto ali zlato, imamo pa 
ljudi, ki lahko s svojim znanjem 
in ustvarjalnostjo prispevajo k 
razvoju države. Morajo pa seveda 
imeti ustrezne pogoje.

Pomembno se nam zdi tudi 
sodelovanje s sorodnimi ženskimi 

zvezami v Sloveniji, na Hrvaškem, 
Bosni in v Srbiji ter Italiji in na 
Koroškem. Skupaj lahko doseže-
mo več in bolje.

In ne nazadnje ne smemo poza-
biti na izobraževanje, ki je temelj 
za zagotovljeno kakovostno delo.

Marija Župec,
podpredsednica SŽZ pri SLS

   Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uradne ure sprejemne pisarne:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije, 
obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter 
informacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00.
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Okrogla miza hribovskih društev

Že vrsto let je želja in potreba 
vseh društev v hribovskih vaseh, 
da bi program projektov, ki jih 
izvajamo, med seboj uskladili in 
si tako 'ne hodili v zelje'. Poskusi 
sodelovanja so bili že v preteklosti 
in na osnovi pozitivnih izkušenj 
želimo to sodelovanje še okrepiti. 
Prvi skupni projekt vaških sku-
pnosti, društev in posameznikov 
je bil Hribci za otroška igrala, ki 
je pokazal, da je v naših ljudeh 
ogromen potencial, da so ljudje 
še vedno pripravljeni prispevati 
svojo energijo, čas in denar za 
skupno dobro. Projekt nam je utr-
dil prepričanje, da lahko skupaj 
premagujemo ovire, da skupaj 
zmoremo veliko več. Čeprav pro-
jekt še ni končan in igrala še ne 
stojijo, pa lahko že zdaj rečemo, 
da je v popolnosti uspel, saj je 
skupno delo izvabilo iz ljudi nove 
ideje, prijateljstvo in željo po še 
večjem sodelovanju.

Prepričani smo, da je nasto-
pil čas, ko je ideja medsebojne-
ga sodelovanja in povezovanja 
dozorela. Z namenom povezati 
vaščane, jih privabiti  k sodelova-
nju, bodisi na področju kulture, 
na področju športa ali ohranja-

nja okolja in naše dediščine smo 
organizirali Okroglo mizo hribo-
vskih društev.  Vsi prisotni  smo 
bili enotni, da je edina rešitev  
medsebojno sodelovanje. 

Na sestanku so bili podani že 
konkretni predlogi. Smisel pove-
zovanja smo videli že v tem, da se 
med seboj spoznamo. Ugotovili 
smo, da je delitev na 'ene' in 
'druge' le ovira pri delovanju vseh, 
saj je vse, kar delamo, namenjeno 
vsem nam. Znebiti se moramo 
predsodkov, da smo si naspro-
tniki zaradi različnih pogledov na 
svet in pripadnost različnim sku-
pinam. Vsi smo ljudje z različnimi 
pričakovanji in potrebami, zato  
pri povezovanju ne želimo iti v 
smeri centralizacije, temveč ohra-
njanja vseh dejavnosti. Ker ima 
vsako društvo tudi svoje specifike 
delovanja, jih je nujno ohraniti. 
K sodelovanju moramo uspešno 
privabiti mladino in otroke ter 
organizirati več prireditev zanje. 

Ugotovili smo, da je veliko 
posameznikov, ki so člani v več 
društvih. Takšnim članom se zdi 
povezovanje še posebej smiselno, 
saj so že tako ali tako dejavni na 
več področjih.

Dogovorili smo se, naj se sode-
lovanje predvsem izraža v:
− skupnem sodelovanju in pomo-

či pri izvedbi projektov,
−  skupni pripravi programa aktiv-

nosti za prihodnje leto,
−  formiranju skupne elektronske 

baze članov društev z name-
nom obveščanja vseh članov o 
prireditvah.
Prisotni smo se tudi dogovorili, 

da se zaradi izražene potrebe po 
sodelovanju in večje operativno-
sti sestavi komisija, ki jo sesta-

vljata dva predstavnika iz vsake-
ga društva. Komisija koordinira 
pri pripravi in izvedbi projektov 
posameznih društev, za katere se 
meni, da je sodelovanje potrebno 
in zaželeno.

Dobrih zamisli, volje in energi-
je za delovanje nam ne manjka, 
zato bomo prebrodili marsikate-
ro težavo pri svojem delovanju z 
namenom razvoja kraja in večjega 
dogajanja v hribovskih vaseh. 

Zuhra Jovanovič in 
Roman Povše

V aprilu smo se sestali upravni odbori in predstavniki podmo-
krških društev Kulturnega društva Mokrc, Turističnega društva 
Kurešček, Društva Odmev Mokrca in Društva Zapotok. Namen sre-
čanja je bila diskusija o sodelovanju med društvi in stičnih točkah 
delovanja. Na sestanku je bilo prisotnih 23 predstavnikov društev, 
ki smo predstavili svoj pogled na sodelovanje med društvi ter izra-
zili potrebe in želje društev pri medsebojnem sodelovanju. 

Barje, ali te poznam?

Analiza cvetnega prahu v medu z Ižanskega

Cvetni prah, ki je proteinsko 
najbogatejši del rastline, se v 
medu zelo dobro ohrani ter nam 
omogoča geografsko in sortno 
informacijo o medu. Čebele so 
izbirčne in nabirajo le najbolj 

kakovostno medičino (sladko 
tekočino, ki jo izloča rastlina) oz. 
mano (izloček uši, kaparjev …) 
ter cvetni prah. Analiza medu, 
ki sta jo predstavili raziskovalki, 
je bila analiza cvetnega prahu, 

peloda. Število pelodnih zrn v 
mililitru medu je eden od kazal-
cev kakovosti medu. Vzorci medu 
z Ižanskega (Tomišelj, Kozlarjev 
gozd) so imeli visoke koncentraci-
je pelodnih zrn in so kazali veliko 
pestrost rastlinskih vrst, zanimivo 
pa je, da v njih ni bilo prisotne-
ga peloda koruze. Zelo nizka je 
bila tudi vsebnost okroglastega 
ogljika, ki je kazalec onesnaže-
nosti, kar priča o visoki kakovo-
sti medu, pridelanega na Barju. 

Na koncu smo imeli možnost vse 
vzorce analiziranih vrst medu tudi 
poskusiti in med seboj primerjati 
okuse različnih sort. 

Maja Zupančič

Zadnje iz letošnjega sklopa predavanj Barje, ali te poznam je bilo 
posvečeno medu. Malce drugačen pogled v mikrosvet medu sta 
nam predstavili raziskovalki z ZRC SAZU dr. Tjaša Tolar in dr. Maja 
Andrič, ki se ukvarjata z arheobotaniko oz. palinologijo (preučeva-
njem cvetnega prahu).

Prisotnost na okrogli mizi hribovskih društev je dokaz za interese o skupnem 
sodelovanju.       Foto: Zuhra Jovanovič



Jule Kačič z kolesom velociped
Foto: Katja Zdravje
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8. srečanje LSV Ig

Po ogledu naših starodobni-
kov in debatah z gosti smo krenili 
na promocijsko vožnjo po vaseh 
naše občine. Med potjo nas je pre-
senetil Franc Purkart z ženo in nas 
okrepčal z borovničkami. Pot smo 

nadaljevali do Iškega vintgarja, 
kjer smo imeli daljši postanek in 
smo spet naleteli na dobrodošli-
co, ki jo je za nas pripravil gospod 
Cimperman. 

Okoli 13. ure smo se vrnili do 
naše prvotne postojanke gostil-
ne Ulčar, kjer smo ponovno doži-
veli presenečenje, za katerega 
sta v največji meri kriva župnik 
Jože Pozderec in naš član Stane 
Zdravje. Dogovorila sta se namreč 
za žegnanje naših vozil in vseh 
udeležencev, ki bo postalo tradi-
cionalno. Kot se za starodobni-
ke spodobi, se je župnik pripeljal 
na čudovitem motorju BMW, za 
njegovim krmilom pa se je širo-
koustil gospod Purkart. Sledilo je 
žegnanje motorjev, prikaz vožnje 
s čisto pravim kolesom velociped 
(izdelan okoli leta 1850), kjer nam 
je vožnjo demonstriral naš naj-
starejši član Jule Kačič, odličen 
golaž, ki ga je za nas pripravila 
gospa Jelka. Sledilo je druženje 
do poznih nočnih ur. 

Vsem, ki ste kakorkoli poma-
gali pri organizaciji našega sreča-
nja iskrena hvala, hvala vsem, ki 
ste se udeležili našega srečanja, 
posebej pa še družini Zdravje, 

župniku, Francu Purkartu in g. 
Cimpermanu. Posebna zahvala pa 
gre tudi tokrat gostilni Ulčar, ki 
nam omogoča naša srečanja ter 
nas razvaja z dobro hrano in pija-
čo že četrto leto zapored.

Marko Hvale

Ljubitelji starodobnih vozil Ig smo organizirali že 8. srečanje s 
starodobnimi vozili. Kot vsako leto je bil zbor pred gostilno Ulčar, 
kjer se nas je zbralo več kot 50 ljubiteljev z več kot 40 vozili. Kljub 
slabi vremenski napovedi je bil dan prečudovit, brez kapljice dežja 
ter z obilo dobre volje, smeha in zabave. 

Kresovanje v Iški vasi in prvomajski pohod na Krim 
Tudi letos smo pripravili tradi-

cionalno kresovanje na produ v 
Iški vasi, ki se ga je udeležilo kar 
precej ljudi, prav posebni užitki 
so to za otroke, ki se zberejo na 
igralih, večji pa uživajo v košarki in 
nogometu. Ko se je zmračilo, smo 
druženje nadaljevali ob ognju. 
Večer je popestril Tomaž, ki nam 

je s pomočniki pripravil izvrsten 
pražen krompir.

Prvomajski pohod na Krim se 
s pripravo golaža začne seveda 
že prejšnji dan in kar precej truda 
je treba vložiti, da se udeleženci 
pohoda na vrhu lahko okrepčajo. 
Vreme na 1. maja je bilo izredno, 

že kar poletno, in to je botrovalo, 
da je bila udeležba številna. Ob 
9.00 uri smo večinoma startali iz 
Iške, seveda nekateri tudi malce 
prej ali pozneje. Na poti smo bili 
vztrajni in smo uživali ob prebu-
jajoči se naravi. Zelo pohvalno 
je, da naši zvesti pohodniki za 
seboj puščajo neokrnjeno naravo 

in cenijo čisto okolje. Na vrhu se 
je druženje ob golažu in klepetu 
nadaljevalo v popoldan in vsi sku-
paj smo preživeli prijeten dan. 

Fani Intihar

Blagoslov starodobnikov                           Foto: Sergej Petkovšek

Po kresu pa naslednji dan na KrimPrvomajski kres v Iški vasi
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Plesne vaje v Iški vasi
Kulturna dvorana Doma kraja-

nov v Iški vasi je tudi to sezono 
polno služila svojemu namenu. Za 
potrebe vaščanov Iške vasi, Iške, 
Gornjega Iga in širše so potekale 
kulturne prireditve, občni zbori in 
razstave. Že tretjo sezono pa je bil 
na pobudo posameznikov Društva 
upokojencev Ig organiziran plesni 
tečaj standardnih plesov. Udeležilo 
se ga je 12 parov, ki že dokaj dobro 
obvladajo plesne veščine.

Na končnem srečanju je bilo s 
plesnim učiteljem Petrom dogovor-
jeno, da se nadaljuje tudi nasle-
dnjo sezono, saj to niso samo ple-
sne vaje, ampak je tudi priložnost 
za prijetno druženje in rekreacijo. 
Povabljene so tudi druge starostne 
skupine, na osnovi odziva pa bi se 
oblikovalo tudi več plesnih skupin 
glede na starost in plesno znanje. 
Točnejše obvestilo sledi v jesenski 
številki Mostiščarja.

Ivan Žagar

Obrezovanje sadnega drevja

Znotraj sekcije smo se namreč 
dogovorili, da pomagamo starej-
šim in poskrbimo za tiste, ki so 
potrebni kakršnekoli pomoči, in 
tako smo se odločili, da pomaga-
mo naši Marjetki obrezati sadno 
drevje. Za pomoč smo poprosili 
Janeza in Marijo Pozderec, katerih 
vrt, sadno drevje in cvetje okoli 
njune hiše vsako leto znova obču-
dujemo, se tam mimogrede usta-
vljamo in sprašujemo, kako jima 
je uspelo to in ono. Vedno sta 
prijazna in mimoidočim poma-
gata s kakšnim nasvetom. Janez 
in Marija sta namreč dolgoletna 
poznavalca in strokovnjaka svoje 
branže – vrtnarstva – in vsega, 
kar je povezano z obdelovanjem 
zemlje, okrasnih rastlin, sadnega 
drevja ter poljščin. Svoje dolgo-
letne izkušnje sta podelila tudi z 
nami in nam razkrila nekaj malih 
skrivnosti, ki jih lahko uporabimo 
tudi sami na domačem vrtu.

Marija nam je najprej razkrila, 
da za obrezovanje sadnega drevja 
potrebujemo primerno orodje – 
sadjarske škarje, nož, žago, smolo, 
vrvico, žico in vsekakor primerno 
znanje.

Ob prihodu v sadovnjak si 
vrtnar tega vedno najprej ogleda 
in preveri stanje sadnega drevja. 
Potem se odloči, kakšno tehniko 
rezanja bo uporabil na katerem 
drevesu. Obstaja namreč kar nekaj 
tehnik rezanja sadnega drevja, a 
ni vsaka primerna za vsako vrsto 

drevja. Poznamo več vrst rezanja, 
in sicer vse od krajšanja, odvaja-
nja, spodrezovanja, reza na čep in 
prstan, izrezovanja, zarezovanja, 
obročkanja do upogibanja in raz-
piranja dreves.

Rodno drevo, ki ga želimo obre-
zati, si najprej dobro ogledamo in 
ugotovimo, kakšni so gojitvena 
oblika, rastnost ter zdravstveno 
stanje drevesa. Pregledamo še 
rodni les – koliko je rodnih brstov 
in kje so. Pri Marjetki v sadovnjaku 
smo obdelovali dve vrsti jablan in 
ugotovili, da sta bili vsaka zase lep 
prikaz obrezovanja na okroglo in 
stožčasto obliko. 

Odrezali smo vse odvečne veje 
– enoletnice in divjake – ter začeli 
po pravilu od vrha proti spodnje-
mu delu krošnje. Stranske veje 
morajo biti na ogrodni veji razpo-
rejene v trikotnik, kar načeloma 
velja za vse sadne vrste drevja, 
veje pa oblikujemo kot ribji hrbet. 
Tako režemo od veje do veje v 
takšnem zaporedju, kot si sledijo v 
krošnji – pravilno obrezana oblika 
jablane je v obliki trikotnika, zgo-
raj je treba odstraniti vse odveč-
no, da pride svetloba vanjo. Z vrha 
je zato drevo bolj široko, manj je 
bolezni, ker je zračno, in če jabla-
no dobro obrežemo, drevo dobro 
rodi, nam je razlagala Marija. 

Poleg tehnike je zelo pomem-
ben tudi čas obrezovanja sadnega 

drevja – proti koncu zime in ker je 
bila letos v hribih zima dolga, se 
je tudi čas obrezovanja podaljšal, 
a Marija pravi, da smo ulovili še 
pravi trenutek. Vsekakor je treba 
opazovati rast sadnega drev-
ja tudi v poletnem času. Močno 
ozelenelemu sadnemu drevesu, 
predvsem po obiranju (košči-
čarje – slive, češnje, marelice ...) 
naredimo veliko rez, da divjake, 
ki so prehitro zrasli, odstranimo. 
Vendar ne smemo pozabiti, da 
spomladi oblikujemo krošnjo – to 
je osnovna rez.

Jablana rodi dobro tretje leto 
svoje rasti, vendar pa ima tudi v 
drugem letu že nekaj plodov. Prvo 
leto po sajenju potrgamo vse cve-
tove, da imamo v naslednjih letih 
obilen pridelek. Življenjska doba 
jablane je tudi 50 let pri posebnih 
avtohtonih vrstah, torej pri starih 
drevesih, pri križancih – ceplje-
nem drevju pa je ta doba krajša, 
in sicer od 10 do 20 let.

Marija pravi, da je najbolje, da 
vsak vrtnar obrezuje isti sadovnjak 
vsako leto, ker vedno za naprej ve, 
kaj si je pustil za drugo leto.

Poleg tega pa sta Pozderčeva 
pokazala, da imata veliko srce, saj 
sta poleg tega, da sta Marjetki in 
dekletom pokazala, kako se obre-
zuje drevje, priskočila na pomoč 
in pomagala tudi sosedoma 
Gregorki, ki jima zdravstveno sta-
nje ne dopušča, da bi lahko sama 
v celoti poskrbela za svoje sadno 
drevje, saj imata veliko parcelo in 
veliko sadnega drevja. 

Preživeli smo izjemno zanimi-
vo in poučno dopoldne, ki se je 
končalo v prijetnem prijateljskem 
duhu, saj je Marjetka kot po nava-
di poskrbela, da smo se imeli fino 
s pecivom in čajem pa tudi kakšna 
šala ni manjkala, saj jih pri njej 
nikoli ne zmanjka.

Vsi smo uživali in se poleg prije-
tnega dopoldneva med prijatelji 
tudi nekaj novega naučili. Društvo 
Zapotok s to sekcijo deluje z lju-
dmi in za ljudi, v dobro ljudi in 
dokazuje, da je takšna oblika skrbi 
in medsebojnega sodelovanja še 
kako potrebna, da so naše medse-
bojne vezi trdne, da si med seboj 
pomagamo, da se kljub razlikam 
in nemalokrat različnim pogle-
dom na iste stvari spoštujemo ter 
nas te razlike bogatijo in združuje-
jo v homogeno celoto. 

Barbara Močan,
Društvo Zapotok,

SDDDO

V okviru Sekcije za družbene dejavnosti in družbeno odgovor-
nost smo na lepo torkovo jutro združili dve naši poslanstvi sekcije, 
in sicer medsebojne pomoči in strokovnega predavanja. 

Pri obrezovanju nam je pomagala 
Marija Pozderec.   Foto: B. Močan

S plesnega tečaja v Iški vasi
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Petkovo medgeneracijsko zabavno druženje

V svetu zdravilnih rastlin

Energija je bila prava, kajti 
komunikacija druženja med nami 
je stekla brez besed in brez naj-
manjših težav smo med seboj 
menjali ekipe od najmlajših do 
najstarejših obiskovalcev v vseh 
družabnih igrah, ki smo jih igra-
li. Tisti, ki so prišli na ta večer 
sami, so med nami našli ali srečali 
vsaj enega svojega prijatelja in z 
njim zaigrali družabno igro, ki jo 
je igrala celotna ekipa. Tako smo 
mladi naučili starejše igranja ping 
ponga in activityja, starejši pa so 
nas naučili kvartopirskih veščin, 
ki so jih s pridom izkoriščali in nas 
premagovali. Skozi smeh in vese-
lje, sproščenost in zabavo smo 
se preizkušali v različnih vešči-
nah in ročnih spretnostih, in če 
je imel kdo kje kakšno težavo, ga 
je novi prijatelj brez najmanjših 
težav naučil nove spretnosti ali pa 
mu razkril kakšno svojo skrivnost. 
Zabavali smo se z balinanjem, 
igranjem namiznega tenisa, šaha, 
namiznega nogometa, biljarda in 

pikada, poleg tega pa so Tadej, 
Ajda in Matjaž spretno žonglirali 
in razkrivali male skrivnosti svojim 
oboževalcem, ki so se tudi sami 
preizkusili v žonglerskih spretno-
stih. Prvi petkov medgeneracijski 
zabavni večer je minil v odličnem 
vzdušju in duhu mlade in starejše 
generacije, kjer je vsakdo našel 
nekaj zase.

Veseli smo bili, da drug dru-
gega spoznavamo v novi luči 
dajanja in sprejemanja in prema-
govanja medsebojnih generacij-
skih razlik. Skozi igro smo se učili 
sprejemanja drugačnosti posa-
mezne generacije, medsebojnih 
razlik in utrjevanja medsebojne-
ga spoštovanja. V tem čudovitem 
večeru smo se prav vsi naučili 
nekaj novega, pridobili nova zna-
nja in spretnosti ter bili ob tem 
izjemno zadovoljni, predvsem pa 
smo domov odšli bogatejši za eno 
čudovito izkušnjo.

Ekipa Sekcije za družbene 
dejavnosti in družbeno odgovor-
nost (SDDDO) je spet poskrbela 
za dobro počutje gostov in znova 
dokazala, da je ekipa, na katero 
smo vsi skupaj lahko upraviče-
no ponosni, saj delujemo v duhu 
enotnosti in enakopravnosti, kjer 
s svojim delovanjem vsak najde 
nekaj zase. Več o dogodku si 
lahko ogledate v fotogaleriji sple-
tne strani društva Zapotok.

Ob tej priložnosti vas vabimo, 
da si na spletni stani društva 
Zapotok http://www.srce-me-
-povezuje.si/drustvozapotok/ 
ogledate napovednik za tematske 
družabne večere, ki sledijo.

Toplo vabljeni v RTC Zapotok 
na prireditve za vse okuse in vse 
generacije. Vabljeni vsi od babic 
do vnukov!

Barbara Močan,
SDDDO,

Društvo Zapotok

Končno smo tudi v hribih dočakali prve spomladanske 

sončne žarke, ki so nam poma-
gali stopiti trdovratni sneg, ki je 
še do nedavnega ležal po naših 
travnikih in tako onemogo-
čal zdravilnim rastlinam, da bi 
pokukale iz zemlje. Vendar ima 
narava svoj urnik in red, vse pa 

se zgodi pravočasno, o čemer 
smo se tudi sami prepričali.

Že na zapotoških travnikih so 
nas kot prve znanilke pomladi 
pozdravile trobentice. Sem in tja 
smo s kakšno zapiskali, predvsem 

Priredili smo prvo organizirano druženje treh generacij ob igra-
nju družabnih iger in tega večera se je udeležilo skoraj 70 ljudi. 
Večer je vsekakor dosegel svoj cilj in namen, saj smo vsi neizmerno 
uživali v družbi drug drugega.

Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje, je kot vsako leto 
tudi letos, 20. aprila, organizirala in povabila krajane ter občane 
Občine Ig v svet zdravilnih rastlin. Dobili smo se pred RTC-jem v 
Zapotoku, od koder smo se podali proti Ščurkom − v Ščurkov gra-
ben pod Turjakom, ki je vsako leto poln zdravilnega čemaža.

Generacije ob igranju ročnega nogometa   Foto: Ado Strle

Najmlajši nabiralki    Foto: Darja Mlakar Zeleno pobočje zdravilnega čemaža   Foto: Darja Mlakar



d r u š t v a

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

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a j  2 0 1 3

1 3

Delavnica barvanja pirhov in razstava v Zapotoku

Delavnico so obiskali tako 
otroci kot tudi starši ter babice 

in dedki. Materiali, iz katerih smo 
ustvarjali, so bili predvsem narav-

ni. Iz sena, maha in šibja ter jajčnih 
lupin, ki so služile kot posodice 
za spomladansko drobno cve-
tje, smo izdelali dekoracije za na 
mizo. Venčki iz teh materialov so 
krasili stene in vhodna vrata ter 
tako naznanjali, da star običaj še 
ni pozabljen. 

Barvanje pirhov brez čebule in 
terana seveda ne gre, tudi tokrat 
so bili ti najlepši. Kot rumeno 
sonce pa so iz košaric in peharjev 
kukali pirhi, pobarvani v kurkumi. 
Otroci so pobarvali svoja veliko-
nočna jajčka kar s čopičem, to jim 
je šlo najbolje od rok. Iz barvnega 
kartonskega papirja so izdelali še 
košarice. Te so služile kot posodi-
ce za pirhe ali pa zgolj kot deko-
racije. Za njihovo ustvarjalnost jih 
je nagradil velikonočni zajček s 
košaro sladkih čokoladnih pirhov.

Vse ustvarjeno smo ob koncu 
delavnice postavili na razstavo. 
Razstavo so popestrile tudi pri-
dne gospodinje, ki so pripravile in 

na ogled postavile svoje pekovske 
mojstrovine. Manjkalo ni različ-
nih potic, pletenic, velikonočnega 
kruha, špehovke, šunke v testu ter 
hrena in bokal vina, da so dobrote 
lažje šle po grlu.

»Prid'te, bomo pirhe barval, 
letos malo drugače«, je bilo naše 
povabilo udeležencem in obisko-
valcem, ki zadovoljstva in nav-
dušenja niso mogli skriti. Res je 
bilo malo drugače. Že na petkov 
večer se je v nas prikradlo toplo in 
veselo vzdušje pred velikonočni-
mi prazniki.

Darja Mlakar, 
Društvo Zapotok,

Sekcija za zdravo življenje

Na letošnji delavnici barvanja pirhov, ki jo je Društvo Zapotok, 
Sekcija za zdravo življenje, pripravilo v petek, 29. marca 2013, smo 
poleg barvanja pirhov dali poudarek tudi izdelavi velikonočnih 
pogrinjkov in razstavi vsega ustvarjenega skupaj z velikonočnimi 
kulinaričnimi dobrotami. 

Aranžma iz jajčnih lupin in mahu

Ustvarjalna delavnica 

Razstava izdelkov in velikonočnih jedi

otroci, ki so s starši prišli v svet 
zdravilnih rastlin in jih nato tudi 
použili. Takoj ko smo zavili v gozd, 
so na gozdno cesto kot zelen 
pajčolan metale svoje krošnje 
mogočne bukve. Ko ozelenijo te, 
vemo, da je pomlad tu, tako tudi 
letos Zeleni Jurij z njo ni zamujal. 
Med potjo smo poskušali mlade 
bukove vršičke in ugotavljali, da 
bi se v hudi sili tudi v gozdu dalo 
preživeti kakšen dan brez običaj-
nega obroka, ki smo ga navaje-

ni. Spoznavali smo še pljučnik in 
repuh, ki ju uporabljamo pri pre-
hladu. Tako nam je svetovala naša 
Pehta, ki se v novi obleki, ki smo jo 
dali izdelati, ni prav nič razlikovala 
od prave Pehte. 

V Ščurkovem grabnu nam je 
zastal dah, pa ne zaradi značilne-
ga vonja, ki ga ima čemaž, temveč 
zaradi zelenih pobočij na obeh 
straneh potočka, kjer se je v svoji 
značilni barvi tako razbohotil. 

Košarice in vrečke so bile kaj hitro 
polne. 

V treh urah smo se vrnili iz 
Ščurkovega grabna napolnjeni z 
energijo, ki nam jo je dal gozd, in 
polni prijetnih vtisov. Večina nas 
je bila v grabnu prvič. Prav gotovo 
nikoli ne bomo pozabili potoč-
ka, ki nas je vseskozi spremljal, 
in njegovih slapov. Kar nekajkrat 
smo ga morali prečkati, pri čemer 
smo si pomagali s kamni in brvjo. 

Za vedno so se nam v spomin 
vtisnila tudi zelena pobočja zdra-
vilnega čemaža. Ob povratku smo 
čemaž tudi okusili kot namaz na 
domačem kruhu z bučnim oljem 
in skuto. 

Lep je ta naš svet zdravilnih 
rastlin!  

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje ,

Društvo Zapotok
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Predavanje o (ne)znani  
Minki Govekar

V aprilu je na Igu kulturna 
antropologinja in etnologinja 
Ana Vrhovec pripravila preda-
vanje o Minki Govekar, rojeni 
Vasič, nam bolj znani kot soprogi 
pisatelja Frana Govekarja. Minka 
Govekar (1874−1950) je bila po 
izobrazbi učiteljica, sicer pa neu-

trudna publicistka in aktivistka 
za pravice žensk. Poleg pisanja 
člankov za številne predvojne 
časopise in revije je eno njenih 
bolj odmevnih in nadvse prak-
tičnih del kuharska knjiga Dobra 
kuharica (izd. 1903). 

Predavanje, dopolnjeno z raz-
stavo o Minki Govekar, bo pre-
davateljica ponovila 27. junija na 
Igu v okviru Tedna vseživljenj-
skega učenja. 

Maja Zupančič

Snemanje oddaje Čez planke z Mojco Mavec − več o tem pa jeseni

Koncert ob 10. obletnici Borovničk 

Čestitamo!
Tavis Smiley je dejal: »Vsi smo tu z določenim namenom. Razmislite 

o svojem poslanstvu ter uporabite nadarjenost in talente, če ga želite 
uresničiti. Če boste ravnali tako, boste postali neskončen magnet za 
čudeže.«

Tak čudež v naši občini je Nadja Janežič. Po končani Srednji glas-
beni in baletni šoli v Ljubljani (splošna smer) je leta 2002 diplomirala 
iz glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Še istega 
leta je začela poučevati glasbeno vzgojo v Osnovni šoli Ig, danes 
pa uči na OŠ Antona Martina Slomška v Ljubljani.  Od leta 1994 do 
2001 je vodila mladinski cerkveni zbor Kyrie v župniji Ig, od leta 1999 
do 2005 pa je dirigirala Ženskemu pevskemu zboru Društva Fran 
Govekar Ig. Od leta 2003 vodi skupino Borovničke in zanjo napiše tudi 
kakšno priredbo. Obiskovala je seminarje za zborovodje, ki jih prireja 
JSKD. Zborovske izkušnje je pridobivala v zborih na srednji glasbeni 
šoli in akademiji za glasbo. Od leta 1998 do 2002 v Komornem zboru 
RTV Slovenija pod vodstvom Urše Lah, od 2002 do 2004 v Svetovnem 
mladinskem zboru, ki je gostoval po Evropi, Ameriki in Aziji, od 2004 
pa v Komornem zboru Ave. Leta 2004 je končala šestletno šolanje 
solopetja na Glasbeni šoli Vič-Rudnik v razredu prof. Pije Brodnik. 
Na državnih tekmovanjih mladih glasbenikov Slovenije, ki jih prireja 
TEMSIG, je prejela bronasto in dve srebrni priznanji. 

Društvo Fran Govekar Ig podeljuje svojim najbolj zaslužnim čla-
nom Govekarjevo priznanje. Letos ga je prejela Nadja Janežič, za 
kar ji iskreno čestitamo in ji želimo še veliko uspehov na glasbenem 
in osebnem področju. Čestitke pa naj veljajo tudi Borovničkam in 
Primožu ob njihovem desetletnem prepevanju. Navdušenimi smo 
nad vami! Srečno v novo desetletje!

Alenka Jeraj, 
predsednica Društva Fran Govekar Ig 

Čestitka
Iskrene čestitke pevski skupini BOROVNIČKE ob desetletnici delo-

vanja. Želimo jim še mnogo let ubranega petja. Obenem se jim 
zahvaljujemo za njihov dosedanji prispevek k razgibanemu kultur-
nemu dogajanju v dvorani Doma krajanov v Iški vasi.  

Ivan Žagar, 
SVS Iška vas

Koncert ob 10. obletnici Borovničk
Deset let je minilo, odkar smo 

se punce in Krispy zbrali ter zače-
li skupaj peti. Teh deset let pa 
smo želeli predstaviti tudi vam, in 
sicer na koncertu v Iški vasi 13. 4. 
2013. Poleg pesmi smo predstavili 
tudi oblačila, ki smo jih nosili kot 
Borovničke, ter priznanja, ki smo 
jih prejeli v teh letih. Predstavili pa 
smo vam tudi utrinke z nastopov 
in druženj.  Upamo, da ste tudi vi 
uživali tako kot mi.

Hvala vsem, ki ste z nami teh 
deset ‚borovničkastih‘ let in tistih 
prej. 
Hvala našim staršem, ki so nas 
spodbujali, nam dajali zgled ter 
omogočili, da smo vzljubili petje 
in pesmi. 
Hvala našim možem in fantom ter 
otrokom za potrpežljivost. 
Hvala vsem tistim, ki nas radi 
poslušate, in tistim, ki nam poma-
gate pri našem delu.

Tina Škulj
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Govekarjeva večera v marcu in aprilu
25. marca 2013 je potekal v 

knjižnici Ig 38. Govekarjev večer. 
Gostom so se predstavile pesnice, 
članice literarne skupine Društva 
Fran Govekar: Jožica Šubic, 
Alenka Jeraj in Zdenka Vinšek. 
Predstavitev del je potekala v 
prijetnem vzdušju, saj so pesnice 
izmenoma predstavile pesmi, ki 
so dosegle srca poslušalcev. Kljub 
različnemu žanru in tematiki je 
bila vezna nit vseh treh ustvarjalk 
paleta čustvenih izpovedi dožive-
tij, upanja, hotenja, pričakovanj. 
Pesmi so se dotaknile vsakogar 
skozi hudomušno pripoved iz 

mladostniških časov, resnosti lju-
bezenskega hrepenenja, izpovedi 
materinske ljubezni in doživljanja 
skrivnosti narave. 

Po literarnem večeru je sledilo 
odprtje razstave akvarelov iz likov-
ne delavnice, o likovni delavnici in 
razstavi je spregovorila mentorica 
Zdenka Vinšek. Delavnico je od 
oktobra 2012 redno obiskovalo 
17 slikark in slikarjev, članov likov-
ne skupine Društva Fran Govekar 
in nečlanica. Za razstavo so izbrali 
84 akvarelov, ki so predstavili vse 
vaje in tematike. Na razstavi je bilo 

mogoče spoznati različne tehni-
ke slikanja v akvarelu, kombinacij 
barv, igro barvnih odtenkov ter 
nekatere zakonitosti akvarela.

V ponedeljek, 22. aprila 2013, 
je v knjižnici Ig potekal že 39. 
Govekarjev večer. Predsednica 
Društva Fran Govekar Alenka 
Jeraj je vodila pogovor s pisate-
ljico Marijo Vesel, ki piše že nekaj 
let zgodbe iz polpreteklega in 
preteklega časa v našem pro-
storu. Letos je izšla njena prva 
knjiga z naslovom Lov na slepe 
trunke. V knjigi hudomušno opi-
suje življenje kmečkega človeka 
v Želimeljski dolini, patriarhal-
ne odnose in posledice prioritet 
kmečkega življenja za dekle, ženo, 
mater. Osrednja junakinja v roma-
nu je deklica, ki jo opisuje skozi 
odraščanje in odzivanje na okolje, 
ki lebdi med tradicionalnostjo in 
vplivom sodobne tehnologije. Ob 
predstavitvi izsekov iz knjige so 
poslušalci uživali nad avtoričini-
mi dovtipno napisanimi občutji in 
dogajanji njenih junakinj in juna-
kov. Avtorici je občinstvo zaželelo 
uspeh pri načrtih, da objavi še 
mnogo zgodb iz svoje zakladnice, 
ki jih piše, ko se ni treba posveti-
ti nalogam gospodinje, matere, 
žene.

Ob koncu literarnega dela se 
je predstavila likovna skupina. 
Na ogled so slikarke in slikarji 
postavili slike v tehnikah olje, akril 
in akvarel na temo Zanimivosti 
Iga in okolice. Slikarke in slikarji 
so ovekovečili stare in sakralne 
objekte, kozolce okoliških vasi: 
Škrilj, Strahomerja, Iške Loke, Iške, 
Matene, Iške vasi, Staj in sredi-
šča Iga. Razstavljajo: Anita Intihar 
Dimic, Julijana Peršič, Milan 
Šubic, Zvonko Dobovšek, Marija 
Franinovič, Dani Baznik, Zmago 
Werbole, Francka Železnikar, 
Minka Žagar, Vera Banič Vukadin, 
Marijana Rous Gojak, Lea Konc, 
Milan Zgonc, Izza Tehovnik, 
Živa Tehovnik in Zdenka Vinšek. 
Razstava je na ogled do 20. maja 
2013. Vabljeni, da si jo ogleda-
te tudi vi in prepoznate značilne 
stare stavbe in kapelice ter druge 
objekte iz naše okolice. 

Zdenka Vinšek
Foto: Tadeja Kavčič,  

Maja Zupančič
Gostje 38. Govekarjevega večera

Razstava slik, posvečenih ižanski arhitekturi

Vabimo vas na

40. Govekarjev večer
v ponedeljek, 20. maja 2013, 

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Odgovore na nekatera bistvena vprašanja o partnerskih 
razmerjih, ljubezni, zaljubljenosti, ljubosumju, varanju, 

spolnosti, ki si jih zastavlja prav vsak izmed nas, je 
mogoče najti v najnovejšem delu doc. dr. Luigija 

Varanellija: Vse, kar hočem vedeti o tebi: psihologija 
ljubezni in spolnega življenja. Vabljeni na klepet z 

avtorjem in predstavitev knjige. 

Odprli bomo razstavo  
Likovnega društva 2002 s Škofljice.

Razstava bo na ogled do 17. junija 2013.

Vljudno vabljeni!
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Prebujanje pomladi z Nikito Xeverjem

Ob prebujanju težko pričako-
vane pomladi smo se na petkov 
večer zbrali na medgeneracijskem 
druženju literarnega večera z 
Nikito Xeverjem. Hostesa Karmen 
je sprejemala goste, naša dekle-
ta so pripravila čudovit, intimen 
ambient, v katerem so se preple-
tali sveže cvetje, odličen pogri-
njek s samopostrežnim bifejem 
z jedačo in pijačo, v soju sveč pa 
so sijale slike slikarke Adele Petan.

Nikitov večer poezije, preple-
ten z glasbo in slikarstvom, je 
bil zastavljen tako, da je Nikita 
nekaj svojih pesmi zaupal v branje 
nekaterim našim udeleženkam in 
tako so nas dekleta razveselila 
z branjem njegove pesmi, ki so 
jih brale vsaka pod vtisom svoje 
življenjske zgodbe. Marjetka nas 
je očarala s svojim žametnim gla-
som in plamenčkom, Marinka je s 
svojo nagajivostjo in navihanostjo 
govorila o sreči, Alenka nas je pre-
sunila s svojo globino in darom, 
Barbara pa je s svojo neustavljivo 
energijo prebirala pesmi o naših 
odnosih z bližnjimi in naravo.

Nikita je prestal že veliko težkih 

preizkušenj v svojem življenju, ki 
nam jih je približal s svojo poezijo 
in čisto, iskreno, močno, čustveno 
izpovedjo ob kateri sta ga spre-
mljala na kitari Martin Lunder, 
ki tudi poučuje kitaro, in Eva na 
citrah. Za fotoobjektivom pa sta 
stala Ado ter Nikitova najzvestejša 
oboževalka in podpornica žena 
Olga, ki je tudi poskrbela za jeda-
čo in pijačo.

S piscem preprostih življenjskih 
resnic, ki ga odlikuje neverjetna 
sposobnost, da težke življenjske 
preizkušnje preprosto prelije na 
papir ter iz njih črpa življenjske 
modrosti in preproste resnice, ki 
ganejo vsakega izmed nas, smo 
preživeli prijeten večer, na kate-
rem nas je Nikitova pripoved 
ganila na poseben način, kajti 
prav vsak izmed nas je v njegovi 
izpovedi našel delček sebe in svo-
jega življenja ter se na lastne oči 
prepričal, da čista, prava, iskrena 
ljubezen brez pogojevanja vse-
buje moč, da premaga vse težave, 
ki nas pestijo, da se moramo lju-
bezni do sebe, narave in bližnjih 

naučiti, jo prepoznati, sprejemati 
in vračati. Ob kozarčku rujnega 
ter ob odličnih sladkih in slanih 
dobrotah smo se družili, prijetno 
klepetali in si delili svoje življenj-
ske izkušnje, zgodbe in pripove-
di. Kljub težkim preizkušnjam, ki 
jih premagujem vsak dan, smo 
večer preživeli v ozračju, polnem 
lepe, čiste, iskrene in pozitivne 
energije, z zavedanjem, da nismo 
sami  ter da ima vsakdo takšne 
in drugačne težave. Te izjemne 
kulturne prireditve se je udeležilo 
veliko število obiskovalcev, željnih 

takšnih dogod-
kov. 

Njegovo poezijo si lahko 
ogledate v njegovi knjigi v RTC 
Zapotok, medtem ko čakate na 
svoje prijatelje ali otroke. Več o 
dogodku pa si lahko ogledate v 
fotogaleriji spletne strani Društva 
Zapotok na http://www.srce-me-
-povezuje.si/drustvozapotok.

Barbara Močan,
SDDDO,

Društvo Zapotok

To je bil večer umetnosti − slikarstva, glasbe, poezije in kulinarič-
nih dobrot. Večer, ki je nahranil vse brbončice in naše duše.

Literarni večer v Zapotoku

Ludvik Golob
ODMEV MOKRCA

Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan!
Imaš veliko studencev, kjer voda izvira na dan.

Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan,
kako si krasan!

Z mnogo lepimi drevesi,
zdravilnimi rožami in gobami si posejan.

Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan!

Ti štalca si za prostoživeče živali,
pri Tebi v dolinah, hribih in vzpetinah hrano dobijo.

Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan!

Mokrc, Ti si s Kureščkom, lepimi vasmi
in bistro reko Iško obdan.

Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan!

Ko so tujci pohlepni k nam navalili
in razdejali naš rodni dom,

Mokrc odmev je dal.

Postal je dom junakov partizanov,
ki so se s pesmijo na ustih, ne glede na žrtve,

podali v boj proti tujcem in njihovim sodelavcem,
da osvobodijo narod svoj.

Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan!

Prebivalci podmokrških in podkureških vasi
so se kot en mož povezali s partizani

in se srčno vključili
v NARODNO OSVOBODILNI BOJ.

To območje je postalo pravi dom partizanov.
Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan!

Sodobno društvo ODMEV MOKRCA ohranja vrednote 
 in izročila NOB.

Odmev Mokrca doni široko po naši domovini Sloveniji.
Oj, Mokrc, Ti moj, kako si krasan,

kako si krasan!

Pesem Tvoja naj večno v naših srcih doni!
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Marljivo sta vadila angleške 
izraze z učiteljem iz jezikovne 
šole, ki je dvakrat tedensko pri-
hajal na učne ure le z njima. 
Skupaj z učitelji in sošolci v 
razredu sta spoznavala značil-
nosti in posebnosti države Velike 
Britanije. S psihologinjo Marušo, 
ki je pripravila vse povezano s 
programom in potovanjem, 
Ivanko in Grozdano, spremlje-
valkama in podpornima ose-
bama na usposabljanju, Urško 
in Žanom smo se vsakodnevno 
dogovarjali, načrtovali, kaj vse 
bomo vzeli s seboj, kako bo na 
letalu in se pobliže spoznavali, 
saj bomo daleč od domačih sku-
paj preživeli dva tedna.

In končno je prišel dan, ko smo 
se zbrali na Ljubljanskem letali-
šču Jožeta Pučnika, se precej hitro 
poslovili od domačih in se podali 
novim dogodivščinam naproti. 
Urška in Žan nista bila še nikoli 
tako dolgo z doma, še nikoli nista 
bila tako daleč, še nikoli nista lete-
la z letalom. Na letališču in na 
letalu nista skrivala vznemirjenja, 
a prav nič ju ni bilo strah. Med 
poletom sta gledala skozi okno in 
dobrovoljno klepetala.

Od letališča smo se še dobre 
tri ure z avtom peljali do vasice 
Toynton, kjer je Linkage College. 
Kljub pozni uri nas je tam pričakal 
gospod Graham Parkin. Peljal nas 
je v veliko staro hišo, skoraj dvo-
rec, ki bo naslednja dva tedna naš 
dom. Čakala nas je tudi večerja 
in prijazno pismo dobrodošlice z 
vabilom na jutranji zajtrk. Gospod 
Graham je nato vsako jutro po 
zajtrku prišel po nas in z nami 
preživel dan do poznega večera. 
Poskrbel je za program našega 

usposabljanja in tudi za prevoze 
med različnimi lokacijami.

Ogledali smo si Linkage 
College, spoznavali zaposlene, 
študente, si ogledali učilnice, 
opremo in sodelovali pri pouku 
računalništva. Obiskali smo raz-
lične bivalne enote pod okriljem 
Linkage Community Trusta v 
različnih mestecih okoli Toytona. 
Spoznavali smo stanovalce, zapo-
slene in potek življenja v njih. 
Spoznavali in ogledali smo si cen-
tralno jedilnico v Linkage Collegu, 
kjer študenti začnejo usvaja-
ti veščine za delo v gostinstvu, 
restavracije Manby Gatehouse 
v Manbyju, restavracije Bowling 
Green v Mablethorpu in novo-
odprto restavracijo v Louthu, 
spoznavali zaposlene in delo štu-
dentov v njih. Seznanili smo se 
tudi z delom v vrtnariji v Scremby 
Grangu, spoznali zaposlene in 
organizacijo dela delo študentov 
v njej.

S študenti Linkage Collega smo 
se tudi vključevali v širšo okoli-
co: prodaja izdelkov v trgovini v 
Horncastlu, kjer prodajajo svoje 
izdelke, se družili z mladimi iz bli-
žnjega mesta Spilsby v New life 
Christian Centru.

Po prvem tednu, ko smo se 
večinoma spoznavali in se raz-
gledovali, je v naslednjem tednu 
stekla akcija – praktično delo v 
gostinskih lokalih in vrtnariji. V 
gostinskih lokalih smo oblekli 
njihova delovna oblačila. Ves čas 
je bil velik poudarek na osnovah 
obnašanja in upoštevanja higi-
enskih in varnostnih predpisov. 
Seznanili smo se z zadolžitvami 
v strežbi in kuhinji ter se aktivno 

vključili v delovni proces strežbe 
in priprave jedi. Urška je bila naj-
bolj zadovoljna, ko je sama sku-
hala kavico na avtomatu, Žan pa 
je bil vesel, ko so mu dovolili, da 
odpre blagajno in da vanjo denar. 
V vrtnariji smo narezali sveže cve-
tje, iz njega naredili šopke in jih 
dostavili v trgovino. Zelo smo se 
razveselili, ko so prvi šopek skoraj 
nemudoma prodali. 

Gospod Graham in njegovi 
sodelavci so poskrbeli, da smo se 
seznanili tudi s turističnimi zna-
menitostmi v Lincolnshiru: obi-
skali smo več obmorskih mestec 
in se sprehajali po plažah, ki se 
močno razlikujejo od teh, ki smo 
jih vajeni, pa tudi morje je veli-
ko hladnejše kot pri nas. Ogledali 
smo si tudi mlin na veter, katedra-
lo v mestu Lincoln, v kateri je bil 
posnet del filma Da Vincijeva šifra, 
se vozili z različnimi turističnimi 
vlakci, in se udeležili ure strelja-
nja z lokom ter si ogledali mesto 
Skegness ponoči, ki je bilo okraše-
no kot pri nas pred božičem.

Ves čas našega bivanja v 
Linkage Collegu je za naše želod- 

čke skrbela prijazna Sara, inštruk-
torica strežbe v Collegu, ki nam 
je vsak dan pripravila zajtrk in 
skuhala dobro večerjo. 

Dva tedna v Linkage Collegu 
sta minila zelo hitro in ob povrat-
ku domov sta se naša mlada 
študenta na letališču London 
Stansted vedla, kot da je poto-
vanje z letalom njuno vsakdanje 
opravilo. Ko se je letalo spuščalo 
na letališče Jožeta Pučnika, me je 
Urška pocukala za rokav in dejala: 
»Pejmo nazaj v London.«

Urška in Žan znanje, pridoblje-
no na izobraževanju, s pridom 
uporabljata in nadgrajujeta z 
delom v gostilnici Druga violina 
na Starem trgu v Ljubljani, ki delu-
je v okviru CUDV Draga. Povabim 
vas, da si ju pridete ogledat.

Grozdana Bah Draksler

Izvedba tega projekta je finan-
cirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) 
je izključno odgovornost avtorja in 
v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije.

Učenca iz Drage na praksi v Veliki Britaniji

Prenos dobre prakse iz Velike Britanije

Usposabljanje oseb z motnjami v duševnem 
razvoju za delo na področju strežbe

Začetek letošnjega šolskega leta je bil za naša učenca Urško in 
Žana izredno vznemirljiv. Pripravljala sta se namreč na dvoteden-
sko izobraževanje v Veliki Britaniji. To jima je omogočil projekt 
Usposabljanje oseb z motnjami v duševnem razvoju za delo na 
področju strežbe (Prenos dobre prakse iz Velike Britanije), ki je 
nastal v sodelovanju CUDV Draga in Linkage Community Trusta.
Projekt je potekal pod pokroviteljstvom Centra RS za mobilnost 
in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 
v okviru Programa vseživljenjskega učenja – Leonardo da Vinci – 
Mobilnost. 
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Odprti dan šole 

Odraščam, pazi se me!

Gostje iz Srbije     Foto: Barbara Flajnik Poročilo o opravljenem delu na zaključni prireditvi  Foto: Barbara Flajnik

Pogovor o odraščanju                                                       Foto: Barbara Flajnik

V soboto, 6. 4. 2013, smo imeli 
odprti dan OŠ Ig. Na njem smo se 
ukvarjali z različnimi dejavnostmi. 
Ker je to dan, ko so na naši šoli 
tudi starši in drugi obiskovalci, 
smo zbirali denar za Šolski sklad. 

Denar smo zbirali s prodajo srečk. 

Ob 8. uri smo se zbrali v matič-
nih učilnicah in se o dnevu pogo-
varjali z razredničarko, potem pa 
je sledila malica. Nato so začeli 

Na Otroškem parlamentu, ki je 
eden od projektov Zveze prijate-
ljev mladine Slovenije, sodeluje-
va že nekaj let. Učiteljica Barbara 
Žgavec naju je povabila, da bi 
sodelovali  pri pripravi in izved-
bi programa na odprtem dnevu 
naše šole. Zamislili sva si osnutek 
in ga predstavili organizatorjem. 
Najino idejo je sprejela  skupina, 
zadolžena za pripravo odprtega 

dne. Sledilo je kar nekaj sestankov, 
na katerih smo osnutek programa 
skupaj dopolnjevali. Naš skupni 
cilj je bil organizirati dan, kakr-
šnega si želimo učenci. V program 
smo vključili pogovorne delav-
nice, ki so potekale brez priso-
tnosti učiteljev. Učiteljici Jolanda 
Španinger in Barbara Žgavec sta 
bili odgovorni za pripravo delav-
nic in moderatorjev ter njihovih 

pomočnikov. Po oddelkih smo se 
učenci sproščeno pogovarjali o 
odraščanju, saj je bila to tema 
letošnjega Otroškega parlamenta. 
Izbirali smo lahko med tremi pod-
temami: ljubezen, osamosvajanje, 
odnosi z odraslimi (Sine, čas je, 
da se pogovoriva! Pa saj znam že 
sam poskrbeti zase! Pa dej nehi 
mi že težit!).

Poleg pogovornih delavnic  so 
v športni dvorani potekale tudi 
športne igre. Na zaključni prire-
ditvi so predstavniki  učencev 
poročali o opravljenem delu in 
nastopili s kulturnim programom.    

Simona Purkat,  
Ana Cebe Podržaj, 9. b

prihajati starši. Učenci od 1. do 5. 
razreda so jim pripravili različne 
predstave in delavnice, lahko pa 
so se udeležili tudi športnih iger. 
Učenci od 6. do 9. razreda pa 
smo se pogovarjali o odraščanju. 
Pogovor je potekal drugače, saj so 
ga vodili sošolci moderatorji. 

Naprej je potekal v telovadni-
ci, vodila ga je Saša Einsiedler, 
predstavile pa so se tudi gostje iz 
Srbije, ki so v tem času bivale pri 
nas, z značilnim srbskim plesom. 
Imeli smo se lepo in se pogovorili 
o vsem, kar nas je težilo. 

Janja Jurjevič, 9. a



Začetek nastajanja risanke          Foto: Jožefa Antolič
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Petošolci ustvarili risanko
V podaljšanem bivanju smo 

pri učiteljici Jožefi Antolič učenci 
oblikovali prvi čisto pravi risani 
film. Najprej smo oblikovali in ski-
cirali zgodbo, potem smo nari-
sali ozadja in posamezne junake 
v različnih položajih. Nato smo s 
posebnim fotoaparatom in nekaj 
močnimi lučmi začeli ustvarjati. 

Morali smo risati in fotografirati 
vsak korak ter vsako spremembo 
posebej in počasi premikati po 
podlagi. Nato sta Jan in Tristan 
Junakom posodila še svoja glaso-
va. Posnel ju je Ciril Murn, ki nam 
je naredil tudi montažo z raču-
nalnikom. Imeli smo se zelo lepo. 
(Manca Č., Teuta T.)

Risali smo ozadja, vozila, junake 
v različnih položajih … Po nekaj 
torkih in petkih je nastala risan-
ka Padalska (ne)sreča, dolga 1 
minuto in 52 sekund. Niti sanjalo 
se nam ni, da bo tako zabavno.  
(Jan S.) 

Pa še oddahnili smo si. (Aljaž P.)

Naš prvi risani film si lahko 
ogledate tudi vi na spletni strani 
naše šole v galeriji likovnih izdel-
kov (http://www.osig.si/vec/likov-
na-galerija/444-mediji).

Pri Jožefi Antolič v podaljšanem 
bivanju pa že nastaja novi risani 
film Pasja šola. 

Odprti dan na podružnični šoli Tomišelj

Učenci in učenke so napisali 
nekaj svojih vtisov o programu in 
odprtem dnevu:

Z učiteljico smo se dogovorili, 
da bomo za odprti dan sami napi-
sali pesmice. Napisala sem pesmi-
co z naslovom Mačka in račka. Za 
starše smo pripravili tudi uganke 
o živalih. Izbrala sem si sinjega 
kita. 

Kaja Knavs Brandt, 2. razred

Za odprti dan smo se pripravlja-
li kar nekaj časa. Ko je prišel priča-
kovani dan − sobota,  smo starše 
lepo sprejeli. Ker so zelo dobro 
znali na kvizu, smo jih nagradili s 
pesmico Ti, moja rožica.  

Anja Pavšič, 2. razred

Učenci in učenke PŠ Tomišelj 
smo za odprti dan pripravili lep 
program. Pogovarjali smo se 
tudi o temi: Odraščam – pazi se 
me. Občutki so bili sproščeni, 
brez vsakršne treme. Program 
mi je bil zelo všeč, še posebej 
pesem Ti, moja rožica, ker sem 
del pesmi pela solo. 

Špela Zalar, 3. razred 

Ko smo se pripravljali na odprti 
dan, smo ob tem uživali. Povabili 
smo starše. Deklamirali smo jim 
pesmice in imeli kviz. Risali smo 
svoje starše. Narisala sem mamico. 

Manuela Ciber, 2. razred

V soboto, 6. 4. 2013, smo imeli 
odprti dan. Nastopil sem s svojimi 
pesmicami in sodeloval na kvizu. 
Mark Kušar, 3. razred

Prvič sem sam pred sošolci in 
starši pisal točke pri kvizu. To mi je 
bilo v veliko veselje. Narisal sem 
svojega dedka. Všeč mi je bilo, ker 
je bil dedek zadovoljen z mojo 
risbo. 

Adnan Jusić, 1. razred

Preživeli smo lep in poučen 
sobotni dopoldan. Preden pa smo 
odšli domov, smo se posladkali z 
dobrotami, ki so jih prinesli starši.

Lea Kert,  
učiteljica PŠ Tomišelj 

V soboto, 6. aprila 2013, je bil za učence in učenke PŠ Tomišelj 
poseben dan – dan odprtih vrat. Zjutraj ob osmi uri smo se zbrali v 
učilnici in ponovili program, ki smo ga pripravili za starše. Ob deseti 
uri smo že nestrpno pogledovali proti vratom in se veselili vsakega 
obiska. Imeli smo tudi srečelov. Zbrani prispevki so bili namenjeni 
šolskemu skladu.

Odprti dan šole v Tomišlju

Barbara Lemež



Iz starih plastičnih vrečk novi, uporabni 
etuiji, iz premajhnih majčk lepe, upo-
rabne, nosilne vrečke.

Foto: Brigita Stropnik A.
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Izdelava košare    Foto: Janez Kovač Izdelava mape     Foto: Janez Kovač

Šolski plesni festival
V petek, 12. 4. 2013, je na OŠ 

Ig pod vodstvom učiteljice Anite 
Jošt potekal že 2. šolski plesni 
festival. Tekmovalo je 76 učen-

cev po triadah. Tekmovanje so 
popestrile plesne točke plesal-
cev svetovno znane koreogra-
finje Mojce Horvat, navijaške 
skupine Pom pon pod vodstvom 
Simone Razdrtič, na svojo kore-
ografijo džez baleta pa nam je 
zaplesala Katja Štamcar, učenka 
9. razreda OŠ Ig. 

Na tekmi so sodniki izbrali prvih 
sedem tekmovalk iz vsake triade. 
Prvih šest tekmovalk iz druge in 
tretje triade pa so našo šolo zasto-
pale na področnem tekmovanju 
17. 4. 2013 na OŠ Sostro. 

Čestitke vsem nastopajočim 
plesalcem! 

Anita Jošt

Uvrstitve na šolskem plesnem festivalu
od 1. do 3. razreda od 4. do 6. razreda od 7. do 9. razreda
1. Katarina Malavašič 1. Zala Kučič 1. Vita Pirnat
2. Jerca Žučko 2. Lana Vrtačnik 2. Adna Nanić
3. Jana Čule Kecman 3. Ana Prislan 3. Pina Eržen
4. Taja Kočar Rožaj 4. Ana Božič 4. Anamarija Kastelic
5. Eva Dulmin 5. Katja Potočnik 5. Janja Malavašič
6. Špela Zdravje 6. Maruša Birsa 6. Vanessa Mujdžič
7. Taja Bratovž 7. Nežka Grmek 7. Urša Stražišar

Dan Zemlje
V ponedeljek, 22. 4. 2013, smo učenci predmetne stopnje obele-

žili svetovni dan Zemlje. Ukvarjali smo se z različnimi dejavnostmi 
s področja ekologije.

Osmošolci smo izdelovali okra-
sne košare in mape za shranjeva-
nje različnih dokumentov. 

Opis postopka izdelava 
okrasne košare: 

Sestavine oziroma pripomočki, 
ki jih potrebujemo – posebni noži, 
palica, lesen podstavek, šibje.

Na začetku nam je mojster nare-
zal lesene paličice, ki smo jih zabili 
v lesen podstavek. Nato smo vzeli 
čisto tanko šibje in začeli plesti 
košaro. Ko smo košaro končali, 
smo vzeli palčke, jih prepognili 
ter dali med pletenko, da se ne bi 
podrla. Okrasna košara za pirhe ali 
manjše stvari je bila gotova.

Matevž Žagar, 8. a

Opis postopka izdelave mape
Na začetku izbereš dva kartona 

formata A4 in ju zlepiš skupaj. Po 
vrhu položiš folijo in z likalnikom 
polikaš na obeh straneh, da se 

Ob dnevu Zemlje so ustvarjali učenci petih razredov:

sprime s kartonom. Na koncu z 
luknjačem narediš luknjo in skozi 
napelješ vrvico. Tako, mapa za 
shranjevanje različnih dokumen-
tov je nared.

Tom Legen, 8. a   

Dan Zemlje ni navaden dan,
Ampak
Nekaj posebnega.

Zakaj to ni vsak dan, 
temveč le en, eko dan!
Mogoče, ker vsem se
Ločevati ne da?
Jaz pa se trudim, da je vsak dan
eko dan.

Kaja Jakič, 5. c

En odpadek naravi škodo naredi,
Ko ga ne vržeš v smeti.
Odpadki naj po tleh ne ležijo,
Ločeno naj v zabojnikih tičijo.

Odpadek vrzi v pravi koš,
Ga poberi, če na tleh ga našel 
boš!
In tako narava čista bo ostala,
Jaz jo bom tudi varovala.
A najlepše bo, da se v čistem oko-
lju sprehajal boš lahko.

Marjetka Zupan, 5 .c 

Eko res sem rada,
Ker tako je prav.
Okoli mene vse je čisto,
Lepo.
Okrog in okrog
Grdo naj nikjer ne bo!

Ula Golob, 5. c

Eni smetijo, drugi čistijo.
Kako narobe je to.
O!
Lepa je le čista narava.
O, naša mati Zemlja rada je zdra-
va.
Grozen je ta svet s smetmi,
Izgovorov tukaj ni!
Jure je plastenko odvrgel,
A jaz sem jo pobrala in v zabojnik 
dala. 

Teja Zidar, 5. c 

Šola na Igu je zaplesala.                        Foto: Aleksandra Akrap
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PRAVLJIČNA JOGA
v sredo, 22. maja,  

ob 17. uri v Knjižnici Ig. 
Pravljična joga je vodena vadba, ki je posebej 
oblikovana za otroke. Otroci se skozi  pravljico 
učijo osnovnih jogijskih poz in se pri tem tudi 

zabavajo. Vadimo v udobnih oblačilih in bosi ali 
v nedrsečih nogavicah. Zaželeno je, da s seboj 

prinesete telovadno podlogo. 

Vodi Sabina Sopko

ENGLISH MIND LAB
Explore Your Garden

Knjižnica Ig
sreda, 29. maj, ob 17. uri

Poljudno-znanstvena delavnica  
Explore your garden je namenjena otrokom  
od 8. do 13. leta starosti z nekaj predznanja 

angleščine. Z otroki bomo na travniku in ob vodi 
odkrivali zanimivosti, ki jih skriva narava.

Vodi Špela Podkoritnik Mokorel

V soboto, 8. 6. 2013, ob 11.00
v Gasilskem centru Golo.

Po predstavi bo otroška delavnica.  
Izdelovali bomo Duhca!



Utrinek z ene prejšnih prireditev
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Vsebarjanska kulturno-etnološka prireditev

Z namenom iskanja motivaci-
je sožitja med človekom in nara-
vo, ozaveščanjem prebivalstva 
do ohranjanja kulturno-etno-
loške dediščine, povezane s pri-
jaznim obdelovanjem zemlje, ki 
je Barjanom skozi stoletja, poleg 
socialnega statusa, omogočala 
varovanje narave, ki je ohranila 
značilnobiotsko raznovrstnost, so 
predstavniki (predvideni nosilci 
organizacije) društev sprejeli odlo-
čitev oziroma obveznost, da bodo 
skladno z dogovorom organizirali 

Medobčinsko tekmovanje koscev 
in grabljic za pokal Ljubljanskega 
barja, in sicer enkrat letno vsak na 
svojem občinskem območju.

Ko so idejno zasnovo podprli 
tudi takratni župani posameznih 
'barjanskih' občin, smo v letu 
2005 na Barju ob Ižanski cesti (MO 
Ljubljana) organizirali prvo posku-
sno tekmovanje, sprejeli Pravila 
tekmovanja in nato 24. 9.2005 
tudi osnovni akt – Sporazum o 
organiziranju Medobčinskega tek-

movanja koscev in grabljic za pokal 
Ljubljanskega barja. 

Naj samo omenimo, da so v 
takratnem obdobju v Sloveniji in 
v Evropi že potekala tekmovanja 
koscev – posamezno, vendar se 
je prvič zgodilo, da je tekmovanje 
organizirano tudi med grabljica-
mi in ekipno med posameznimi 
lokalnimi skupnostmi.

Prva organizacija za izved-
bo Medobčinskega tekmova-
nja koscev in grabljic za pokal 
Ljubljanskega barja, je po žrebu 
pripadla občini Brezovica. Nosilec 
organizacije Otava na barju, 27. 
8. 2006 je bilo takratno Turistično 
društvo Podpeč-Jezero (zdaj ŠKTD 
Lokvanj). Sledile so občine Vrhnika 
(TD Bevke, KD Ivana Cankarja 
Bevke, ZIC), Škofljica (TD Škofljica, 
TD Lavrica), MO Ljubljana (ZOLB), 
Ig (TD Krim, TD Bober, TD Iška vas, 
DU Ig) in Borovnica (TD Borovnica, 
PGD Brezovica pri Borovnici).

Vsaka občina je podarila 
dogodku svoj lokalni pridih. Skozi 
sedemletno obdobje je postala 
prireditev turistično zanimiva 
(celotna predstavitvena ponud-
ba Ljubljanskega barja na enem 
mestu), vsebinsko kulturno obo-
gatena, družabno skoraj nepogre-
šljiva. Vsak od dosedanjih orga-
nizatorjev se je izkazal kot dober 
gostitelj. K temu je pripomoglo 
tudi ozaveščeno lokalno gospo-
darstvo.

Mogoče se sprašujete, zakaj 
opis zgodovine. Zato, ker se z 
letošnjo prireditvijo prvi krog v 
organizacij (KEP Barje) 'barjanskih' 
občin končuje. Letošnja gostite-

ljica in organizatorka je najmlajša 
občina na območju Ljubljanskega 
barja, to je Log-Dragomer. 
Tekmovanju se je pridružila takoj 
po ustanovitvi leta 2007. Gonilna 
sila pri spodbujanju kulturno- 
etnološke zavesti je KUD Kosec 
(Odbor za ohranitev kulturne 
dediščine in prikaz starih običajev 
Log-Dragomer), ki ga vodi Ludvik 
Rožnik. Vseskozi projekt pod-
pira tudi župan občine Mladen 
Sumina, ki je na letošnji prireditvi 
prevzel pokroviteljstvo. 

Prepričani smo, da bo letošnja 
organizacija na visoki ravni ter pri-
merna in zanimiva za vse ciljne 
skupine, ki tu živijo, upravljajo s 
prostorom, ustvarjajo novo doda-
no vrednost, spoštujejo naravno 
in kulturno dediščino ali samo 
občudujejo lepote Ljubljanskega 
barja. 

Pri soorganizaciji in medobčin-
ski koordinaciji tudi letos, tako kot 
celotno obdobje do zdaj, sodeluje 
ZOLB. 

Prepričani smo, da bo uspel 
dogovor med župani in nevladni-
mi organizacijami ter se bo pro-
jekt nadaljeval tudi v prihodnje, 
torej v drugem krogu. V tem pri-
meru bi bila v letu 2014 organiza-
tor in gostitelj Občina Brezovica. 

Jernej Korenčič, 
ZOLB

Mineva osem let, odkar so se na pobudo in idejno zasnovo 
Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega 
barja (ZOLB) prvič srečali predstavniki kulturnih, turističnih in 
športnih nevladnih organizacij, takrat šestih (Log-Dragomer je bila 
v postopku ustanavljanja) 'barjanskih' občin.

Kulturno-etnološka 
prireditev Barje 2013

Sobota, 1. 6. 2013 v občini  Log - Dragomer

 Program:
12.00  etnološka povorka
13.00  slavnostna otvoritev prireditve
13.30   7. Medobčinsko tekmovanje 

koscev in grabljic za pokal 
Ljubljanskega barja

15.30   kulturno-glasbeni program sedmih 
barjanskih občin

17.00    razglasitev rezultatov tekmovanja, 
podelitev pokalov in plaket

 Vzporedni program:
11.00    barjanska tržnica: turistična 

ponudba, drobna obrt, kmet. 
pridelki in izdelki, peciva 

11.00   razstava starih fotografij Log-
Dragomer skozi čas

18.00   družabni program s priznanimi 
izvajalci

Sodelujejo občine:  
Brezovica, Borovica, Ig, MO Ljubljana, Škofljica, Vrhnika in 

letošnja organizatorka ter gostiteljica Log-Dragomer.



t u r i z e m

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

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a j  2 0 1 3

2 3

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

Cerkvica sv. Jurija na Pungartu 
Razvalina cerkvice sv. Jurija na 

Pungartu nad Igom je preživela 
še eno hudo zimo – na novo se 
je zrušil ’le’ del zvonika, ki je sta-
tično že močno načet in grozi, 
da ne bo dočakal več veliko 
pomladi. Srednjeveško cerkev, 
ki so jo najverjetneje sezida-
li lastniki prvotnega ižanskega 

gradu, so v notranjosti krasile 
freske, na katerih je bila mdr. 
upodobljena legenda zavetnika 
cerkve sv. Jurija – ena redkih v 
naših sakralnih spomenikih. 

Znana je tudi zgodba o one-
čaščenju cerkve v času prote-
stantizma (opisuje jo Valvasor), 

ki jo je kmalu zatem na novo 
posvetil tedanji ljubljanski škof 
Tomaž Hren. 

Največji udarec, ki je privedel 
do današnjega stanja, pa je bila 
poškodba med drugo svetov-
no vojno. Od takrat je cerkev 
že skoraj 70 let prepuščena na 

milost in nemilost vremenskim 
razmeram. Ižanska župnija pa jo 
ohranja v zavesti svojega obče-
stva z vsakoletnim žegnanjem, 
ki poteka na bližnji jasi – tudi 
letos, 21. aprila. 

Maja Zupančič
Foto: Maja Zupančič

Na dan boja proti okupator-
ju, 27. aprila, smo v Turističnem 
društvu Kurešček organizirali 14. 
tradicionalni pohod z Rašice na 
Kurešček. Pohoda so se udeležili 
člani TD Kurešček in pohodniki 
od vsepovsod. Vreme je bilo kot 
naročeno, čeprav je bil napove-
dan dež. 

Letos smo se zbrali pri 
RTC Zapotok, saj je bil dostop 
do Doma borcev in mladine v 
Zapotoku onemogočen zaradi 
asflatiranja ceste. Pohodnike smo 
dočakali z glasbo, ki jo je pripra-
vilo Kulturno društvo Mokrc. Vsi 
udeleženci so dobili tradicionalno 
leseno žlico za spomin in vodo kot 
popotnico.

Po pozdravnem nagovoru pred-
sednice društva in vodje projekta 
Braca Vukosavljevića so se popo-
tniki odpravili. Z avtobusom so se 
odpeljali do Trubarjeve domačije 

na Rašici, kjer se je pohod tudi 
začel. Podali so se prek Malega 
Osolnika na Veliki Osolnik, nato 
preko Granjevice do Vodičnic in 
nato do vrha Kureščka, od tam pa 
so se mimo Planinskega doma in 
spomenika NOB spustili na cilj, ki 
je bil pred RTC Zapotok. 

Medtem so preostali člani pri-
pravili legendarni Lenkov pasulj in 
vegetarijanski pasulj tete Milice. 
Nekateri pohodniki so 15-kilome-
trsko pot prehodili v treh urah, 
nekateri pa so potrebovali kakšno 
uro več. Najhitrejši so tako prišli 
na cilj že okrog 12. ure, kjer sta 
jih dočakala pogostitev in veselo 
vzdušje ob glasbi.

Zahvaljujemo se Lenku, ki je 
kljub poškodbi skuhal odličen in 
nepogrešljiv pasulj, Mesarstvu 
Blatnik ter vsem, ki ste pomagali 
pri izvedbi pohoda.

Zuhra Jovanovič
Pohodniki na poti proti Kureščku            Foto: Ljubiša Bojović

14. tradicionalni pohod Rašica-Kurešček

Cerkvica sv. Jurija počasi izginja ... Poleg zvonika je najbolj ohranjen prezbiterij
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Iški vintgar – 'kanjon' reke Iške
Neotektonsko razlamljanje 

Neotektonika je področje tek-
tonike, ki obravnava najmlajša 
tektonska premikanja zemeljske 
skorje, ki so se dogajala v poznem 
terciarju in kvartarju. Čeprav so v 
tem času obstajali tudi orogenet-
ski (gorotvorni) premiki, je večina 
neotektonskih pojavov epiroge-
netskega značaja, ki zajemajo ver-
tikalna razlamljanja ter dviganja 
in grezanja posameznih delov 
zemeljske skorje.

Mišjedolski, Iškovintgarski 
in Rakitniški prelom so izred-
no pomembne tektonske raz-
mejitvene črte v južnem delu 
Barjanske kotline. Mišjedolski 
prelom je meja med Želimeljsko-
Ortneško in Krimsko-Mokrško 
grudo, Iškovintgarski prelom loči 
Mokrško od Krimskega hribov-
ja oz. Notranjsko od Dolenjske, 
Borovniški prelom pa loči dve 
pomembni tektonski enoti, 
in sicer: Krimsko-Mokrško od 
Vrhniško-Cerkniške grude, 
pri čemer je prva narinjena na 
Vrhniško-Cerkniško. 

Stratigrafija
Mezozojski sedimenti

Obravnavano širše obrobje 
barja, ki vključuje Mokrško in 
Krimsko hribovje ter Rakitniško 
planoto, je sestavljeno iz triasnih 
in jurskih pretežno karbonatnih 
kamenin (apnenci, dolomiti, kar-
bonatne breče). Pisane klastične 
kamenine se pojavljajo v skit-
skem in karnijskem delu triasne 
skladovnice, na površini pa jih 
opazujemo na Rakitniški planoti. 
V spodnjetriasnem delu triasne-
ga sedimentnega zaporedja se 
poleg pisanih klastitov pojavljajo 
še značilni pretežno rumenkasto 
sivi sljudnati dolomiti z nekaj več 
metrov debelimi vložki oolitnih 
apnencev v srednjem delu spod-
njetriasne skladovnice. V oolitnih 
apnencih se najdejo preseki polža 
Holopella gracilior, v bazalnih 
pisanih peščenjakih in laporov-
cih pa ostanki školjk Eumorhotis 
venetiana in Anodontophora 
fassaensis. Srednji in zgornji del 
spodnjetriasne skladovnice je 
zgrajen iz različno sivih pešče-
nih dolomitov, prav v vrhnjem 
delu so na obrobju barja dolo-
mitni apnenci in laporovci s pol-
žem Natiria costata, na Rakitni 
pa temni gomoljasti apnenci in 

laporovci s preseki omenjenega 
polža.

Na območju Rakitne in v dolini 
Zale so razgaljeni zelo svetlo sivi 
slabo plastnati dolomiti z vložki 
drobnostromatolitnega dolomita, 
ki pripadajo aniziju (srednji trias). 
Ostanki tega dolomita se najdejo 
tudi na samem južnem robu barja 
in v dolini Iške. 

Za zgornji del srednjega tria-
sa je značilna vulkanska dejav-
nost. Sledove aktivnosti vulkanov 
imamo na območju Kremenice 
med Igom in Pijavo Gorico, kjer 
se pojavljata temno siv dolomit 
in zelenkasti tuf. Med tufom se 
v zgornjem delu dobe do 5o cm 
debeli vložki sivega roženca.

V spodnjem delu zgor- 
njetriasne serije (cordevol) se 
zlasti v jedru borovniške antik-
linale pojavlja svetlo siv do bel 
debelokristalast dolomit z vložki 
debeloplastnatega grebenskega 
apnenca s številnimi preseki alg 
iz rodu Diplopora, zato ga imenu-
jemo diploporni apnenec. Zatem 
je sledila več milijonov dolga 
kopenska faza na koncu katere 
se je na Kopitovem Griču in na 
severnem bregu Podlipske doli-
ne izoblikoval bazalni horizont 
z oolitnim boksitom. Navzgor 
sledijo rdeči klastiti ponavadi s 
tremi nekaj metrov debelimi vlož-
ki peščenjaka in konglomerata, 
karnijsko stopnjo pa prek črnih 
apnencev zaključujejo temne 
plasti kjer se menjavajo dolomiti, 
dolomitni laporovci in skrilavi gli-
navci. Nad tem prehodnim pasom 
naštetih kamenin, ki pripadajo še 
h karnijski stopnji, leži formacija 
različno sivega do črnega, plast-
natega, pogosto laminiranega in 
drobnostromatolitnega glavnega 
dolomita, ki ga sledimo do kon-
takta zgornjetriasnega dolomita z 
mejnimi karbonatnimi brečami. V 
glavnem dolomitu dobimo med 
drugim tudi v Iškem vintgarju 
srčaste preseke megalodontidnih 
školjk (Megalodus), ki so značilne 
za zgornji del triasne skladovnice. 

Na prehodu triasa v lias so na 
obravnavanem ozemlju prevla-
dovale t. i. retoliasne karbonatne 
breče, sestavljene iz apnenčevih 
in dolomitnih odlomkov ter kal-
citnega in dolomitnega veziva. V 
srednjem delu spodnjejurske skla-

dovnice, kjer močno prevladujejo 
sivi plastnati apnenci, se pojavlja-
jo v različno debelih apnenčevih 
vložkih ali lumakelah zelo številne 
školjke iz družine Litiotidae med 
katerimi je najbolj znana vrsta 
Lithiotis problematica. Za biostra-
tigrafsko razvrščanje so pomem-
bne tudi foraminifere Orbitopsella 
praecursor. Ta apnenec so v kam-
nolomu Podpeč pridobivali za 
okrasni kamen znan kot ‚podpeški 
marmor‘. V profilu liasnih plasti 
med Podpečjo in Preserjem leži 
nad srednjeliasnim apnencem 
svetlo siv do bel debelozrnat 
dolomit z redkimi vložki drobno-
zrnatega temno sivega oolitnega 
apnenca, ki ga domačini upo-
rabljajo za žganje apna. Liasno 
serijo zaključuje paket temnih 
lapornatih gomoljastih apnen-
cev brez značilne favne ali flore. 
Strokovno imenujemo ta apnenec 
tudi marogasti ali lisasti apnenec. 
Lise v tem apnencu so posledica 
različnih kemičnih sprememb v 
času sedimentacije in po njej.

Med Bistro in Verdom leži kon-
kordantno na liasnih plasteh več 
sto metrov debela skladovnica 
oolitnih apnencev, ki je poimeno-
vana Verdski kompleks, ki vsebuje 
srednje jurske (dogger) in zgorn-
jejurske (malm) plasti. Večinoma 
gre za masivne, le redko slabo 
plastnate, praviloma dobro sorti-
rane oolitne apnence s številnimi 
foraminiferami in manj številnimi 
algami ter koralami in hidrozoji. 
V malmski skladovnici je prišlo 
ponekod do okopnitve in nasta-
janja boksitov, ki delijo malmsko 
skladovnico v spodnje- in zgornje-
malmski del. V doggerski skladov-
nici se v njenem spodnjem delu 
pojavljata foraminiferi Dictyoconus 
cayeuxi in Spiraloconulus per-
conigi, v zgornjem delu doggra 
in v spodnjem malmu pa fora-
minifera Protopeneroplis striata. 
Rahlo diskordantno na verdskem 
oolitnem kompleksu leži zgornje-
malmsko zaporedje apnencev in 
dolomitov z algo Clypeina jurassi-
ca. Od Vrhnike proti Logatcu in še 
naprej Planinskemu polju sledimo 
ob cesti spodnjekredne plasti, ki 
pa so že zunaj okvirja naših razis-
kav. 

Kvartarni sedimenti Iške doline
Neposredno vzdolž rek in rečic 

Ljubljanice, Iške, Iščice in potokov 
so se razvile obrečne aluvijalne 

ravnice. Gradijo najnižjo aluvijal-
no teraso, zato so večinoma pod 
močnim vplivom poplavne vode. 
Na mestih, kjer se pojavlja visoka 
talna voda, nastaja oglejena prst. 
Kulturne rastline na teh plasteh 
slabo uspevajo, zato jih pogosto 
poraščata obrečno grmovje in 
drevje, predvsem vrbe, topoli in 
jelše. Na površini iškega vršaja se 
je na pretežno karbonatni osno-
vi razvila rjava prst, ki je zaradi 
ravnega reliefa in rudninskih 
snovi rodovitna in primerna za 
kmetovanje.

Iški vršaj
Hudourniški potoki in reke 

imajo veliko erozijsko in nosilno 
moč. Na prehodu strme struge 
v odprto ravnino pri Iški in Iški 
vasi se nosilna moč Iške naglo 
zmanjša, tako da ta pretežni del 
materiala odlaga v pahljačasti do 
stožčasti obliki v smeri proti barju 
in še naprej proti severu. Tako je 
nastal znameniti Iški vršaj, ki skriva 
v sebi pomembne količine pitne 
vode, na njem pa je s prepere-
vanjem drobne frakcije vršajnega 
materiala, s spiranjem rjavih in 
rdečih ilovic z bližnjih pobočij ter 
z najdrobnejšimi delci, ki jih je 
prinesel veter, nastala rodovitna 
rjava prst, ki je pomembna za raz-
voj poljedelstva in živinoreje v 
tem delu barjanske ravnice. Iški 
vršaj in še zlasti njegov rob, kjer 
so nanizani kraški izviri, so že od 
nekdaj veljali za najugodnejše 
in najprivlačnejše predele za 
poselitev.

Nastanek vršaja
Omenili smo že, da se Iška 

dolina pri Iški in še bolj pri Iški 
vasi najprej precej razširi, nato 
pa preide v odprto ravnino, ter  
da na mestu, kjer ozka dolina 
prehaja v širšo  dolino in nato 
v odprto ravnino, voda zaradi 
zmanjšanega strmca doline izgu-
blja sposobnost prenašanja bolj 
ali manj zaobljenega kamnite-
ga materiala, ki ga je prinesla s 
seboj, in ga nalaga v stožčasti ali 
pahljačasti  obliki, ki jo imenu-
jemo vršaj. Ker je razpadanje in 
preperevanje plasti na pobočjih 
stalen proces, moč vode pa zlas-
ti ob povodnjih dovolj divja in 
velika, da Iška ta material prinaša 
do barja, je proces nanašanja ter 
odlaganja rečnega materiala in 
s tem obnavljanja Iškega vršaja 
neprekinjen. Največji strmec so 
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imeli vodotoki v srednjem delu 
pleistocenske dobe, ko se je v 
tem delu Barjanske kotline vršajni 
proces tudi začel. Največ mate-
riala so dala strma pobočja, ki 
so omogočala gravitacijski padec 
razpadlega materiala v rečno stru-
go, največ v obliki podorov.

Geološki profil Iškega vršaja 
Iški vršaj je največji in najbolj 

tipičen vršaj na območju  celot-
nega Ljubljanskega barja.  
Dosedanje raziskave barja in še 

posebej raziskovalna in upora-
bna vrtanja jugozahodnega 
Ljubljanskega barja so pokazala, 
da so holocenske plasti, ki jih ses-
tavljajo različne gline, polžarica 
ali jezerska kreda, šota, črnica in 
poplavni sedimenti, debele do 20 
metrov, na površju iškega vršaja 
pa je le rjava več deset centime-
trov debela glineno-peščena prst. 

Pleistocenski del geološkega 
profila iškega vršaja se v globi-
no nadaljuje s prodom in pes-
kom, v katerem prevladujejo 

dolomitni prodniki, manj pa je 
prodnikov peščenjaka. Debelina 
tega horizonta, ki odgovarja 
zgornjemu vodonosniku, je 13 
metrov. Navzdol se pojavljajo v 
debelini 7 metrov različne gline z 
rastlinskimi ostanki  in mehkužci. 
Od 40. metra navzdol pa vse do 
kontakta kvartarnih sedimentov 
s triasnim dolomitom na globini 
116,80 m se menjavajo prodovi, 
peski in gline. Opisane pleisto-
censke plasti od globine 40 m 
do dolomitne podlage pripadajo 

spodnjemu prodnemu vodonos-
niku iškega vršaja. Z raziskovalnim 
vrtanjem je ugotovljeno, da sta 
tudi na območju iškega vršaja dva 
vodonosnika med seboj ločena z 
do 10 m debelo plastjo glinenih 
neprepustnih plasti, na globini 30 
m pa je navrtana plast rdeče rjave 
gline, podobne tistima dvema 
na želimeljskem in borovniškem 
vršaju.

(konec prihodnjič)
Stevo Dozet, 
dr. geologije

Od kod so prišle vse te muce?

Brezdomne mačke niso pro-
blem samo v mestih, temveč tudi 
na deželi, in ta problem je večini 
ljudi skrit. Tavajočega, brezdo-
mnega psa marsikdo opazi, za 
mačko se le malokdo zmeni. 

So povsod okrog nas. Na 
smetnjakih, pod avtomobili, 
v kleteh, zapuščenih vikendih 
in hišah, na obrobju gozdov ... 
Večina ljudi hodi mimo njih in se 
zanje ne zmeni, mnogo jih podi, 
redki jim pomagajo. Mačke so na 
slabšem kot psi in druge živali. 
Ljudje se žal še vedno prema-
lo zavedamo pomena in odnosa 
ČLOVEK-ŽIVAL.

Kaj lahko vsak stori v svojem 
okolju?

Presenetljivo majhna je ozave-
ščenost ljudi, kaj povzročajo npr. 
s tem, da neodgovorno puščajo 
svoje nesterilizirane/nekastrira-
ne živali prosto in brez nadzora 
hoditi po okolici. Z uravnavanjem 
populacije preprečimo nepotreb-
ne evtanazije mačk v zavetiščih 
in v okolju, kjer živimo, ter zmanj-
šujemo prenose bolezni v prešte-
vilni populaciji (npr. levkoza in 
mačji aids).

Poskušajmo torej ob vsaki 
primerni priložnosti prijazno 
in nevsiljivo poudarjati in razlo-
žiti potrebo po STERILIZACIJI/
KASTRACIJI vseh živali, ki niso 
namenjene za nadaljnjo vzrejo.

Lepo bo, če boste poskrbeli 
tudi za sterilizacijo ali kastracijo 
kakšne brezdomne živali. To niso 

'potepuške' mačke, kot ljudje 
pogosto zmotno mislijo, saj se 
ne potepajo po svoji volji, temveč 
zato, ker nimajo doma oziroma 
lastniki zanje ne skrbijo. Te živali 
niso same krive za svoje stanje, saj 
si niso izbrale takšnega položaja, 
da jih ljudje zanemarjajo. Lepo 
bo, če jih ne boste preganjali, 
temveč raje poskrbeli zanje. 

Kastracija in sterilizacija sta v 
dobro VAS, vašega LJUBLJENČKA 
in okolja.

Zakaj za vašega ljubljenčka? 
Sterilizacija in kastracija zmanjšata 
tveganje za določene bolezni ter 
raka razmnoževalnih organov pri 
samčkih in samičkah. Kastrirane 
ali sterilizirane živali tako živijo 
dlje. Pri samičkah se prekine bre-
znanje in nervoza, pri samčkih pa 
markiranje in potepanje.

Zakaj za vas? Zmanjša tvega-
nje nezaželenih legel. Ne bo vam 
treba več skrbeti za neželene mla-
diče ali jim iskati dom.

Z uravnavanjem populacije 
preprečimo nepotrebne evtanazi-
je mačk v zavetiščih in zmanjšuje-
mo prenose bolezni v preštevilni 
populaciji (npr. levkoza in mačji 
aids). Ne bo vam treba več poslu-
šati  'mačjih koncertov' in tulje-
nja ob borbah mačjih samcev in 
vonjati  'mačjih vabil', ki jih pušča-
jo pred vrati zaljubljeni samčki. 
Mačke ne bodo več podvržene 
okužbam z nalezljivimi mačjimi 
boleznimi, ki so lahko tudi smr-
tne, posledicam paritev in prete-

pov (bolezen, zdravljenje, pogin). 
Poleg tega boste prihranili denar, 
saj vam ga ne bo treba porabljati 
pri veterinarjih za zdravljenje, ker 
mačka ali maček ne bosta pod-
vržena boleznim, ki bi jih lahko 
dobila ob stiku z necepljenimi in 
nezdravimi tujimi mački.

Zakaj za okolje, v katerem 
živimo mi in naši ljubljenčki? 

Brezdomne živali so resen pro-
blem. Uničujejo lastnino, širijo 
bolezni in stanejo veliko denarja, 
da se jih nadzira. Grozljivo je, da 
evtanaziramo živali zaradi naše-
ga neodgovornega ravnanja – 
nenadziranega parjenja živali. Z 
obema posegoma boste prepre-
čili nezaželena legla ter bolezni, 
ki so najpogostejše prav pri 
zapuščenih živalih, ki lahko 
te bolezni prenesejo tudi na 
našega ljubljenčka. Če brezdo-
mne živali le hranimo, jim nudimo 
le lažno varnost, zaradi katere se 
množijo še bolj, kot bi se sicer. 

Kar pa ni nezanemarljiv podatek, 
kajti …

En sam par mačk in njuni mladiči 
lahko skotijo kar okoli 420 tisoč 
mladičkov v samo sedmih letih!

Zakon o zaščiti živali, 11. člen, 
1. odstavek:

Skrbnik hišnih živali mora z 
zagotovitvijo osamitve, kontra-
cepcije, sterilizacije ali kastracije 
živali preprečiti rojstvo nezažele-
nih živali.

Društvo Zapotok bo v ta 
namen izdalo brošure o sterili-
zaciji in kastraciji mačk in psov 
ter nadaljevalo aktivnosti ozave-
ščanja o tej problematiki. Več o 
tem in akcijah ozaveščanja lahko 
najdete na spletni strani društva 
Zapotok http://www.srce-me-
-povezuje.si/drustvozapotok. 

Društvo Zapotok,
Sekcija za družbene dejavnosti 

in družbeno odgovornost

Nekatere od njihovih prednikov so sicer imele lastnike, ki so jih 
spuščali na prosto, ne da bi jih predhodno sterilizirali oz. kastrirali. 
Prišlo je do legla mladičev, ki so se morda skotili v kakšni temni 
kleti, zapuščenem vikendu/hiši, na obrobju gozda in kot po čudežu 
preživeli ter čez dobre pol leta ali najpozneje leto dni že poskrbeli 
za naslednje generacije brezdomnih mačk ...

D O B R O  J E  V E D E T I
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Predavanje o samoskrbi    Foto: Barbara Močan

Teden vseživljenjskega učenja 2013
Tudi Društvo Fran Govekar Ig pod koor-

dinacijo Društva Vita sodeluje v letošnjem 
Tednu vseživljenjskega učenja, ki traja od 1. 
5. 2013 do 30. 6. 2013. Vabimo vas na brez-
plačne prireditve, delavnice in predavanja:

•	 v	 ponedeljek,	 20.	 maja	 2013,	 ob	 19.00	 v	
Knjižnici Ig 

 40. Govekarjev večer – predstavitev knjige 
Luigija Varanelija Vse, kar hočem vedeti o 
tebi in razstava Likovnega društva 2002

•	 v	torek,	21.	maja	2013,	ob	19.00	 
v Mladinskem domu 

  Predstavitev knjige Trevorja Povella 
Poškodbe glave (dr. Veronika Trdan, pred-
sednica društva Vita)

•	 v	torek,	28.	maja	2013,	ob	20.00	 
v Mladinskem domu 

 Predstavitev kadrovske metode GE – 
HRM (Linda Grosman, Akademija GE – HRM)

•	 v	 četrtek,	 30.	 maja	 2013,	 ob	 20.00	 v	
Mladinskem domu 

 Zakaj nimam samozavesti in kaj lahko 
naredim, da to spremenim? (Mojca Stonič, 
specialistka za osebni razvoj – www.mojca-
-psihoterapija.com in insior.eu)

•	 v	 četrtek,	 6.	 junija	 2013,	 ob	 20.00	 v	
Mladinskem domu 

 Kako z energetsko medicino umirimo 
stresne situacije (Mojca Stonič, specialistka 
za osebni razvoj – www.mojca-psihoterapi-
ja.com in insior.eu)

•	 v	 ponedeljek,	 17.	 junija	 2013,	 ob	 19.00	 v	
Knjižnici Ig 

 41. Govekarjev večer – predstavitev knji-
žice Jezerska okenca se odpirajo in razsta-
va slik z naslovom Dediščina slikarja Veljka 
Tomana

•	 v	 torek,	 18.	 junija	 2013,	 ob	 20.00	 v	
Mladinskem domu 

 Kako okrepiti zdravje in s tem izboljšati 
življenje (Mojca Stonič, specialistka za oseb-
ni razvoj – www.mojca-psihoterapija.com 
in insior.eu)

•	 v	 soboto,	 22.	 junija	 2013,	 ob	 9.00,	 zbor	 pri	
Poti na Igu – ogled s kolesi 

 Ogled naravne znamenitosti barjanska okna 
 (DFG in Zavod za varstvo narave Slovenije)

•	 v	sredo,	26.	junij	2013,	ob	20.00	 
v Mladinskem domu 
 Identiteta – Ižanska kolišča na Unescovem 
seznamu svetovne dediščine (dr. Anton 
Velušček)

•	 v	četrtek,	27.	junija	2013,	ob	
20.00 v Mladinskem domu– 
predavanje z razstavo (Ne)
znana Minka Govekar 
(Ana Vrhovec)

Več na: www.drustvo-frangovekar.si
Dodatne informacije na: info@dfg.si

Samooskrba s Sanjo Lončar

Sanja nam je podrobno pred-
stavila logistiko oz. distribucijo 
hrane od proizvajalca do končne-
ga uporabnika – kupca. Izvedeli 
smo nemalo perečih podrobnosti, 
ki jih monopolisti spretno skriva-
jo za zakonodajo, pisano na roke 
dobičkonosni industriji na račun 
našega zdravja, ki jih skrivajo za 
nepopolnimi deklaracijami. Te 
podrobnosti so marsikomu dale 
misliti oz. ga napeljale na to, da 
bo treba ukrepati na ravni posa-
meznika, saj edino tako lahko pre-
maknemo zavest nas vseh in našo 
kolektivno zavest. Zavedli smo se, 
da smo veliko področij življenja 
zaupali v upravljanje drugim, zato 
je napočil čas, ko si priznavamo, da 
je treba marsikaj vzeti nazaj v svoje 
roke – od naše prehrane, zdravja, 
dela, prostega časa, ipd.

Mladi potrebujemo znanje in 
izkušnje, saj je neprecenljivo, da 
ti nekdo od starejše populacije 
pokaže, kako se pravilno obreže 
drevo. Vsi naši predniki so znali 

delati vse – vedeli so, kako se sezi-
da hiša, kaj se stori, ko povrže krava 
v domačem hlevu, in imeli so vsa 
potrebna znanja, ker so si morali 
pomagati sami. Danes ne znamo 
ničesar več sami in vse prepušča-
mo strokovnjakom za to in ono. 
Prednike pa je vse zanimalo zato, 
ker je bilo pomembno preživetje. 
Izjemnega pomena je, da naredi-
mo premik od španskih nadalje-
vank k izdelavi ognjičevega mazila, 
ki ga naredimo sami. Ohranitev teh 
znanj je dragoceno, prenos znanja 
na druge, da si pomagamo, da 
znamo, da se ohranimo.

Zato se je vredno potruditi za 
svoj košček zemlje oz. vrtička 
ter ga obdelati s svojimi roka-
mi, imeti kontrolo nad izvorom 
sadik in semen, kaj smo posa-
dili, v kakšno in kako obdela-
no zemljo sadimo in sejemo, s 
čim smo pognojili, kako pridel-
ke pobirati, kdaj je najboljši čas, 
kako jih shranjevati in kako delati 
zalogo. Z dinamiko vrtičkarstva 

lahko izboljšamo svoje zdravje in 
povečamo notranje zadovoljstvo. 
Kajti le stik z zemljo in naravo 
prinaša človeku notranje ravno-
vesje in zadovoljstvo, da smo z 
lastnim delom pridelali zdravje 
in s tem prevzeli odgovornost za 
naše zdravje in zdravje našega 
planeta v svoje roke.

Sanja nam je predstavila tudi 
nekaj diapozitivov in nam s prak-
tičnimi primeri iz svojega zele-
njavnega kotička razkrila tudi 
svoje male skrivnosti, ki jih je z 
veseljem delila z nami.

Izkupiček njenega predava-
nja oz. njen honorar je šel za 
projekt Hribci za otroška igrala v 
Zapotoku. Za to njeno  gesto se 
ji v Društvu Zapotok vsi skupaj 
najlepše zahvaljujemo.

Več o predavanju lahko naj-
dete na spletni strani društva 
Zapotok  http://www.srce-me-
-povezuje.si/drustvozapotok.

Barbara Močan,
SDDDO,

Društvo Zapotok

TOČKA 
VSEŽIVLJENJSKEGA 

UČENJA
v Medgeneracijskem centru, 

Troštova ulica 5, Ig

SVetoVanje:  
(5. junij, 12. junij 2013)  

od 8.00 do 14.00.
Vesna Mielitz, mentorica na točki 
vseživljenjskega učenja društva Fran Govekar Ig
Zunaj uradnih ur: vesna.mielitz@cdi-
univerzum.si
Telefon: 01/583-92-96
Naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 
Ljubljana
Več o brezplačnih možnostih izobraževanja v 
Ljubljanski urbani regiji: www.cvzu-lur.si

Na predavanju Sanje Lončar o samooskrbi smo se spoznali z 
osnovnim principom delovanja industrije v času globalizacije in 
kapitalizma, ki vplivata na nas in našo kakovost življenja na vseh 
področjih.
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Priložnost za delodajalce

Evropska sredstva za kadrov- 
ske štipendije 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR) je v okviru projek-
ta  Enotne Regijske štipendijske sheme 
(ERŠS) 29. 3. 2013 objavila na spletni strani 
www.rralur.si. Javni poziv delodajalcem 
za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo 
Ljubljanske urbane regije 2013/2014.

Vključitev v projekt, ki se izvaja že od leta 
2007, delodajalcem omogoča 50-odstotno 
sofinanciranje kadrovskega štipendiranja iz 
evropskih sredstev, kar je do danes izkoristilo 
že 62 delodajalcev iz Ljubljanske urbane regije.

Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se izvaja 
poenoteno po vsej Sloveniji z nosilci – regio-
nalnimi razvojnimi agencijami – je spodbuja-
nje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje 
gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. 
Štipendije se tako podeljujejo za konkretna 
delovna mesta – in sicer prioritetno za razvojne 
potrebe in perspektivne poklice v regiji.

Vsi zainteresirani delodajalci s sedežem ali 
poslovno enoto v Ljubljanski urbani regiji 
se prijavite na Javni poziv z dokumentaci-
jo, ki je dostopna na spletni strani RRA LUR 
www.rralur.si. Prijavite se tako, da oddate 
vlogo za javni poziv. Rok za oddajo vlog na 
RRA LUR po pošti ali osebno je 28. 6. 2013.

Dodatne informacije: 

mag. Liljana Drevenšek  
(vodja projekta), 
e-pošta: liljana.drevensek@ljubljana.si

Meta Koprivšek Tomažič  
(področni svetovalec), 
e-pošta: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si

Spletna stran: www.rralur.si
Tel.: 01/306-19-05

Projekt Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane 
regije je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada.

Vrhunski mesar na Igu

Mesnica Borisa Farkaša z Iga 
pobira vedno več nagrad

Ko je Prlek Boris Farkaš pred 
nekaj več kot desetimi leti prevzel 
mesnico na Baniji na Igu,  prebi-
valci Občine Ig nismo niti slutili, 
da bo ta čez nekaj let postala 
znana in priznana daleč naokoli. 
Boris Farkaš pravi, da je to posle-
dica dveh dejavnikov: trdega in 
kakovostnega dela, poštenega 
odnosa do strank, predvsem pa 
kakovostnega mesa in izdelkov. V 

mesnici na Baniji brez izjeme pro-
dajajo le sveže meso slovenskega 
porekla izbranih najboljših doba-
viteljev. In res – o kakovosti mesa 
se lahko prepričate vselej, ko sto-
pite v Borisovo mesnico. Meso 
je kompaktno, sveže in kakovo-
stno. Boris tudi sam prisega na 
zdravo prehrano in prepričan je, 
da se Slovenci preslabo zaveda-
jo pomena zdrave prehrane za 

zdravje, sam pa meni, da je bolje 
jesti manj, a tisto bolj zdravo.

Kakovost Borisove mesnice so kaj 
kmalu prepoznali tudi strokovnjaki. 
Podjetje Bisnode, družba za medije 
in poslovne in bonitetne informa-
cije, d. o. o. (sicer del mednarodne 
skupine Bisnode AB, največjega 
evropskega ponudnika poslovnih 
in bonitetnih informacij s sedežem 
v Stockholmu na Švedskem), je 
Borisovi mesnici podelilo certifi-
kat odličnosti AA, kar med drugim 
pomeni, da se po tej klasifikaciji 
uvršča med 2,97 % najboljših pod-
jetij v Sloveniji. Njegova mesnica 
spada med pet najboljših mesnic v 
Sloveniji. Tiste, ki pri njemu kupuje-
mo že nekaj časa,  to niti najmanj 
ne preseneča. Že dalj časa namreč 
vemo, da daleč naokrog ni boljših 
čevapčičev od tistih, ki jih prodaja 
Boris. Tudi drugi mesni izdelki so 
vredni vse pohvale.

Boris ta priznanja razume kot 
spodbudo za še boljše delo in 
za nadaljnji razvoj svoje mesnice. 
Nikakor ne želi zaspati na lovori-
kah. Razmišlja o tem, kako se še 

bolj približati zvestim strankam 
in obenem pridobiti nove. Tako 
bo v kratkem predstavil novost, 
skladno s katero bo vsak konec 
tedna dva do tri izdelke proda-
jal po izjemno ugodnih cenah. 
Od prvega maja dalje bo podalj-
šal tudi urnik mesnice, saj bo ta 
ob delavnikih odprta do 17. ure, 
odprti pa so tudi vse nedelje do 
12. ure. V poletnem času bo tako 
kot že do zdaj pripravljal meso za 
piknike, za večje količine pa po 
predhodnem naročilu strank.  

Če ne verjamete napisanemu, 
se lepega dne odpravite k Borisu 
ter se sami prepričajte o kakovosti 
svežega mesa in njegovih mesnih 
izdelkov. Zagotavljam vam, da 
vam ne bo žal in da se boste v nje-
govo mesnico še kako radi vrnili.

Boštjan J. TurkMesar Boris Farkaš in njegova ponudba

Vaški semenj Vas za 
nas vabi v Zapotok

Obveščamo vas, da v hribih organiziramo 
prvi vaški semenj Vas za nas, ki bo delo-
val po principu ekološke tržnice. Prvi vaški 
semenj načrtujemo 15. junija 2013 ob 9.00 
uri pred RTC Zapotok.

Če tudi vas kot ponudnika ali kupca zani-
ma kaj več o ponudbi in delovanju vaškega 
semnja Vas za nas, si več o tem oglejte 
na spletni stani društva http://www.srce-
-me-povezuje.si/drustvozapotok. Za več 
informacij nam pišite na elektronski naslov 
drustvo.zapotok.sdddo@gmail.com z zade-
vo Vas za nas in z veseljem vam bomo 
pomagali.

Barbara Močan,
Društvo Zapotok,

Sekcija za družbene 
dejavnosti in  

družbeno odgovornost

Priznanje Bisnoda
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Mandat 2013−2018
Nova vodstva prostovoljnih 
gasilskih društev v Občini Ig 
Gasilska zveza Ig, Gasilska ulica 39
Predsednik Tone Modic Kot 8
Poveljnik Andrej Auber C. na Kurešček 6

PGD Brest, Brest 22
Predsednik Marko Mramor Brest 15
Poveljnik Matej Mahkovec Brest 35 

PGD Golo, Golo 5a
Predsednik Jože Virant Golo 2
Poveljnik Jože Železnik Golo 17

PGD Ig, Gasilska ulica 39
Predsednik Tomaž Strle Čevljarska 6
Poveljnik Gregor Virant Dobravica 4

PGD Iška Loka, Iška Loka 25
Predsednik Andrej Žnidaršič Iška Loka 40
Poveljnik Uroš Čuden Iška Loka 18

PGD Iška vas, Iška vas 31
Predsednica Mojca Kučič Iška 144
Poveljnik Boštjan Gačnik Iška vas 113

PGD Kot-Staje, Kot 17
Predsednik Tone Pečjak Staje 19
Poveljnik Anže Možek Kot 13

PGD Matena, Matena 55
Predsednik Ivan Rupert Matena 43
Poveljnik Robert Peterlin Matena 25

PGD Škrilje, Škrilje 32
Predsednik Matej Lenič Škrilje 43
Poveljnik Jure Lenič Škrilje 43

PGD Tomišelj, Tomišelj 15
Predsednik Andrej Kuralt Tomišelj 11 a
Poveljnik Jure Mavec Tomišelj 70

PGD Vrbljene-Strahomer, Vrbljene 57
Predsednik Klemen Glavan Vrbljene 53 a
Poveljnik Matic Modic Vrbljene 44

Štab Civilne zaščite Občine 
Ig spremenil sestavo

Svoj mandat sta končala predsednik in poveljnik Gasilske zveze Ig. 

Na seji štaba CZ Občine Ig dne 
25. 4. 2013 so bili člani seznanje-
ni o dveh novih članih. Gasilska 
zveza Ig je izvolila novo vodstvo, 
predsednik je po novem Tone 
Modic, poveljnik pa Andrej Auber, 
nova funkcionarja zveze sta hkrati 
tudi člana štaba CZ Občine Ig.

Dosedanji predsednik GZ Ig 
Ivan Demšar in poveljnik Franc 
Bukovec sta končala mandat. 
Poveljnik štaba CZ Anton Pucihar 
je na seji predstavil nova člana 
ter se hkrati zahvalil za dolgo-

letno dobro sodelovanje Ivana 
Demšarja in Franca Bukovca. V 
18 letih sta skupaj z gasilci veliko 
pripomogla, da danes gasilstvo 
in civilna zaščita delujejo času in 
kraju primerno tudi z spodbuja-
njem izobraževanja in članstva. 
Poveljnik štaba Pucihar jima je 
izročil plaketo v zahvalo za dolgo-
letno delo in hkrati še povedal, da 
upa, da bosta z nasveti nadaljeva-
la tudi v prihodnje.

Andreja Zdravje, 
občinska uprava

Prostovoljno gasilsko društvo Iška Loka
prireja

gasilsko veselico
v petek, 14. 6. 2013, ob 20. uri.

Zabavala vas bosta skupina Calypso  
ter Boštjan Konečnik.

Dobimo se v Iški Loki v Senožetki.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
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Š P O R T

Tudi letos … čistimo 
Člani LD Ig smo tudi letos tako 

kot vsako leto sodelovali v čistil-
ni akciji. Tisto deževno aprilsko 
soboto smo se ob osmi uri zjutraj 
zbrali pred lovsko kočo v Dragi in 
kar takoj začeli. Nekaj članov je že 
od sedmih čistilo in pospravljalo v 
Mahu, preostali pa smo se posve-
tili dolini naše Drage.

Nenehno ozaveščanje, opo-
zarjanje in (menda tudi kaznova-
nje) do zdaj še ni obrodilo vidnih 
sadov. To potrjujejo številne polne 
vreče pobranih smeti in očiščena 
divja odlagališča. Lovci skozi vse 
leto skrbimo tudi za čim večjo 
mero čistoče v loviščih, sicer bi 

bilo odpadkov še veliko več. Prav 
z veseljem je pogledati, ko je 
vse lepo očiščeno, pograbljeno, 
ko prav čutiš, da narava zadiha 
s polnimi pljuči, čez dan ali dva 
pa je praktično na istem mestu 
kup nesnage, gradbeni material, 
odslužen pralni stroj in kopica sta-
rih gum za cel prvomajski kres. 

Lanskoletni v Mostiščarju obja-
vljen celostranski članek z naslo-
vom Smiselnost vsakoletnega 
čiščenja je bil sprejet pozitivno. Po 
odzivu sodeč, se jih je mnogo stri-
njalo z vsebino in tako kot jaz so 
pričakovali, da bo situacija letos 
boljša …

Tokrat bom krajši in bom končal 
z lansko mislijo.

Kaj nam je torej storiti?
Bomo še naprej vsako leto 

sodelovali v čistilnih akcijah ali 
bomo za neokrnjeno naravo 
poskrbeli še kako drugače? Bomo 
našim zanamcem še lahko pustili 
delček te lepote

…  ali pa bomo drugo leto spet 
začeli nekako takole:

Minilo je leto in dan, dočakali 
smo april in z njim veliko vse-
splošno čistilno akcijo očistimo 
Slovenijo.

Jani Šivc,
 Lovska družina Ig

Zbor pred akcijo – del članstva, ki je čistil v Dragi. Čiščenje jezu

NA KRATKO 
 

Spoštovane bralke in bralci Mostiščarja! Člani lovske družine 
Ig po dolgoletnem premoru letos organiziramo veliko lovsko 
veselico, ki bo 22. junija v Iški vasi, več pa v prihodnji številki. 
Prisrčno vabljeni!

10. obletnica – 
Maraton za Anno

20. aprila je društvo Anna v 
sodelovanju s CUDV Draga pripra-
vilo dobrodelni tek. Tekaška trasa 
je povezala več bivalnih enot cen-
tra Draga na območju Ljubljane, 
občin Škofljica in Ig. Nekateri člani 
ižanske tekaške skupine Aerotek 
smo pretekli šestkilometrsko 
traso. 

Ob 10.30 smo startali pod hri-
bom doma na Škofljici, cilj pa je 
bil pred domom v Dragi. Tam so 
nas s ploskanjem pričakali zapo-
sleni, tam živeči otroci in mlado-
stniki. 

Dobro so nas pogostili in pri-
pravili zanimiv kulturno-družab-
ni program. Kar težko se je bilo 
odpraviti domov, z veseljem se 
bomo še udeležili vaših tekaških 
prireditev. 

Tekli smo: Maja, Andreja, 
Mateja, Martina, Jana, Vesna, 
Tadeja, Marija, Lidija, Franci in 
Metka.

Jana Hribar 

Zadovoljni tekači



Igralci ŠK Ig, ki so igrali na glavnem turnirju.
Zmagovalci turnirja od leve: Tim Janželj (ŠK Ig - 2. mesto),  Samo Rožič (ŠK Ig - 1. 
mesto), Markoja Sebastijan (ŠK Komenda 3. mesto), Teja Vidic (najboljše dekle)
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11. jubilejni mladinski šahovski turnir Ig 2013 
V soboto, 30. marca 2013, je športna dvorana v osnovni šoli 

Ig ponovno gostila mlade šahiste iz vseh koncev naše države. 
Udeležili so se največjega mladinskega turnirja v Sloveniji zunaj 
programa ŠZS, 11. mladinskega turnirja v pospešenem šahu. 

Udeleženci so igrali v dveh 
starostnih skupinah: v starostni 
skupini do 8 let (17 udeležencev) 
in do 20 let (114 udeležencev). 
Tokrat se dvorana sicer ni šibila od 
udeležencev kot v preteklih dveh 
letih. Vzrok temu je deloma slabo 
vreme, gospodarska kriza in ne 
najbolj posrečeno izbran datum 
prireditve, saj je bila velikonočna 
sobota. Ob upoštevanju vseh teh 
dejstev smo bili organizatorji še 
vedno prijetno presenečeni, da je 
prišlo k nam več kot 100 mladih 
šahistk in šahistov. 

Mladi šahisti so se pomerili za 
medalje v starostnih skupinah do 
8,10, 12, 14, 16, 18 in 20 let – loče-
no za dekleta in fante. Za abso-
lutno najbolje so bili pripravljeni 
pokali.

Veseli smo, da je zmaga tudi 
letos ostala doma. Poslovilno, 
ker mu je bil to zadnji nastop 
na našem turnirju do 20 let, je 
popolnoma zasluženo zmagal 
Samo Rožič, član ŠK Ig. Drugo 
mesto je zasedel lanski zmagova-
lec Tim Janželj, član ŠK Ig, tretje je 
osvojil Markoja Sebastijan iz ŠK 
Komenda. Med najboljšo dvajse-
terico se je uvrstilo pet šahistov 

Iga – na četrtem mestu je pristal 
Domen Hiti, na osmem Jaka Čop 
in na sedemnajstem Lara Janželj. 
Pokal je prejelo tudi najboljše 
dekle Teja Vidic iz ŠK Komenda. 

Tradicionalno so na turnirju 
nastopili vsi najmočnejši domači 
igralci: Samo Rožič, Tim Janželj, 
Domen Hiti, katerim so se pridru-
žili nekoliko mlajši Jaka Čop, Lara 
Janželj, Maruša Čop, Nika Janželj, 
Miha Jelen, Martin Debevec, 
Klemen Mramor, Žan Bergant, 
Maja in Barbara Krajzelj, Tarkan in 
Tarik Arslanov in Anže Kavčič. 

Najmlajši so nastopili v skupi-
ni do 8 let: Anja Jelen, Leontin 
Kvržič in Jakob Merzel. Leontin 
je prejel pokalček za najmlajšega 
udeleženca in se dobro odrezal s 
polovico možnih točk.

Prejemniki medalj po posame-
znih starostnih kategorijah pri 
domačih so:
– v kategoriji fantje do 20 let – 

Samo Rožič (1. mesto),
– v kategoriji fantje do 18 let – 

Domen Hiti (1. mesto),
– v kategoriji fantje do 20 let – 

Tim Janželj (2. mesto),
– v kategoriji fantje do 16 let – 

Jaka Čop (2. mesto),
– v kategoriji dekleta do 16 let – 

Lara Janželj (2. mesto),

Sponzorji turnirja in Šahovski 
klub Ig so poskrbeli za to, da je 
vsak udeleženec turnirja prejel 
malico, čokolado, sok in krof. 

V prvi vrsti je za organizacijo 
ponovno zaslužen Frenk Župec, 
ki se je izredno potrudil s pred-
stavitvijo dela Šahovskega kluba 
Ig, tako da so k izvedbi turnirja 
prispevali domači in ponudniki iz 
bližnje okolice. Pomočnica ravna-
teljice OŠ Ig Andreja Župec je tako 
kot vsako leto priskrbela podporo 

Osnovne šole Ig in vložila ogro-
mno truda v izvedbo turnirja. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so 
pripomogli k izvedbi turnirja, in 
vabimo vse, da se nam pridružijo 
pri organizaciji 13. mladinskega 
turnirja Ig leta 2014.

Šahovski pozdrav!
Adrijan Rožič,

predsednik ŠK Ig

Tabela v nadaljevanju prikazuje uvrstitve članov ŠK Ig na turnirju:

Ime Kat ELO LRat T MBuch Mesto
Rožič, Samo MK 2134 2325 7.5 45.0 1
Janželj, Tim MK 2256 2323 7.5 44.0 2
Hiti, Domen MK 2120 2269 7 42.5 4
Čop, Jaka II 1654 2005 6.5 38.5 8
Janželj, Lara WI 1763 2087 6 38.0 17
Jelen, Miha IV 1555 1905 4.5 33.5 56
Janželj, Nika 1655 4 31.5 72-73
Debevec, Martin 1616 4 30.0 78
Arslanov, Tarkan 1500 4 26.0 84
Čop, Maruša 1732 3 27.0 96
Bergant, Žan 1589 3 23.0 101
Arslanov, Tarik 1500 2 22.5 109
Krajzelj, Barbara 1500 2 21.5 111
Mramor, Klemen 1500 2 21.0 112
Krajzelj, Maja 1500 1 17.5 113
Kavčič, Anže 1500 0 21.0 114
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Državno šahovsko mladinsko prvenstvo 
Slovenije 2013

Najboljšo uvrstitev članov ŠK Ig 
je dosegel Domen Hiti v kategoriji 
fantov do 18 let, ki se je s tretjim 
mestom zavihtel na zmagovalni 

oder. Zelo dobro se je odrezal 
tudi Jaka Čop, ki je ob prestopu 
v starejšo kategorijo osvojil peto 
mesto, kar mu tako kot Domnu 

omogoča nadaljnji nastop v sve-
tovni konkurenci. Lara Janželj ni 
ponovila lanskega uspeha in se 
je morala zadovoljiti s 6. mestom, 
kar pa je gotovo ne bo ustavilo na 
poti proti vrhu slovenskega žen-
skega šaha. Nika Janželj in Miha 
Jelen sta se zasidrala v sredini 
razvrstitve in se že pripravljata na 
naskok prihodnje leto, ko bosta 
lahko nastopila v isti starostni 
konkurenci. Prvenec je z nasto-
pom v najmlajši kategoriji doži-
vela Anja Jelen, kar je bil njen prvi 
turnir v počasnem šahu. 

Zadnji dan je bilo še državno 
prvenstvo v pospešenem šahu, 

nova priložnost za uspeha željne, 
da potrdijo svojo dobro uvrstitev 
s prvenstva v počasnem šahu ali 
pa popravijo vtis. Najbolje sta se z 
drugim mestom odrezala Domen 
Hiti in Lara Janželj. 

Čestitamo jim za uspeh!

Igor Jelen

Od leve proti desni: Lara Janželj, Domen Hiti, Nika Janželj, Miha Jelen, Anja 
Jelen in Jaka Čop.

V Murski Soboti se je končalo 20. mladinsko državno prvenstvo v 
šahu, kjer je nastopilo več kot 200 šahistk in šahistov. Šahovski klub 
Ig je na letošnjem Državnem prvenstvu mladinskih kategorij nasto-
pil s šestimi udeleženci in kar dva sta se kvalificirala na svetovno 
oziroma evropsko prvenstvo, kar je lep uspeh za mali šahovski klub 
ŠK Ig.

Vse podrobnosti in uvrstitve naših šahistov so zbirno prikazane v 
tabeli:

Šahist Skupina
Doseženo mesto v 

počasnem šahu
Doseženo mesto v 
pospešenem šahu

Domen Hiti do 18 let 3. mesto 2. mesto
Lara Janželj do 16 let 6. mesto 2. mesto
Jaka Čop do 16 let 5. mesto 13. mesto
Nika Janželj do 12 let 12. mesto 11. mesto
Miha Jelen do 12 let 18. mesto 8. mesto
Anja Jelen do 8 let 4. – 5. mesto 5. mesto

Predstavitvena delavnica

NORDIJSKE HOJE
v Knjižnici Ig,

sreda, 22. maj, ob 18.30.

Nordijska hoja je sproščena vzdržljivostna vadba, ki 
se je z lahkoto naučimo in za katero ne potrebuje-
mo posebne opreme. Spoznajte, v čem se nordijska 
hoja razlikuje od navadne, tako da jo preizkusite 
sami. Delavnica bo sestavljena iz teoretičnega dela, 
ki mu bodo sledile praktične vaje v bližini knjižni-
ce. Pridite primerno obuti in oblečeni, za palice je 
poskrbljeno. 

Organiziramo v sodelovanju  
s Športnim društvom Metulj. 

Prijave osebno v knjižnici,  
na 01/286-33-88 ali ig@mklj.si.

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

JAVNI RAZPIS
o koriščenju Športne dvorane Ig  

v sezoni 2013/2014

Več na spletni strani: www.obcina-ig.si.
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Vabilo na
strokovno voden  

pohod po  
gozdni učni poti Draga
s predstavitvijo drevesnega, grmovnega in 

zeliščnega sloja v gozdnem prostoru.

Pohod bo vodil Milan Podlogar  
z Zavoda za gozdove Slovenije.

Dobimo se pred lovsko kočo  
25. 5. 2013 ob 9. uri.

V primeru slabega vremena  
– dežja – pohod odpade.

Kontaktna oseba:  
Simona Zorko, GSM: 031/684-884

Lepo vabljeni!

Naravovarstveni odsek  
PD Krim

Pohod po Ljubljanskem 
barju ob reki Iški,

18. maj 2013.
Dobimo se ob 8.15 pred Gostiščem Kolišče v Lipah. Tiste, ki se boste pripel-
jali z avtomobilom, prosimo, da svoje jeklene konjičke pustite na parkirišču 
pri Zadružnem domu Barje, križišče Peruzzijeve in Ižanske ceste. Od tam bo 
organiziran avtobusni prevoz do Lip ob 8.00 uri. Do izhodišča pohoda vas 
pripelje tudi mestni avtobus 19b, ki krene iz Tomačevega ob 7.30.

Krenili bomo ob reki Iški pod vodstvom avtorja nove učne poti Okljuk geo-
grafa dr. Aleša Smrekarja. Zanimivosti iz ptičjega sveta na Ljubljanskem 
barju nam bo predstavil član Društva za proučevanje in opazovanje ptic 
Slovenije ob izhodišču Koščeve učne poti. Ustavili se bomo tudi na zadnji še 
delujoči žagi v Iški. V Iškem vintgarju nas bosta čakala zasluženo okrepčilo 
in avtobus, ki bo pohodnike odpeljal nazaj na izhodišče. Čaka nas okoli 13 
kilometrov hoje po makadamskih, asfaltnih ter poljskih in gozdnih poteh.

Priporočamo udobno pohodno obutev in pohodne palice. Ne pozabite 
tudi na pijačo in zaščito pred soncem ter dobro voljo. Mlajši udeleženci 
bodo lažje premagali pot s poganjalčkom ali kolesom.

Startnina 7 EUR, za otroke do 12 let 4 EUR. 

Startnina vključuje organiziran prevoz od Zadružnega doma Barje do Lip 
in od Iškega vintgarja do Zadružnega doma Barje, vodenje na pohodu in 
okrepčilo na koncu pohoda.

Za več informacij se lahko obrnete na  
Turistično društvo Barje ali KP Ljubljansko barje:  

T: 08/205-23-50 ali E-pošta: info@ljubljanskobarje.si

 

Krajinski park Ljubljansko barje_logo_cb.pdf   22.9.2010   13:15:59

Vabimo vas 

na sprehod po  

Zapotoški učni poti
Zapotok–Kurešček–Matajc–Vodičnice–Zapotok
25. maja 2013, ob 9.00 pri RTC Zapotok. 

Učna pot je nezahtevna, primerna za vse starostne skupine. 
Je tematska, označena in varna. Vodi po gozdnih poteh 
in stezah v dolžini pet kilometrov, po krajših postankih jo 
boste prehodili v dveh urah. 

Ob označenih točkah boste sami ali s pomočjo vodnika 
spoznali drevesne in rastlinske vrste, značilne za to področje. 
Ogledali si boste zeliščni vrt, ki je letos v nastajanju, ter 
naravne in kulturne znamenitosti v okolici Zapotoka. 
Vsebine boste odkrivali s tiskanim vodnikom.

Najmlajše udeležence učne poti bo ob koncu pričakal sam 
Martin Krpan, močan in samozavesten mož z Notranjske s 
svojo kobilico, ki je bojda nekoč z Dunaja tovoril sol prav po 
učni poti.

Prispevek je 5 EUR na osebo in vključuje enolončnico 
ob povratku, za otroke v spremstvu staršev je učna pot 
brezplačna.

Informacije in prijave na tel. št.: 
041/317-119 (Slavko), 041/535-037( Franc)

Organizira Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije or-
ganizira večerni izlet v Naravni rezervat Iški morost:

Koščev izlet  
na Iški morost

petek, 31. maja 2013.

Še niste videli kosca? Nič za to, le redki ga vidijo, lahko 
pa na večernem izletu v Naravni rezervat Iški morost sli-
šite njegovo petje. Med sprehodom po novi krožni učni 
poti bomo prisluhnili tudi drugim vrstam ptic, ki pojejo 
in se oglašajo v večernem času. Skoraj gotovo bomo slišali 
glasno petje slavca, morda pa tudi enakomerno petje reč-
nega cvrčalca in kobiličarja. Vodil nas bo Željko Šalamun.
Dobimo se ob 20. uri na mostu čez reko Iško med Bre-
stom in Tomišljem. 

Prijave in informacije na številki 01/426-58-75 
(vsak delavnik med 9. in 15. uro) ali elektronskem 

naslovu zeljko.salamun@dopps.si. Morebitne 
spremembe bodo objavljene na spletni strani društva 

www.ptice.si najpozneje na dan dogodka.
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3. razstava

LESENE IGRAČE
iz različnih koncev sveta

v nedeljo, 9. junija 2013, 
od 11. do 17. ure
v RTC Zapotok

Ogledali si boste razstavo lesenih igrač,  
prisluhnili predavanju o igračah 
in se udeležili otroških delavnic 

pod vodstvom pedagoga  
Mohorja Demšarja.

Vstop prost!

Prostovoljni prispevki bodo namenjeni  
za projekt 

Hribci za otroška igrala

Društvo Zapotok
Sekcija za zdravo življenje

IZDELAJMO SI  
POLETNI NAKIT

Knjižnica Ig,
sreda, 5. junij, ob 19. uri.

Naučili se bomo, kako izdelati nakit iz vrvice in bi-
serov – lahkoten in igriv nakit, ki ga boste nosile na 
morju ali pa vsak dan v letu. Število mest je omeje-
no, potrebna je predhodna prijava osebno v knjiž-

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

Delavnico vodi Darja Gabrijel.

ZAPOTOK 2013
Občina Ig,

Društvo Zapotok in
Svet vaške skupnosti Zapotok

prirejajo tradicionalno srečanje
za ohranitev izročil in vrednot NOB 

ter
 samobitnosti slovenskega naroda 

v soboto, 8. junija, ob 11.00 uri pred 
RTC Zapotok

ob 70. obletnici drugega pregona prebivalcev 
in

ponovnega požiga podmokrških vasi.

VLJUDNO VABLJENI!

Vabimo vas na

NEKAJ DIVJEGA,
na delavnico z Dariom Cortesejem, 
poznavalcem divjih rastlin, gurmanom,  
avtorjem mnogo knjig z recepti za pripravo divje hrane,

v soboto, 1. junija 2013, ob 10.00
v Rekreacijsko-turističnem centru Zapotok pri Kureščku.

Skupaj se bomo odpravili v naravo, gozd, na travnik, kjer bomo 
spoznavali znane in manj znane divje samonikle užitne rastline v 
našem okolju, jih nabrali ter v našem centru iz njih pripravili okusne 
jedi.

Trobentice v solati in kurja črevca v juhi so le začetek. Našli se bomo 
pred kulinaričnimi izzivi, kakršnih si prej nismo znali predstavljati.

Prispevek za delavnico je za člane Društva Zapotok 25 EUR na osebo, 
za preostale 27 EUR. Za otroke je delavnica brezplačna.

Obvezne prijave do zasedenosti mest sporočite najpozneje do 22. 
maja 2013 na tel. št. 041/222-312 Darji, kjer dobite še preostale 
informacije.

Vabljeni v svet divjih užitnih rastlin!
Organizira Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje
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Vabljeni na
STROKOVNO PREDAVANJE 

O GOBAh 
s strokovnjakinjo in poznavalko gob s strokovnim 
nazivom determinator mentor Majdo Jakše Ujčič

v petek, 14. 6. 2013, ob 18.00 uri  
v RTC Zapotok.

Na predavanju se bomo poučili, katere vrste gob so za 
naše območje značilne in kako jih pravilno nabirati, da 
zaščitimo gobje bogastvo. Pokukali bomo v gobji kodeks 
ter se seznanili z novostmi in smernicami zakonodaje 
doma in v sosednjih državah.

Društvo Zapotok
Sekcija za družbene dejavnosti in  
družbeno odgovornost

Harmonija uma,  duše in telesa

Vabljeni na mesečni dogodek brez naprezanja, nadzora in 
hotenja delovanja

   

GONG ZVOČNA KOPEL
v nedeljo, 9. junija 2013, ob 18.00 uri

v RTC Zapotok.
Prepustili se bomo zvokom in vibracijam gongov sedne, zemlje 
in plutona, shrutija, oceanskega bobna in zvončkov, ki bodo 
šli čez in skozi naše telo in s tem omogočili  obnavljanje in 
samozdravljanje našega telesa.

S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejico, nekaj za pod glavo 
in vodo. 

Prinesite vodo v steklenici, da boste lahko vibracijo gongov 
skozi meditacijo ujeli in jo odnesli s seboj domov. Ta vas bo 
potem podpirala še v naslednjih dneh. Prav tako lahko s seboj 
prinesete tudi kristale. 
Zvočna kopel bo potekala pod strokovnim vodstvom izvajalke 
Maje Kristan.

Prispevek na osebo je 4 EUR.
Obvezne prijave do zasedenosti mest sporočite teden dni pred 
datumom na 
tel.: 041/612 891 Maji ali na tel.: 041/222 312 
Darji. Pošljete lahko tudi SMS-sporočilo.
Primerno za vse starosti in nazore!

Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

Vabimo društva 
občine Ig na

TEKMOVANJE ZA POKAL

15. 6. 2013
Zapotok, Dom borcev in mladine

Po končanem tekmovanju bo 
druženje ob živi glasbi. 

Prijave zbiramo do 10. 6. 2013!

Več informacij in prijave na:
041 329 847, Momir Maksimović

041 949 677, Darko Cerar
tdkurescek@gmail.com

Kriteriji in pravila so objavljena na strani:
www.mojaobcina.si/ig/dogodki/hribovski-golaz-1.html

 

Vabimo vas na 

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV
Osrednjeslovenske Pokrajinske zveze društev 

upokojencev in

DRUGI DEL PRAZNOVANJA  
60-LETNICE DRUŠTVA,
ki bo v Vrbljenu pri gasilskem domu  

v nedeljo, 9. junija 2013, ob 11.00 uri.

Naše društvo tako srečanje – pevsko revijo – prireja tretjič. S čim večjo 
udeležbo bomo izkazali priznanje organizatorjem in tudi pozornost nasto-
pajočim upokojenskim pevskim zborom. Pevkam in pevcem pa želimo 
pokazati, da imamo radi zborovsko petje in da cenimo tiste, ki to znajo 
kakovostno pokazati.

Po nastopih pevskih zborov bomo nadaljevali z drugim delom praznova-
nja 60-letnice društva.

Pripravili bomo tudi bogat srečelov. Za ples bo poskrbel ansambel.
Za hrano na žaru in pijačo bomo poskrbeli upokojenci iz ižanskega društva.

Povejte tudi vašim sorodnikom, prijateljem ali znancem, vsi ste vljudno 
vabljeni! Za udeležbo je zaradi zagotovitve hrane, pijače in prostora potreb-
na prijava s prispevkom 4 € za porcijo na žaru s kruhom, ki jo boste prejeli 
na praznovanju. Prijave s plačilom sprejemajo vaši krajevni poverjeniki do 
ponedeljka, 27. maja 2013, lahko pa se 28. ali 30. maja 2013 osebno prija-
vite v Medgeneracijskem centru  na Igu,Troštova 5 od 16.00 do 18.00 ure.

PRIČAKUJEMO VAS!
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   REŠITEV ZA VAŠE TEŽAVE: 

       Amera, d.o.o., Golo 161, Ig 
 
   01 364 75 00 ali 041 393 674 
 
 DOBAVA IN MONTAŽA OKEN 
                             in/ali       
      IZDELAVA FASAD (TUDI OBNOVA). 
      Izvajamo tudi druga gradbena in vzdrževalna dela. 
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MALI OGLASI
V večjem naselju Občine Ig oddamo mlade mucke. Informacije 
na tel. 01/2802-306.

Kupim stoječo bukovino – Mokrc z okolico. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040/219-179, Matjaž

Star mizarski ponk, skrinje, omare, mize in druge stare pred-
mete, kupim. 031/878-351

Ugodno prodam 15 let star strešnik Bramac – 280 m2 z zračniki, 
krajniki, slemenjaki. Informacije na tel. št.: 041/594-293.

Ugodno prodam 1,5 m3 gradbenih plohov in 8 kom. opažnih 
elementov. Informacije na tel. št.: 041/594-293.

Kakovostne inštrukcije nemščine in angleščine nudi izkušena 
profesorica. Telefon: 051/312-001.

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

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je 29. 5. 2013.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
občin Grosuplje, Ig in Škofljica,  
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Uradne ure za stranke so na sedežu Občine Ig:  
ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 ure 
Uradne ure po telefonu so:  
od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/7888-750
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, so na sedežih občin ter na spletnih straneh občin 
in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v 
elektronski obliki na naslov: inspektorat@ob.grosuplje.si.

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

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 . Zahvala

Ob	 praznovanje	 moje	 90.	 obletnice	 se	 Vam	 vsem	
prisrčno	 zahvaljujem.	 Ženam,	 ki	 so	me	 obiskale	 s	
pesmijo	in	darili	ter	mi	polepšale	večer	–	nepozab-
no.	Še	enkrat	hvala	vsem	za	Vaš	trud	in	sočutje.	

Lepo	 vas	 pozdravlja	 Vaša	 vaščanka	 in	 občanka	 
Olga	Bažec	z	Golega.	
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BRA - mesto južno od Torina, BERKAKIT - rudarsko mesto v ruski republiki Saha, JARAK - večji kraj pri Sremski Mitrovici, 
NUNKA - belocveten pomladanski žafran
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SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

1. Fotografij ne vstavljajte med besedilo, ampak jih pošljite vsako 
posebej v obliki, kot ste jih prenesli s fotoaparata. Primerni so 
npr. formati jpg, tif. 

2. Za objavo so primerne fotografije velikosti najmanj 500 K. 
Manjše fotografije niso uporabne!

3. Ne pozabite pripisati avtorja fotografije in komentarja, ki ga 
želite imeti zapisanega pod njo. 

Slikovnega gradiva, ki ne bo ustrezalo zgornjim navodilom, žal ne 
bomo mogli objaviti. 

Uredništvo Mostiščarja

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki  

Mostiščarja je sreda, 29. maj 2013.

Prihodnja številka bo predvidoma izšla 14. junija 2013.

Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:  
mostiscar@obcina-ig.si

oz. na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Organizatorje prireditev naj spomnimo, da bo to zadnja  
številka Mostiščarja pred septembrom, zato svoje  
poletne prireditve najavite že v junijski številki.

ANTON VRHOVEC, 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

 Usoda je tako hotela
tebe, dragi oče, nam je vzela.
Zdaj mirno spiš, bolečin več ne trpiš,
v naših srcih pa živiš.

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu
  

JOŽETA KRAMARJA
iz Iške vasi
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem, sosedom, vaščanom in znancem, ki ste izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše ali v dober namen. 
Iskrena hvala gospodu Janezu Rupertu za poslovilne besede, 
gasilcem PGD Iška vas za stražo in pogrebne storitve.
Hvala gospodu kaplanu Janezu Žirovniku, gospe Silvi Dolinšek, 
pevcem in pogrebnemu zavodu Vrhovec. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

 Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo pridnih rok ostaja.

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu

ANTONA ZGONCA
s Kremenice 3, Ig

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta, dedka in 
pradedka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
znancem, vaščanom in prijateljem za izrečeno ustno in pisno 
sožalje, za besede v tolažbo in za tople stiske rok. Hvala vsem 
za darovano cvetje, svete maše in druge darove v dober 
namen. Iskrena hvala dr. Mariji Štefančič Gašperšič, sestram ZD 
Ig ter zdravstvenemu osebju Kliničnega centra in Onkološkega 
inštituta za njihovo nesebično pomoč v času njegove bolezni. 
Hvala gospodu Pozdercu za lepo opravljen obred in sveto 
mašo, Čebelarskemu društvu Ig in Upokojenskemu društvu 
pa se zahvaljujemo za poslovilne besede. Zahvala tudi gospe 
Silvi Dolinšek, Pogrebnemu zavodu Vrhovec in pevcem za 
lepo petje.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, ker ste 
našega dobrega ata v tako velikem številu pospremili na 
zadnjo pot.
Ata, pogrešali te bomo.

Vsi njegovi

Obvestilo Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

 
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu 
od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
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TURISTIČNO DRUŠTVO KRIM in OBČINA IG
vabita na

7. OBČINSKO TEKMOVANJE  
KOSCEV IN GRABLJIC,

ki bo v soboto, 25. 5. 2013, na Hipodromu Vrbljene. 
Tekmovalo se bo za NAJBOLJŠEGA KOSCA ter NAJBOLJŠO GRABLJICO V OBČINI IG.

 13.00–13.30 prijave
 13.45 žrebanje kosišča
 14.00 tekmovanje koscev
 14.30 tekmovanje grabljic
 16.00 razglasitev rezultatov in podelitev priznanj

Ocenjevalo se bo:
–  pri koscih: poravnavo kosišča, enakost reza, čas in splošni vtis
–  pri grabljicah: poravnavo in obliko kopic, čistočo grabljenja,  

čas in splošni vtis

Najboljših sedem koscev in grabljic bo zastopalo Občino Ig 
na 7. Medobčinskem tekmovanju koscev in grabljic za pokal 
Ljubljanskega barja, ki bo letos 1. 6. 2013 v občini Log-Dragomer.

Prijavni obrazci so na voljo na spletni strani občine Ig www.
obcina-ig.si. Za dodatne informacije pokličite 01/2802-318 
(Občina Ig) ali 041/838-850 (Janez Modic).

Tekmovalci tekmujejo s svojim orodjem in na lastno odgovornost.

V času prireditve si bo mogoče ogledati starodobna vozila, s 
katerimi se bodo člani Oldtimer kluba Škofljica pripeljali in tudi 
ustavili na hipodromu (od 13. do 15. ure).

Ljubitelji starodobnikov, kosci in grabljice ter vsi preostali, lepo vabljeni v soboto, 25. maja, ob 13.00 uri v Vrbljene!




