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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: Zimske radosti na Golem, foto: Mojca Ciber
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.

Spoštovani bralci in bralke!
Zima nam je letos postregla z obilico snega, ki je nekatere 

spravljal v obup, druge – zlasti otroke na zimskih počitnicah 
– pa v dobro voljo. Snežna odeja počasi kopni, poleg zvonč-
kov in trobentic pa bodo na plano (spet) pokukale smeti, ki 
jih nekateri brezvestno odvržejo v naravo. Zato bo tudi letos 
potrebna čistilna akcija, ki se je lahko udeležite na drugo april-
sko soboto. 

V februarju smo obeležili dva praznika, najprej državni kul-
turni praznik, ki mu je sledil še bolj ljudski pust – letos pri nas 
malo drugače, kot smo bili navajeni v prejšnjih letih. O obeh 
praznovanjih v rubriki Aktualno, na predzadnji strani pa še 
pustna reportaža. 

Med številnimi vabili na dogodke ne spreglejte tistih, ki so 
povezani z velikonočnimi običaji – velikonočna razstava TD 
Krim bo letos dvodnevna, ustvarjalne delavnice pa pripravljajo 
v knjižnici in Zapotoku. 

Prijetno branje vam želi Uredništvo Mostiščarja!

Koledar prireditev
sobota, 16. marec, ob 17. uri, Kulturna dvorana golo Proslava ob Krajevnem prazniku podmokrških vasi SVS-ji in društva podmokrških vasi

sreda, 20. marec, ob 17. uri, Knjižnica ig Dream in English MKL − Knjižnica Ig

sreda, 20. marec, ob 19. uri, Knjižnica ig Pridelovanje zdrave hrane po biološko dinamični metodi MKL − Knjižnica Ig

četrtek, 21. marec, ob 19. uri, dvorana Center ig − 3. nad. Večer z najstarejšim glasbenim instrumentom na svetu Društvo Fran Govekar Ig

petek, 22. marec, ob 19.30, Kulturna dvorana iška vas Gledališka igra Štajerc v Ljubljani Društvo Fran Govekar Ig

23.−24. marec, dvorana PgD Vrbljene-Strahomer Velikonočna razstava TD Krim

ponedeljek, 25. marec, ob 19. uri, Knjižnica ig 38. Govekarjev večer in razstava akvarelov Društvo Fran Govekar Ig in MKL

torek, 26. marec, ob 17. uri, Knjižnica ig Pomladno ustvarjanje MKL − Knjižnica Ig

torek, 26. marec, ob 19. uri, Mladinski dom ig Predavanje o Silvi Intihar ŽO SDS Ig

sreda, 27. marec, ob 17. uri, Knjižnica ig Pravljična joga MKL − Knjižnica Ig

petek, 29. marec, ob 17, uri, rtC Zapotok Ustvarjalna delavnica barvanja pirhov Društvo Zapotok 

2.–26. april 2013, Knjižnica ig Prodajna razstava izdelkov Zveze Sonček MKL − Knjižnica Ig

sreda, 3. april, ob 17. uri, Knjižnica ig English Mind Lab MKL − Knjižnica Ig

četrtek, 4. april, ob 19. uri, Mladinski dom ig Predavanje o Minki Govekar Društvo Fran Govekar Ig

petek, 5. april, ob 20. uri, rtC Zapotok Literarni večer z glasbo Društvo Zapotok 

nedelja, 7. april, od 10. do 17. ure, hipodrom Vrbljene 4. državna razstava psov vseh pasem Kinološko društvo Barje

ponedeljek, 8. april, ob 17. uri, Knjižnica ig Ura pravljic MKL − Knjižnica Ig

ponedeljek, 8. april, ob 19. uri, Knjižnica ig Predavanje Jožeta Majesa o zdravilnih zeliščih MKL − Knjižnica Ig

torek, 9. april, ob 18. uri, rtC Zapotok Predavanje Samooskrba − Vzemite življenje v svoje roke Društvo Zapotok 

sobota, 13. april, ob 20. uri, Kulturna dvorana iška vas Koncert Borovničk ob 10-letnici delovanja Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 20. april, ob 10. uri, CUDV Draga Dobrodelni tek Maraton za Anno Društvo Anna in CUDV Draga

Čistilna akcija 
Obveščamo vas, da je letošnja spomladanska 

čistilna akcija po Občini Ig predvidena v soboto, 
13. aprila. Podrobna navodila bodo vaški sveti, 

društva in družine dobili po pošti.

Seznam zbirnih mest po vaseh na str. 5.

Naredimo svoje okolje bolj čisto!
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ko pišem te vrstice, mi pogled 
nenehno uhaja skozi okno, kajti 
zunaj že kar nekaj časa močno 
sneži in nič ne kaže, da bo pone-
halo. Snežna odeja je iz ure v uro 
debelejša, na cestah pa vse večje 
težave, kot poročajo po radijskih 
postajah. Nič drugače ni na naših 
cestah. Obilno sneženje, kakršnega 
že dolgo ne pomnimo, povzroča 
kup težav tako voznikom kot tudi 
naši komunalni službi. Glede na 
klimatske spremembe pa bodo te 
težave čedalje pogostejše. Pa kaj za 
to, bo pomislil marsikdo. Saj vedno 
pride pomlad, ki stopi sneg, vsi si 
bomo oddahnili, kajti odšle bodo 
težave, ki so marsikomu dvigale pri-
tisk. Utihnili bodo telefoni, plugi in 
lopate bodo počivali do naslednje 
zime.

Kaj pa bo naslednjo zimo? Ista 
zgodba, iste težave, ker se ne upo-
števa predpisov in občinskih odlo-
kov o gradnji ograj, škarp, sajenju 
živih mej itd. Tu so največje težave 
zimske službe poleg vsepovsod 
parkiranih avtomobilov (na pločni-
kih, voziščih) in vozil, neopremljenih 
z zimskimi pnevmatikami.

Nekaj pripomb na delo komu-
nalne službe je bilo upravičenih, 
večina pa nikakor, saj moramo tudi 
občani upoštevati, kar nam velevajo 
zakonodaja, odloki in zdrav razum. 
Nikomur ne bo padla krona z glave, 
če bo nekaj več časa vihtel lopato in 
si počistil vhod na dvorišče, kajti to 
je naša dolžnost, nikakor pa ne dol-
žnost izvajalcev komunalne službe. 
Teh pripomb sicer ni veliko, je pa 
res, da so med tistimi, ki vsako zimo 
kritizirajo delo komunalne služ-
be, stari znanci, ki jih verjetno bolj 
motim jaz kot sneg na cesti.

Zaradi vseh teh težav se za zim-
sko službo porabi bistveno več 
sredstev, kot bi se jih, če bi bile 
stvari, ki jih omenjam, urejene skla-
dno s predpisi. Zato je treba nujno 
nekaj postoriti na področju nepra-
vilno postavljenih škarp, ograj itd. 
že v letošnjem letu, če se želimo v 
prihodnosti izogniti vsaj nekaterim 
zimskim težavam.

Upam, da bodo sredstva, ki so v 
letošnjem proračunu namenjena za 
zimsko službo, zadoščala, sicer bo 
treba pripraviti rebalans proračuna, 
to pa pomeni, da se sredstva pre-
nesejo na zimsko službo iz nekega 
drugega porabnika proračuna.

Kot ste seznanjeni, je v leto-
šnjem proračunu glavni poudarek 
na gradnji novega 12-oddelčnega 
centralnega vrtca, da zagotovimo 

sprejem vseh otrok. Zaradi tega je 
bilo treba sredstva za nekatere vse-
bine nekoliko zmanjšati, nekatere 
pa v letu 2013 povsem izbrisati. 
Izbrisane vsebine oziroma priredi-
tve so: Podkrimski pustni karneval, 
proslava ob občinskem prazniku 
in vse prireditve, ki so povezane s 
tem praznovanjem, revija pevskih 
zborov, Ižanski sejem in še nekaj 
drugih. Izbrisali smo vse tisto, kar je 
najmanj boleče, kar najlažje pogre-
šamo. Znižali smo sredstva za delo-
vanje društev in političnih strank ter 
nekaterih drugih porabnikov prora-
čuna, nismo pa zniževali sredstev za 
socialo, pri subvencioniranju avto-
busnih vozovnic, pri oskrbi s pitno 
vodo ter pri odvajanju in čiščenju 
odpadnih voda. 

Že v letih 2011 in 2012 smo zate-
gnili pas, če se lahko tako izrazim, 
pa so bili kljub temu vsi programi in 
projekti izpeljani. Prepričan sem, da 
bo tako tudi v letošnjem letu. 

Pri vsem tem zategovanju pasu 
pa je nekaj grenkega priokusa, 
kajti naše vrle poslanke in poslan-
ci v državnem zboru brez vsakega 
sramu in pomislekov ne glede na 
take in drugačne stiske državlja-
nov povečajo prihodke političnim 
strankam, kar je v teh kriznih časih 
nespremenljivo. Gre za nekaj manj 
kot tri milijone evrov, tolikšna pa je 
vrednost novega vrtca.

Lokacija objekta novega vrtca, ki 
ga tako težko pričakujejo predvsem 
starši, katerih otroci niso bili spreje-
ti, dviga kar nekaj prahu, a povsem 
brez potrebe in argumentov. 

Ko smo leta 2003 začeli pripra-
vljati strategijo razvoja prostorske-
ga reda Občine Ig, se je postavilo 
tudi vprašanje lokacije novega cen-
tralnega vrtca in tudi vseh drugih 
potrebnih družbenih objektov, kot 
so zdravstvene postaje, lekarne, 
knjižnice, večje trgovine, banke, 
dom starejših občanov, kulturne 
dvorane, gasilski domovi itd.

Po temeljitem pregledu prostora 
oziroma možnih lokacij za gradnjo 
novega centralnega vrtca je bila 
izbrana lokacija edino sprejemljiva 
zaradi mnogo dejavnikov:

– Za tako velik objekt in vse spre-
mljajoče površine (igrišča, parki-
rišča itd), ki so predpisani v nor-
mativih, je bilo treba zagotoviti 
parcelo velikosti vsaj 9.000 m2.

–  Del omenjene kvadrature parcele 
(5.000 m2) je že bil v lasti obči-
ne, pridobiti pa je bilo možno 
še 4.000 m2 sosednjih parcel z 
menjavo parcel v vasi Brest, kate-
rih lastnica je bila Občina Ig. To 

smo tudi storili.
–  Razbremeniti območje osnov-

ne šole in lokacijo starega vrtca 
nameniti šolski dejavnosti.

– Razbremeniti območje šole veli-
kega števila avtomobilov v jutra-
njem in popoldanskem času.

–  Omogočiti staršem kot tudi zapo-
slenim normalno parkiranje.

– Zagotoviti otrokom optimalne 
pogoje bivanja in igre v prije-
tnem okolju, kar ta lokacija tudi 
nudi.

– Varnost objekta pred poplavami.
– Čim manjši vpliv negativnih 

dejavnikov iz okolja na otroke in 
zaposlene. 

– Velikokrat je ta lokacija obsijana 
s soncem, ko se po barju plazi 
megla.

Vse druge lokacije, ki smo jih evi-
dentirali kot možne, ne nudijo tega, 
projekt pa bi bil tudi veliko dražji, 
ker so parcele v lasti fizičnih oseb 
ali države in bi jih bilo treba odku-
piti. Ko smo imeli leta 2007 javno 
razgrnitev novega prostorskega 
reda, ni bilo nobenih pripomb na 
to lokacijo, ko je bil nov prostorski 
red sprejet in so se začeli postop-
ki za gradnjo tega prepotrebnega 
objekta, pa vik in krik posameznih 
članov občinskega sveta in poskus 
ustvariti negativno mnenje glede 
te lokacije med občani. Res ne vem, 
kaj bi nekateri radi! Učiti bi se morali 
iz napak in v preteklosti se jih je 
naredilo veliko. 

V šestdesetih letih se je na 
povsem neprimerni lokaciji zgra-
dila nova šola, poleg nje nekaj 
pozneje vrtec in dovolilo se je, da 
se območje šole in vrtca pozida s 
stanovanjskimi objekti. Zaradi take 
prostorske politike sta oba zavoda 
ostala brez prepotrebnih zunanjih 
površin za izgradnjo igrišč in dru-
gih objektov. Elitno lokacijo, ki je 
bila najprimernejša za gradnjo šole, 
vrtca, zdravstvene postaje, kultur-
ne dvorane in drugih družbenih 
objektov (to je območje današnjega 
Izobraževalnega centra za zaščito 
in reševanje republike Slovenije), 
pa smo podarili (po domače šen-
kali) mestu Ljubljana. Teh napak se 
žal ne da popraviti, nove pa se ne 
smejo dogajati. 

Lokacija objekta novega vrtca 
ima poleg zagotovljene kvadrature 
še dovolj veliko vplivno območje 
za širitev, kjer ni možna pozidava z 
stanovanjskimi objekti. Če bi imeli 
boljšo lokacijo, bi se prav gotovo 
odločili zanjo. Lokacija pod gradom, 
ki so jo nekateri predlagali, pa je 

namenjena Domu starejših obča-
nov, ki ga tudi nujno potrebujemo. 

Graditi vrtec pri čistilni napravi 
(res sicer še nisem slišal, da bi kdo 
od smradu umrl) pa ne vem, če 
je ravno primerno, saj gre za naše 
bogastvo – OTROKE.

Drage babice in dedki, mamice 
in očki, vrtec gradimo za otroke, 
mar ne? 

Poleg gradnje vrtca pa je treba 
po Cesti na Kurešček zgraditi tudi 
vso manjkajočo komunalno infra-
strukturo (pločnik, kanalizacijo za 
elektro in telefonski priključek, 
fekalno kanalizacijo in urediti pro-
metno signalizacijo vključno s 
semaforji na križišču državne ceste 
in lokalne ceste na Kurešček), da bo 
objekt lahko funkcioniral in bo pot 
za otroke varna.

Poleg gradnje vrtca pa so v leto-
šnjem proračunu zagotovljena 
sredstva za nadaljevanje projekta 
izgradnje fekalne kanalizacije in 
obnove vodovoda Matena–Iška 
Loka, vzdrževanje občinskih cest, 
sanacija križišča v Tomišlju, dokon-
čanje del pri podružnični šoli Iška 
vas in še nekaj drugih projektov.

Zaradi gradnje vrtca pa v leto-
šnjem proračunu niso zagotovljena 
sredstva za asfaltiranje še preosta-
lih makadamskih cest (Barjanska, 
Škurhova, Rastuka, Ledine, Golc) 
in še nekaj krajših ulic po vaseh 
ter sanacijo ceste do pokopališča 
Tomišelj. Pri nekaterih teh cestah 
je nekaj težav z lastništvom, zato 
upam, da bomo te težave s skupni-
mi močmi rešili še v letošnjem letu 
in v proračunu za leto 2014 zago-
tovili sredstva za njihovo ureditev. 
Ureditev teh cest mora biti priorite-
ta v naslednjem proračunu.

Drage občanke, spoštovani obča-
ni, ob prazniku Občine Ig vam česti-
tam in hkrati želim, da je ta dan, 
čeprav brez prireditve, za nas vse 
pomemben mejnik v zgodovini.

Vsem ženam in materam pa 
čestitke ob materinskem dnevu.

Janez Cimperman,
župan 

Drage občanke, spoštovani občani,
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Župan sprejel predstavnike Direkcije RS za ceste

20. februarja je župan na delov-
nem sestanku gostil direktorja 
Direkcije RS za ceste Gregorja 
Ficka ter njegove sodelavce. 
Potekali so pogovori o stanju 
državnih cest na območju Občine 
Ig. Udeleženci delovnega sestan-
ka so se pogovarjali o prometni 
ureditvi pri poslovni coni Ig ter 
novem semaforiziranem cestnem 
priključku Ceste na Kurešček 

zaradi gradnje novega vrtca Ig. 
Pozornost so namenili tudi gra-
dnji obvozne ceste Ig–Staje do 
novega priključka na Ižansko 
cesto. Povedali so, da bo v leto-
šnjem letu saniran del Ižanske 
ceste na območju Mestne občine 
Ljubljana, obvoz pa bo primerno 
urejen in označen. 

Andreja Zdravje

Župan Janez Cimperman je gostil direktorja Direkcije RS za ceste 
Gregorja Ficka s sodelavci. 

 

Pogovor o državnih cestah v Občini Ig

18. seja občinskega sveta

Sledil je sklop štirih točk, pove-
zanih s spremembami cen odvo-
za odpadkov, ki jih je svetnikom 
predstavila Marina Valič iz pod-
jetja Snaga. Pojasnila je glavne 
razloge za dvig cen in spremembe 
pri obračunavanju, ki so posledi-
ca nove vladne uredbe. Glavne 
novosti za uporabnike (poleg 
sprememb cene) so tudi nova 
frekvenca odvoza – od 1. aprila 
dalje bodo črne zabojnike pra-
znili na tri tedne –, ter nova cena 
odvoza bioloških odpadkov (za 
tiste, ki nimate kompostnikov). V 
burni razpravi je svetnike zmoti-
lo predvsem to, da se cena viša, 
število odvozov pa zmanjšuje. 
V povezavi s tem jih skrbi tudi, 
kako bo to vplivalo na odlaganje 
odpadkov v naravo, v hribovskih 
delih pa na približevanja medve-
dov. Opozorili so še na zapletene 
elaborate, v katerih je Snaga argu-
mentirala razloge za spremem-
bo cen. Svetniki so nove cene 
potrdili, objavljamo jih v Uradnih 
objavah, termine odvozov pa bo 
Snaga uporabnikom poslala na 
naslednjem računu.

V nadaljevanju seje je poteka-
la obravnava Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč v 
Občini Ig, s katerim stopijo v velja-
vo nove vrednosti komunalnega 

prispevka − novost je, da so cene 
za komunalni prispevek poeno-
tene za celo območje občine. V 
razpravi je Zlatko Usenik opozoril 
na 10. člen odloka, po katerem se 
komunalni prispevek po novem 
obračunava tudi za gradnjo 
objektov, namenjenih kmetijstvu, 
ter ga označil za katastrofo za 
razvoj kmetijstva. Župan je poja-
snil, da to določa vladna uredba, 
ter, da bo možna delna ali celo-
tna oprostitev plačila, vendar bo 
morala občina sredstva ustrezno 
nadomestiti v proračunu. Svetniki 
so odlok soglasno potrdili. 

Pod 9. točko dnevnega reda je 
Marica Zupan predstavila nov pra-
vilnik o sofinanciranju prireditev 
turističnih društev, ki so ga pripra-
vili, ker so se v do zdaj veljavnem 
pravilniku iz leta 2007 pokazale 
določene pomanjkljivosti. Ena od 
sprememb je ta, da se lahko na 
javni razpis za turistične priredi-
tve prijavljajo tudi javni zavodi. 
Toneta Krnca (SDS) je zanimalo, 
zakaj je pri točkovanju programov 
vedno dikcija ‘do’, tj. do 50 točk. 
Marica Zupan je pojasnila, da gre 
za varovalke, saj je kakovost prija-
vljenih prireditev od društva do 
društva zelo različna. Na razpone 
v kakovosti prireditev je opozorilo 
še več svetnikov. Nov pravilnik je 

bil nato soglasno potrjen, skupaj 
z javnim razpisom ga objavljamo 
v tokratnih Uradnih objavah. 

Svetniki so nato obravnavali in 
potrdili še cene pomoči na domu 
za letošnje leto. Kot je pojasnila 
Polona Skledar iz občinske upra-
ve, je cena primerljiva s sosednji-
mi občinami, do razlik prihaja pri 
obračunavanju potnih stroškov 
oz. kilometrine – ta je na letni 
ravni za vse tri negovalke kar ok. 
20.000 eur. Tone Krnc je opozo-
ril na nekaj konkretnih primerov 
domnevnih nepravilnosti pri delu 
negovalk, ki jih bo občina preve-
rila. Predstavnica občine je poja-
snila, da urgirajo na vse težave, za 
katere izvedo, zato je pomembno, 
da negovanci, če do težav pride, 
takoj obvestijo pristojne na občini 
ali na zavodu za socialno delo. 
Stane Ostanek (Lista za podporo 
projektom občine Ig) je povedal, 
da ima kot zdravnik pri delu z 
negovalkami samo pozitivne izku-
šnje, in pohvalil dejstvo, da občina 
v celoti krije stroške za to storitev. 
Župan pa je ob tem izrazil skrb, da 
tovrstno – brezplačno −  pomoč 
nekateri občani, ki bi jo nujno 
potrebovali, zavračajo. Svetniki so 
cene nato soglasno potrdili. 

Nadaljnje tri točke so bile 
posvečene delu Nadzornega 
odbora (NO) in jih je svetnikom 
predstavila njegova predsedni-
ca Angelca Kuralt. Najprej jih je 
seznanila s poročilom o nadzo-
ru poslovanja režijskega obrata v 
letu 2011 – NO priporoča, da se 
pred podpisom pogodb opravi 
temeljit pravni pregled ter da se 

plačila ne dogovarjajo v pavšal-
nih zneskih. NO je opravil tudi 
nadzor gospodarjenja z občin-
skimi stanovanji in priporočil, da 
se oblikuje stanovanjska politika 
občine ter pripravi stanovanjski 
program. Poročili sta v celoti na 
vpogled na sedežu Občine Ig. Za 
konec je predsednica NO povzela 
še glavne točke letnega poročila 
o njihovem delu v lanskem letu. 

Sledila je dodatna točka dnev-
nega reda – svetniki so potrdili 
osnutek Odloka o podrobnih meri-
lih in pogojih za območje TO-4/SS 
Tomišelj po skrajšanem postopku. 
Gre za območje v Tomišlju, kjer je 
predvidena gradnja štirih stano-
vanjskih objektov in pripadajoče 
infrastrukture. Naslednjo točko 
dnevnega reda je vodil Franc Toni 
– gre za ‘reševanje’ TD Iška vas, 
ki se je znašlo na robu obstoja. 
Zaradi neporavnanih sodnih stro-
škov v tožbi za Iški vintgar, ki so jo 
pred leti izgubili, imajo blokiran 
TRR. Odbor za turizem, ki je zade-
vo urgentno obravnaval, meni, da 
je smiselno rešiti društvo, ter pre-
dlaga, naj občinska uprava najde 
sredstva v proračunu in omogo-
či normalno delovanje društva. 
Svetniki so ta predlog podprli. 

Med pobudami in vprašanji so 
svetniki spregovorili o težavah z 
zimsko službo in ureditvi prometa 
na Cesti na Kurešček po odprtju 
vrtca. 

Maja Zupančič

Prva letošnja seja se je začela z minuto molka v spomin na pre-
minulega predsednika občinske volilne komisije Franca Molana. 
Napovedanih 14 točk dnevnega reda so razširili še za dve točki. 
Po potrditvi novega dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje so 
se seznanili in potrdili sklep volilne komisije o imenovanju novega 
svetnika Zlatka Usenika (Izziv 2010). 
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Odvzem vode iz javnih hidrantov
Hidranti na območju javnega vodovoda so namenjeni predvsem 

zagotavljanju požarne varnosti. Uporabnik lahko odvzame vodo iz 
hidrantov na javnem vodovodu le na podlagi predhodnega soglasja 
upravljavca in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak 
odvzem vode. Samovoljno odvzemanje vode iz hidrantnega omrežje je 
prekršek in se kaznuje.

Skladno s 26. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo se sme voda iz 
hidranta na javnem vodovodu uporabiti brez soglasja upravljavca le za 
gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.

Priključitve na javno kanalizacijsko omrežje
Na podlagi vloženih vlog za 

priklop na kanalizacijsko omrežje 
lastnikom objektov v Mateni je 
režijski obrat začel z izdajo sogla-
sij za priklop že v letu 2012. Pogoj 
za izdajo soglasja je vložena vloga 
s prilogami, in sicer s projektom za 
izvedbo kanalizacijskega priključ-
ka, gradbenim dovoljenjem oz. 
zgodovinskim izpisom iz zemlji-
ške knjige, če je bil objekt zgrajen 
pred letom 1967. Poravnan mora 
biti tudi znesek po pogodbi o sofinanciranju izgradnje kanalizacijskega 
omrežja.

Ob priključitvi objekta na javno kanalizacijsko omrežje je treba obve-
stiti Občino Ig, režijski obrat, na telefonsko številko 01/2802-314, da 
opravi pregled priključka.

Revizijski jašek

Režijski obrat sporoča
Računi za čiščenje komunalne odpadne vode

Obveščamo vas, da boste uporabniki, ki ste priključeni na javno kana-
lizacijsko omrežje, od 1. 1. 2013 račun za čiščenje odpadne vode pre-
jeli od podjetja Petrol, d. d., Ljubljana, saj je bila s podjetjem sklenjena 
koncesijska pogodba za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 
čiščenja komunalne odpadne vode.

Trajniki – po novem
Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih se z dnem 31. 12. 

2012 ukinja poslovanje z direktnimi obremenitvami (DB). Direktne bre-
menitve bodo nadomestile SEPA-direktne obremenitve (SDD).

Zato vas obveščamo, da bomo od dne 1. 1. 2013 izvajali direktno 
obremenitev po pravilih SEPA (SDD). V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali 
od tega dne, se bodo uporabljali vsi členi v splošnih pogojih bank, ki se 
nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD bomo še naprej 
izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena 
praksa. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukini-
tev vašega soglasja za direktno bremenitev urejate na Občini Ig, pri 
spodaj navedenih osebah v času uradnih ur, in ne več pri vaši banki, 
in sicer od vključno 18. 12. 2012 dalje.

Tistim, ki že plačujete stroške vode in kanalščine prek trajnega nalo-
ga, NI treba oddajati novih pooblastil občini, ker nam jih bo na osnovi 
pogodbe posredovala Uprava za javna plačila, ki jih bo prejela od bank.

Enako se lahko za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD 
ali drugih vprašanj v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD obrnete na naše 
kontaktne osebe:
Eva ŽAGAR, e-pošta: eva.zagar@obcina-ig.si, 
Bojana BIRSA, e-pošta: bojana.birsa@obcina-ig.si 
Tanja LENARŠIČ, e-pošta: tanja.lenarsic@obcina-ig.si
Telefon: 01/2802-320, 01/2802-306

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.

Obvestilo lastnikom zemljišč v bližini vodo-
hranov 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.

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

Čistilna akcija Občine Ig 2013
13. april, ob 8. uri
Zbirna mesta:
BREST: pred gasilskim domom 
DOBRAVICA: pri cerkvi 
GOLO in SELNIK:  
pred trgovino na Golem
GORNJI IG: pred gasilskim 
domom 
IG: pri Silvaproduktu in pred 
pošto 
IŠKA: Iški vintgar in parkirišče 
ob križišču na Gornji Ig 
IŠKA LOKA: v Senožetki 
IŠKA VAS: na Produ pred 
brunarico

KOT: pred gasilskim domom 
MATENA: pred gasilskim 
domom 
PODGOZD: pri kozolcu 
SARSKO: pred hišo Sarsko 1a
STAJE: pri odcepu za vas Kot
STRAHOMER: pri mostu 
ŠKRILJE: pred gasilskim domom
TOMIŠELJ in PODKRAJ: na 
obračališču v Podkraju 
VISOKO in ROGATEC:  
v vasi pri Izlivki 
VRBLJENE: na hipodromu
ZAPOTOK: pred RTC Zapotok

Dela na komunalnem področju
Občina Ig je v letu 2012 zače-

la asfaltirati nekatere občinske 
ceste, in sicer Škrilje–Mali Vrhek, 
Škrilje–48a, Golo Gora, Ig–Na 
Pungart. Dela na omenjenih odse-
kih so končana. 

Zaradi neugodnih vremenskih 
razmer se dela pri gradnji pločni-
ka na Igu–Zabrv (Zdravje), ploč-

nik Iška vas ter križišče Tomišelj 
(pri Urhu) žal niso mogla konča-
ti. Nadaljevala se bodo, ko bodo 
omogočeni pogoji za nemoteno 
delo. Prav tako vas prosimo za 
potrpežljivost pri nadaljevanju 
gradnje nedokončanih projektov.

Uroš Čuden,
občinska uprava Več informacij glede čistilne akcije vam je na voljo 

na Občini na telefonski številki 01/ 2802-312 ali pri 
predsednikih vaških svetov.



OBČINA IG
marec 2013

Uradne objave
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Skladno s proračunom Občine Ig (Uradni list RS št. 1/2013), Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) 
in Pravilnikom o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig (UO št. 2/2013), Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih in drugih 
društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v občini Ig in imajo 
to opredeljeno v svojih programih.

2. POGOJI IN MERILA
Pravico do sofinanciranja imajo tisti, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
• da imajo sedež na območju občine Ig
• da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
• društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani 

članarini in ostalo dokumentacijo, kot določa zakon o društvih
• da so registrirani najmanj eno leto
• da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju turizma

• da izvajajo redno turistično dejavnost
• da redno, dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov 

preteklega leta, načrt aktivnosti za tekoče leto.

Izvajalci prireditev lahko prijavijo do pet različnih prireditev.

Izjemoma lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje turistične de-
javnosti na tem razpisu tudi javni zavodi s sedežem na območju 
občine Ig.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vsebi-
nami:
• izvajanja promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri ak-

tivnostih pospeševanja turizma
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, 

urejanju in varstvu okolja
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega 

pomena 
• aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje 

na področju turizma
• izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma

Prejete vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
Izbor programov in izvajalcev pa potrdi Odbor za gospodarstvo, tu-
rizem in gostinstvo Občine Ig.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev navedenih v 
Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v občini 
Ig (UO 2/2013). 

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skup-
nega števila zbranih točk in od vrednosti točke.

3. VIŠINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša 9.000,00 EUR.

4. ROK PORABE SREDSTEV
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v 
letu 2013 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

5. VSEBINA PRIJAVE
Predlagatelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, 
ki ga lahko dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času 
uradnih ur od objave do izteka prijavnega roka pa tudi na spletni 
strani www.obcina-ig.si 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so v razpisnem 
obrazcu.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo 
upoštevala.

6. ROK ZA PRIJAVE IN NAČIN PREDLOŽITVE
Rok za prijavo na razpis je do vključno ponedeljka 8. aprila 2013. 
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, 1292 Ig s pripisom »Javni razpis-turizem – društva«. Na hrbtni st-
rani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prepozno prispele prijave 
ne bodo obravnavane. V kolikor bo strokovna služba ugotovila, da 
vloga ni popolna bo pozvala prijavitelja, da jo v roku 8 dni ustrezno 
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v nave-
dem roku, se zavržejo.

7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA
Predlagatelji bodo najkasneje v 30 dneh po preteku roka za 
predložitev prijav pisno obveščeni o izidu razpisa. Občina Ig bo 
z izbranimi sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru 
sredstev, zagotovljenih v proračunu.

Dodatne informacije na telefon: 01/2802-318 ali e-mail: marica.
zupan@obcina-ig.si

Datum: 7. 3. 2013 Župan Občine Ig
Številka: 322/01/2013 Janez Cimperman l.r.
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Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04) in 16. člena Statu-
ta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06), je Občinski svet občine Ig na 18. redni seje dne 6. 3. 2013 sprejel 

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje in postopke za vrednotenje in 
razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov 
turistične dejavnosti na območju Občine Ig. Sredstva se zagotavl-
jajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi Občinski svet z 
odlokom o proračunu Občine Ig za tekoče leto.

2. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in pro-
jektov na področju turizma v Občini Ig. Predmet sofinanciranja so 
praviloma programi opredeljeni v 4. členu pravilnika.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge 
postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika. 
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.

3. člen
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva, 
zveze), ki so registrirani za izvajanje dejavnosti in morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:
• imajo sedež na območju Občine Ig
• so registrirani po Zakonu o društvih 
• so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 

dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih
• so registrirani najmanj eno leto
• imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in or-

ganizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na 
področju turizma

• izvajajo redno turistično dejavnost 
• redno dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov pre-

teklega leta, načrt aktivnosti za tekoče leto.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za dejavnosti po 
tem pravilniku tudi Javni zavodi s sedežem na območju Občine Ig.

4. člen
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem 
pravilniku so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
• izvajanje promocijskih aktivnostih lokalnega in širšega pomena
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri ak-

tivnostih pospeševanja turizma
• aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, 

urejanja in varstva okolja
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in 

širšega pomena
• aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje 

na področju turizma
• izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma
• sodelovanje na projektih občine Ig 

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov turistične dejavnosti se 
dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetem 
proračunu občine za vsako proračunsko leto posebej.
Vlagatelji oddajo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije in jo pripravi občinska uprava. Javni razpis je ob-
javljen v lokalnem časopisu, na spletni strani Občine ali na drug 

krajevno običajen način.
V javnem razpisu je potrebno opredeliti:
• programe oziroma naloge s področja turizma, ki so predmet 

sofinanciranja iz občinskega proračuna
• višino sredstev, ki so predmet razpisa
• navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti
• upravičence do razpisanih sredstev
• rok za oddajo vlog
• druge podatke, ki so potrebni glede na predmet javnega razpi-

sa

6. člen
Prejete vloge v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. 
Pri delitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi, ki v 
celoti izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija v osmih dneh od 
odpiranja vlog pisno pozove vlagatelje katerih vloge niso popolne, 
da jih v petih dneh od prejema obvestila dopolnijo. Nepopolne 
vloge katerih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo in prepozno 
prispele vloge komisija ne obravnava. 
Na podlagi predloga komisije prvostopenjski organ občine izda 
posameznemu upravičencu sklep o dodelitvi odobrenih sredstev. 
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba županu v roku 
8 dni od prejema sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila 
za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. V pritožbi mora vlagatelj 
točno opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritožbo. Odločitev 
župana o pritožbi je dokončna.

7. člen
Na podlagi izdanih sklepov se z upravičenci sklene pogodba o 
sofinanciranju. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v 
določenem roku se šteje, da od pogodbe odstopa.
V pogodbi se opredeli:
• pogodbene stranke( naziv, naslov, davčna št., zastopnik …)
• izbrana turistična prireditev in višina dodeljenih sredstev
• način financiranja
• način nadzora in določbo o vračilu sredstev v primeru nena-

menske porabe
• druga določila, pomembna za izvedbo sofinancirane turistične 

prireditve

III. MERILA IN KRITERIJI

8. člen
Pri izboru programov in projektov na področju turizma komisija 
upošteva naslednja merila in kriterije: 
1. Izvajanje promocijskih aktivnostih lokalnega in širšega pomena
• predstavitev občine in društva na raznih prireditvah izven občine 

(samo če je navedeno v poročilu) – 5 točk/prireditev
• izvajanje informativne in promocijske dejavnosti v kraju – do 10 

točk/letno
• izdajanje promocijskega materiala (brošure, zgibanke, razgled-

nice, drug promocijski material) – do 25 točk

2.  Aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, 
urejanja in varstva okolja

• organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, naselji – 
do 50 točk/leto

• ohranjanje starih šeg, navad in spodbujanje k ohranjanju 
domačih obrti – do 20 točk/društvo

• urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, tematskih poti, čistilne 
akcije – do 10 točk/leto

št. 2/2013 marec 2013
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Občinski svet Občine Ig je na svoji 18. redni seji dne, 6. marca 2013 sprejel naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Ig potrjuje Elaborat za povišanje cene 
storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za 
novo ceno storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada.
1.1. Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadk-

ov, ki vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, 
ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih 
odpadkov je 0,1231 EUR/kg oz. 24,0378 EUR/m3, od 
tega:
– cena javne infrastrukture 0,0046 EUR/kg oz. 
 0,9055 EUR/m3,
– cena storitve javne službe je 0,1185 EUR/kg oz. 

23,1323 EUR/m3.
1.2. Cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov 

in zelenega vrtnega odpada je 0,0562 EUR/kg  
oz. 7,7781 EUR/m3, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0044 EUR/kg oz.  

0,6123 EUR/m3,
– cena storitve je 0,0518 EUR/kg oz. 7,1658 EUR/m3.

2. Občinski svet Občine Ig potrjuje Elaborat za ceno nove 
storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.

2.1. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpad-
kov je 0,0392 EUR/kg oz. 4,2109 EUR/m3, od tega:
– cena javne infrastrukture 0,0011 EUR/kg oz. 
 0,1182 EUR/m3,
– cena storitve javne službe je 0,0381 EUR/kg oz. 

4,0927 EUR/m3.

3. Občinski svet Občine Ig potrjuje Elaborat za povišanje cene 
storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov.
3.1. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstran-

jevanja komunalnih odpadkov je 0,1619 EUR/kg oz. 
15,1587 EUR/m3, od tega:
–  cena javne infrastrukture 0,0900 EUR/kg oz.  

8,4267 EUR/m3,
– cena storitve javne službe je 0,0719 EUR/kg oz. 

6,7320 EUR/m3.
4. Občinski svet Občine Ig sprejme Sklep o tarifnem sistemu za 

obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja.

Številka: 3544/006/2013 Župan Občine Ig
Datum: 7. 3. 2013 Janez Cimperman l.r.

3.  Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega 
pomena 

• društvo je organizator in izvajalec prireditve v občini – do 100 
točk/prireditev

• v okviru prireditve sodeluje več društev – do 20 točk/prireditev
• organizacija tradicionalnega pohoda – do 25 točk/letno

4.  Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje 
na področju turizma

• delavnice za otroke in mladino – do 5 točk/delavnico

5. Izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma
• organizacija drugih delavnic, predavanj, strokovnih ekskurzij, ki 

se nanašajo na delovanje društva, namenjenih tudi lokalnemu 
prebivalstvu – do 10 točk/delavnico, izobraževanje…, 

6. Reference izvajalca 
• sodelovanje na projektih občine Ig v preteklem letu – do 10 

točk/projekt
7. Poročilo o izvedenih aktivnostih društva v preteklem letu
• izvedba poročila — do 5 točk

Vrednost posameznega programa je izražena v točkah. Vrednost 
točke se izračuna vsako leto posebej na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih pro-
gramov. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta 
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke 
Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša 
merila in kriterije za izbor prireditev, ki se sofinancirajo s tem 
pravilnikom.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

9. člen
Upravičenci so dolžni izvajati programe in projekte v skladu s tem 
pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi 
ter o izvedbi redno poročati. Oblika poročanja se določi z javnim 
razpisom oz. v pogodbi.

Izvajanje programov spremlja občinska uprava. V primeru ugoto-
vitve, da upravičenec dobljena sredstva delno ali v celoti ne porabi 
namensko, ali se ugotovi druge nepravilnosti pri porabi sredstev, 
občina zahteva vračilo nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z 
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V primeru, da posamezno društvo kot izvajalec programa zaradi 
prenehanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov 
ne porabi vseh odobrenih sredstev, se preostanek sredstev pre-
razporedi.
V primeru, da društvo ne more dokazati porabe sredstev v višini 
pogodbeno odobrenega zneska, ima občinska uprava pristojnost, 
da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogo-
vorjene programe. 

11. člen
Porabnik, ki krši določila tega pravilnika ne more kandidirati za 
sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu 
Občine Ig. 

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasi-
lu. Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik za 
sofinanciranje letnih turističnih programov Občine Ig (UO št. 2/07).

Št.: 322/01/2013 Župan Občine Ig
Ig, 7. 3. 2013 Janez Cimperman l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008, 90/2010) ter v skladu 
z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okol-
ja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012)  je Občinski svet Občine Ig na svoji 18. redni seji dne, 6. 3. 2013 sprejel

SKLEP 
o tarifnem sistemu za obračun storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

1. S tem sklepom se določi tarifni sistem za obračun storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje 

zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in 
kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in 
mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov), 

- zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zele-
nega vrtnega odpada (v nadaljevanju: zbiranje BIO odpad-
kov),

- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunal-

nih odpadkov. 
2. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tar-

ifnega sistema, ki omogoča izračun cene v obračunskem ob-
dobju in so:
- cena za eno praznjenje zabojnika za komunalne odpadke 

(EUR/liter),
- cena za prevzem tipizirane vrečke za mešane komunalne 

odpadke (EUR/liter),
- cena za maso obdelanih določenih vrst komunalnih odpad-

kov (EUR/kg),
- cena za maso odloženih komunalnih odpadkov (EUR/kg) in
- cena za nadstandardne storitve po javno objavljenem ceni-

ku izvajalca javne službe (EUR).  
3. Elementi tarifnega sistema obračuna storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa 
(v nadaljevanju tudi: javna služba ravnanja s komunalnimi od-
padki) so:
- storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- storitev zbiranja BIO odpadkov,
- storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
- storitev odlaganja komunalnih odpadkov in
- nadstandardne storitve.

4. Osnova za izračun tarifnih postavk oz. zaračunanih cen so s 
strani Občinskega sveta Občine Ig potrjene cene storitev ob-
veznih občinskih gospodarskih javnih služb iz 1. točke tega 
sklepa za obračunski enoti kg in m3, ki so sestavljene v skladu 
s podzakonskim predpisom, ki določa metodologijo za ob-
likovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. Iz povprečnih cen, potrjenih na m3 se za 
redno zbiranje komunalnih odpadkov, po vrstah javnih služb in 
storitev in glede na velikost zabojnikov in vrečk, v sorazmernem 
deležu prostornine, izračuna cenik izražen v litrih, upoštevaje, 
da je 1 m3 1.000 litrov. 

5. Obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja iz 1. točke tega sklepa se za uporabnike 
v gospodinjstvih, počitniških hišah in poslovnih prostorih, kjer 
se komunalni odpadki zbirajo v zabojnikih prostornine od 80 do  
1.100 l, izvaja mesečno. Vsem uporabnikom se obračunajo 
storitve iz prve, druge, tretje in četrte alineje 1. točke tega sklepa 
razen uporabnikom, ki BIO odpadke hišno kompostirajo in ni-
majo zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. Tem uporabnikom se 
ne zaračuna storitev iz druge alineje 1. točke tega sklepa. Za 
obračun storitve odlaganja ostankov predelave komunalnih od-
padkov se upošteva s poslovnim načrtom in z letnim poročilom 
izvajalca javne službe določen delež izločenih odpadkov, ki se 
ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe.

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, ki BIO 
odpadke hišno kompostira in nima  zabojnika za zbiranje BIO 
odpadkov:

Zu = Cmko x Šmko
kjer je:
Zu - znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko - cena za prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke, 
Šmko - povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za mešane komunalne od-
padke, izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti. 

Mesečni obračun storitev javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki iz 1. točke tega sklepa za uporabnika, ki ima 
zabojnik za zbiranje BIO odpadkov:

Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)
kjer je:
Zu - znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec,
Cmko - cena za prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke,
Cbio - cena za prostornino zabojnika za BIO odpadke,
Šmko - povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za mešane komunalne od-
padke, izračunano na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti,
Šbio - povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za BIO odpadke, izračunano 
na letni ravni in določeno na dve decimalni mesti.

6. Obračun obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega zbiranja komu-
nalnih odpadkov je: 

Zo = Ko x Cob
kjer je:
Zo - znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko - masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v kg,
Cob - cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg.

7. Pri obračunu obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, se za obračun storitve odlaganja ostankov prede-
lave komunalnih odpadkov upošteva s poslovnim načrtom in z 
letnim poročilom izvajalca javne službe določen delež izločenih 
odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca 
javne službe. Obračun obdelave in odlaganja ostankov pre-
delave komunalnih odpadkov, ki se v obdelavo pripeljejo 
izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je: 

Zo = (Ko x Cob) + (KKo x Cod)
kjer je:
Zo - znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko - masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v kg,
KKo – masa sprejetih določenih vrst komunalnih odpadkov, zmanjšana za delež z 
obdelavo izločenih odpadkov, objavljen v ceniku izvajalca javne službe, izražena v kg,
Cob  - cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg,
Cod - cena odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg.

8. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, ki se na odlaganje pripeljejo izven 
rednega zbiranja komunalnih odpadkov je: 

 Zo = Ko x Cod
kjer je:
Zo - znesek, ki ga uporabnik plača,
Ko - masa odloženih odpadkov v odlaganje izražena v kg,
Cod - cena odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov izražena v EUR/kg.

9. Obračun nadstandardnih storitev se opravi po veljavnem ceni-
ku izvajalca javne službe.
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10. Kot merilo za razdeljevanje stroškov storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa med 
posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s skupnim 
zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se upo-
rablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v posameznem stanovanju, za pravne osebe pa število zapos-
lenih. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj 
ali plačniki računov storitev javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki iz 1. točke tega sklepa niso posredovali pisnih 
podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v posameznih stanovanjih ali število zaposlenih 
pri pravnih osebah, se uporabi kot merilo, za razdelitev stroškov 
storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke 
tega sklepa po posameznih stanovanjih in poslovnih prostorih, 
podatke o tlorisnih površinah stanovanj in poslovnih prostorov.

11. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za kat-
ero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine 
opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki iz 1. točke tega sklepa upoštevata najmanj ena tretjina 
najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.

12. V primeru občasnega nastanka večjih količin mešanih komu-
nalnih odpadkov, lahko uporabniki te odpadke prepuščajo v 
tipiziranih vrečkah za mešane komunalne odpadke, ki jih na-
bavijo na prodajnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe. 
Z nakupom tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke 
so plačane tudi storitve javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki iz 1. točke tega sklepa.

13. Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
iz 1. točke tega sklepa se izvaja na osnovi podatkov za posa-

meznega uporabnika, za posamezno stavbo in podatkov regis-
tra zbirnih mest. Spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun 
storitev, so možne na osnovi podatkov iz uradnih evidenc in 
podatkov, ki jih izvajalcu javne službe sporočajo uporabniki.  

14. Na zahtevo fizične ali pravne osebe se lahko zabojnik za od-
padke zamenja za večji ali manjši zabojnik največ enkrat na tri 
leta brez dodatnih stroškov. Vsaka dodatna zamenjava zabo-
jnika znotraj obdobja treh let se uporabniku zaračuna po vel-
javnem ceniku izvajalca javne službe.

15. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakonsko pred-
pisane dajatve.

16. Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o 
načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbi-
ranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja os-
tankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov št. 
3544/006/2009, 12.2.2010 (Uradni list RS, št. 13/201).

17. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
Občine Ig, uporabljati pa se začne na podlagi potrjenih cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja iz 1. točke tega sklepa, z dnem objave cenikov.

18.  Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
s potrjeno ceno  in cenik nadstandardnih storitev oblikuje in 
objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na 
krajevno običajen način.

Številka:3544/006/2013 Župan Občine Ig
Datum: 7. 3. 2013 Janez Cimperman l.r.

Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki  
za redni odvoz odpadkov za Občino Ig

Cenik se uporablja od 1. 4. 2013 dalje

Zneski v EUR/eno praznjenje

Zbiranje določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov 

Obdelava določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov

Odlaganje ostankov 
predelave ali odstran-
jevanja komunalnih 
odpadkov

Osnovna 
cena 
skupaj

Davek na 
dodano 
vrednost  
8,5%

Osnovna 
cena z 
8,5% 
DDV

infrastruk-
tura

storitev infrastruk-
tura

storitev infrastruk-
tura

storitev

Cena za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 

Vrečka - lit

50 0,045 1,157 0,006 0,205 0,421 0,337 2,170 0,185 2,355

100 0,091 2,313 0,012 0,409 0,843 0,673 4,341 0,369 4,710

Zabojnik - lit

80 0,072 1,851 0,010 0,327 0,674 0,539 3,473 0,295 3,768

120 0,109 2,776 0,014 0,491 1,011 0,808 5,209 0,443 5,652

240 0,217 5,552 0,028 0,982 2,022 1,616 10,418 0,886 11,303

360 0,326 8,328 0,043 1,473 3,034 2,424 15,627 1,328 16,955

500 0,453 11,566 0,059 2,046 4,213 3,366 21,704 1,845 23,549

550 0,498 12,723 0,065 2,251 4,635 3,703 23,874 2,029 25,903

660 0,598 15,267 0,078 2,701 5,562 4,443 28,649 2,435 31,084

700 0,634 16,193 0,083 2,865 5,899 4,712 30,385 2,583 32,968

770 0,697 17,812 0,091 3,151 6,489 5,184 33,424 2,841 36,265

900 0,815 20,819 0,106 3,683 7,584 6,059 39,067 3,321 42,387

1.000 0,906 23,132 0,118 4,093 8,427 6,732 43,407 3,690 47,097

1.100 0,996 25,446 0,130 4,502 9,269 7,405 47,748 4,059 51,807

Cena za storitev zbiranja  biloško razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (BIO)

Zabojnik - lit

80 0,049 0,573 0,000 0,000 0,000 0,000 0,622 0,053 0,675

120 0,073 0,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,933 0,079 1,013

240 0,147 1,720 0,000 0,000 0,000 0,000 1,867 0,159 2,025

1. Za uporabnika tipizirane vrečke je strošek storitve ravnanja z odpadki plačan z nakupom vrečke. 
2.  V primeru zabojnikov je mesečni strošek storitve ravnanja z odpadki zmnožek cene za posamezno velikost posode, števila posod in povprečnega mesečnega števila 

praznjenj.
3. Za dodatno praznjenje zabojnikov po naročilu veljajo cene iz cenika, povečane za 100 %.
Razlog spremembe cenika: nove cene ravnanja z odpadki

Javno podjetje Snaga d. o. o.
Janko Kramžar, direktor 
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1 1

K M E T I J S T V O

Obvestila Kmetijske svetovalne službe

D R U Š T V A

Obnovljena grobnica NOB na Gornjem Igu
Na Gornjem Igu je bila leta 1949 

zgrajena grobnica, posvečena  
130 borcem XIV. in XVIII. divizi-
je, ki so padli v nemški ofenzivi  
leta 1943. Kljub vzdrževanju jo 

je vsa ta leta že dokaj načel zob 
časa, zato smo se lansko leto na  
pobudo vaščanov Gornjega Iga 
odločili za obnovo. Podjetje ID 
skupina, d. o. o., je speskalo in 

zaščitilo vse kamnite dele grobnic 
ter očistilo in obnovilo črke na 
njih. Stroške obnove je kril SVS 
Gornji Ig, delno pa društvo Odmev 
Mokrca in SVS Iška vas. Družina 
Čampa, ki več let prostovoljno 
vzdržuje grobnico, je uredila tudi 
preostale njene dele. Populjeno 
je bilo odvečno okrasno grmovje, 
posejana trava in izvedena druga 
ureditvena dela. 

Na terenu ZB za tradicije NOB 
Iška vas je skupno 15 spomin-
skih obeležij, ki spominjajo na 
pomembne dogodke v NOB ali 
pa so posvečena spominu ubi-
tih civilistov in padlih borcev za 
svobodo. Tudi več teh obeležij je 
potrebnih dodatnih ureditvenih 
in obnovitvenih del, še posebno 
velik zalogaj je Partizanska bolni-
ca Krvavice, ki jo imamo v načrtu 
kot naslednjo. 

V prihodnje je treba v sodelo-
vanju s planinskim in turističnim 
društvom poskrbeti tudi za boljšo 
označitev pristopov do teh obele-
žij, njihovo umestitev v turistične 
in planinske karte ter navezati na 
obstoječe pešpoti ali pa urediti 
nove. Glede na pomemben, odlo-
čilen in aktualen del zgodovine 
današnje samostojne Slovenije 
je po teh obeležjih vedno večje 
zanimanje tako s strani turistov in 
pohodnikov kot svojcev. To nas in 
našo družbeno skupnost k temu 
še bolj obvezuje, saj ima po bese-
dah znane književnice  narod, ki 
ne pozna in se ne zaveda svoje 
zgodovine, šibko hrbtenico. 

Ivan Žagar, 
ZB za tradicije NOB Iška vas 

Izvleček cenika za obdelavo in odlaganje  
določenih vrst komunalnih odpadkov za Občino Ig

Cenik se uporablja od 1. 4. 2013 dalje

Znesek v EUR/kg
Šifra Klasifika. 

številka 
odpadka

VRSTA ODPADKA Obdelava odpadkov Odlaganje odpadkov Osnovna 
cena skupaj

DDV 8,5% Osnovna 
cena z 8,5% 
DDV

Cena  in-
frastrukture

Cena 
storitve

Cena  in-
frastrukture

Cena 
storitve

20 02 Odpadki iz vrtov, parkov in odpadki iz 
pokopališč

1-006 20 02 02 Zemlja in kamenje 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176
1-024 20 02 03 Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi  iz 

pokopališč
0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176

20 03 Drugi komunalni odpadki 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176
1-001 20 03 01 Mešani kom. odpadki iz gospodinjstev - redni 

odvoz SNAGA
0,001 0,038 0,090 0,072 0,201 0,017 0,218

1-109 20 03 01 Mešani kom.  odpadki iz proizvodnje, obrti in 
storit. dejav. dejavnosti.

0,001 0,038 0,090 0,072 0,201 0,017 0,218

1-150 20 03 02  Odpadki z živilskih trgov, ki se odlagajo 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176
1-049 20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest - biorazgradljivi 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176
1-013 20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest  - pometnine 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176
1-153 20 03 06 Odpadki iz čiščenja kom. odpadne vode 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176
1-018 20 03 07 Kosovni odpadki 0,000 0,000 0,090 0,072 0,162 0,014 0,176

1. Z obdelavo se izloči 12,84 % odpadkov.
Razlog spremembe cenika: nove cene obdelave in odlaganja odpadkov

Javno podjetje Snaga d. o. o.
Janko Kramžar, direktor 

Letošnja kampanja vnosa zbir-
nih vlog za leto 2013 (EIV 2013) se 
bo začela 26. 2. 2013 in trajala do 
vključno 6. 5. 2013.

Novost je, da se pretiska sub-
vencijskih vlog letos ne bo poši-
ljalo. Podatki bodo objavljeni le 
na spletu, potrebno pa je tudi 
naročanje za vnos subvencijskih 

vlog na telefonsko številko: 
01/290-94-62 ali 041/310-196 
(Zlatko Krasnič).

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

št. 2/2013 marec 2013

Nova podoba grobnice na Gornjem Igu
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Slovenski kulturni praznik

Ižanska šola skozi čas 

Plesni par je zaplesal dunajski valček. 

Kulturni program so soustvarili učenci OŠ Ig. Najmlajši so nas s plesom popeljali po svetu. 

V četrtek, 7. 2. 2013, na pred-
večer slovenskega kulturnega 
praznika, smo pripravili priredi-
tev, ki nas je z besedo, pesmijo 
in plesom popeljala skozi prostor 
in čas od nastanka ižanske šole 
v 17. stoletju do danes. Prikazali 
smo šolo v času, ko je bil učitelj in 
kaplan ena oseba, do časa, ko sta 
leta 1874 to postala dva ločena 
poklica, in vse do danes, ko so 
učitelji s svojim delom še vedno 
nosilci napredka v vsakem kraju.

V kulturnem programu so 
sodelovale članice Mladinskega 
pevskega zbora pod vodstvom 
učiteljice Ive Grđan, plesalci 2. b 

razreda z učiteljico Teuto Imeri, 
harmonikarica Urška Jakič in 
saksofonist Jure Piškur. Ižanska 
šola skozi čas je zaživela s povezo-
valko Tinkaro Mazej, v dramskem 
prizoru Nimam časa za pouk so 
nastopili devetošolci Janja, Erik, 
Slaven in Jure. Legendo Plesnivi 
cekini pisatelja Jožeta Likoviča sta 
predstavila sedmošolca Anej in 
Matej, deklamaciji o barju pred-
stavili Živa in Žana. Pri prikazu 
sodobne šole nam je pomaga-
la naša nekdanja učenka Mojca 
Poredoš. Program sta umetniško 
dopolnila plesalca standardnih 
in latinskoameriških plesov Pina 

Eržen in Jan Vidergar, ki trenirata v 
Plesnem klubu Fredidance.

Prireditev je zaokrožila scenska 
postavitev učiteljice likovne vzgo-
je Jožefe Antolič, da pa si lahko 
ogledate fotografije na spletni 

strani šole in v občinskem časopi-
su, je delo računalnikarice Barbare 
Flajnik.

Slavica Čergič,
OŠ Ig 

Foto: Barbara Flanjik

Kot je že navada, smo državni 
praznik kulture s proslavo obele-
žili tudi na Golem. Kulturni pro-
gram, na katerem so nastopili 
učenci podružnične šole Golo, 
skupina Sosedje, zasedba Mix 
in Zvone Dvoršek, je potekal 7. 
februarja ob 16.30 uri, odprle pa 
so ga Žene in dekleta dveh vasi s 
še eno Prešernovo mojstrovino – 
Zdravljico. 

Tokratni slavnostni govornik je 
bil Ivo Kukec, ki je zbranim na 

kratko orisal razvoj slovenske kul-
ture skozi čas. Učenci drugega in 
tretjega razreda z mentorico Petro 
Berlisk so nas razveselili s pesmico 

in dvema izštevankama ter nas 
presenetili s svojo ustvarjalnostjo. 
Ob opazovanju slike so morali 
sami narisati Prešernovo upodo-

Velik pesnik, velik dan za Slovence 
Verjetno se prav vsi strinjamo, da v deželici na sončni strani Alp 

ni korenjaka, ki ne bi vedel za dr. Franceta Prešerna in ne bi poznal 
vsaj ene njegove pesnitve. 8. februar je posvečen prav spominu na 
tega moža, ki je s svojim delom pustil neizbrisen pečat slovenski 
kulturi in slovenskemu narodu sploh. In v času naše pretekle zgo-
dovine, ko so si okupatorji prizadevali uničiti slovensko identiteto 
in kulturo ter požgati vsa Prešernova dela, med našimi predniki ni 
bilo bojazni. Njegovo poezijo so namreč znali na pamet.

Iz otroških ust … 
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Skozi pesem … Z dušo, lepota besed je tekla …  

bitev, prvi razred z belo barvico na 
črni podlagi, drugi razred z ogljem 
in tretji z uporabo tuša. Članice 
ženskega pevskega zbora Dekleta 
in žene dveh vasi so nam poleg 
uvodne Zdravljice pripravile še 
dve pesmi po lastnem izboru, s 
katerima so požele bučen aplavz. 
Skupina Sosedje in zasedba Mix 
sta prav tako pripravili vsaka po 
dve pesmi, ki sta šli zlahka v uho, 
za nameček pa še vzbudili vse-
splošno pozibavanje v ritmih. 

Z zabavno interpretacijo pesmi 
so dokazali, da se da ohranjati 
materni jezik ne le z govorom in 
pisanjem, temveč tudi s petjem.

Pozornost v dvorani je s svojima 
recitaloma dvakrat vzbudil Zvone 
Dvoršek. S prvim, ki nosi naslov 
Ne čakaj, avtorja Ferija Lainščka, 
nas je opomnil, da je vsak svoje 
sreče kovač. Z drugim, ki ga je 
spisal Tone Pavček in nosi naslov 
Delavcu, pa je poudaril, kako 
pomembna sta dandanes medse-

bojna solidarnost in vzdrževanje 
prijateljskih vezi. Za konec naj bi 
nas nagovoril še predsednik dru-
štva Odmev Mokrca Jurij Kogej, 
ki je bil žal zadržan, zato je pred 
zbrano množico še enkrat stopil 
Ivo Kukec.

Proslava se je končala s še eno 
Pavčkovo pesmijo in po mojem 
mnenju tudi eno izmed njegovih 
najlepših. Prepričana sem, da ste 
pesem z naslovom Bridka lepota 
že slišali. Za konec naj citiram še 

zadnjo kitico te pesnitve, s katero 
bi se najverjetneje strinjal tudi naš 
največji pesnik dr. Prešeren.

»Lepa je moja dežela.  
Lepa do muke. 
Samo tu gruli prsteno grlo rim. 
Samo tu so tudi groze manj hude. 
Samo tu lahko živim.«

Ajda Cizej
Foto: Lea Sever

Najmlajše pustne šeme so se v 
RTC Zapotok zbrale ob 17. uri. Z 
njimi je svoje pustne norčije uga-
njal klovn Andy s svojo Čarobno 
hišico. To je prava otroška čarovni-
ška predstava. Dokler se niso vse 
pustne šeme zbrale, jih je klovn 
Andy zabaval s svojimi čarovni-
škimi triki z baloni, pozneje pa 
se je začela prava predstava, ob 
kateri so uživale tako otroške kot 
odrasle maškare.

Klovn Andy je s svojo Čarobno 
hišico predstavil marsikatero 
nalogo iz šolskih klopi po klov-
novsko – od matematike do slo-
venščine in likovne ter čarovniške 
umetnosti. Med pustnimi maska-
mi si je pri nekaterih klovnovskih 
točkah izbral maske, ki so se javi-
le, da mu priskočijo na pomoč. 
Tako je s Piko Nogavičko pokazal, 

kako se čarovniško slika na pla-
tno, z drugo Piko, kako se sešte-
va, gospodu Drakuli je pokazal, 
kako se spretno vihti velikanske 
karte, z Vikingom pa je kukal skozi 
čarobna očala in premikal čarob-
no palico. Vaje so bile čedalje bolj 
zahtevne, zato si je klovn Andy 
pri naslednji vaji držanja krožni-
kov na palici izbral kar tri pustne 
maske, ki so se javile, saj je ta vaja 
zelo zahtevna in zakomplicirana. 
Od silnega navijanja in spodbude 
so vse prisotne maske s čarobni-
mi besedami pomagale začarati 
prave bombone in balone, ki so si 
jih med seboj razdelile, saj so si jih 
zaslužile prav vse – tako tiste, ki 
so uganjale čarovniške trike, kot 
tiste, ki so zanje navijale. Nastala 
je prava pustna zabava, s klov-
nom Andyjem so maske zapele in 

zaplesale. Kot se za pustne maske 
spodobi, so se maske sprehodile 
po prav posebnem odru, ki so 
ga pripravili klovnovi pomočni-
ki. Vsaka maska se je nastavila 
pred fotoaparat in se s poklonč- 
kom predstavila, kdo je. Na koncu 
smo se vsi skupaj posladkali še s 
pustnimi krofi in uživali v druž-
bi klovna Andyja, ki je tudi po 
koncu predstave Čarobna hišica 
zganjal norčije, kot se za klovna 
spodobi, in zraven čaral, da so 
uživali prav vsi, tako otroci kot 
odrasli. Ob slovesu smo si oblju-

bili, da se ponovno srečamo na 
prihodnjem Pustovanju 2014 in 
se s skupnim plesom poslovili. 
Odrasle maske so se zbrale po 
21. uri in se ob dobri glasbi ter 
slastnih krofih zabavale še pozno 
v noč. Vsa zbrana sredstva s pri-
reditve so namenjena za projekt 
Hribci za otroška igrala.

Maske in utrinke s Pustovanja 
2013 lahko najdete na spletni 
strani www.hribci.si.

Barbara Močan,
Društvo Zapotok

Pust 2013

Pustovanje v Zapotoku
Ker je v letošnjem letu odpadel občinski pustni karneval, so se 

sveti vaških skupnosti in društva hribovskih vasi odločili, da kljub 
pomanjkanju finančnih sredstev na pustno soboto organizirajo 
pustno rajanje za otroke in večerno rajanje za odrasle Pustovanje 
2013. Ravno s pustnim karnevalom so sveti vaških skupnosti in 
društva podmokrških vasi v lanskem letu nastopili z novo obliko 
socialnega mreženja – povezovanja in medsebojnega sodelovanja 
v uspešnem projektu Hribci za otroška igrala. 

Pustna zabava s klovnom Andyjem   Foto: Andrej Čelofiga
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Osrednji del Zmajevega karne-
vala je bila pustna povorka, ki 
je ob 11. uri krenila z Brega čez 
Čevljarski most, po Prečni ulici na 
Mestni trg, po Stritarjevi ulici prek 
Tromostovja na Prešernov trg in 
od tam na Kongresni trg, kjer je 
bil zaključek s podelitvijo nagrad 
najboljšim. Povorka je vključe-
vala tri pustne segmente. Poleg 
otroškega dela, v katerem so 
sodelovale skupine iz ljubljanskih 
osnovnih šol in vrtcev, še etno-
loški del z značilnimi maskami iz 
poganskega ljudskega izročila, 
kot so kurenti, laufarji, morostarji 
in druge. 

V tretji del − organizirane 
pustne skupine društev − pa je 
bila vključena pustna slika TD Iška 
vas pod imenom Jugonostalgija, 
ki je prikazovala svečane dogod-
ke in praznovanja, ki so se vrstili 
v bivši skupni državi Jugoslaviji. 
Okoli 35 sodelujočih, od katerih 
je bilo kar nekaj družin z otroki, je 
slikovito predstavilo prihod Josipa 
Broza Tita in soproge Jovanke s 
spremstvom v Ljubljano. Mladi 

pionirčki s tovarišico in pridni bri-
gadirji z novo železniško progo so 
toplo sprejeli maršala, slovenski 
športnik pa je tovarišu Titu sveča-
no predal štafeto mladosti. Največ 
zanimanja je požel prvomajski 
golaž, ki so ga delavci med pra-
znovanjem praznika dela pridno 

delili med obiskovalce karnevala, 
tako da smo nastopajoči kotel na 
koncu lahko samo 'pomili' s kru-
hom.

Vreme, ki je zdržalo, in razgla-
sitev najboljših pustnih mask 
sta botrovala temu, da smo se 
maškare TD Iška vas veselo zapo-
dile proti odru na Kongresnem 
trgu, kjer nam je župan Zoran 
Janković podelil nagrado za naj-
boljšo odraslo skupinsko masko, 
in sicer maskoto mesta in karne-

vala – plišastega zmajčka. Ta zmaj-
ček bo prav gotovo lep spomin 
na doživetje pustnega rajanja v 
našem glavnem mestu. Nagrado 
– ogled mednarodne košarkaške 
tekme Uniona Olimpije v Stožicah 
− pa bomo izkoristili v prihodnjih 
dneh, zato se že veselimo ponov-
nega srečanja pustne skupine in 
morebiti se nam utrne kakšna 
ideja za pustno sliko prihodnje 
leto.

Sonja Žagar,
TD Iška vas

Na Zmajevem karnevalu v Ljubljani
Zaradi odpovedi občinskega Podkrimskega pustnega karnevala 

smo se člani TD Iška vas letos odločili, da se udeležimo Zmajevega 
karnevala v Ljubljani, ki je potekal na pustno soboto, 9. 2. 2013. 
Udeležilo se ga je rekordno število mask, kar 1.200, od tega 600 
otroških iz Slovenije in Hrvaške.

Skupinska slika sodelujočih Iškovarcev na Zmajevem karnevalu    Foto: Špela Žagar

Pustovanje Kamela 2013
Ker letos tradicionalnega 

Podkrimskega pustnega karneva-
la ni bilo, se nas je nekaj ižanskih 
fantov odločilo po nekaj letih oži-
veti tradicionalno ižansko kamelo. 
Po nekaj opravljenih pogovorih 
ter izkazanem interesu mladih 
in starih je padla odločitev, da 
pustovanje na Igu bo. Rajanje je 
bilo na pustno soboto, 9. 2., in se 
je začelo ob 12. uri pri gasilskem 
domu na Igu z dvigom kamele in 
nadaljevalo proti krožišču, nato 
smo se za kratek čas ustavili na 
avtobusni postaji in nadaljevali 
do parkirišča nasproti pošte, kjer 
so nas obiskale in se predstavile 
še druge maske, tam pa je bilo 
tudi poskrbljeno za zabavo, hrano 
in pijačo. Ob 17.00 smo kamelo 
odgnali do gostilne Gerbec, kjer 
smo se vse maske okrepčale, nato 

pa smo nadaljevali rajanje ob 
živi glasbi. Ob tej priložnosti seje 
kamelja sekcija zahvalila vsem, 
ki so pomagali, prispevali in nas 

podprli ter tako omogočili, da se 
je kamela vrnila. Posebna zahvala 
pa gre gostilni Gerbec in ižanskim 
gasilcem.

Naj drži rek, da bomo drugo 
leto še boljši, in se vidimo!

Miha Tancek in Matej Brezic,
Kamelja sekcija

Arabci so s seboj pripeljali kar svoj šank.   Foto: Maruša ŠvigeljPonosna ižanska kamela           Foto: Maruša Švigelj
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Izvolili smo novo mandatarko za sestavo Vlade RS

Slovenija, dežela velikih žensk

Na izredni seji, 27. febru-
arja 2013, dobro leto po 
zaprisegi prejšnje vlade, 
smo v Državnem zboru 
izglasovali novo manda-
tarko za sestavo Vlade RS 
Alenko Bratušek. S 55 gla-
sovi za in 33 proti je dobi-
la mandat za sestavo nove 
vlade. 

Kandidatka je na lokalnih 
volitvah leta 2006 kandidi-
rala na listi kranjske LDS, 
pozneje na listi Zares, danes 
je v Pozitivni Sloveniji, 
vmes je kandidirala še na 
listi neodvisne kandidatke 

Krtove v Kranju. Kandidat, 
ki se bolj drži načela »bodi 
tam, kjer se splača«, meni 
ne vzbuja zaupanja, zato 
ji tudi nisem dala svojega 
glasu.

Pred novo mandatarko 
je čas, ko bo morala pois- 
kati primerne kandidate za 
ministre in ministrice ter 
uskladiti program z 'novi-
mi' koalicijskimi partnerji. 
Programsko se precej razli-
kujejo, zato bo to najbrž kar 
težko delo. Vseeno ji želim, 
da bi ji uspelo in da bi nada-
ljevala delo tam, kjer ga je 

dosedanja vlada končala. Za 
nami so uspešno sprejeta 
pokojninska reforma, delov-
nopravna zakonodaja, pro-
računa za leti 2013 in 2014, 
stekli pa so tudi postopki za 
sanacijo bank in upravlja-
nje s premoženjem države. 
Upam, da bo nova sestava 
nadaljevala z začetimi pro-
jekti. V dobro Slovenije.

Alenka Jeraj,  
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije

V zgodovini našega naroda so pomembno 
vlogo odigrale ženske, o katerih pa največkrat 
ne vemo nič ali zelo malo. Prodorne, razgledane 
in napredne Slovenke so bile pogosto v senci 
svojih mož, ki so bili župani, pisatelji, tovarnarji 
ali kaj podobnega, in o njihovi vlogi vemo bolj 
malo. So pa pomembno vplivale na vsak dan in 
se borile za pravice žensk (volilno pravico, uvelja-

vitev v družbi …) ter imele pomembne funkcije 
(urednice …). V okviru projekta Slovenija, dežela 
velikih žensk, že vse leto potekajo predstavitve 
takih žensk. 

Ženski odbor SDS Ig

Vabim vas 

v poslansko pisarno v prostorih 
Mladinskega doma na Igu

v ponedeljek, 18. marca 2013,  
od 15.30 do 17.00,

kjer bomo lahko poklepetali in morda sku-
paj poiskali odgovor na kakšno vaše vpra-
šanje 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.

Ženski odbor SDS Ig vabi
v torek, 26. marca 2013, ob 19.00 v 

Mladinski dom na Igu.
Predstavili bomo našo rojakinjo 

operno pevko
SILVO INTIHAR, ki se je rodila na Igu.

Vabljene!

I Z  Ž I V L J E N J A  S T R A N K

K U L T U R A

Izrekanja na Trubarjevi domačiji 
Čas pred praznikom slovenske 

kulture si na JSKD OI Ljubljana 
okolica že vrsto let vzamemo za 
Izrekanja − kot smo poimenovali 

srečanje literarnih ustvarjalcev iz 
okolice Ljubljane. Tako se poklo-
nimo slovenskemu pesniku in 
kulturi.

Trubarjeva domačija na Rašici 
je bila 6. 2. 2013 ponovno toplo 
središče proze in poezije, ki so ju 
s poslušalci delil literati iz okoli-
ce Ljubljane: Irena Cigale, Matej 
Cigale, Gregor Grešak, Darinka 
Grmek Štrukelj, Irena Hegler, 
Alenka Jeraj, Marko Kožar, Tomaž 
Simetinger, Jožica Šubic in Marija 
Vesel. Njihova izrekanja so bila 
raznovrstna, tako po vsebini kot 
po žanru in literarnem izkustvu, 
vsem pa je skupno eno: pisanje 
kot kreativni način izražanja ter 
želja to deliti s poslušalci. Literarno 
srečanje je strokovno spremlja-
la in vodila pesnica, pisateljica in 
pedagoginja Ana Porenta, ki je 
vsem udeležencem že pred lite-
rarnim večerom podala tudi stro-
kovno mnenje o njihovih zapisih. 

Prijeten in spontan večer je lite-
rarno-glasbeno obogatil in pope-
stril posebni gost, pesnik, pisatelj, 
igralec in pevec Matjaž Pikalo. 
Literarna izrekanja so dopolnila 
tudi likovna izrekanja (razstava) 
članov likovnih sekcij KUD Zbilje, 
ki ustvarjajo pod mentorstvom 
akademskih slikarjev Renate 
Grmovšek, Andreje Eržen in Petra 
Gabra. Ob koncu je prisotne 
nagovorila tudi nova svetovalka 
za literarno dejavnost pri JSKD RS 
Barbara Rigler. 

Zahvaljujemo se Javnemu 
zavodu Trubarjevi kraji za gosto-
ljubno zavetje v prijetnem okolju 
Trubarjeve domačije.  

Tatjana Avsec,
vodja JSKD-OI Ljubljana okolica

Srečanje literatov na Rašici
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Beseda mandala izhaja iz san-
skrta in pomeni krog. V mandali 
se združujejo preteklost, seda-
njost in prihodnost, narava in 
kultura, starodavno in sodobno, 
zavestno in podzavestno. Kot kro-
žne oblike ali univerzalni vzorci, 
ki izhajajo iz enega središča, so 
prisotne v naravi povsod okoli 
nas. Kjer je središče, ki se krožno 
odpira navzven, je tudi mandala: 
prerezano jabolko ali pomaran-
ča, cvetica, snežinka. Ustvarjajo 
jo v vseh kulturah sveta, pozna-
mo jo tudi Slovenci. Mandale se 

v slovenskem ljudskem izročilu 
pojavljajo na zibkah, kozolcih, v 
čipkah, narodnih vezeninah, na 
suhi robi. Svojo keramiko so s pre-
prostimi, lepimi in domiselnimi 
mandalami krasili tudi koliščarji 
na Ljubljanskem barju. Z risanjem 
mandale se v človeku ustvari glo-
bok mir, sproščenost, povezanost, 
zbranost, harmonija in izpolnitev. 
Gospa Jožica se je po težki življenj-
ski preizkušnji podala na duhovno 
pot, katere delček je tudi risanje 
mandal. Geometrija narave, člo-
veka in vesolja jo je očarala in 

osvojila. Zadnji dve leti obiskuje 
Šolo risanja mandal pri profesorici 
Ireni Jarc. Piše tudi pesmi, haikuje 
in kratko prozo. Na odprtju raz-
stave v okviru 37. Govekarjevega 
večera smo tako prisluhnili tudi 
njenemu iskrenemu in iskrivemu 
literarnem ustvarjanju in v nje-
nih čudovitih mandalah našli tudi 
sporočilo zase. Razstava je na 
ogled v Knjižnici Ig do 22. marca 
2013. 

Tadeja Kavčič,
Knjižnica Ig

Mandale – rože življenj 

Razstava mandal Jožice Šubic v Knjižnici Ig

ŽPZ na intenzivnih vajah
Jožica Šubic predstavlja mandale. 

Vabimo vas na

38. Govekarjev večer 
v ponedeljek, 25. marca 2013,  

ob 19.00 v Knjižnico Ig. 
Prisluhnili bomo poeziji in prozi literatov iz 

literarno-glasbene skupine Društva Fran Govekar Ig. 

Udeleženci likovnega tečaja Akvarel pod vodstvom 
Zdenke Vinšek pa se bodo predstavili z razstavo slik, 

ki so nastale na tečaju. 
Razstava bo na ogled do 22. aprila 2013.

Vljudno vabljeni!

Prav tako kot pred dvema leto-
ma smo čudovit februarski vikend 
preživele v Portorožu  v Sončni hiši 
na Senčni poti. Dva dneva sta bila 
namenjena intenzivnim pevskim 
vajam. Pred nami so novi nastopi, 
program je vsako sezono obšir-
nejši, pripravljamo pa že program 

za letni koncert, ki bo letos malce 
drugačen in gotovo zanimivejši 
od klasičnega zborovskega nasto-
pa. Pevke se z velikim veseljem 
udeležujemo intenzivnih vaj, saj 
nam dva dneva, preživeta skupaj, 
prineseta poleg novega znanja 
tudi prijetno sprostitev in druže-

nje, za katero si med letom malo- 
kdaj vzamemo čas. Zborovodja 
nam je pripravil kar obsežen urnik 
vaj in lahko rečem, da nam je 
uspelo program kar dobro izpili-
ti.  V prostem času smo se nauži-
le že skoraj pomladnega sonca, 
večere pa so nam krajšale in nas 
neizmerno zabavale anekdote in 
zgodbe iz našega vsakdanjika. 
Nedeljsko popoldne je prišlo kar 
prehitro in treba se je bilo vrniti v 
turobno in zimsko domače okolje.  

Ne smem pa pozabiti omeniti 
našega obiska januarja v domu 
starostnikov v Notranjih Goricah. 
Pripravili smo jim kratek kon-

cert božičnih in ljudskih pesmi. 
Popestrili smo jim njihov vsakda-
njik, vesele smo bile njihovega 
velikega odziva, znane ljudske 
pesmi pa smo zapeli kar skupaj 
z njimi in videlo se je, da je med 
stanovalci doma kar veliko dobrih 
pevcev. Obljubili so nam, da nas 
še povabijo.

Za konec pa še povabilo z naše 
strani. V zbor želimo pridobiti 
nove pevke. Dekleta in žene, ki 
imate posluh, rade prepevate 
in vam je blizu zborovsko petje, 
pridružite se nam in okrepite 
naše pevske vrste. 

Emilijana Meglič,
ŽPZ Ig

v petek, 5. aprila 2013, ob 20. uri
v RTC Zapotok.

To ni samo običajen literarni večer ob prijetni glasbi.
Prireditev je toplo, iskreno in globoko čustveno sporočilo

– da ljubezen vsebuje moč –
ki nam lahko pomaga premagati vse težave,

čeprav včasih izgledajo nepremostljive,
a se moramo ljubezen naučiti, tako v naravi,

kot od bližnjih, prepoznati, jo sprejemati in negovati,
kakor tudi vračati – jo podarjati ljubezni potrebnim.

Ob predstavitvi slik Adele Petan sledi družabno srečanje.

Sekcija za družbene dejavnosti  
in družbeno odgovornost
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Prireditev za prihodnje prvošolce v Tomišlju

Od novembra dalje smo se v 
podaljšanem bivanju pri urah 
ustvarjalnega preživljanja proste-
ga časa pripravljali na ta dogo-
dek. Učencem sem prebrala 
knjigo pisatelja Antona Komata 
z naslovom Vila Jezerka. To je pra-
vljična zgodba, ki se dogaja na 
Ljubljanskem barju. Tam je nekoč 
živel dobri Zeleni zmaj, varuh pre-
bivalcev Barja, na Krimu pa nje-
gov prijatelj Divji mož, ki je skrbel 
za siroto Jezerko. Osrednji motiv 
je ljubezen med mladim čolnar-
jem in Jezerko. Navdušenje otrok 
nad zgodbico je bilo zelo veliko, 
zato sem jo priredila v igro.

Besedilo, ki sem jim ga pripra-
vila, so pridno vadili in se vživeli 
v svoje vloge. Zanimive prizore 

Ljubljanskega barja smo ustvarjali 
iz valovite lepenke. Igra jih je tako 
razveselila, da so napisali nekaj 
svojih vtisov.

Bil sem Divji mož. Všeč mi je bilo, da 
sem osvobodil čolnarja in Jezerko. 
Dobro sem se počutil, ko sva se z 
Zelenim zmajem objela. Vesel sem, 
ker sem se naučil veliko besedila.

Adnan Jusić, 1. razred

Igral sem čolnarja in Jazona. Vesel 
sem, ker sem kljub veliki tremi 
dobro nastopil in glasno govoril.

Mark Kušar, 3. razred

Moji vlogi sta bili dve: Zeleni zmaj in 
vila Ekvorna. Vloga vile Ekvorne mi 
je bila zelo všeč, ker je bila zeliščna 

vila, meni pa so všeč rože. Vloga 
Zelenega zmaja mi je bila všeč, ker 
je bil zelo prijazen in je čuval prebi-
valce Barja. 

Špela Zalar, 3. razred

V podaljšanem bivanju smo se 
veliko pogovarjali o rimah, kar je 
učence in učenke spodbudilo, da 
so napisali zanimive pesmice o 
naši šoli, ki so jih predstavili na 
prireditvi.

Naša šola super je.
Dobra in zabavna je. 
Učiteljici veseli sta, 
zadovoljni, kar se da.

Super naša šola je.
Zabavna in vesela je.
Vsi vedno zadovoljni smo, 
najboljša šola vedno v Tomišlju bo.

Anja Pavšič, 2. razred

V šolo hodim rada,
to je zame nagrada.

V šoli se smejim
in rada govorim.

V šoli se učimo
in se veselimo.
Radi se imamo,
še posebej, ko se igramo.

Manuela Ciber, 2. razred

Ko šolski zvonec zazvoni,
v šolo prihitimo vsi.
Računamo in pišemo, beremo in 
rišemo.

En, dva, tri, nalogo naredimo
in se veselimo.
Šola zame je veselje, 
ker izpolnijo se moje želje.

Kaja Knavs Brandt, 2. razred

Po prireditvi je bila pogostitev 
in družabno srečanje. Obiskovalci 
so bili zelo zadovoljni in prijetno 
presenečeni nad nastopom učen-
cev in učenk. 

Lea Kert, 
učiteljica PŠ Tomišelj

Na osnovnih šolah v februarju poteka vpis predšolskih otrok v 
prvi razred. Učitelji prihodnjim prvošolcem in njihovim staršem 
predstavijo šolo na različne načine. Tudi v Tomišlju smo za otroke, 
ki se bodo vpisali v našo šolo, in za njihove starše pripravili prese-
nečenje. 

Babice in dedki pri Muckih

Skupna igra    Foto: Metka Bregar Mucki pri Babici Zimi    Foto: Brane Mazi

Kot se v vrtcu spodobi, smo 
se preobuli v copate in se zbrali 
v enoti Krimček, skupini Mucki. 
Tja so nas namreč povabili naši 
vnučki in vnukinje z vzgojitelji-
co Metko Bregar. Posedli smo na 
stolčke in komaj čakali presene-
čenje. 

Najprej so nam malčki otroško 
igrivo zapeli pesmice. V drugem 
delu so zaigrali igrico Babica 
Zima. Metka je poskrbela za glas-
bo, otroci pa so se predstavili vsak 
v svoji vlogi. Premraženi ptički, 
medved, zajček in veverica so na 
koncu našli zavetje pod toplimi 

kožuščki Babice Zime. Lahko si le 
predstavljate kolikšna radost je 
napolnila ves prostor.

A presenečenj še ni bilo konec. 
Kar na lepem so bili pred nami 
slastni orehovi rogljički in topel 
čaj. Izvedeli smo, da so jih nare-
dili prejšnji dan Mucki, čisto malo 
sta jim pomagali Metka in teta 
Branka. Še nekaj časa smo osta-
li skupaj, v igralnih kotičkih smo 
se poigrali z otroki in poklepetali 
med seboj. Ob odhodu smo vsak 

od svojega malčka prejeli še nje-
govo lično opremljeno risbico.

Kako lepo druženje generacij! 
Tiste, ki svojo pot šele začenja, in 
tiste, ki se njene vrednosti v polni 
meri zaveda. Najlepša in najvre-
dnejša pa je ta pot takrat, kadar 
po njej stopamo skupaj srečni.

Hvala, naši sončki Mucki, hvala, 
vzgojiteljica Metka!

Darinka in Brane Mazi 
v imenu babic in dedkov 

V sredo, 20. februarja 2013, je bil prav poseben dan. Babice in 
dedki smo šli v vrtec. Kako ne bi! Na prisrčnem vabilu je namreč 
pisalo, da nas tam čaka presenečenje.
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Pri pouku ...
V tretjem berilu je pesem 

Barbare Gregorič  
Strelovod za jezo:

Moja mama ima probleme.
Ker v njeni službi

prebiva neki zmaj.

Moj oče ima probleme.
Ne vem, kakšne,
in ne vem, zakaj.

Moja sestra
ima tudi probleme

– zaradi nesrečne ljubezni.

Ampak zakaj
so vsi name jezni?

In me spravljajo v jok?

Jaz sem OTROK.
In ne STRELOVOD!

Poiščite drug izhod!

Na vprašanje, kako bi pomagali 
otroku iz pesmi, so učenci odgo-
vorili:

• »Jaz bi pomagal tako, da bi ji dal 
zamaške za ušesa.«

• »Od jeze boš bolj razočaran, 
zbeži stran!«

• »Ne poslušaj jih. Danes se name-
sto s sestro raje igraj sama. Saj 
jutri ne bo več tega.«

• »Jaz bi vzela otroka in nastavila 
bi drugega otroka, ki bi bil pliša-
sta igračka. Nato bi se s pravim 
otrokom odpeljala na policijo in 
tam bi vse to povedala.«

• »Jaz bi otroku iz pesmi pomagal 
tako, da bi začel razmetavati in 
kričati, potem pa bi se umirili in 
bi se polil z vrelim mlekom.« 

• »Jaz bi rekel, naj se grejo malo 
spočit.«

• »Za en teden pojdi z dedkom in 
babico na morje. Ko boš prišla 
domov, bodo vsi zares zares zelo 
zelo dobre volje.«

Pri matematiki so učenci sesta-
vljali besedilne naloge k danim 
računom. K računom seštevanja, 
odštevanja in množenja so napi-
sali dokaj različna besedila, pri 
računu deljenja pa so skoraj vsi 
omenili babico, ki je otrokom kaj 
razdelila. Vprašala sem jih, kako 
to, da tako pogosto nastopa ravno 
babica, pa so rekli, da so babice 
res take, da kar naprej nekaj delijo 
vsem okoli sebe!

Lepo, ganljivo; drage babice, 
vse najboljše ob dnevu žena in za 
materinski dan!

Marjana Pšeničnik, 
učiteljica PŠ Iška vas

Hitro na hrib

Še hitreje po hribu navzdol

Sankanje na Golem
Žabice in Zajčki se nikoli ne naveličamo snega. Tako smo se odpravili 

na obisk k našim prijateljem v enoto Hribček. Sposodili smo si njihov 
hrib in se veselo spuščali po njem. Tudi vzgojiteljice smo se preizkusile 
v hitrostnem in spretnostnem spustu z lopatko. Utrujeni in polni novih 
snežnih utrinkov smo se vrnili na kosilo.

Enota Studenček

VABLJENI V KNJIŽNICO IG 
NA POLJUDNO IZOBRAŽEVALNO 

DELAVNICO 

ENGLISH MIND LAB
WEIRD AND UNUSUAL

V SREDO, 3. APRILA, OB 17. URI.
Tokratna poljudnoznanstvena delavnica z naslovom  
Weird an Unusual bo otroke popeljala v svet nenavad-
nih naravnih pojavov. Namenjena je otrokom od 8. do 
13. leta starosti z nekaj predznanja angleščine. Vodi 
Špela Podkoritnik Mokorel.

Vsak korak – več kot en nasmeh

MARATON ZA ANNO
bo v soboto, 20. aprila 2013, ob 10. uri. 

Tek bo v treh težavnostnih etapah: Krog z nasmehom 0,5 km, 
Rekreativni tek 6 km in Mali maraton 21 km. Trasa bo povezala več 

bivalnih enot Centra Draga na območju občin Ljubljana, Škofljica in Ig.
Več informacij najdete na:  

www.drustvo-anna.si in www.center-db.si
TECITE Z NAMI ZA BOLJŠE ŽIVLJENJE OSEB  

S POSEBNIMI POTREBAMI!

DRAGI OTROCI!
VABIMO VAS V KNJIŽNICO IG 

NA URO PRAVLJIC

GODRNJAVA PIKAPOLONICA
V PONEDELJEK, 8. APRILA,  
OB 17. URI.
PRAVLJICE PRIPOVEDUJE NATAŠA.
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DRAGI OTROCI, 
VABLJENI V KNJIŽNICO IG
NA PRAVLJIČNO DOGODIVŠČINO 

DREAM IN ENGLISH
V SREDO, 20. MARCA, OB 17. URI.

Jason,  
the Argonauts and the Golden Fleece.

Zgodba o Argonavtih nam bo razkrila, kako pomem-
bno vlogo je imela in jo še ima naša reka Ljubljanica. 

Interaktivno 
pravljično 
dogodivščino 
v angleščini za 
otroke od 3.  
do 8. leta starosti  
bo vodila  
Špela Podkoritnik 
Mokorel.

POMLADNO USTVARJANJE 
v Knjižnici Ig 

v torek, 26. marca, ob 17. uri. 
Ko se prebudi pomlad, s seboj prinese sonce, 
cvetje, ptice in metulje ter zvrhan koš dobre 

volje. Dragi otroci, pridružite se nam na pomladni 
ustvarjalni delavnici.

Pisano, ustvarjalno in veselo bo!

PRAVLJIČNA JOGA
v sredo, 27. marca,  

ob 17. uri v Knjižnici Ig. 

Pravljična joga je vodena vadba, ki je posebej ob-
likovana za otroke. Otroci se skozi pravljico učijo 
osnovnih jogijskih položajev in se pri tem tudi 
zabavajo. Vadimo v udobnih oblačilih in bosi ali v 
nedrsečih nogavicah. Zaželeno je, da s seboj pri-
nesete telovadno podlogo. Vodi Sabina Sopko.

Razstava izdelkov Zveze Sonček

Sončkovi sončni izdelki
2. april–26. april 2013 

v Knjižnici Ig.

Sonček – Zveza društev za cerebralno 
paralizo Slovenije je neprofitna, nevladna 

in nepolitična nacionalna invalidska 
organizacija. V varstveno-delovnih 

centrih Zveze Sonček izdelujejo mladi z 
invalidnostjo čudovite uporabne in okrasne 

predmete iz lesa, gline, tkanine, papirja 
ter drugih materialov. Izdelke boste lahko 

tudi kupili in s tem pomagali ljudem s 
cerebralno paralizo.

Vabljeni!
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T. i. Dolničarjev lapidarij je zbir-
ka kamnitih spomenikov s širšega 
območja Emone, ki so bili v 18. 
stoletju vzidani na zunanjščino, 
takrat novozgrajenih, stolnice in 
bližnjega semenišča v Ljubljani. 
Janez Gregor Dolničar, pravnik, 
član Akademije operozov in avtor 
več pomembnih zgodovinskih 
del – tudi o ljubljanski stolnici, ki 
ga lahko štejemo med naša prva 
umetnostnozgodovinska dela –, 
je mdr. zbiral tudi različne arhe-
ološke predmete, zlasti antične 

spomenike. Zaradi dobrih zvez 
z odgovornimi pri gradnji nove 
baročne stolnice mu je uspelo 
doseči, da so v stene stolnice in 
semenišča vzidali tudi 13 rim-
skih spomenikov – spolij. Čeprav 
poreklo večine teh nagrobnikov 
ni izpričano, pa imena, material in 
oblikovne značilnosti kažejo, da 
gre za spomenike, sorodne tem, ki 
jih poznamo z Ižanskega. 

Na predavanju smo podrobno 
spoznali vseh 13 nagrobnikov in 
vrsto zanimivosti, ki jih izpriču-

jejo. Na nagrobnikih so pogoste 
upodobitve delfinov – zanje so 
Rimljani verjeli, da so posredni-
ki med tem in onim svetom. 
Običajno je na njih poleg imen 
zabeležena tudi starost pokojni-
kov. Ker svoje natančne starosti 
pogosto niso poznali, je ta največ-
krat zaokrožena na pet ali deset 
let, pogoste so tudi navedbe 
starosti 100 let, kar pa verjetno 
nakazuje zgolj na zelo visoko sta-
rost. Rimska imena so bila običaj-
no tridelna, na teh spomenikih 
pa najdemo številna enodelna z 
dodanim očetovim imenom, npr. 
Opalon, Firmov sin, kar nakazuje, 
da je šlo za staroselce, t. i. pere-
grine. Izvedeli smo tudi, da so bile 
črke na nagrobnikih po navadi 
obarvane z rdečo ter da so na 

nagrobnikih uporabljali številne 
(dogovorjene) okrajšave – npr. L 
M = locus monumenti, tj. velikost 
grobne parcele. 

Predstavljeni spomeniki so še 
danes na ogled vsem obiskoval-
cem Ljubljane – naslednjič, ko 
boste šli mimo ljubljanske stol-
nice, se spomnite nanje in si jih 
oglejte!

Maja Zupančič 

Barje, ali te poznam?

Prvi lapidarij v Ljubljani  
s številnimi spomeniki z Iga

Eden od spomenikov na stolnici

Na drugem iz serije predavanj Barje, ali te poznam?, ki jih že 
deseto leto zapored organizira Društvo Fran Govekar Ig, je tokrat- 
na predavateljica dr. Julijana Visočnik predstavila prvi ljubljanski 
lapidarij, v katerem prevladujejo rimski spomeniki z območja 
Ižanskega. 

Iški vintgar – 'kanjon' reke Iške

Dolina reke Iške, ki ima v sre-
dnjem delu značaj soteske in se 
imenuje Iški vintgar, leži na obmo-
čju Občine Ig. Vijuga v različnih 
smereh, sledeč različno usmerje-
nim tektonskim conam, vendar 
se še največ drži prečnoalpskega 
iškovintgarskega preloma, torej 
smeri od juga proti severu. Proti 
severu se dolina reke Iške na rav-
nici razpre, nato preide prek vršaja 
v barje. Na splošno je Iška dolina 
v spodnjem delu deber, v sre-
dnjem delu pa soteska ali vintgar 
s prehodom v do 700 m globok 
kanjon.

Dolina Iške z okolico je znana 
po soteski Iški vintgar, Iškem 
vršaju, rezervoarju pitne vode, 
po Iškem morostu in po močno 
zakraselem Krimskem hribovju, v 

katerega je ta še vedno dovolj 
divja in neukročena reka globoko 
zarezala svojo strugo v kamnito 
podlago, ki je reliefno najizrazi-
tejša meja med našima dvema 
znanima pokrajinama, Notranjsko 
zahodno od Iške in Dolenjsko 
vzhodno od te reke.

Namen tega prispevka je poda-
ti geografski oris s poudarkom na 
naštetih vrednotah ter predstaviti 
geološko zgradbo in sestavo tega 
ozemlja, na katerem so se ome-
njene naravne vrednote razvile. 

Fizičnogeografski oris 
Iška dolina z bližnjo okolico 

vključuje štiri med seboj ostro 
ločene geografske enote: Krimsko 

hribovje, Mokrško hribovje, 
Rakitniško ozemlje ter Ljubljansko 
barje. Ločnice med naštetimi eno-
tami so izrazite in naravne. Meja 
med Mokrškim in Krimskim hri-
bovjem je soteska Iškega vintgar-
ja, meja med Mokrško-Krimskim 
hribovjem in Ljubljanskim barjem 
pa tektonski stik predkvartarne 
podlage in notranjsko-dolenjske-
ga krasa. 

Krimsko hribovje je višavje, ki 
se dviga južno od Ljubljanskega 
barja in doseže svoj vrh na 
Krimu (1.107 m). Njegovo sleme 
se vleče v smeri sever-jug in 
poleg Krima vključuje še vrho-
ve Malinovec (1.105 m), Koren 
(1.105 m) ter Kamenica (1.050 m). 
Krim obdajajo s severne strani 
Barje, od Menišije ga loči vodo-
tok Borovniščica, izrazita reliefna 
vzhodna meja pa je Iški vintgar. 
Vrh Krima je najpomembnejša 
geodetska točka v Sloveniji z 
uradno oznako trigonometrična 
točka prvega reda številka 172. 

Mokrško hribovje je hribov-
je v severnem delu Notranjske, 
ki leži med Kureščkom (833 m), 

Mačkovcem, Iškim vintgarjem in 
Ljubljanskim barjem. Sestavljeno 
je iz vrhov Mokrec (1.059 m), Veliki 
Malinjek (1.039 m), Krvavški grič 
(1.033 m), Lomnik (1.005 m) in 
Mali Malinjek (1.001 m). Njihova 
sestava so zgornjetriasni dolomi-
ti ter jurski apnenci in dolomiti, 
na katerih površju so se razvi-
le tipične kraške oblike. Kopasta 
kamnita gmota je v celoti porasla 
z gozdom.

Sorazmerno majhna Rakitni-
ška planota leži med Krimskim 
hribovjem na severu, Iškim 
vintgarjem na vzhodu, Slivnico 
in Bloško planoto na jugu ter 
Borovniško dolino na zahodu.

Ljubljansko barje leži na stičiš-
ču alpskega in dinarskega sveta. 
Nastajalo je na prehodu med ter-
ciarjem in kvartarjem pred dvema 
milijonoma let z ugrezanjem tere-
na med Krimsko-Mokrškim hri-
bovjem na jugu, Polhograjskem 
hribovju na zahodu, Zahodnim 
Dolenjskim hribovjem na vzhodu 
ter Posavskimi gubami na severu. 
V tej poznopliocenski udorini se 
je odložilo okoli 150 metrov kvar-

Na Ljubljanskem barju in njegovem obrobju je veliko zanimivih 
kotičkov z bogato geološko oziroma naravno dediščino, ki jih je 
dobro obiskati, spoznati in raziskati, saj spadajo med naravne 
vrednote, ki so zanimive za razvoj turizma, rekreacijskih in šolskih 
učnih poti, kmetijstva in drugih oblik gospodarstva. Mednje uvr-
ščamo tudi dolino reke Iške z najlepšim vintgarjem in vršajem v 
osrednji Sloveniji.
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tarnih usedlin. Prevladuje pleisto-
censki zasipni klastični material, 
za holocensko obdobje pa so zelo 
značilni jezerski laporno-glineni 
sediment polžarica ter barjanska 
šota in črnica.

Kraški svet
Kras je iz karbonatnih kame-

nin (apnenec, dolomit) zgrajeno 
ozemlje, na katerem so se s koro-
zijo (kemično erozijo) in erozijo 
vode razvile različne površinske 
in podzemeljske kraške oblike. 
Najbolj značilne in pri nas najbolj 
razširjene kraške oblike so vrtače, 
kraške jame in brezna. 

H krasu pripada območje 
Mokrško-Krimskega hribovja ter 
Rakitniške in Logaške planote, ki 
so sestavni del Visokih dinarskih 
planot. Gre za območje, na kate-
rem so se zaradi razpokanosti kar-
bonatnih kamenin in erozije vode 
razvile kraške površinske in pod-
zemeljske reliefne oblike, kot so 
jame, brezna, kraška polja, uvale, 
suhe doline, ograde, velike globe-
li, udornice ali koliševke, vrtače, 
kraški izviri, presihajoča jezera, 
reke ponikalnice, požiralniki ali 
ponori ali tudi ponikve in suhe 
doline. Raziskovani teren gradijo 
v glavnem karbonatne kamenine 
kot so apnenci, dolomiti, dolo-
mitizirani apnenci in karbonatne 
breče, ki so ugodni za nastanek 
in razvoj krasa ter kraške hidrog-
rafije. Glede na geološko sesta-
vo terena, na katerem sicer pre-
vladujejo dolomiti, razlikujemo 
apnenčev kras in dolomitni kras, 
na slednjem pa so najštevilnej-
še reliefne oblike vrtače. Kraške 
reliefne oblike so torej najšte-
vilnejše na dolomitnem, najbolj 
izrazite pa na apnenčevem krasu. 
Tako je vrtačasti svet najbolj razvit 
in razširjen na jurskih apnencih, 
na dolomitnih tleh pa vrtače sle-
dijo predvsem večjim prelomnim 
conam. 

Vrtače so kraške kotanje z 
zelo različno velikostjo, pri kate-
rih je globina (do 10 m) manjša 
(do 50 m) od premera. Po obli-
ki razlikujemo lijakaste, skledas-
te, kotlaste in vrtače nepravilnih 
oblik. Vrtače nastajajo s korozi-
jo ali erozijo ponorov, izvirov in 
drugih manjših kotanj. Nekaj je 
tudi vrtač, ki so nastale z udo-
rom. Prevladujejo poligenetske 
vrtače pri čigar nastanku je igralo 
pomembno vlogo več dejavnikov. 
Večina naših vrtač je tektonsko-
erozijskega nastanka, saj so razvr-

ščene vzdolž tektonskih prelom-
nic, izdolbla pa jih je voda. Najbolj 
razširjene so ob dinarskih prelom-
nicah. Oblika, velikost, in razpore-
ditev vrtač so odvisni od geološ-
ke sestave terena, raztapljanja, 
erozije in tektonske porušenosti 
karbonatnih kamenin. Po načinu 
nastanka kotanj razlikujemo koro-
zijske, erozijske in udorne vrtače 
ter vrtače mešanega nastanka ali 
poligenetske vrtače. Dno vrtače 
je po navadi prekrito z rodovitno 
rdečo ali rjavo prstjo, primerno za 
vrtičkarstvo, njive ali vinograde. 

Kraško polje je vsaj pol kilo-
metra široka kotanja na karbona-
tnih tleh z ravnim dnom ter z vsaj 
nekaj metrov visokim sklenjenim 
robom. Na kraškem polju so obi-
čajno na eni strani izviri, na nas-
protni strani ponori, požiralniki ali 
ponikve, vmes pa močno mean-
driran površinski pretočni poto-
ček, zato se tako kraško polje ime-
nuje pretočno ali prelivno kraško 
polje. Kraško polje mora imeti 
torej večje ravno dno, sklenjen 
višji obod in kraško hidrologijo.

Kraško polje je nastalo iz udor-
nice z močnim podzemnim vodo-
tokom, ki je sproti odnašal karbo-
natni grušč, zato je dno kraškega 
polja ravno in prekrito z rodo-
vitno rjavo prstjo, ki je ugodna 
za poljedelstvo. Na obravnava-
nem območju imamo dve kraški 
polji: Rakitniško polje in najman-
jše kraško polje na Slovenskem 
Ponikve pri Preserju.

Rakitniško kraško polje leži 
na Rakitniški planoti pri kraju 
Rakitna. Izoblikovalo se je konec 
pliocena ter v kvartarni dobi 
med hribi Novaška gora (998 m) 
Krimšček (941 m), Smrekovec 
(957 m) in Županov vrh (999 m). 
Rakitniško polje je robno polje 
s podlago iz zgornjetriasnega 
dolomita. Leži na nadmorski višini 
blizu 800 m. Je skledaste oblike 
z robom 15 do 20 m, ki ni ostro 
omejen. V njegovem južnem 
delu je več kraških izvirov. Voda iz 
njih teče po površini v obliki več 
potočkov, ki v severozahodnem 
delu polja poniknejo v številnih 
požiralnikih. Rakitniško polje je 
potemtakem prelivno oz. pretoč-
no kraško polje. Na Rakitniškem 
polju so zajezili manjši potoček, 
tako da je nastalo manjše umet-
no jezero, ki se napaja z vodami 
izpod Novaške gore

Kraško polje Ponikve je majh-
no polje v piezometrični ravnini, 
leži pa med Dolenjo Brezovico in 

Preserjem na nadmorski višini 290 
do 295 metrov. Gre za najmanjše 
kraško polje v Sloveniji, ki kaže 
vse značilnosti tipičnega kraš-
kega polja. Dolgo je vsega 625, 
široko pa 400 metrov. Nastalo 
je z globinsko in robno korozi-
jo. Izoblikovalo se je v kvartarni 
dobi na karbonatnih tleh. Po njem 
vijuga površinski Kraški potok, ki 
pretaka vodo iz izvirov na južnem 
v požiralnike na severnem robu.

 

Kraška hidrografija
Kraške terene prepoznamo 

tudi po značilni kraški hidrogra-
fiji, kamor uvrščamo reke poni-
kalnice, pretočne vodotoke, pod-
zemeljske vodotoke, presihajoča 
jezera, ponore ali požiralnike, 
kraške izvire in barjanska okna. 
Voda na obravnavanem ozemlju, 
tako površinska kot podzemna, 
se odvodnjava v barjansko reko 
Ljubljanico. Zaledje, iz katerega 
voda hrani Ljubljansko barje, reko 
Ljubljanico in obrobne kraške izvi-
re na južnem robu barja in na 
stiku iškega vršaja ter barjanskih 
sedimentov, prihaja iz Krimskega 
hribovja in Rakitniške planote ter 
iz drugih delov Velike Notranjske 
planote. Na Rakitniški planoti je 
to dokazano z barvanjem vode, 
ki z Rakitniškega polja odteka na 
Ljubljansko barje v dveh subpara-
lelnih tokovih: 1) Rakitna-Geneči 
dol-Gorenja Brezovica-Dolenja 
Brezovica-kraško polje Ponikve 
in končno podzemno v izvire na 
robu barja in 2) Rakitniško polje-
Zasleme-Globoka dolina-Konjska 
dolina – izviri v Podkamniku.

Kraški izvir je naravni iztok 
vode na površje. Na splošno razli-
kujemo dve vrsti kraških izvirov: 

kontaktne in piezometrične. Pravi 
kraški izviri se pojavljajo pred-
vsem na stiku barja z Mokrško-
Krimskim hribovjem. Kontakne 
izvire najdemo na kontaktu pro-
pustnih in neprepustnih kamenin. 
Na mokrško-krimskem in rakitniš-
kem območju ter na barju sre-
čujemo predvsem kontaktni tip 
kraških izvirov, s tem da izvire 
na barju lahko razdelimo na tri 
vrste: kontaktne kraške izvire, ki 
se pojavljajo na stiku karbonatnih 
kamenin Krimskega hribovja in 
barjanskih sedimentov, barjanska 
okna, ki nastajajo v polžarici zara-
di vodnega pritiska v vodonos-
nih plasteh pod njo, ter izvire na 
stiku prodnatih vršajev in nepre-
pustnih barjanskih sedimentov. 
Največje kraške izvire imamo pri 
Podpeči (Virje), ki jih hranijo vode 
iz Podpeškega jezera.

Na Ljubljanskem barju se na 
robu Iškega vršaja pojavljajo 
dokaj številni izviri, ki jim pravi-
mo retja ali barjanska okna. Gre 
za do nekaj metrov široke okrog-
laste izvire, porasle z močvirskim 
rastlinjem. Sem štejemo izvire 
Virje zahodno od Podpeči, izvi-
re od Podkraja do Tomišlja, okni 
Jevšenik, Strahomersko okno, 
izvir pod naseljema Brest in 
Matena ter izvire Mareke pri Iški 
Loki. Za najbolj vzhodno okno 
se pojmuje izvir ob Ižanski cesti 
severno od Iga. Nekatera retja so 
bila tako vodnata, da so bila vide-
ti kot majhna jezera. Zaradi šte-
vilnih intenzivnih izsuševanj, vse 
številnejših črpališč na barju in 
vse pogostejših dolgotrajnih suš 
se je raven podtalne vode močno 
znižala, tako da je mnogo retij 
preprosto izginilo. (Se nadaljuje)

Stevo Dozet,
dr. geologije

Območje Krimskega hribovja z dolino Iške
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Strokovna vodenja KP Ljubljansko barje v letu 2013

Iz leta 2012 smo uvozili 
vodenje z naslovom Kraški rob 

Ljubljanskega barja, ker nam 
vreme lansko leto ni bilo naklo-
njeno. Držimo pesti, da bomo 
imeli letos več sreče in bomo 23. 
marca z mag. Mihom Pavškom 
lahko odkrivali številne zanimi-
vosti, ki jih pestuje kraški rob 
Ljubljanskega barja okoli Podpeči. 

Zaradi izrednega zanimanja za 
vodenje na temo barjanskih voda 
in tal 20. aprila znova organizira-
mo ekskurzijo pod vodstvom dr. 
Mihaela Brenčiča. Tokrat jo bomo 

na pot mahnili s kolesi. Sledili 
bomo reki Iški, ob kateri poteka 
tudi učna pot Okljuk. 

Mesec maj bo zaznamovan z 
razstavo o najstarejšem lesenem 
kolesu z osjo, katere odprtje bo 
23. maja v Mestnem muzeju v 
Ljubljani. Naše vodenje 18. maja 
bo kot napovednik razstave. Pod 
vodstvom arheologov dr. Antona 
Veluščka in dr. Andreja Gasparija 
bomo ugotavljali, kako so ljudje 
na Barju premagovali razdalje 
nekoč. 

V mesecu juniju se bomo pre-
pustili domačinkama in zeliščari-
cama Tadeji Vadnjal in Anici Ilar, 
ki nam bosta predstavili številna 
zdravilna zelišča, ki jih pestuje 
barjanski mozaik. V zadnjih letih 
opažamo na barjanski ravnici vse 
več tujerodnih invazivnih vrst, na 
katere nas bosta 14. septembra 

opozorila biologa dr. Nejc Jogan in 
Jasna Kus Veenvliet. Kanadska in 
orjaška zlata rozga, japonski dre-
snik, ambrozija, črnoplodni mrkač 
ter številne druge invazivne vrste 
povzročajo velike težave tudi 
kmetovalcem na Ljubljanskem 
barju. Kmet je tu izredno pomem-
ben, saj pomaga ohranjati moza-
ično krajino. Kako poteka kme-
tovanje na Ljubljanskem barju, 
bomo odkrivali s kmetijskim sve-
tovalcem Janezom Drašlerjem in 
kmeti 5. oktobra.

Prisrčno vabljeni!
Krajinski park  

Ljubljansko barje

Dodobra smo zakorakali v leto 2013 in na parku smo skupaj s 
priznanimi strokovnjaki in domačini pripravili sklop strokovnih 
vodenj za letos. 

Koledar strokovnih ekskurzij − pomlad:
Dan Tema Vodnik Način 

potovanja
23. marec Kraški rob 

Ljubljanskega barja
mag. Miha Pavšek peš

20. april Skrivnostna barjanska 
tla in vode

dr. Mihael Brenčič s kolesi in peš

18. maj Premagovanje razdalj 
na Barju nekoč

dr. Andrej Gaspari, 
dr. Anton Velušček

minibus

Da bi zagotovili čim kakovostnejše doživljanje Ljubljanskega barja s čim manj mote-
čimi aktivnostmi za naravno in okolje, je število mest omejeno. Predhodne prijave so 
zato nadvse dobrodošle. Dodatne informacije in prijave: info@ljubljanskobarje.si, tel.: 
08/20-52-350 (med delovniki dopoldne).

Trgovina Majčka na Igu
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Nova trgovina s tekstilom
V središču Iga je odprla vrata 

nova trgovina s tekstilom Majčka. 
Lastnica trgovine z dolgoletnimi 
izkušnjami – vrsto let prodaja 
oblačila na ljubljanski tržnici − je 
videla priložnost za odprtje trgo-
vine na Baniji. Večji del ponudbe 
so spodnje perilo in pižame, na 
policah majhne trgovine pa se 

najdejo tudi drugi kosi oblačil. 
Nudijo manjša šiviljska popravila, 
za tiste, ki znate tudi sami kaj 
zašiti, pa je v ponudbi še šiviljski 
program (sukanci itd). Trgovina 
je odprta vsak delovnik med 8. 
in 16. uro.

Maja Zupančič

Strokovno predavanje 
ZDRAVNIK ZDRAVI, 
NARAVA OZDRAVI
v ponedeljek, 8. aprila,  
ob 19. uri v Knjižnici Ig.

Priznani zeliščar Jože Majes z zeliščarske kmetije 
Plavica pri Dolenjskih Toplicah je svoje znanje in 
posluh za rastline strnil v obsežno knjigo Zdravnik 
zdravi, narava ozdravi. Na predavanju bomo spre-
govorili o nabiranju, gojenju, sušenju, pripravi, hra-

njenju in uporabi 
zdravilnih rastlin 
ter o tem, kako 
pripraviti čaje, na-
rediti naravno ma-
zilo, tinkturo ter 
sirup, s katerimi si 
pomagamo pri re-
ševanju akutnih in 
kroničnih obolenj, 
ki pestijo sodob-
nega človeka.

Vstop prost!
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Sneg

Člani operativne enote PGD 
Tomišelj po vsakem sneženju 
očistimo hidrante in vodohrane 
požarne vode. V Tomišlju imamo 
devet talnih hidrantov, dva nad-
talna hidranta in dva vodohra-
na. V Podkraju je talni hidrant in 
vodohran. Z rednim odstranjeva-
njem snega omogočamo takoj-
šnjo uporabo hidrantov v primeru 
gasilske intervencije. Hidrant je 
dobro viden, ni ga treba odkopati 
in ob nizkih temperaturah ni oko-
van v led. Čiščenje ni zamudno, 
razen pri hidrantu na fotografiji. 
Po vsakem sneženju nas pričaka 
velik kup odrinjenega snega, letos 
je bil višji od metra in pol, pre-
metati moramo nekaj kubičnih 

metrov snega, da se prebijemo do 
njega. Prošnje in opozorila stano-
valcem, da snega ne odrivajo na 
hidrant, ne zaležejo.

Hidrant je najbližji vir požarne 
vode za 12 stanovanjskih hiš in 16 
gospodarskih poslopij. Najbližji je 
oddaljen približno 170 metrov. Ob 
prihodu na mesto požara mora 
vodja intervencije v hipu pripra-
viti taktični načrt gašenja. Pri tem 
upošteva stanje na požarišču ter 
razpoložljivo gasilsko opremo, 
moštvo in gasilno sredstvo. Naše 
vozilo GVC 16/25 pripelje s seboj 
2.500 litrov vode in šest gasilcev. 
V primeru gašenja na vso moč 
je s seboj pripeljana voda pora-

bljena v štirih minutah. Za izved-
bo napajanja gasilske cisterne iz 
170 metrov oddaljenega hidranta 
porabita dva dobro izurjena gasil-
ca več kot pet minut. Vodja inter-
vencije je tako prisiljen namesto 
napada v obrambo, kar pomeni 

preprečevanje širjenja požara, in 
ne gašenja požara. V napad lahko 
gasilci preidejo šele, ko je zagoto-
vljena oskrba z vodo ali ko pridejo 
na pomoč druge gasilske enote.

Andrej Kuralt,
PGD Tomišelj

Letošnja zima je bila bogata s snežnimi padavinami. Debela sne-
žna odeja je poskrbela za idilično podobo naših krajev, marsikomu 
pa je povzročila tudi obilo preglavic. Snežni plugi niso imeli kam 
odrivati snega, po dvoriščih se je sneg grmadil na velikanske kupe.

I Ž A N S K A  P A Ž A R N A

Kup snega na hidrantu      Foto: Andrej Kuralt

Obnovljen kip sv. Urha na Kremenici 

Sveti Urh je bil augsburški škof, 
zelo bister, vendar skromen in 
vedrega duha. Zagotovo so ga 
ljudje imeli radi. Ker je bil škof, ima 
kip škofovsko pokrivalo in v levici 
škofovsko palico. Desna dlan je 
obrnjena navzgor, na njej pa na 
knjigi srebrna riba. Viri pripovedu-
jejo, da skromni škof sv. Urh sam 
nikoli ni užival mesa in morda je 
prav to razlog, da ga upodablja-
jo z ribo v desni roki. Bil je med 
prvimi posvečenimi svetniki in 
po posvetitvi zelo čaščen svetnik. 
Ljudje so se mu priporočali za 
srečno zadnjo uro. 

Velika večina kremenško cerkev 
pozna po žegnanju na dan sve-
tega Valentina. Pa ni bilo vedno 
tako. Cerkev je posvečena sv. 
Urhu, ki goduje 4. julija. Čeprav so 
v tem poletnem obdobju dnevi 
dolgi, so bili velikokrat prekratki 
za vsa potrebna kmečka dela, še 
posebej v časih, ko se je večina del 
opravljala ročno. Zagotovo med 
vaščani in romarji ni bilo poseb-
ne volje za slovesne dogodke po 
dolgih delovnih dneh. Morda je 

prav to razlog, da so vaščani bolj 
častili god sv. Valentina in so tako 
vsako leto njegovo sliko prestavl-
jali s stranskega na glavni oltar. 
Nekateri se še spomnite odloč-
nega župnika Antona Berganta. 
Prav ta je dokončno odločil, da sv. 
Valentin ostane na glavnem oltar-
ju, žegnanje prav tako na dan sv. 
Valentina, kip sv. Urha pa na desni 
strani in tako je še danes. 

Običajno je žegnanjska maša 
po svetniku. Zgodnji pustni čas 
je pripomogel, da smo letošnje 
žegnanje praznovali že v nedel-
jo, 10. februarja, torej na nedel-
jo pred sv. Valentinom. Sveto 
mašo je daroval farni župnik Jože 
Pozderec, in kot je v predpust-
nem času v navadi, nam je prebral 
pismo slovenskih škofov. K praz-
ničnemu vzdušju so pripomogli 
številni farani ter vsakoletni obis-
kovalci, vrli pohodniki, še posebej 
pa tomišeljska pevska skupina 
Arcus. Ob Žigovi spremljavi s kita-
ro so mladenke in mladci s svoji-
mi glasovi povedali, da mladina 
na Ižanskem želi sodelovati. Kako 

lepo je bilo sli-
šati zaključno 
pesem ob spre-
mljali frajtonari-
ce, skoraj smo 
zaplesali. Po 
maši je seveda 
že tradicional-
no druženje 
in pogostitev. 
Dobra volja ni 
pošla, za kar 
so poskrbele 
tudi naše pri-
dne gospodi-
nje. Tokrat smo 
p r i p r a v l j e n e 
dobrote postre-
gli na pravi slo-
venski stojnici. Upamo, da bomo 
naslednje leto že imeli svojo stre-
ho … Ob sproščenem klepetu 
pred cerkvijo so mladi pevci ob 
spremljavi harmonike zapeli še 
nekaj bolj posvetnih pesmi in kar 
nismo mogli zapustiti s soncem 
obsijanega hribčka sv. Urha. 

Čeprav pravijo, da ima sveti 
Valentin ključ od korenin, nas 
sneg na dan njegovega godu še 
kar ni zapustil. Zveste obiskovalce 
jutranja megla ni ustavila, da bi 
se podali peš na Kremenico. Ta 

dan je mašo daroval kaplan Janez 
Žerovnik, k prazničnemu vzdušju 
pa so pripomogli ižanski pevke in 
pevci. Verjamem, da nikomur, ki je 
tudi to dopoldne preživel v naši 
družbi na Kremenici, ni bilo žal. 

In tudi tokrat povabilo: ko boste 
razmišljali, kam na sprehod, pridi-
te na hribček sv. Urha. In seveda že 
vnaprej, lepo vabljeni na nasledn-
je kremenško valentinovo.

Ljudmila Vöröš,
SVS Kremenica

Kremenčani se trudimo, da bi bilo ob vsakem vašem obisku pri 
nas kaj novega. Letos z veseljem povemo – uspelo nam je obnoviti 
kip sv. Urha.

Kip sv. Urha v kremenški cerkvi
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Pridi na Zbor članov PD Krim 
Planinsko društvo PD Krim v 

torek, 26. marca 2013, ob 19h 
vabi v dvorano gasilskega društva 
Vrbljene-Strahomer. Na Zboru 
članov bomo sprejeli načrt izletov 
in se pogovorili še o drugih aktiv-
nostih društva. Letos načrtujemo 
nekaj zares zanimivih izletov in 
tur, tudi visokogorske na Škrlatico, 

Mangart in Malo Mojstrovko (po 
plezalni) ter že tradicionalni izlet 
na Mirno goro in še kopico prije-
tnih in razglednih vzponov v vseh 
treh naših gorskih verigah in po 
sredogorju. Že marca nas čaka 
zimski vzpon na Veliki vrh (2.088 
m). Prepričani smo, da lahko v 
bogatem načrtu naših dejavnosti 

vsak najde zase nekaj tistih, ki mu 
bodo polepšale leto. Podroben 
načrt poiščite na spletni strani 
društva www.pdkrim.si. Ponovno 
vas obveščamo, da si lahko v dru-
štvu tudi sposodite planinsko 
opremo za varno obiskovanje 
gora (varovalni kompleti, čelade, 
cepini …). Ker so za nami že štiri 

leta delovanja, bomo na Zboru 
evidentirali tudi kandidate za dru-
štvene organe. Radi bi, da zdajšnji 
in novi člani društvo začutite na 
polno in da mi začutimo vas ter 
slišimo vaše mnenje in ideje – 
zato pridite! 

Barbara S. Podlesnik,
PD Krim

V objemu gora                 Foto: Barbara S. Podlesnik

Najmlajši udeleženecZaslužena malica na Krimu

11. Matijev nočni pohod
V petek, 22. 2. 2013, je SVS 

Iška organiziral 11. tradicionalni 
Matijev nočni pohod na Krim. 
Zborno mesto je bilo ob 18.00 
uri na križišču za Gornji Ig, kjer 
so pohodniki plačali startnino, 
prejeli majice, kolajne in gorivo 
za na pot (šilce domačega). Kljub 
močnemu sneženju se je zbralo 
več kot 120 pohodnikov. 

Pot je vodila mimo Janežičeve 
kmetije proti Gornjemu Igu in 
naprej na Krim. Pohodniki so 
morali zaradi visokega snega 

hoditi drug za drugim po gazi, ki 
so jo pred tem naredili Ivan, Jani 
in Tone. Prvo postojanko so mora-
li narediti na Gornjem Igu, saj je 
bilo za prehojeno pot potrebne 
veliko več energije kot ob nor-
malnih pogojih, kar je bilo toliko 
bolj čutiti ob nadaljevanju poti. 
Više ko so se vzpenjali, več je bilo 
snega in snežnih zametov. Da so 
osvojili vrh, so potrebovali pov-
prečno tri ure, kar pa jim ni bilo 
naporno, saj so med potjo uživali 
v zimski idili.

V koči so bili nagrajeni z joto 
in ričetom s klobaso ter toplim 
čajem, za kar gre zahvala oskrb-
nikoma Goranu in Damjani. 
Podeljena sta bila tudi pokala za 
najmlajšega in najstarejšega ude-
leženca pohoda. Najmlajši udele-
ženec je bil Rok Ciber iz Matene, 
star 10 let, najstarejši pa Ivan 
Žagar iz Iške vasi, ki je tisti dan že 
drugič osvojil vrh.

Za pohodnike, ki se v doli-
no niso želeli vračati peš, je bil 
organiziran prevoz s kombijem. 

Šofer je bil Mitja Tavželj, ki je kljub 
težkim razmeram dvakrat varno 
pripeljal v dolino, za kar se mu 
ob tej priložnosti tudi najlepše 
zahvaljujemo.

Ob koncu naj omenim, da je bil 
letošnji pohod po mnenju poho-
dnikov, ki so se ga udeležili že 
enajstič, eden najtežjih, obenem 
pa tudi najbolj idiličen.

Mojca Kučič, 
SVS Iška
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Plezanje v Zapotoku

Velika zasluga, da smo pri-
šli do plezalne stene, gre pred-
vsem prostovoljcem, ki so gradili 
steno, Društvu Zapotok in Občini 
Ig. Posebna zahvala gre tudi slo-
venskim plezalnim klubom, ki so 
nam v začetku podarili oprimke 
za steno. V plezalni sekciji v okviru 
Društva Zapotok plezajo otroci od 
5. leta starosti, kakor tudi starejši.

Sicer pa ima športno plezanje v 

Občini Ig kar nekaj zgodovine. Že 
konec devetdesetih let so otroci 
plezali na Visokem v okviru pri-
reditve Šport na vasi. Leta 2001 
je bila postavljena mala plezal-
na stena v PŠ Golo. Pri odprtju 
je sodelovala takratna svetovna 
prvakinja Martina Čufar, tu je 
potekal tudi prvi plezalni krožek 
za naše otroke. Leta 2002 je na 
plezalni steni na Gasilskem domu 

Golo potekala plezalna tekma 
domačih otrok in otrok različnih 
plezalnih klubov iz vse Slovenije. 
Nekateri takratni tekmovalci so 
zdaj člani slovenskih reprezen-
tanc, isto leto pa so se zbrali na 
tej steni (ob 15. obletnici prve 
plezalne tekme v Sloveniji – Osp 
1988) tudi bivše tekmovalke in 
tekmovalci na revijalni tekmi.

V maju leta 2003 je bilo ob 
sodelovanju Osnovne šole Ig 
in Občine Ig v telovadnici šole 
tekma za državno prvenstvo v 
balvanskem plezanju za mlajše 
kategorije. To je bila tudi prva 

tekma balvanskega plezanja v 
Sloveniji, ki je potekala v zaprtem 
prostoru. Tudi v poznejših letih so 
otroci plezali na Visokem v okviru 
prireditve Šport na vasi. 

Z novo plezalno steno v 
Zapotoku se odpirajo nove 
možnosti plezanja v naši obči-
ni, tako da ste vsi zainteresirani 
vabljeni na organizirano vadbo 
(otroci in odrasli).

Za informacije lahko pokličete:
041/561-061, Vito
040/702-735, Špela

Vito Čehovin

Športno plezanje ima v Sloveniji kot tudi v svetu v zadnjih letih 
veliko navdušencev, tako mladih kot starejših. Z dograditvijo bal-
vanske plezalne stene v Zapotoku pred dvema letoma v naši občini 
poteka organizirana vadba športnega plezanja. 

Rokometaši ŠD Mokerc Ig se predstavijo 

Starejši dečki A in B v sezoni 2012/2013

Boštjan Makovec je začel svojo 
rokometno pot kot vratar v ekipi 
Prul, nadaljeval pa v Slovanu. 
Največje uspehe je dosegel z 
ekipo Prul 67 v sezoni 2001/2002, 
ko so RK Celju PL kot prvi v zgo-
dovini državnih prvenstev v 
Sloveniji, odvzeli naslov državnih 
prvakov. V ligi prvakov so izgubili 
šele v polfinalu proti poznejšemu 
zmagovalcu Montpellieru. Po raz-
padu Prul 67 je nadaljeval kariero 
v RK Gold CLUBU, s katerim je 
leta 2006 osvojil pokal Slovenije. 
Naslednja štiri leta je branil za 
barve Trima Trebnje. Igralsko kari-
ero je končal dve leti pozneje v RD 
Merkur Loka.

Trenersko pot je začel leta 1993, 
ko je pri Slovanu postal trener 
mlajših dečkov ter z njimi dve leti 
zapored osvojil drugo mesto na 
državnem prvenstvu. Med dru-
gim je bil prvi trener kapetanu 
slovenske reprezentance Urošu 
Zormanu. Zaradi svoje profesio-
nalne igralske poti se je med tre-
nerje vrnil šele leta 2011/2012 kot 
trener članske ekipe RD Merkur 
Loka. 

Ekipo SDA zastopajo igralci 
letnik '98 in mlajši, SDB pa igral-
ci letnik '99 in mlajši. Trenirajo 
skupaj, občasno se jim pridružijo 
tudi igralci letnik 2000. Do leto-
šnje sezone jih je zelo uspešno 

vodil trener Dejan Vujić. Obe ekipi 
je v preteklih treh sezonah pope-
ljal na finale državnega prven-
stva in z njimi dosegel eno drugo 
mesto, tri tretja mesta in eno 
četrto mesto. V sezoni 2012/13 je 
vodenje obeh ekip prevzel trener 
Boštjan Makovec. S pripravami so 
začeli sredi avgusta. Po dobrem 
mesecu priprav na novo sezono 
so se začele prve tekme. Obe ekipi 
sta nastopili v predtekmovalnih 
skupinah Center I. Nastopale so 
naslednje ekipe: 

SDA Center I: Krim-Olimpija, 
RD Loka 2012, ŠD Mokerc Ig, RK 
Radovljica, RD Alpes Železniki, RK 
Duplje Tržič, DRŠ Aleš Praznik.

SDB Center I: ŠD Mokerc Ig, RK 
Duplje Tržič, RD Loka 2012, RK 
Radovljica, Mark Olimpija Krim, 
RD Alpes Železniki.

Starejši dečki A po zelo uspe-
šni sezoni 2011/12, ko so dosegli 
odlično 3. mesto na finalnem tur-
nirju v Celju, letos nimajo sreče 
z zdravjem igralcev, saj zaradi 
poškodb in bolezni ekipa na tek-
mah skoraj nikoli ni bila popolna. 
Vendar so se kljub vsem težavam 
s sedmimi zmagami in petimi 
porazi kot tretji v skupini uvrstili 
v polfinale. Njihovi nasprotniki v 
polfinalni skupini A pa so RK Trimo 
Trebnje, RD Loka 2012, RK SVIŠ 
Pekarna Grosuplje, Krim-Olimpija, 

RD Instrabenz plini Izola, RD 
Slovan in RK Radovljica. Na final-
ni turnir napredujeta samo dve 
ekipi. Po šestih kolih najbolje kaže 
RK Trimu Trebnje in RD Loki 2012.

Starejši dečki B so se po lan-
skem odličnem 2. mestu na final-
nem turnirju na Igu letos v pred-
tekmovalni skupini Center I brez 
poraza uvrstili v polfinale.

V polfinalni skupini A tekmujejo 
še: RK Trimo Trebnje, RK Kronos, 
RK SVIŠ Pekarna Grosuplje, RK 
Duplje Tržič, RD Loka 2012.

V polfinalni skupini je lansko-
letni prvak RK Trimo Trebnje naj-
močnejši. Za drugo mesto, ki še 
vodi na finalni turnir, pa se bosta 
še do zadnjega kola, ko bo tudi 
zadnja medsebojna tekma, borila 

ŠD Mokerc Ig in 
RK Kronos.

Ekipe starej-
ših dečkov A in 
B so v polfinalnih skupinah držav-
nega prvenstva vsako leto bolj 
izenačene. Nekateri konkurenčni 
klubi se združujejo ali pa se ekipe 
okrepijo s posameznimi igralci 
drugih klubov. Tudi zato so pol-
finalne tekme vedno napete do 
zadnje minute. Spodbuda doma-
čih navijačev je neprecenljiva, 
zato vas vabimo, da se tekem ŠD 
Mokerc Ig udeležite v čim večjem 
številu ter nam z glasnim navija-
njem pomagate do novih zmag.

Jože Žagar,

ŠD Mokerc Ig

Tokrat vam predstavljamo ekipi starejših dečkov A in starejših 
dečkov B. Trener obeh ekip je novinec v klubu, Boštjan Makovec - 
Maki, vodja ekip Jože Žagar, za zdravniško službo pa skrbita Marija 
Blažon in Simona Legen.

Ekipi Starejših dečkov A in B; Zadnja vrsta: Boštjan Makovec (trener), Jernej 
Čebular, Žan Žagar, Edo Kahrimanović, Erik Židanek, Urban Ciber, Blaž Blažon, 
Luka Ambrož, Jakob Hostnik, Matic Marenče in Slaven Jevtić (manjka Denis 
Tabaković). Srednja vrsta: Brin Cimerman, Matevž Žagar, Domen Cimperman, 
Tadej Rolih, Damir Hajrić, Matej Ornik, Žak Cigale in Jože Žagar (vodja moštva). 
Prva vrsta: Haris Slomić, Iztok Jurkovič, Tom Legen, Kristjan Židanek, Andraž 
Ornik in Jaka Glavan 
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Strokovno predavanje

PRIDELOVANJE ZDRAVE HRANE PO 
BIOLOŠKO DINAMIČNI METODI
v Knjižnici Ig
bo v sredo, 20. marca, ob 19. uri.
Spoznali bomo, da je biološko dinamično pridelana 
hrana pojem najodličnejše, resnično zdrave hrane 
in da je njena metoda pridelovanja najstarejša 
ekološka metoda, ki zagotavlja ohranjanje trajne 
plodnosti tal, ekološko ravnotežje in zdrave rastline.

Predava Meta Vrhunc,  
predsednica društva Ajda Vrzdenec.

Vstop prost!

Po predhodnem dogovoru pa bo 
možen ogled za skupine tudi v 
ponedeljek, 25. marca 2013.

Na razstavi si boste lahko ogledali 
velikonočne jedi, pirhe na sto in en 
način (lansko leto je bilo na razstavi 
več kot tisoč pirhov), stare pripomočke 
in še kaj.

V nedeljo, 24. marca 2013, pa bo 
poleg razstave na ogled tudi izdelava 
suhe robe, ki jo bo prikazoval Ribn’čan 
Franc Jaklič.

Kot vsako leto bo tudi letos prikaz 
izdelovanja butaric in še kakšno 
presenečenje.

Turistično društvo Krim vabi

na ogled razstave pirhov, velikonočnih jedi,  
starega orodja in pripomočkov,

ki bo letos potekala dva dneva.

Razstava bo letos potekala v soboto, 23. marca 2013, od 16. do 20. ure in na cvetno nedeljo – 24. marca 2013 
od 13. do 19. ure v dvorani gasilskega doma Vrbljene-Strahomer (Hipodrom Vrbljene).

Vzemite si urico časa in pridite na ogled naše razstave.
Vsi prav lepo vabljeni!

Spoštovani!
V počastitev praznika Občine Ig  
vas vabimo na

Večer z najstarejšim glasbenim 
instrumentom na svetu.
V tretjem večeru, v sklopu predavanj  

Barje, ali te poznam bomo
v četrtek, 21. marca  2013 ob 19. uri  

v dvorani Centra Ig (Banija 4) 

v sliki, besedi in zvoku odšli v daljno 
preteklost v obdobje neandertalcev.

Najprej bo dr. Matija Turk na kratko predstavil 
odkritje, raziskave in diskusijo, ki se je v svetu  

razvila ob znameniti najdbi iz jamskega najdišča 
Divje babe 1 v dolini reke Idrijce, nato bo sledil 

glasbeni večer, ko bo Ljuben Dimkaroski,  
akademsko izobraženi glasbenik, predstavil 

akustične zmogljivosti instrumenta in utemeljil 
njegovo novo poimenovanje: TIDLDIBAB. 

Vljudno vabljeni!
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PRID'TE, BOMO PIRHE BARVAL,
LETOS MALO DRUGAČE,

29. marca 2013 ob 17.00 uri
v RTC Zapotok.

Na delavnici bomo:
– izdelovali velikonočne pogrinjke iz naravnih 

materialov
– otroci bodo ustvarjali svoja velikonočna jajca in 

poiskali velikonočnega zajčka
– barvali pirhe v naravnih barvah
– pripravili razstavo vsega ustvarjenega skupaj z 

dobrotami gospodinj
Poleg udeležencev delavnice ste vabljene tudi 
pridne gospodinje s svojimi velikonočnimi 
dobrotami, ki jih boste napekle in postavile na 
ogled na razstavi ob 19. uri.
Prijave prosimo sporočite do 25. marca 2013 na 
telefon 041/808-128 Barbari ali na 031/652-254 
Maruši.
Delavnica je brezplačna. Stroške materiala in 
domačih jajc bomo razdelili na delavnici glede na 
število udeležencev.

Društvo Zapotok, Sekcija  
za zdravo življenje

Samooskrba – vzemite 
življenje v svoje roke

Veliko področij svojega življenja smo zaupali v 
upravljanje drugim.

Zdaj počasi spoznavamo, da bo treba marsikaj 
spet vzeti v svoje roke – prehrano, zdravje, delo.

Kaj vse lahko storimo sami in kaj bomo s tem 
pridobili?

Nova sezona je pred vrati – kako na svojih vrtičkih 
zagotoviti vse, kar potrebujemo?

Več o tem boste izvedeli s Sanjo Lončar
v torek, 9. 4. 2013, ob 18.00 uri v 

RTC Zapotok.

Prispevek na osebo je 5 eur. Zbrani prispevki bodo 
namenjeni za projekt Hribci za otroška igrala.

Predavanje organizira Društvo Zapotok,  
Sekcija za družbene dejavnosti in 
družbeno odgovornost.

Vabljeni na predavanje Ane Vrhovec 

Delo in vpliv  
MINKE GOVEKAR  

na družbeno dogajanje  
v četrtek, 4. aprila 2013 ob 19.00  

v Mladinskem domu.

Predstavitev je pripravila v okviru socialne 
akademije oz. programa (Ne) znane Slovenke.

Vljudno vabljeni!

Koncert ob  
10. obletnici 

v soboto, 13. aprila 2013, 

ob 20. uri, 

Dvorana v Iški vasi.
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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

Harmonija telesa, duha in duše

VABLJENI
na mesečni dogodek brez naprezanja, nadzora 

in hotenja delovanja

GONG ZVOČNA KOPEL
ob nedeljah, ob 18.00 uri

v RTC Zapotok.
Datumi: 17. marec, 21. april, 19. maj, 9. junij 2013

Prepustili se bomo zvokom in vibracijam gongov sedne, 
zemlje in plutona, shrutija, oceanskega bobna in zvončkov, 

ki bodo šli skozi naše telo ter s tem omogočili obnavljanje in 
samozdravljenje našega telesa.

S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejo, nekaj za pod glavo 
in vodo. Voda naj bo 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 vse nazore!
Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

POKLIČITE NAS … 
V 24 URAH SMO PRI VAS!  

041/393-674 ali 01/364-75-00
Amera, d. o. o., Golo 161, 1292 Ig

Si želiš igrati kitaro?
Super!

Prvi korak (ni nujno):
imej kitaro.

Drugi korak (zelo pomemben):
poišči si pravega učitelja.

Nudimo učenje električne in akustične kitare za začetnike  
in za tiste, ki že imate znanje, za vse starostne skupine.

Martin poučuje kitaro že od leta 2006 in je član skupin Los 
Ventilos ter Pulcija (Sting & The Police cover band), občasno 

pa sodeluje (tudi kot avtor) z Andražem Hribarjem,  
Ladom Leskovarjem in raperjem Zlatkom, Leo Likar, 

Polono Furlan in drugimi. Aktiven je tudi kot 
session kitarist, kjer v različnih zasedbah 

   sodeluje na glasbenih prireditvah oz. studijih.

Martina lahko spoznate v živo in se o njegovem  
delu prepričate na literarnem večeru Pomladni 
izvir 5. aprila 2013 ob 20.00 uri v RTC Zapotok.

Za več informacij o poučevanju, terminih in začetku  
učenja kitare pokliči Martina na 040/418-676  

ali piši na martinlunder@gmail.com.

Društvo Zapotok
Sekcija za družbene dejavnosti in družbeno odgovornost

za Vas
 BARVAMO ograje, sobe, fasade, leseni opaž …

UREJAMO OKOLICO       
kosimo, lopatamo, grabljamo, tlakujemo …

Opravljamo ZIDARSKA, 
TESARSKA, FASADERSKA 
in MIZARSKA dela ...

Dobavljamo in menjamo 
OKNA,VRATA …

Izdelamo,                          popravimo 
NADSTREŠKE,                UTE, NAPUŠČE …

Izvajamo KNAUF dela, prenavljamo 
STREHE, žlebove …

TER ŠE IN ŠE IN ŠE ...
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O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

ARTVIŽE - najvišje ležeča vas v Brkinih, PALIJ - bela ovratnica s črnimi križi in trakoma, ki jo nosijo papež in metropoliti, 
PAZ, Octavio - mehiški književnik, nobelovec leta 1990
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Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki  

Mostiščarja je sreda, 27. marec 2013.
Prihodnja številka bo predvidoma izšla 12. aprila 2013.

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

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

MALI OGLASI
Prodam vino iz Bizeljsko-Sremiškega okoliša. Vse informacije 
dobite na tel. 041/683-897. 
Izgubila sem verižico z medaljonom, ki mi je dragocen spomin. 
Poštenega najditelja prosim, da pokliče na tel. 031/825-863.
Nagrada: polna vrednost verižice.

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 27. 3. 2013.

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

 Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
Ob smrti

ANDREJE SIMIĆ, 
rojene Zalar, iz Kota
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sovaščanom in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno 
cvetje, sveče in svete maše.

Vsi njeni

 Odšel si mnogo prerano,
s knjigo življenja nedokončano.
Solza, žalost, bolečina, 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, ki močno boli. 

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu

JANEZA MOŽKA
iz Kota

Ob boleči izgubi dragega Janeza se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem, 
vsem, ki ste ga počastili na njegovi zadnji poti in nam ob 
zadnjem slovesu nudili kakršnokoli drugo pomoč. Vsem, ki ste 
darovali cvetje, sveče, dar za svete maše in druge darove. 

Iskrena hvala za poslovilne besede in pogrebne storitve 
članom gasilskega društva Kot-Staje. Hvala gasilski zvezi Ig, 
oktetu Orfej, cerkvenemu pevskemu zboru, gospodu župniku 
Jožetu Pozdercu, gospe Silvi Dolinšek in pogrebnemu zavodu 
Vrhovec. 

Vsem iskrena hvala. 

Vsi njegovi

 In pride dan,
ko se končajo
zadnje upajoče sanje.

ZAHVALA
Ob izgubi moža in očeta

JOVANA JOVANOVIĆA
iz Strahomerja 32a

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje in darovane sveče.
Zahvaljujemo se gospe Jožici Anzelc in gospodu Vrhovcu za 
opravljene pogrebne storitve.
Lepa hvala tudi patronažni sestri gospe Mateji Berčan.

Žena Marina
ter hčerki Maruša in Darka
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Prvomajski golaž

Delegacija TD Iška vas je bila na obisku v Ljubljani.

Ižansko pustovanje so obiskali tudi Hribci. 

Zabavno pustovanje v Zapotoku

Na Ig se je vrnila kamela 
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- Servis računalnikov na Vašem domu ali pisarni,
- izdelava varnostne kopije Vaših podatkov,
- zamenjava okvarjene strojne opreme,
- namestitev operacijskega sistema in programov,
- vzpostavitev protivirusne zaščite računalnikov,
- optimiziranje sistema,
- varnostna analiza celotne IKT infrastrukture
- svetovanje pri nakupu računalniške opreme.

Servis računalniške
opreme na domu

www.naveza.com


