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Koledar prireditev
sobota, 14. september, ob 15. uri, RTC Zapotok Srečanje treh generacij Društvo Zapotok
sreda, 18. september, ob 17. uri, Knjižnica Ig Pravljica izpod koša MKL − Knjižnica Ig
sobota, 21. september, od 8. do 15. ure, Gasilski center Golo Bolšji sejem TD Kurešček
sobota, 21. september, od 9. do 19. ure, Gasilski center Golo Razstava gob TD Kurešček
sobota, 21. september, ob 10. uri, Draga 5. rekreacijski tek in hoja ob ribnikih v Dragi CUDV Draga
sobota, 21. september, od 10. do 12. ure, RTC Zapotok Otroške delavnice ob svetovnem dnevu miru Društvo Zapotok
sobota, 21. september, ob 17. uri, Športna dvorana Ig Dobrodelni koncert ŽPZ Kombinat Društvo Zapotok
sobota, 21. september, ob 20. uri, RTC Zapotok Prireditev ob svetovnem dnevu miru Društvo Zapotok
ponedeljek, 23. september, ob 19. uri, Knjižnica Ig Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig
petek, 27. september, ob 19.30, Dom krajanov Iška vas Prireditev ob svetovnem dnevu turizma in razstava buč Društvo TKŠ Iška vas, Društvo Fran Govekar Ig
sobota, 28. september, od 13. ure naprej, Hipodrom Vrbljene Konjeniška prireditev KD Krim
sobota, 28. september, ob 8.30, Iški vintgar Pohod in srečanje v Vrbici Občina Velike Lašče
sreda, 2. oktober, ob 14.30, Knjižnica Ig English mind lab − Forest secrets MKL − Knjižnica Ig
sreda, 2. oktober, ob 19. uri, Knjižnica Ig Predavanje Varuh otrokovih dolžnosti MKL − Knjižnica Ig
sobota, 5. oktober, ob 8. uri, Dom borcev in mladine Zapotok 2. pohod Obroč prijateljstva v objemu Kureščka TD Kurešček
sobota, 5. oktober, ob 19. uri, Kulturna dvorana Golo Orient express na hribu 2 TD Kurešček
ponedeljek, 7. oktober, ob 19. uri, Knjižnica Ig Predavanje in predstavitev knjige Gajba krompirja MKL − Knjižnica Ig
sreda, 9. oktober, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic Pika pikapolonica MKL − Knjižnica Ig
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MosTIŠčaR je URaDNo GlasIlo občINe IG
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 13. september 2013

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: Utrip Matene, Maruša Švigelj
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.

Po poletnem oddihu smo spet zavihali rokave in poizvedli, kaj novega 
se je v tem času dogajalo po naši občini. H koncu se bliža nekaj pomemb-
nih občinskih investicij, med njimi vrtec ter ureditev vasi Matena in Iška 
Loka. Vsi pa tudi nestrpno pričakujemo konec del na Ižanki, ki se bodo 
žal zavlekla v jesen. Že vse od začetka lahko v Mostiščarju spremljate 
potek projekta Hribci za otroška igrala. Vaščani so zdaj tik pred ciljem, 
prva otroška igrišča na Golem, v Škrilju in Zapotoku se že urejajo. 

Čez poletje se je zvrstilo kar nekaj tradicionalnih prireditev, od kuha-
nja hribovskega golaža, konjeniške prireditve v Vrbljenah, do koliščar-
skega dneva – tokrat na novi lokaciji v Dragi – ter jubilejnega 10. pohoda 
po mejah naše občine. Nekaj pa je bilo tudi novih prireditev, med njimi 
naj izpostavimo vaški semenj Vas za nas, ki so ga pripravili v Zapotoku, v 
teh dneh pa že pripravljajo naslednji sejem. 

Pomembno obletnico, 130 let delovanja, so slavnostno obeležili ižan-
ski gasilci. Tokrat imamo več novic kot običajno za naše kmetovalce, ter 
o življenju ižanske in tomišeljske župnije. Ižanska župnija je letošnji Dan 
župnije pripravila v Iški Loki, od tomišeljske župnije pa se je poslovil dol-
goletni župnik. Na športnih straneh pišemo o ritmični gimnastiki, aikidu, 
teku, bejzbolu ... Zdaj je čas, da se pridužite organizirani vadbi – nabor 
dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarjate v naši občini, postaja vse širši. 

Za ljubitelje krajevne zgodovine je Tomaž Kočar pripravil zanimiv čla-
nek, posvečen cerkvi sv. Jedrt v Iški, ki bo predvidoma izšel v štirih delih. 
V njem se posveča vprašanju prvotne lokacije te cerkvice ter zgodovini 
Ižanskega in vasi Iška. Javil se je tudi pohodnik Janko Purkat, ki mu je 
letos uspelo pripešačiti do prvega cilja, romarskega središča Santiago de 
Compostela, na skrajnem severozahodu evropske celine. 

Vabimo vas še k ogledu aktualnega koledarja prireditev, med katerimi 
boste zagotovo našli tudi kakšno po svojem okusu. 

Prijetno branje! 
Uredništvo Mostiščarja

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v oktobrski številki Mostiščarja  

je sreda, 25. september 2013.
Prihodnja številka bo predvidoma izšla 11. oktobra 2013.

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

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

Spoštovani bralci in bralke Mostiščarja!



Pročelje dobiva končno podobo.

V notranjosti so že položene ploščice.

Izvajajo se zadnja instalacijska dela.

Asfaltiranje pločnika Pred novim vrtcem bosta hitrostni oviri in prehod za pešce.

n o v i c e  i z  o b č i n s k e  h i š e
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Vrtec Ig dobiva  
končno podobo

Dela na novem Vrtcu Ig so se v poletnih mesecih intenzivno 
nadaljevala. Konec avgusta so se izvajali: estrihi II. faze, kitanje, ban-
dažiranje, keramika, knauf v nadstropju, okenske police, strojne in 
elektro instalacije, fasada in zunanja ureditev. Do vrtca se končuje 
tudi izgradnja potrebne infrastrukture. Vrtec bo predvidoma vseljiv 
z novembrom.

Polona Skledar, 
občinska uprava

Komunalna infrastruktura po Cesti na Kurešček
Končujejo se dela pri izgradnji komunalne 

infrastrukture po Cesti na Kurešček. Zgrajena 
je fekalna kanalizacija, pločnik in obnovlje-

na javna razsvetljava, za priključitev vrtca na 
komunalno infrastrukturo pa tudi električni in 
telefonski priključek. 

Katja Ivanuš,
režijski obrat

Foto: Katja Ivanuš



Priprava ceste za asfaltiranje 

Jašek, v katerem je hidropostaja.

Objekt klorne postaje in filtracije 

n o v i c e  i z  o b č i n s k e  h i š e
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Izgradnja kanalizacije 
in obnova vodovoda v 
Mateni in Iški Loki

Med poletjem je izvajalec nadaljeval izgradnjo kanalizacije 
in obnovo vodovoda v naselju Iška Loka. V križišču v Mateni 
proti Iški Loki so bili postavljeni robniki za pločnik, prav tako 
so bili postavljeni robniki v Iški Loki. V začetku septembra bo 
sledilo asfaltiranje. V avgustu so se začela dela za izgradnjo 
kanalizacijskega črpališča v Mateni, ki bo omogočal priključitev 
objektov v Iški Loki na kanalizacijsko omrežje.

Filtracija pitne vode na sistemu 
Golo Zapotok

Na vodovodnem sistemu Golo Zapotok je v sistem vključen tudi površinski vir 
Šumnik, kjer ob padavinah prihaja do povišanje motnosti. Zaradi zagotavljanja 
kakovostne vode v sistemu se je občina s projektanti odločila za izvedbo filtracije 
na sistemu. Konec junija je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem na 
javnem razpisu. Rok izvedbe je konec septembra. Filtracija bo postavljena na 
lokaciji klorne postaje v Zapotoku.

Hidropostaja Ptičji gaj
Zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer na vodovodnem omrežju za 

objekte na Cesti na Kurešček in zaradi zagotavljanja požarne varnosti sta bili v 
hidropostaji Ptičji gaj nameščeni dve novi črpalki.

Prehod za pešce  
pri Ulčarju

Pred začetkom šolskega leta je bil asfaltiran pločnik, posta-
vljena prometna signalizacija in zarisan prehod za pešce pri 
gostilni Ulčar na Igu.



Vodovodni objekt – razbremenilnik, v katerem bo hidropostaja Golec. 

Zabojnik prazen, vrečke pa vse naokrog

n o v i c e  i z  o b č i n s k e  h i š e
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Popis vodomerov 2013
Režijski obrat Občine Ig v mesecu septembru izvaja letni popis vodo-

merov po celotni Občini. Če vas popisovalec ne bo našel doma, vaš 
vodomerni jašek pa je v objektu, vam bo pustil sporočilo, na katerem so 
napisane telefonske številke, na katere ste dolžni uporabniki javiti stanje 
oziroma odčitek na svojem vodomeru. Vsi, ki bi imeli kakršnokoli vpra-
šanje glede popisa oziroma izdane položnice, naj se oglasijo na Režijski 
obrat Občine Ig takoj, da lahko čim hitreje uredimo morebitne napake. 
Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po prejemu položnice.

Hkrati vas obveščamo, da se bo obdobna menjava vodomerov zaradi 
popisa vodomerov nadaljevala v mesecu novembru.

Občina Ig,
režijski obrat

Hidropostaja Golec
V avgustu se je začela sanacija vodovodnega omrežja za naselje Golec 

– izboljšava tlačnih razmer, I. faza, ki zajema vgradnjo hidroforne postaje 
v obstoječem razbremenilniku R2 ter sanacijo vodovodnega omrežja v 
dolžini 234,10 m (od razbremenilnika R2 do odcepa za Golec). 

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

Občina Ig – Režijski obrat

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

www.obcina-ig.si

Ekološki otoki in embalaža
Iz podjetja Snaga smo prejeli fotografije ekološkega otoka ob cesti 

Golo-Osredek (posnete 31. 8. 2013), ki po njihovih besedah kažejo: 
1. Neurejenost na terenu (tudi nekaj drugih eko otokov je takšnih) 
2. Popolnoma prazen zabojnik za embalažo in kup embalaže v vrečkah 

okoli zabojnika. 
Navedena lokacija kaže, da je bila odločitev o umiku zabojnikov za 

embalažo iz zbiralnic pravilna in jo kot dobro prakso izvajamo tudi v 
drugih občinah. Primeri, kot ga kaže slika, pa presegajo zmožnosti nor-
malnega ukrepanja (prazen zabojnik, poleg pa vreče).

Občinska uprava

   Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

   Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

Katja Ivanuš, režijski obrat



Kolesar Hilarij v pogovoru z našim županom     Foto: Maja Zupančič

Letni tabor SDS – izlet do Planice Piknik ob dnevu državnosti

n o v i c e  i z  o b č i n s k e  h i š e
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I Z  Ž I V L J E N J A  S T R A N K

Kolesar z zelenim sporočilom 
Radovan Skubic Hilarij, ultrama-

ratonski kolesar, ki je letos avgusta 
uspešno končal svoj že lani zastavljeni 
projekt Iz srca Slovenije v vse sloven-
ske občine, je v soboto, 27. julija, priko-
lesaril tudi na Ig. Tu ga je sprejel župan 
in na Hilarijev zemljevid Slovenije 
prilepil simboličen lipov list za našo 

občino. Na enega najbolj vročih dni 
tega poletja je Hilarija pot vodila v 16 
občin, začel ga je navsezgodaj v obči-
ni Loški potok – Hrib, z Iga pa je pot 
nadaljeval proti Škofljici in dan končal 
v Žužemberku. 

Maja Zupančič

Mostiščar v Digitalni 
knjižnici Slovenije

Od letošnjega pole-
tja dalje lahko stare 
številke Mostiščarja 
listate tudi v Digitalni 
knjižnici Slovenije 
(http://www.dlib.si/). V njej so trenutno dosegljive lanske in 
letošnje, kmalu pa bodo objavljene tudi številke, ki so izšle v 
letih 2010 in 2011. Želja uredništva je, da bi bile v Digitalni 
knjižnici Slovenije sčasoma na voljo vse številke Mostiščarja. 
Kot zanimivost − prva številka Mostiščarja je izšla junija 
1995, obsegala je 8 strani, njen prvi urednik pa je bil Janez 
Pančur. 

Mnogo se vas verjetno še dobro spomni lokalnega časopi-
sa, ki smo ga brali pred Mostiščarjem, to je bila Naša komu-
na, ki je pokrivala območje nekdanje obsežne ljubljanske 
občine Vič-Rudnik. V Digitalni knjižnici lahko prosto dosto-
pate tudi do številk Naše Komune, ki so izšle med letoma 
1979 in 1994. 

Maja Zupančič

SDS-novičke
Poletni čas je bil spet pestro 

obarvan. V juniju smo se člani in 
simpatizerji SDS udeležili letnih 
športnih iger SDS, kjer smo sode-
lovali z dvema ekipama v nogo-
metu in odbojki na mivki. Po špor-
tnih igrah je sledila seja sveta SDS, 
kjer je bila naša poslanka Alenka 
Jeraj izvoljena za podpredsednico 
stranke. Čestitamo!

S poslanko smo se udeležili tudi 
spravne slovesnosti v Kočevskem 
rogu in predstavitve 3., dopolnje-
ne izdaje Premikov Janeza Janše.

Ob dnevu državnosti smo se 
najprej udeležili maše za domo-

vino, ki je bila v Tomišlju, nato pa 
smo imeli tradicionalni piknik SDS 
Ig pri Kuharjevi kapelici v poča-
stitev dneva državnosti. Malo 
kulturnega programa, nagovora 
podpredsednice SDS Alenke Jeraj, 
nato pa piknik, prepevanje ob 
zvokih harmonike in ples. Odlična 
družba in veselje sta kar nalezljiva, 
verjetno nas je tudi zato vsako 
leto več.

V začetku julija smo na Igu 
organizirali predstavitev knjige 
mag. Igorja Omerze JBTZ – Čas 
poprej in dnevi pozneje. Letos 
namreč mineva 25 let, odkar je 

služba državne varnosti aretirala 
četverico JBTZ. Nestrinjanje s pro-
cesom je sprožilo proces demo-
kratizacije Slovenije. 

Konec julija smo se člani SDS 
Ig skupaj z odbori SDS Škofljica, 
Brezovica in Vrhnika odpravili 
na letni tabor SDS v Bovec. Ob 
druženju, zvokih domače glasbe 
in pasulju nam je vroč julijski 
dan hitro minil. Nekateri so se 
odpravili na panoramski izlet s 
športnim letalom, drugi so se 
namočili v prijetno hladni Soči, 
vsi pa smo bili s sobotnim dne-
vom izredno zadovoljni. Skupaj 

smo se odpravili še na ogled 
smučarskih skakalnic v Planici.

V avgustu smo mladi iz 
Obljubljanske regije SDM zbirali 
šolske potrebščine za otroke v 
stiski in se s tem priključili vse-
slovenski akciji Karitasa. Ižanci 
smo zbrane potrebščine skupaj 
z mladimi z Brezovice predali 
župnijski Karitas v Preserjah. 

Kot vidite, se nam vedno 
nekaj dogaja, nikoli ni dolgčas. 
Pridružite se nam! 

OO SDS in SDM Ig



Na semnju so sodelovali lokalni dobavitelji. Odprtje prvega semnja Vas za nas

i z  ž i v l j e n j a  v a š k i h  s v e t o v

7w w w . o b c i n a - i g . s i

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  s e p t e m b e r  2 0 1 3

Na prvem vaškem semnju 

V sončno sobotno jutro so 
izbrani ponudniki s svojo robo pri-
speli v Zapotok okrog pol devete 
ure in si z velikim veseljem ogle-
dovali čudovite stojnice, ki smo si 
jih za ta namen brezplačno spo-
sodili od Občine Ig, za kar se vsem 
pristojnim iskreno zahvaljujemo. 
Ravno te stojnice so naredile vtis 
čisto prave ekološke tržnice. Ko 
so dobavitelji vse svoje izdelke 
postavili na ogled in opremili 
svoje stojnice, so si z zanimanjem 
ogledali še svoje sosede in hitro 
se je razvila prava medsebojna 
naklonjenost sodelujočih z delov-
no ekipo Društva Zapotok.

Kmalu so prvi obiskovalci z 
zanimanjem ogledovali ponudbo 
in takoj se je začelo pravo prije-
tno domače vzdušje. Na vaškem 
semnju so bili obiskovalcem na 
voljo predvsem izdelki iz ekološke 
pridelave in izdelki, ki so bili že 
preizkušeni. Na semnju smo med 
ponudbo našli domačo zelenjavo, 
mleko in mlečne izdelke, domače 
žganje, volnene izdelke, domači 
kis in olje, zdravilne rastline in 
čaje, naravne sokove, domači 
kruh in pekovske izdelke, suho 
sadje, med ter domača semena 
in sadike po zelo ugodnih cenah.

Med drugim smo na semnju 
lahko tudi menjali blago za blago/
storitev in ponudniki ter povpra-
ševalci so se med seboj hitro 
dogovorili, tako da je bilo za vse 
prav. To je trend, ki prehaja v naš 
vsakdanjik in na novo oblikuje 
naše vrednote. Posledično se s 
tem spreminjata posameznik, 
skupnost in družba, in obenem 
oblikuje tudi trg s pravo ponud-
bo in povpraševanjem ter pravimi 
cenami, ki jih oblikujemo mi.

Poleg živeža smo del semnja 
namenili storitvam, kot so pridela-
va drv, obdelava površin, montaža 
pohištva, zemeljska dela, pomoč 
na domu, osebnostno in finančno 
svetovanje ter še kaj bi se našlo 
med storitvami. Nepogrešljiv 
pa je bil rokodelski kotiček, kjer 
so se razstavljavci odlično ujeli 
ter v hipu popestrili stojnice in 
razstavni prostor s svojimi ročno 
izdelanimi izdelki od nakita do 
umetniških slik.

Ponudbo smo popestrili še z 
izdelki domače obrti (ročno izde-
lanimi zobotrebci, vetrnicami, 
kvačkanimi prtički in izdelki iz 
volne). Izkazalo se je namreč, da 
imamo v naši lokalni skupnosti 

veliko število nadarjenih, ki znajo 
s svojimi rokami marsikaj postoriti 
ali izdelati in izkazalo se je, da obi-
skovalci semnja znajo to tudi ceni-
ti, kar je bilo za nas lepo priznanje. 
Za popestritev programa in pravo 
vzdušje tega žgočega dopoldne-
va je poskrbel Matic iz plesne šole 
Urška, pav tako pa je navdušil vse 
obiskovalce s plesno animacijo 
z najmlajšimi, med katere so se 
odlično vklopili tudi malo starejši 
in skupaj zaplesali.

Da je bil to res pravi semenj, 
je poskrbel tudi župan, ki nas je 
počastil s svojim obiskom in z 
otroci prerezal častni trak semnja. 
Tako je semenj dobil tudi uradno 
odprtje.

Odzivi obiskovalcev in ponu-
dnikov so bili izjemni. Navdušeni 
so bili nad idejo, nad ponudbo 
in predvsem nad izjemno prija-
znostjo, ubranostjo in povezano-
stjo celotne ekipe, ki je skrbela, 
da je semenj potekal brezhibno. 
Ponudniki, ki že dolgo obiskujejo 
tržnice po vsej Sloveniji, se niso 
mogli prehvaliti, kako dobro in 
sprejeto so se med nami počutili 
po zaslugi naše izjemne gosto-
ljubnosti in tega, da je vsak iz 
ekipe vedel, kaj dela. Zato je ekipa 
delala kot prava ura.

Prvi vaški semenj Vas za nas 
je uspel v celoti, saj smo prvič 
organizirali tak dogodek, menja-
li dobrine in storitve, pritegni-
li domače pridelovalce – tako 

posameznike kot kmetije, ljudem 
pokazali možnost dodatnega 
zaslužka v prihodnosti, brezplač-
ne promocije ter omogočili med-
generacijsko druženje in izmenja-
vo informacij. 

Organizatorji smo izpolnili vse, 
kar smo obiskovalcem in ponu-
dnikom zagotavljali ob povabilu 
na vaški semenj. Ob tej priložnosti 
se želim zahvaliti celotni ekipi in 
posameznikom, ki so verjeli v ta 
projekt in ga podpirali, predvsem 
pa skupaj z nami delali in delova-
li v naši lokalni skupnosti, da je 
semenj uspel. Hvala vsem članom 
ekipe, ki so verjeli v idejo semnja 
in nesebično pomagali pri njegovi 
izvedbi. 

Vse zainteresirane ponudnike 
vabimo, da se nam javite na elek- 
tronsko pošto drustvo.zapotok.
sdddo@gmail.com, če vas zanima 
sodelovanje na vaškem semnju 
Vas za nas. Kajti VAŠKI SEMENJ 
VAS ZA NAS ni samo mesto za 
prodajo, izmenjavo blaga in sto-
ritev oz. pridelkov, semen, sadik 
in izkušenj, temveč tudi mesto 
za prijetno druženje in izmenjavo 
informacij!

Prisrčno vabljeni na jesenski bli-
žajoči se vaški semenj Vas za nas.
Več informacij na spletni strani 
http://www.srce-me-povezuje.si/
drustvozapotok/.

Barbara Močan, SDDDO
Foto: Ado Strle

V okviru Društva Zapotok, Sekcije za družbene dejavnosti in 
družbeno odgovornost, smo v soboto, 15. 6. 2013, ob 9.00 uri 
organizirali prvi vaški semenj Vas za nas. Na ploščadi pred RTC 
Zapotok smo s številčno ekipo vaščanov vseh generacij v petkovih 
popoldanskih urah složno pripravili stojnice in razstavni prostor za 
prvi vaški semenj Vas za nas, ki deluje na principu ekološke tržnice. 



Postavljanje igral v Zapotoku   Foto: Barbara Močan

Pomoč gasilcev ob neurju v Zapotoku  Foto: Barbara Močan

VABIMO VAS NA 

SREČANJE TREH GENERACIJ
V SOBOTO, 14. 9. 2013, OB 15.00 URI 

PRED RTC ZAPOTOK

PRIREDITEV Z NAMENOM
Program:
•  15.00 animacijski program plesne šole Urška
•  15.15 igre treh generacij
•  16.00 odprtje otroških igral v Zapotoku
•  16.10 predstavitev možnosti igre na igralih malo drugače
•  16.30 skupna zahvala SVS in društev izpod Mokrca, donatorjem 

in sponzorjem projekta Hribci za otroška igrala
•  17.00 predstavitev glavnega donatorja projekta Hribci za otroška 

igrala Zavarovalnice Triglav s košarkarjem Dinom Murićem in 
maskoto Eurobasketa 2013 Lipkom

•  17.10 predstavitev defibrilatorja AED in TPO
•  17.30 predstavitev aplikacije iHelp
•  17.45 animacija plesne šole Urška
•  18.00 zabavni program z namenom z ansamblom Nasmeh

BOGAT SREČELOV!
Prisrčno vabljeni!

Organizator prireditve Srečanja treh generacij
Društvo Zapotok

V primeru slabega vremena prireditev odpade.

i z  ž i v l j e n j a  v a š k i h  s v e t o v
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Postavitev otroških igral v Zapotoku 

Intervencija gasilcev v Zapotoku 

Igrala za tri otroška igri-
šča je dobavitelj pripeljal v 
hribe v začetku avgusta. Kot 
smo že obveščali javnost, se 
je morala vsaka vaška skup- 
nost samostojno odločiti, kje, 
kakšna in kako bo otroška igrala 
postavila. V ta namen je prišel na 
pomoč in ogled tudi predstavnik 
podjetja, ki je dobavil igrala. S 
svojo prisotnostjo, izkušnjami in 
nasveti nam je bil dobavitelj v veli-
ko pomoč, saj so tako postavljena 
igrala dobro in pravilno umeščena 
v okolje in prostor, po vseh potreb-
nih standardih in sestavljena skla-
dno z zahtevanimi varnostnimi 

certifikati in predpisi.
V prvi fazi smo v Zapotoku 

najprej ustrezno pripravili teren. 
Tomislav Golob, s. p., nam je v 
prvi akciji konec avgusta pripra-
vil teren s potrebnimi zemeljskimi 
deli. V drugi fazi smo otroška igra-
la postavili skladno z varnostnimi 
zahtevami in standardih proizva-
jalca. Z dobaviteljem in vaščani 
smo igrala večkrat premaknili 
po terenu, da smo ugodili vsem 
varnostnim zahtevam in estetiki 
samega igrišča. Zdaj smo v tretji 
fazi urejanja okolice in nameščanja 
igral, saj se pripravljamo na slavno-
stno odprtje otroškega igrišča, ki 

nas čaka v soboto, 14. 9. 2013. 
Ob tej priložnosti vas vabimo, 

da se nam pridružite na dobrodel-
ni prireditvi Srečanje treh gene-
racij, kjer bomo združili odprtje 
otroškega igrišča in dobroto vseh, 
ki nam boste pomagali zbra-

ti sredstva za javno dostopen 
defibrilator, ki je v hribih še kako 
potreben. Upamo, da ga bomo 
čim manjkrat uporabili.

Barbara Močan,
Društvo Zapotok in  

za SVS Zapotok

V torek se je po lepem dnevu 
pripravilo na nevihto. Malo se je 
stemnilo in … razširila se je prava 
ujma, na katero nihče od nas ni 
računal. Čez nekaj minut se je 
skozi vas zaslišala sirena. To se pri 
nas zgodi zelo redko, zato sem 
postala pozorna, ali se kje z okna 
vidi, kaj bi lahko bilo narobe. V 
tistem trenutku je že začel zvoniti 
telefon in vaščani smo se začeli 
vse povprek klicati in preverjati, 
ali je z nami in našim imetjem vse 
v redu. 

Nataknila sem si škornje in 
odhitela na teren. Večina cest po 
Zapotoku je bila od muld polna 

peska, ponekod nad gležnjem ali 
vsaj do mojega gležnja, kot sva 
malo pozneje z Bojano izmerili 
in fotografsko dokumentirali celo-
tno območje Zapotoka. 

Na pomoč so nam priskočili 
gasilci z Golega, ki so hitro ugo-
tovili, kje je potrebna pomoč in 
kaj storiti. 

Medtem se je že organiziral tudi 
Svet vaške skupnosti Zapotok. 
Marko je s svojo motorko prihi-
tel na oba kraja dogodka, kjer 
je pomagal po svojih močeh. Ko 
so uspešno rešili streho težkega 
drevja na Zaurbanci, so med tem 

Projekt Hribci za otroška igrala je že v svoji zaključni fazi. Z začet-
kom postavitve otroških igral v hribovskih vaseh počasi dobiva 
svojo končno obliko. 



Zapotočani so lastnoročno prestavili ekološki otok. Nova lokacija ekološkega otoka v Zapotoku

i z  ž i v l j e n j a  v a š k i h  s v e t o v
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Delovno-čistilna akcija 

Selitev ekološkega otoka v Zapotoku

To lahko mirno zatrdimo, saj 
smo našli kar nekaj dokaznega 
materiala. Kljub pozivu o ozave-
ščanju, informiranju so se smeti 
nalagale na naš ekološki otok ob 
Pruhu, kjer ni bilo ustreznega nad-
zora. Iz dneva v dan so bili neka-
teri posamezniki še bolj predrzni 
kljub našim pozivom. Zato nam je 
prekipelo in smo kozolec, ki nam 
je služil kot eko otok, lastnoročno 
prestavili pred RTC Zapotok. 

Družba sama in družbene vre-
dnote se čedalje bolj nagibajo h 
kolektivni družbeni odgovornosti 
vsakega posameznika in celote, 
saj smo vsi eno. Vsak posame-
znik tvori odgovorno družbo, ki 

je zgled vsakemu posamezniku 
predvsem pa najmlajšim. Otroci 
so naše ogledalo, zato je prav, 
da pogledamo, kako na dolgi rok 
ravnamo z njimi.

Ker so na razširjenem sestanku 
Vaškega sveta Zapotok vaščani 
sprejeli sklep, da se ekološki otok 
pri starem kamnolomu ukine, 
smo seveda ta sklep tudi uresniči-
li. Selitev je potekala v dveh fazah. 
V prvi fazi smo pospravili smeti 
okoli ekološkega otoka, potem pa 
so fantje na dve prikolici naloži-
li zabojnike in jih odpeljali pred 
RTC Zapotok. Naložili so še vse 
strešnike s kozolčka in jih preselili 
na novo lokacijo. V drugi delovni 

akciji 14 dni pozneje pa je 18 fan-
tov dobesedno z lastnimi rokami 
privzdignilo kozolec in ga naložilo 
na voz, s katerim smo ga s častno 
povorko skozi Zapotok pripeljali 
do RTC-ja, kjer danes stoji vzorno 
urejen, tako kot bi moral biti že na 
stari lokaciji.

Snaga je odvečne zabojnike za 
smeti odstranila. Vsaka hiša mora 
imeti svoj zabojnik za mešane 
odpadke, za embalažo in poskr-
beti mora za biološke odpadke. S 
tem skrbimo za ločevanje odpad-
kov. To velja tudi za vikendaše. Če 
zabojnikov še nimate, to uredite 
na Snagi.

Na ekološkem otoku namreč 
odlagamo odpadke samo še v 
zabojnike za steklo in papir. 

SVS Zapotok bo poskrbel tudi 
za organiziran skupen odvoz 
kosovnih odpadkov, saj se zave-
damo, da marsikdo nima pogojev 
za odvoz v zbirni center Matena. 
Ob tej priložnosti vas pozivamo, 

da oddate svoj kontakt z vaši-
mi podatki o kosovnem odvozu, 
navedete količino odpadkov ter 
oddate kuverto v nabiralnik na 
RTC Zapotok s pripisom za SVS 
Zapotok – kosovni odvoz.

Ekološki otok pred RTC Zapotok 
je zdaj pod budnim nadzorom 
bližnjih stanovalcev in vašča-
nov, ki skrbimo, da je vas ureje-
na. Dogovorili smo se, da bomo 
vsakega, ki neprimerno odla-
ga odpadke, o tem opozorili, v 
naslednjem primeru pa ga bomo 
kaznovali s prijavo na medobčin-
ski inšpektorat in objavili foto-
grafijo na spletni strani društva 
Zapotok. Hvala, ker ozaveščate in 
tudi vi skrbite za naše okolje.

Barbara Močan,
za SVS Zapotok

Foto: Barbara Močan 

Niz delovnih akcij v Zapotoku se nadaljuje. S povezanostjo, 
delovno vemo, medsebojnim razumevanjem, smehom, dobro voljo 
in nejevernim zgražanjem nad človeško naravo, nad sovaščani in 
ljudmi za vsakim počistimo še tako packarijo. Prav ste prebrali, da. 
Z gotovostjo lahko trdimo, da so tudi nekateri med nami – beri: naši 
sovaščani – pravi packi, saj so odlagali smeti na mesta, kjer to ni 
bilo namenjeno ali dovoljeno. 

gasilci že pripravili vse potrebno 
za črpanje vode iz kleti gospe 
Jožice. Po intervenciji gasilcev 
smo skupaj pomagali pospraviti 
klet, polno blata, peska in nastale 
umazanije. Z Markom, Pavlo in 
Bojano smo kar hitro uspeli spra-
viti klet vsaj malo v red. 

Med tem časom se je v vas 
pripeljala tudi ekipa Režijskega 
obrata Občine Ig, da si je ogledala 
in ocenila nastalo škodo. Prihitel 
je tudi g. Kraljič, ki je v naši vasi 
v naslednjih dneh popravil vse 
bankine in počistil mulde, zasute 
s peskom.

Ob tej priložnosti bi se radi 
zahvalili gasilcem PGD Golo, 
režijskemu obratu Občine Ig, g. 
Kraljiču, Svetu vaške skupnosti 
Zapotok in vsem posameznikom, 
ki so kakorkoli pomagali prizade-
tim v naši vasi ob tej nevihti. 

Prav posebna zahvala gospe 
Jožice gasilcem, SVS Zapotok in 
dekletom, ki smo ji priskočili na 
pomoč.

Barbara Močan,
za SVS Zapotok
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P O S L A N S K I  K O T I Č E K

Vroča jesen
Z 2. septembrom, ko šolarji 

ponovno zasedejo šolske klopi, 
začnemo delo tudi poslanke in 
poslanci. 

Jesen bo kar pestra, saj na naše 
klopi prihaja nekaj ključnih zako-
nov, med drugim zakon o zdra-
vstveni dejavnosti, ki ga minister 
Gantar označuje za zdravstveno 
reformo, večina strokovne javno-
sti pa mu nasprotuje. Ker gre za 
izjemno pomembno področje, 
ki zadeva praktično vsakogar v 
Sloveniji, od otrok, delavcev do 
starejših oseb, je zelo pomembno, 
da sprejmemo res dober zakon. 

Poročati bomo morali tudi 
Evropski komisiji, kako uveljavlja-
mo reforme in izpolnjujemo obve-
znosti, ki smo jih dali. Reforme, 
boljše upravljanje s premoženjem 
države in sanacijo bank mora-
mo izvesti zaradi nas, ne zaradi 
Evrope, a očitno potrebujemo kri-
tiko in nadzor, da bomo zaveze 
izpolnili. Precej slabo je na podro-
čju zaposlovanja; kljub zavezi v 
Paktu stabilnosti, da bomo za 1 %  
zmanjšali število zaposlenih v jav-
nem sektorju, je bilo v zadnjih 
4 mesecih na novo zaposlenih 
več kot tisoč ljudi, največ v zdra-
vstvu pa tudi šolstvu. Vlada napo-

veduje dodatno varčevanje pri 
pokojninah, namesto da bi naj-
nižje pokojnine ostale, znižale pa 
bi se najvišje, kjer bi bilo sploh 
treba pogledati, kako ima nekdo z 
nepolno delovno dobo pokojnino 
krepko nad tisoč evrov. Takih je 
več kot 45 tisoč. 

Razpravljali bomo tudi o spre-
membah socialne pa tudi volilne 
zakonodaje. Spremljate nas lahko 
na 3. programu TV Slovenija.

Alenka Jeraj,  
poslanka v Državnem zboru 

Republike Slovenije

Vabim vas 
v poslansko pisarno v prostorih Mladinskega doma na Igu

v ponedeljek, 14. oktobra 2013, od 15.30 do 17.00,
kjer bomo lahko poklepetali in morda skupaj poiskali odgovor  

na kakšno vaše vprašanje ali pa samo pokomentirali  
aktualne politične dogodke. 

Lahko me pokličete na tel.: 01/478-99-82  
ali se mi oglasite po el. pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si.

Zapotok 2013

Slovenski narod se je skozi vso 
svojo zgodovino upiral tistim, 
ki so hoteli biti naši gospodarji. 
V svoji zgodovini je bil mnogo 
bitk. Med njimi so bile bitke proti 
Turkom, kmečki punti, 1. svetovna 
vojna, 2. svetovna vojna, vojna za 
samostojno Slovenijo. In vedno 
smo iz teh bitk in vojn prihajali kot 
zmagovalci.

In zgodilo se je tisto, kar si je 
vso svojo zgodovino slovenski 
narod najbolj želel. Končno smo 
postali SVOBODNI, SAMOSTOJNI 
in NEODVISNI.

Dobili smo svojo lastno drža-
vo, državo, polno dobrih uspešnih 
podjetij, državo pridnih poštenih 
ljudi, državo na poti k svetli priho-
dnosti, državo, katere vrednost so 
nam zavidale marsikatere druge 
države. Nemalokrat se je govorilo, 
da lahko postanemo mala Švica.

In res so se te napovedi uresni-
čile. A žal le v tem, da se zdaj lahko 
s Švico primerjamo le še po številu 
lukenj v njihovem priznanem siru. 
Postali smo država, polna pravnih 
lukenj, država z ogromno luknjo 

v državnem proračunu, država z 
veliko luknjo nezaposlenih ljudi. 

Peščica ljudi, med njimi žal tudi 
takšni, ki si še danes prisvajajo 
zasluge za samostojno državo, si 
je demokracijo razlagalo po svoje. 
Zakone in podzakonske akte so si 
prilagodili tako, da so našo državo 
dobesedno izropali. In vsi ti lju-
dje so danes na svobodi, nekateri 
med njimi pa se še vedno ukvarja-
jo s politiko in so tudi vidni člani 
oziroma podporniki določenih 
političnih strank in opcij. 

Dobro vemo, kaj pomenita 
SVOBODA, SAMOSTOJNOST in 
NEODVISNOST. Vemo, kaj pomeni 
kratenje pravic do lastne domovi-
ne in lastnega jezika. 

Ne glede na vse to pa naša poli-
tika nikakor ne najde skupnega 
jezika. Med političnimi strankami 
se že vse od začetka samostojne 
države Slovenije bije boj za pre-
stol in v tem boju so popolnoma 
pozabili na vse tiste, ki smo bili 
za današnjo samostojno državo 

Republiko Slovenijo pripravljeni 
žrtvovati svoje življenje v vojni 
za Slovenijo, na vse tiste, ki jim 
zaupamo svoje glasove, z njimi 
pa neposredno svojo usodo in ne 
nazadnje bi lahko rekli tudi naša 
življenja.

Upravičeno se bojim, da bo 
naša tako težko pridobljena 
pravica SAMOSTOJNOSTI in 
NEODVISNOSTI kmalu postala 
samo še en dogodek v naši dolgi 
zgodovini.

Še zdaj nekateri opevajo naš 
vstop v Evropsko unijo kot enega 
izmed najpomembnejših mejni-
kov v naši zgodovini. Še pred krat-
kim smo ga opevali vsi. A verjemi-
te mi, da bo Evropa postala tudi 
naš grobar, če ne bo naša politika 
takoj skupaj nastopila proti krizi, 
ki nas počasi ubija.

Slovenski narod je bil v pre-
teklosti že večkrat obsojen na 
iztrebljenje ali zasužnjenje, toda 
vedno se je znal upreti in preži-
veti. V teh težkih časih moramo 
stopiti skupaj in skupaj pomagati 
premagati trenutno situacijo. 

Nekateri politiki nam govorijo, 
da nam tuja finančna oblast ni 
naklonjena. Le kako lahko sploh 
rečejo kaj takega, ko so pa oni 
neposredno odgovorni za nastalo 
situacijo. Državo so zadolževali do 
onemoglosti in pri tem zavestno 
pomagali tajkunom, ki so našo 
državo posledično zaradi njihove 

pomoči spravili na kolena pred 
Evropo. 

Večina Slovencev živi v prepri-
čanju, da so pomembne odločitve 
rezultat demokratičnega odloča-
nja. A v resnici ni tako. Nekateri 
politiki so prepričani, da so naj-
pametnejši ter da so le njihovi 
predlogi in odločitve pravilne. Ker 
imajo poleg sebe v večini prime-
rov nesposobne in neodločne 
priveske, se rezultat naše demo-
kracije odraža v trenutni situaciji.

Evropa nam je dala dve leti 
časa, da vidi, ali smo sposobni 
sami rešiti svoje probleme. Močno 
upam, da nam bo to uspelo, saj 
si ne upam predstavljati, kaj nas 
čaka v nasprotnem primeru. Če 
želimo, da nam uspe, moramo 
stopiti skupaj, tako ljudje kot poli-
tične stranke. In da bomo lahko 
uspeli, bomo morali marsikaj 
potrpeti in se tudi marsičemu 
odpovedati za dobrobit naše bolj-
še skupne prihodnosti.

Naj se na koncu zahvalim še 
Občini Ig za vsakoletno finanč-
no pomoč pri izvedbi našega 
srečanja, moderatorki kulturne-
ga programa in prireditve Mojci 
Poredoš, ženskemu pevskemu 
zboru Žene dveh vasi ter reci-
tatorjema Antonu Dvoršaku in 
Igorju Blatniku. 

Zlatko Usenik

V Zapotoku smo tudi v letošnjem letu organizirali tradicionalno 
srečanje za ohranitev izročil in vrednot NOB ter samobitnosti slo-
venskega naroda ob 70. obletnici drugega pregona prebivalcev in 
ponovnega požiga podmokrških vasi Zapotok 2013. Tokrat so bila 
poleg Društva Zapotok in Občine Ig v organizacijo aktivno vklju-
čena še preostala društva izpod Mokrca, in sicer Kulturno društvo 
Mokrc, Turistično društvo Kurešček in Društvo Odmev Mokrca.



Skupna pesem ob koncu Priznanje Občine Ig ob 60. obletnici DU Ig

Danes v ponudbi: golaž!
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Praznovanje 60. obletnice DU Ig  
in srečanje pevskih zborov

V soboto, 9. junija 2013, smo v 
Vrbljenu združili kar dve zanimivi 
in pomembni prireditvi. Z družab-
nim srečanjem smo počastili 60. 
obletnico našega društva upoko-
jencev in organizirali 3. srečanje 
pevskih zborov društev upoko-
jencev osrednjeslovenske regije.

Prireditev se je začela s petjem. 
Sodelovalo je 12 zborov. Lepo je 
bilo prisluhniti ubranemu petju 
predvsem slovenskih narodnih 

pesmi. Po končani predstavitvi 
sodelujočih zborov je bilo dru-
žabno srečanje. 

Kot običajno je tudi tokrat 
peščica delovnih članov društva 
poskrbela za res lep prireditveni 
prostor, hrano, pijačo, postrežbo 
in izvedbo srečelova. Vsem gre 
zahvala za uspešno izvedbo tako 
zahtevnega projekta.

Darinka Mazi Batagelj
Foto: Dušan Petrič

Zahvala 
Upravni odbor Društva upokojencev Ig se zahvaljuje vsem svo-

jim članom, podjetjem, društvom in posameznikom, ki so donirali 
denar, predmete ali omogočili dodatne popuste pri nabavi materi-
ala ali nudenju storitev in tako pomagali pri izvedbi srečanja pev-
skih zborov upokojenskih društev v Vrbljenu in proslavi drugega 
dela 60-letnice Društva upokojencev Ig junija letos.

Štefan Bunič, predsednik DU Ig

Hribovski golaž 

Letos se je za pokal Hribovski 
golaž potegovalo kar 13 ekip iz 
petih občin: Toro (Ljubljana), 
Petelinove doline (Golo), Žene 
in dekleta dveh vasi – KD 
Mokrc (Golo), KD Borovnica 
(Borovnica), Visoko nad oblaki 
(Visoko in Ljubljana), Trio adijo 
(Zapotok), RD Stena (Dragonja), 
Društvo Zapotok 1 (Zapotok), 
Franc Zagorc (Vrbljene), 
Mobigrill (Notranje Gorice), 
Neki-neki (Ig), TD Kurešček 
(Zapotok) in Kubični kuharji 
(Ljubljana). Po oceni strokovne 
komisije si je pokal prikuhal oči-
tno nepremagljivi kuharski duet 
Darko Cerar in Mira Bitenc iz 
ekipe TD Kurešček, ki je obenem 

branil naslov zmagovalca že iz 
lanskega leta. 

Ko se je začel širiti omamen 
vonj iz tekmovalnih kotličkov, so 
ambient na prizorišču dopolnili 
s prijetnimi melodijami tambu-
raši skupine Mlin iz Ljubljane. 
V plesno-popevkarskem slogu 
so program popestrili domači 
Goljani, ansambel Mix z odlič-
nim naborom popevk, ki so 
vabile k plesu in petju mlade in 
starejše. Odličen glasbeni pro-
gram je strnil še duo Črni klobuk 
iz Stare cerkve, ki je razgibal 
plesišče z domačimi in tujimi 
vižami.

Otroški program je bil za 
tovrstno prireditev še pose-

bej bogat. Ves dan je potekala 
ustvarjalna delavnica na otro-
škem igrišču. Otroci in starši so 
si lahko izdelali peščeno sliko s 
školjkami, slikali na kamne ter 
risali v pesek na stekleni pod-
lagi. Delavnico je vodila Darja 
Gabrijel z asistentko Dejo Šturm.

Ranč Zapotok je pod vod-
stvom Eve Žitnik s svojo odlično 
ekipo omogočil otrokom, da so 
lahko jahali ponija Kauri in poni-
ko Indy. Kljub veliki vročini, ki je 
bila ta dan, sta bila zelo potrpe-
žljiva in pripravljena prenašati 
najmlajše obiskovalce znova 

V juniju je Turistično društvo Kurešček v Zapotoku priredilo že 
4. Hribovski golaž. Prireditev je potekala od 9. ure zjutraj do zgo-
dnjega večera in v tem času je kar 500 obiskovalcev prišlo posku-
sit posebnost hribovskega golaža ter uživat ob dobri glasbi in v 
pestrem programu.



Veselo s harmoniko, Druga violina, 1. maj 2013                  Foto: I. Kumše Harmonike ob Blejskem jezeru           Foto: Ema Pogačar

Ustvarjanje na otroških delavnicah
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in znova. Nekateri otroci se od 
ponijev niso mogli ločiti vse do 
konca, dokler niso odšli nazaj na 
Ranč Zapotok.

Poleg ustvarjanja in uživanja 
ob jahanju ponijev so se otroci 
in odrasli lahko tudi razgibali 
in preizkusili v športnih vešči-
nah. Teniška šola Pika in As, ki 
jo vodita brata Martin in Matej 
Lunder in deluje na teniškem 
igrišču na Golem, je pripravila 
nekaj spretnostno-tekmovalnih 
iger. Najbolj uspešni so si pri- 
igrali popuste v šoli tenisa.

Obiskovalci letošnjega Hribov- 
skega golaža niso uživali le ob 
kulinaričnih dobrotah, gurman-
skih prigrizkih, ki so jih pripra-
vile ekipe, ter jedeh z žara. Med 
glasbenim programom smo 
poskrbeli tudi za razgibavanje. 
V sodelovanju s KD Mokrc smo 
pripravili razvedrilno-spretnoste 
igre, ob katerih smo se prijetno 
zabavali in vsi dodobra nasme-
jali. Po razglasitvi rezultatov tek-
movanja in podelitvi pokalov in 

nagrad pa so se v spretnostnih 
igrah pomerile še tekmovalne 
ekipe, ki so kuhale golaž. 

Zahvaljujemo se vsem eki-
pam za sodelovanje, kajti prav 
vsaka je prispevala k barvitosti 
prireditve z izvirnimi ureditvami 
tekmovalnih prostorov, z doda-
tno kulinarično ponudbo, svojo 
urejenostjo, videzom, aranžmaji 
in energijo. 

Se vidimo prihodnjega junija. 
Potrudili se bomo, da bo pro-
gram spet tako živahen in zani-
miv.

Zuhra Jovanovič

Klub harmonikarjev Kumše

Prvi rojstni dan društva 
Čas hitro teče in minilo je že 

leto, odkar smo ustanovili društvo 
Klub harmonikarjev Kumše. Za 
nami je kar lepo število nastopov 
po različnih prireditvah in sreča-
njih. Nastopili smo na Ižanskem 
sejmu, popestrili smo kulturni 
program na dobrodelni prireditvi 
Rekreacijski tek in hoja ob ribnikih 
v Dragi. Ob Dnevu župnije Ig smo 
v Iški vasi zabavali farane, ki so se 
udeležili družabnega srečanja.

Nastopili smo na Podoknici 
Nedeljskega na hipodromu 
Vrbljene. Aprila smo zabavali ude-

ležence dobrodelnega teka ob 10. 
obletnici društva Anna Maraton 
za Anno v Dragi. 

Večkrat smo nastopili v Ljubljani 
na Starem trgu pred gostilnico 
Druga violina, kjer je zven harmo-
nik pritegnil pozornost gostom 
gostilnice in mimoidočim. Junija 
smo igrali na velikem pikniku za 
starše varovancev CUDV Draga. 

Julija smo se udeležili 1. pole-
tnega srečanja harmonikark in 
harmonikarjev na Bledu, kjer smo 
se pridružili 400 harmonikarjem. 
Ob jezeru smo vsi skupaj zai-

grali znano Avsenikovo skladbo 
Otoček sredi jezera, v sprevodu pa 
še več drugih.

Najbolj aktivni člani društva, 
ki so se pridno udeleževali vaj 
in nastopov, so: Andrej Oblak, 
Gašper Purkat, Urban Kraševec, 
Jan Glavan, Martin Petrič, Štefan 
Gorenčič in Roman Kumše.

Vabimo vas na našo spletno 
stran www.kumse.si, kjer si lahko 
ogledate tudi fotografije in video-
posnetke z nastopov.

Roman Kumše,
predsednik društva

Zahvaljujemo se ansamblu Mix z Golega, Tamburaški skupini Mlin iz Dolenjskih Toplic, duu Črni klobuk iz 
Stare Cerkve in povezovalcu programa Roku Kušlanu. Bili ste odlični! Prav tako se zahvaljujemo KD Mokrc, 
Društvu Odmev Mokrca in Društvu Zapotok, Ranču Zapotok, Teniški šoli As in Pika, Darji Gabrijel, Deji 
Šturm, Jožetu Cibru, Vojcu Kiklju, Jožetu Virantu, Stanetu Kranjecu, Tristanu in Ani Povše, Mojci Poredoš, 
Nejcu Pangercu in Anžetu Virantu za pomoč pri izvedbi. Zahvala tudi članom TD Kurešček, ki smo s skupno 
močjo izpeljali projekt zelo uspešno. 
Projekt so finančno podprli Občina Ig ter sponzorji Pivka, Jata Emona, Mesarstvo Blatnik, Okvirjanje slik in 
ogledal Silvo Dolinšek z Iga in podjetje Laserlights iz Škrilj. 



Moški udeleženci turnirja s pokali za prva mesta   Foto: Ana Polak 

Popoldansko druženje ob balinanju

Predstavnice ženskih ekip s pokali          Foto: Roman Anžič
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Balinanje v Društvu upokojencev Ig

Petkovo medgeneracijsko druženje 

Turnir v balinanju vseh starosti pred RTC Zapotok

Balinanje je skoraj povsod naj-
bolj množična oblika rekreacije 
upokojencev, in tako je tudi pri 
nas. V našem društvu redno vadi 
skoraj 50 balinarjev in kot neke 
vrste nagrado ter priložnost za 
pregled usposobljenosti pomeni 
tudi udeležba ženskih in moških 
ekip na turnirjih v ljubljanski oko-
lici in doma. Od teh predstavlja-
mo dva turnirja, ki smo ju izved- 
li pred kratkim na balinišču pri 
gasilskem domu na Igu. Posebej 
poudarjamo, da smo zelo hvaležni 
vodstvu in članom PGD Ig, ki nam 
omogočajo nemotene treninge 
na balinišču, in če je treba, odsto-
pijo tudi prostor za pogostitev 
tekmovalcev in navijačev.

Ženski balinarski turnir 
Turnirja, ki je bil 3. junija, se 

je udeležilo 40 tekmovalk. Poleg 
dveh ekip našega društva je sode-
lovalo še osem ekip iz naslednjih 
društev upokojencev: Polhov 
Gradec, Dragomer - Lukovica, 
Komenda, Vič - Rožnik, Krim, 
Bičevje, Šiška in Brezovica. Vsako 
ekipo so sestavljale tri tekmovalke 
in rezerva. Pred začetkom tekmo-
vanja sem vse prisotne pozdravila 
in jim zaželela čim boljše rezul-
tate ter dobro počutje pri nas. 
Pozdravne besede prisotnim sta 
podala tudi predsednik DU Štefan 
Bunič in vodja moške balinarske 
sekcije DU Ig Franci Virant. Sodnik 
na turnirju je bil Marjan Brezic, ki 
nam je pred turnirjem podrob-
no predstavil in pojasnil pravila 
celotnega tekmovanja. Zmago je 

slavila ekipa balinark DU Ig. Po 
končani podelitvi pokalov smo 
s pomočjo naših donatorjev in 
članov naše balinarske sekcije pri-
pravili pogostitev, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Prav pose-
bej pa se zahvaljujemo Občini Ig, 
ki je sofinancirala to prireditev.

Moški balinarski turnir 
Turnirja moških ekip, ki je bil 

23. avgusta, se je udeležilo 32 
tekmovalcev. Poleg dveh ekip 
našega društva je sodelovalo še 
šest ekip iz naslednjih društev 
upokojencev: Polhov Gradec, 
Dragomer - Lukovica, Krim, Šiška, 
Notranje Gorice in Gradišče. Tudi 
na tem turnirju so nastopale tri-
članske ekipe s po eno rezervo. 
Pred začetkom tekmovanja sem 
vse prisotne pozdravila in jim 

zaželela čim boljše rezultate ter 
dobro počutje pri nas. Sodnik 
na turnirju je bil Jože Šivec, ki 
nam je v uvodu zaželel čim boljše 
nastope in nam pojasnil propo-
zicije tekmovanja. Prireditev sta 
si ogledala tudi župan Občine Ig 
Janez Cimperman in predsednik 
DU Ig Štefan Bunič. Tekmovalcem 
sta zaželela obilo športne sreče 
in dosego čim boljših rezultatov. 
Zmagovalci turnirja so bili člani 
ekipe iz Šiške, naši dve ekipi pa 
sta osvojili 2. in 3. mesto. Po kon-
čani prireditvi smo z DU Ig, našimi 
donatorji in člani naše balinarske 
sekcije pripravili pogostitev, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo. 

Ana Podržaj,
predsednica Odbora  

za šport in rekreacijo 

Ker smo v Zapotoku precej športno aktiv-
ni in se ob športnih aktivnostih družimo, 
smo se odločili, da v nizu petkovih medge-
neracijskih druženj tokrat naše druženje 
organiziramo malce drugače. Odločili smo 
se, da pred šolskimi počitnicami organi-
ziramo dan za prijetno druženje z našimi 
prijatelji in najdražjimi v naravi in športni 
aktivnosti.

Zadnji petek v juniju smo izkoristili dan za 
medgeneracijsko druženje ob balinarskem 
turnirju za vse generacije. Zbirati smo se 
začeli že okoli 16. ure, kjer smo počasi formi-
rali prve balinarske tekmovalne ekipe. Ajda, 
Tadej in Jožica so sestavljali razpredelnico 

ekip in dajali prve balinar-
ske informacije. 

Balinarsko igrišče je bilo 
odlično pripravljeno, saj 
sta Andrej in Boris že več 
dni pred našim srečanjem 
skrbno pripravila teren. Z Branetom sta delila 
našim prvim tekmovalcem nasvete in napotke, 
kam s 'kuglo' in kako izvesti met, da bo rezul-
tat optimalen. Ko so se prve ekipe pripravile 
na turnir, se je naš trio odločil, kdo bo glavni 
sodnik in kdo njegova pomočnika. Tako je 
Brane prevzel taktirko in skupaj z njima več 
kot odlično dosodil zmago zaslužnim ekipam. 
Seveda je bilo tako slišati med tekmovalci in 
obiskovalci, ki so se več kot odlično zabavali. 



Postavljen je bil nov rekord steze.

Najboljši kasači so se pomerili v Vrbljenah.
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V balinanju so se tako pomerile 
čebelice, metuljčki, ekipe moških 
in žensk, starih in mladih, otrok in 
mladostnikov. 

Poleg odličnega vzdušja na 
balinišču, za katerega so skrbeli 
fantje, so dekleta na drugi stani 
v letni kuhinji poskrbela za kuli-
narični užitek tekmovalcev in 
obiskovalcev. Marsikaterega obi-
skovalca je ženska zasedba popol-
noma presenetila, saj marsikdo ni 
vajen, da za žarom ob peki najde 

sama čedna dekleta. No, pa se je 
izkazalo, da so vražja dekleta več 
kot odlično opravila s tabujem, da 
je peka na žaru samo moško delo. 
Po vseh prodanih porcijah pripra-
vljene hrane lahko z gotovostjo 
rečemo, da so Karmen, Katja in 
Barbara odličen tim s preostalimi 
članicami našega društva. Ko je 
bilo treba, so tudi druga dekle-
ta kaj hitro obrnila kuhalnico ter 
zelenjavo in meso, da je v kuhinji 
teklo vse kot namazano. Marjana 
nam je pripravila odličen doma-

či zavitek, ki je zelo hitro pošel, 
Ivanka pa je poskrbela, da naši 
gostje niso bili žejni.

Obiskovalce je z glasbeno kuli-
so očaral Igor, medtem ko so Ajda, 
Tadej, Marjana in Joži skrbeli za 
vse potrebne informacije tekmo-
valcev. Da je bilo naše druženje 
več kot odlično, so poskrbeli prav 
vsi obiskovalci, saj so se vsi odlič-
no zabavali ter med seboj delili 
smeh in dobro voljo, morda pa 
je k temu svoj del prispevala tudi 

kokta, pijača naše in vaše mlado-
sti, ki jo je vsak tekmovalec prejel 
brezplačno.

Tako je minil zadnji petek pred 
počitnicami v nizu medgenera-
cijskega druženja, kjer se je spet 
zbralo več kot 60 obiskovalcev, 
kar je za prvi turnir v balinanju 
vsekakor lep uspeh. Vsem udele-
ženim ekipam iskreno čestitamo!

Barbara Močan, SDDDO
Foto: Ado Strle

Kasaške dirke
Na sončen dan 21. 7. 2013 je 

tradicionalno potekala kasaška 
dirka na hipodromu v Vrbljenah. 
Obiskovalci so začeli prihajati na 
obnovljeno prizorišče malo čez 
14. uro, program pa se je začel ob 
14.30 uri. Odprl ga je s spodbu-
dnim govorom naš župan, ki je 
bil navdušen nad našim realizira-
nim projektom podaljšanja proge. 
Tudi tekmovalci so bili navdušeni 
nad novo progo.

Kljub začetnim težavam mladih 
kasačev v prvi dirki sta Andrej 
Simončič in Seni osvojila prvo 
mesto prvič v karieri, takoj za 
njima pa sta v cilj prišla dva naša 
člana, Mirko Susman z Norwey 
in Blaž Babnik s konjem Dante. V 
drugi dirki sta Dušan Zoko in Cuba 

Libre OZ pometla s konkurenco, ki 
sta po odličnem startu taktično 
držala vodstvo pred drugouvr-
ščenim Azurom (Milan Horvat) in 
tretjeuvrščeno Donatelo (Milan 
Plečko).

Zmaga DiseBJ iz hleva Jožeta 
Boca je bila v tretji dirki edina 
domača zmaga, drugo mesto je 
Candy (Aleš Činkolet) dosegla iz 
najslabšega položaja, tretje pa je 
pripadlo Rosabeli na vajetih Iveta 
Dovžana.

Četrta je bila memorialna 
dirka Franca Pirca, kjer si je gla-
sen aplavz prislužil Izmir z Mihom 
Šušteršičem, ki je postavil nov 
rekord steze s časom 1 : 18,7, 
kmalu za njima pa sta pridr-

vela v cilj Danita BJ na vajetih 
Jožeta Boca in Mata Hari Peška z 
Janezom Dolinškom.

Zadnja, peta dirka je bila naj-
bolj razburljiva, saj je Jolly GJ, 
ki je bila do zadnjega ovinka v 
boju z Rambom, zbrala še zadnje 
atome moči in ga pustila za sabo 
ter postavila nov rekord s časom  
1 : 17,6. 

Za konec dneva pa so na svoj 
račun prišli tudi ljubitelji hladno-
krvnih konj, saj jih je na dirkah 
Slovenskih hladnokrvnih konj 
nastopilo kar lepo število. Prvo 
mesto sta dosegla konja Ibara – 
Lisbona na vajetih Marjana Trčka, 
takoj za njima pa sta uspešno 
prečkala cilj konja Olimpika – Vika 
z Miranom Gorc, nato tandem 
Mandragula – Nero z domačinom 
Martin Bolha.

Obiskovalci so se lahko tako 
kot vsako leto okrepčali na naših 
stojnicah s hrano in pijačo ter se 
zabavali pozno v noč z ansam-
blom Krpani.

KD Krim



Skupinska slika na KamžiščuDelavnica projekta F.I.G.E.
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K U L T U R A

Lov na zaklade na ižanskih vrtovih

Obiskalo nas je 26 Evropejcev, 
da si ogledajo naše 'naravne vrto-
ve' in primere individualnih vrtov. 
Posneli smo dokumentarec, ki si 
ga lahko ogledate na spletni stra-
ni www.mule.si ali na YouTubu 
pod naslovom FIGE movie part 4 
Slovenia. Naj navdihne tudi vas!

Po 'naravnem vrtu' v dolini Iške 
nas je vodil Dario Cortese. Med 
1.500 užitnimi divjimi rastlina-
mi, ki jih imamo v Sloveniji, je 
predstavil nekaj najbolj pogostih. 
Seveda je vžgalo, da smo jedli 
surove koprive in žvečili regačico 
pa kurja črevca ...

Vrtove posameznikov na pode-
želju smo si ogledali na Igu. Ogled 
je bil zanimiv in napet, saj smo 
goste razdelili v pet skupin, ki 
so tekmovale, kdo bo našel čim 
več užitnih rastlin na vrtovih. 
Domačini so jih z veseljem spre-
jeli in se pogovarjali z radovedni-
mi gosti. Vse videno so zapisali 
in fotografirali. 'Nalovili' so veliko 
rastlin, zato smo lahko sestavili 
pravi mali vrtni slovarček v slo-
venskem, nemškem, madžarskem 
in angleškem jeziku. Lahko ga 
naročite in dopolnjujete še sami. 
Priporočamo ga učiteljem v šoli, 

pa naj bo pri angleščini ali pri 
gospodinjstvu. 

Najbolj od vsega pa smo si 
zapomnili eko kosilo pod kozol-
cem v Stajah. Prekrasen ambient 
pod Lahovim kozolcem z razgle-
dom na polja in Krim ter odlični 
okusi domačih jedi eko kuharice 
Gurmame. Za konec smo se vsi 
skupaj slikali na Kamžišču. 

Vrtove posameznikov na vrtu 
skupnosti v mestu smo si ogle-
dali Pri ruskem carju. Na njivi, kjer 
imamo najete gredice (v mreži 
Pridelaj.si … in mi ti bomo poma-
gali), smo posadili jablano in 
vsaka država je s svojimi seme-
ni uredila eno gredico. Tako smo 
za konec projekta zasnovali nov 
Evropski vrt v Ljubljani.

Vsak udeleženec si je sam nare-
dil spominek – odtis cvetov na 

blagu za vrečke za zelišča.
Oglejte si fotoreportažo na 

www.mule.si in na www.pride-
laj.si.

Nataša Bučar Draksler,
vodja projekta

Mule, društvo za celostno bivanje

Delavnica projekta F.I.G.E. – hrana je vrt za uživanje se je v 
Sloveniji zgodila v juniju letos na Igu in v Ljubljani. To je bil zadnji 
del dveletnega projekta vseživljenjskega učenja Grundtvig – Učna 
partnerstva pod vodstvom društva Mule. 

Slikarsko srečanje in razstava v gostilni Gerbec

Tema slikanja je bila prosta, 
nekaj slikark in slikarjev je za 
motiv izbralo detajle iz neposre-
dne okolice prijetnega, domač-
nega dvorišča gostilne, drugi so 
iskali zgodbe v šopkih, arhitektur-
nih elementih Iga in barjanskih 
pejsažih.

Ob tej priložnosti nas je direk-
tor gostilne Gerbec povabil, naj 

pripravimo razstavo v njihovih 
prostorih. Tako se je zgodilo odpr-
tje razstave v torek, 2. 7. 2013, 
ob 20.00 uri. Kulturni program 
je potekal na prostem. Mateja 
Grmek Jere, članica Dramske sku-
pine društva, je gostom uvodoma 
predstavila Društvo Fran Govekar, 
ki je preteklo leto praznovalo 20 
let delovanja. Anej Zore, mladi 
kitarist in pevec, nas je z nasto-

pom popeljal v nostalgični svet 
glasbe. Na violino je zaigrala pri-
jetno skladbo tudi mlada violi-
nistka Neža Majnik.

Vodja Likovne skupine Anita 
Indihar Dimic je čestitala slikar-
kam in slikarjem za razstavljene 
slike. Predsednica Društva Fran 
Govekar Alenka Jeraj se je zahva-
lila gostilni Gerbec za sodelo-
vanje, gostoljubje in vrhunsko 
pogostitev. Ob koncu je zaželela 
slikarkam in slikarjem še mnogo 
ustvarjalnih navdihov ter povabi-
la goste na ogled razstave. 

Razstavljali smo: Jožica Serafin, 
Marijana Rous Gojak, Minka 
Žagar, Marija Franinovič, Vera 
Banič Vukadin, Matej Majnik, 
Anita Indihar Dimic, Milan Zgonc, 
Francka Železnikar, Jožica Šubic, 
Milan Šubic, Zmago Werbole, 
Zvonko Dobovšek, Julijana Peršič, 
Dani Baznik, Zinka Srebrnak, Lea 
Konc in Zdenka Vinšek. Razstava 
je bila na ogled do 14. 7. 2013. 

Zdenka Vinšek

V sredo, 25. maja 2013, je 12 slikark in slikarjev, članov Likovne 
sekcije Društva Fran Govekar, ob koncu šolskega leta spremenilo 
del gostišča na prostem v slikarski atelje in ob prijetnem druženju 
ustvarjalo. 



 9. a in 9. b z razredničarkama                                Foto: Barbara Flajnik

ENGLISH MIND LAB

FOREST SECRETS
Knjižnica Ig

sreda, 2. oktober, ob 14.30
Poljudno-znanstvena delavnica Forest Secrets je 
namenjena otrokom od 8. do 13. leta starosti z ne-
kaj predznanja angleščine. Otroci bodo spoznavali 
najbolj pogoste drevesne vrste in njihove plodove. 
Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.

PRAVLJICA IZPOD KOŠA
v sredo, 18. septembra,  
ob 17. uri v Knjižnici Ig 

Na košarkarski uri pravljic bomo 
prisluhnili zgodbi košarkarja 
Tjaža, ki je s pomočjo majhnega 
košarkarskega navdušenca postal 
najbolj športen navijač med 
navijači. 

Po pravljici se boste otroci 
in starši pomerili v metanju 
na mini koš in navijali za 
vse dobre igralce. Zbiratelji 
sličic za album Eurobasket 
2013 boste lahko menjali 
podvojene sličice.
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Valeta 2013 

Šolanje končuje generacija 43 
mladih nadarjenih ljudi, ki so 
zastopali sebe in šolo na različ-
nih tekmovanjih iz vseh pred-
metnih področij kakor tudi na 
področjih zunaj šole − od glas-
be, plesa, ustvarjanja likovnih 
in literarnih prispevkov, nasto-
panja na prireditvah do šaha in 

delovanja na področju športa.

Devetim učencem so bile pode-
ljene nagrade Občine Ig za doka-
zano odličnost v znanju. Župan 
Občine Ig Janez Cimperman pa je 
posebno nagrado podelil vzorni 
učenki OŠ Ig Urški Jakič.

Na križiščih življenja se sreču-
jemo z veliko ljudmi in doživimo 
veliko dogodkov, toda prav vsaka 
pot znanstvenika ali kakšnega 
drugega pomembneža se je zače-
la v osnovni šoli. Šele ko stoji-
mo na pragu novega življenja, se 
zavedamo cene starega.

Kot je zapisala Manca Dostal 
iz 9. a:
Z Iga v Ljubljano, tja z busom in 
nazaj,
iz te šole v mesto, ki ni majhen kraj, 
kjer učitelja prav malo briga, 
če Mokrc je prva ali druga liga.

Druženje letošnjih devetošol-
cev se je končalo v petek, 14. 6. 
2013, v Termah Čatež, kjer smo si 
nabirali moči po napornem šol-
skem letu.

Razredničarki se staršem in 
skrbnikom zahvaljujeva za sode-
lovanje in zaupanje, posebno 
zahvalo pa izrekava članom Sveta 
staršev iz obeh oddelkov. Srečno 
vsem skupaj!

Slavica Čergič in Nataša Skočir,
razredničarki 9. a in 9. b

V četrtek, 13. 6. 2013, smo se učenci, učitelji in starši poslovili od 
osnovnošolskih klopi. Na priložnostni prireditvi v športni dvorani 
OŠ Ig smo preleteli šolska leta in se nato družili še po končanem 
programu.



Prireditev je popestril nastop pevskega zbora. Nastop učencev ob koncu šole

... in atleti OŠ IgUspešne atletinje ...

k o t i č e k  z a  m l a d e

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

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  s e p t e m b e r  2 0 1 3

1 7

Konec šolskega leta in dan državnosti

V čast domovini so učenci 1. 
triletja pripravili kratko priredi-
tev. Sodelovali so učenci od 1. do 
3. razreda, ki so pod vodstvom 
svojih učiteljic pripravili plesne in 
pevske točke. Med učenci 3. razre-
dov smo spoznali tiste, ki so se 
preizkusili v sestavljanju pesmic 
o domovini. Nekateri med njimi 
so že pravi pesniki. Domovino so 
predstavili kot svoj dom, posre-
dno pa kot ljubezen do družine 
in svojih najbližjih. Prav ljubezen 

do domovine so izrazili v ljubezni 
do jezika in spoštovanju drugih 
narodovih vrednot. Prireditev sta 
povezovala učiteljica Teuta Imeri 
in učenec Anej Zore iz 7. razreda. 

Drugi del prireditve je bil 
namenjen koncu šolskega leta in 
težko pričakovanim počitnicam. 
Izvedeli smo, kaj vse moramo 
med počitnicami početi in želeti. 
Lepe in dolge počitnice sta nam 
zaželela tudi predsednik repu-

blike Borut Pahor in ravnateljica 
Biserka Vičič Malnar.

Za konec je učence s svojim 
pevskim nastopom razveselila 
pevka Katja Mihelič. Kaj je lahko 
lepše kot brezskrbna zabava ob 

koncu, ko pozabiš na vse težave 
med šolskim letom in so pred 
tabo dolge ter prijetne počitnice.

Božena Števančec,
Osnovna šola Ig

Foto: Barbara Flajnik

24. junija 2013 so se učenci in učitelji zbrali v šolski dvorani. Bil je 
zadnji dan pouka in dan pred rojstnim dnevom domovine. Razlog 
več za slavje. 

Pomahala šoli sem,
zdaj torba v kot naj roma,
za vedno? No, to ravno ne …
Za dolgo pa brez dvoma.

Država, država, jaz res ne vem, koliko let praznuješ.
Ampak vseeno ti voščim zdravja in sreče.
Tvoja oblika kot putka je lepa in ti gotovo srečo prinaša.
Si lepa, si eko in mesto Ljubljana ti lepoto prinaša, da kar blestiš,
ko svoj rojstni dan slaviš.

Lana Lunder, 3. b

Tekmovanje iz atletike
Učenci Osnovne šole Ig smo se 

v mesecu maju udeležili področ-
nega tekmovanja iz atletike. Le 
trije so osvojili medalje, in sicer 
Jaka Grünfeld, 1. mesto v metanju 

vorteksa, Kaja Jurjevič, 2. mesto 
v teku na 600 metrov, in Brin 
Cimerman, 3. mesto pri skoku v 
višino. Čestitke!

Janja Jurjevič, 9. a



Piramida Škofljice 1

Skupinska slika ob jamboru z dneva odprtih vrat
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Skavti na poletnem taboru

V hribih, med šotori in ob ognju
Skavti iz stega Škofljica 

1, kjer nas je tudi kar 
nekaj mladih z Iga, se med 
letom dobivamo na sre-
čanjih čete (11–16 let) ali 
na srečanjih klana (16–19 
let). Tam se učimo novih 
skavtskih veščin, izvajamo 
različne projekte, se dru-
žimo, hodimo na potepe, 
zimovanja in poskrbimo, 
da nam res nikoli ni dolg-
čas. Poleti pa je na vrsti 
tisto, kar vsi nestrpno pri-
čakujemo. Poletni tabor 
v neokrnjeni naravi, kjer 
mehko posteljo zamenja-
ta šotor in spanje na tleh, 
mamino kuhinjo geslo 
skuhaj si sam, mobilnike 
in računalnike pa nepre-
cenljivo poslušanje ptic, 
zavijanje vetra in gledanje 
zvezd pod milim nebom ...

Četa Škotskih koli-
ščarjev se je to poletje 
odpravila na skavtski 
tabor v Javorniški rovt 
nad Jesenicami. Tabor je 
potekal od 13. do 22. 7. 
2013 in tokrat nismo bili 
sami, ampak smo ga pre-
živeli še s tremi četami: 
Ribnico 1, Loško dolino 1 
in Ljubljano 1. Skupaj nas 
je bilo okoli 80. Rdeča nit, 
ki nas je spremljala vseh 
10 dni, je bila Japonska 
dežela in njeni slavni 
samuraji. Želeli smo jim 
biti podobni v pogumu 
in neustrašnosti. Ob tem 
smo vsak dan spoznali en 
skavtski zakon.

V tabor sta nas vpeljala 
Japonec in Gejša ter nam 
predstavila njihovo kultu-
ro, nato smo vzeli pot pod 

noge, saj nas je od doma 
Pristava čakalo še nekaj 
hoje. Prvi dnevi tabora so 
bili bolj delovni, vsak vod 
si je postavil svoj šotor 
in kuhinjo. S skupnimi 
močmi pa smo poskrbeli 
še za mogočen jambor, 
si zgradili vece, tuš, koše, 
oglasno desko, igrišče in 
vsak večer zakurili ogenj. 
Seveda ni zmanjkalo časa 
za igro roverčka, odbojke, 
nogometa, prepevanja ob 
kitari in druženja z skavti 
iz drugih čet. Vsako jutro 
smo imeli zelo inovativ-
no budnico, enkrat nas je 
zbudil zvok trobente, dru-
gič harmonike, kitare, pa 
tudi koze so nas predra-
mile iz spanca. Skavti smo 
se vsako jutro zbrali v kva-
dratu z dvigom zastave, 
imeli ocenjevanje šotorov, 
veseli večer ob ognju in 
čisto pravo nočno stražo. 
Eden izmed večerov je 
bil namenjen astronomiji 
in opazovanju zvezdne-
ga neba, lune in plane-
tov. Med taborjenjem je 
bil čas tudi za dvodnevni 
potep, kjer so skupine pri-
čakali zemljevid, oprema 
in hrana, nato pa so se 
odpravili novim dogodi-
vščinam naproti. Nekateri 
so prespali pri prijaznih 

domačinih, drugi v biva-
kih ali kar na prostem. 
Imeli smo tudi skavtsko 
mašo v naravi in piknik 
za starše, kjer ni manjka-
lo dobre volje in okusnih 
dobrot. Najzabavnejši del 
tabora so bile zagotovo 
igre in pot preživetja, kjer 
vlada blato in še enkrat 
blato. Da pa se nismo le 
zabavali, ampak tudi kaj 
novega naučili, so poskr-
bele delavnice, kjer smo 
se lahko preizkusili v sli-
kanju na svilo, pripravi 
sušija, izvedeli kaj nove-
ga o zdravilnih zeliščih, 
lovskih spretnostih, se 
igrali roverčka, izdelali 
baklo in ponovili osno-
ve prve pomoči. Skozi 
celotni tabor se je spletlo 
marsikatero prijateljstvo, 

preskočila je tudi kakšna 
iskrica.

Vsak izmed udeležen-
cev je verjetno domov 
prinesel nekaj žuljev, 
kakšno prasko, malo blata 
in veliko umazanih oblek. 
Zagotovo je bilo treba 
nadoknaditi še nekaj ur 
spanja, a vse to se ne more 
primerjati z vsemi dožive-
tji, nasmehom na obrazu, 
zagorelo poltjo, novimi 
prijatelji in ponosom biti 
del skavtske družine.

Oktobra pa v naše 
skavtske vrste lepo vablje-
ni vsi novi člani! 

Spodbudna čebela, 
steg Škofljica 1

Foto: Jaka Zupanc

ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA LUKA
Luka je otrok s cerebralno paralizo, ki pri šestih letih samostojno sedi, se plazi in celo 
postavi na noge, vendar ne hodi. Da bi lahko napredoval, se uspešno šolal in pozneje 
samostojno skrbel zase, obiskuje več terapij, ki pa so vse plačljive (podrobneje 
na spletni strani Rdečega križa Ljubljana pod rubriko Pomagajte ljudem v stiski). 
Therasuit terapija poteka tri tedne in obsega tri ure vsakodnevne intenzivne vadbe 
(ura stane 40 eur), za doseganje čim boljših in dolgotrajnih rezultatov  
pa je priporočljivo, da se vsako leto opravi tri do štiri sklope terapij. Poleg tega  
Luka tedensko obiskuje terapijo Feldenkrais (ura stane 50 eur) ter hipoterapijo  
(ura stane 31 eur). Ker je to velik finančni zalogaj, sva se odločila za zbiranje 
zamaškov, kar nam bi vsaj nekoliko olajšalo pot do Lukove samostojnosti.

                                                                  Tanja in Andrej Bolha

Za vsa dodatna vprašanja sva na voljo na telefonski številki
041 785 114 in na mailu: zitkat@gmail.com

Za odvoz zamaškov prosim pokličite na telefonsko številko:
041 575 892 Alenko Žitnik

Humanitarni račun OZRK Ljubljana:
SI56 6100 0112 2334 482 (sklic za Luka: 14-08-2013)



Učenci 1. a razreda                                  Foto: Barbara Flajnik

Učenci 1. b razreda                                  Foto: Barbara Flajnik

Prvošolčki v Iški vasi
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Šest jih je, dve zvedavi dekli-
ci in štirje nadobudni dečki. 
Drugega septembra, na prvi šol-
ski dan, so za roko pripeljali v 
šolo svoje mamice in očke, jih 
v krogu posedli na mizice, sami 
pa zavzeli stolčke. Tretješolca sta 
jim skupaj z učiteljico uprizori-
la slovensko ljudsko pravljico o 
Bedinu in Bedini. Sledilo je že 
prvo šolsko preštevanje sadja in 
živali, pri katerem so se prvošolci 
imenitno izkazali! Po pesmici in 
pogovoru o zajčkih so se prišli 
predstavit Švigazajčki; ko so dobili 
svoje šale, so odšli v šolo na Ig, da 
se še malo izpopolnijo v šolskih 

veščinah, preden odidejo domov 
k svojim prvošolcem. Potem so se 
odprle torbice, iz njih so pokukali 
živopisni delovni zvezki, mapice, 
zvezki in učbeniki, puščice in še 
kaj, bilo je lepo kot pod novoletno 
jelko! Ko so vse to pospravili v 
ustrezne predalčke, so se okrep-
čali z malico. Ob koncu tega ime-
nitnega dne so dobili priznanje, 
da so postali učenci Osnovne šole 
Ig, namesto medalje pa rumeno 
rutico, ki jih bo čuvala pred nevar-
nostmi. Srečno, dragi prvošolčki, 
dobrodošli med nami! 

Učenci PŠ Iška vas z učiteljicami

V šoli v Iški vasi imamo nove prvošolčke

Novi prvošolci na Igu
DRAGI OTROCI, 

VABLJENI 
NA URO 
PRAVLJIC

PIKA 
PIKAPO- 
LONICA

V KNJIŽNICO IG

V SREDO,  
9. OKTOBRA,  
OB 17. URI.

PRAVLJICE 
PRIPOVEDUJE 

NATAŠA!



Večerja ob ognju

Arheolog razlaga o živalih. 
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Koliščarski tabor 2013
V petek smo se skupaj s starši 

zbrali zraven pošte na Igu, nato 
smo se odpeljali v Drago, kjer smo 
pustili nahrbtnike in se odpravili 
na pohod po učni poti z gozdar-
jem Milanom. Ko smo se vrni-
li, smo postavili tabor. Alenka je 
medtem skuhala golaž, ki je bil 
malo preslan. Zvečer smo zakurili 
ogenj, potem pa smo se šli raz-
lične igre. Na žerjavico smo dali 
krompir. Preden smo šli spat, smo 
pogledali krompir in opazili, da je 
bil zažgan, zato smo šli spat lačni. 
Drugi dan zjutraj je deževalo, ven-
dar je kmalu posijalo sonce. Po 
zajtrku sta prišli zeliščarici Ana in 
Tadeja, s katerima smo šli iskat 
zelišča. Nabrali smo rman, črni 
trn, regačico, srobot, meto, mate-
rino dušico, bezeg, dobro misel in 
brezine liste. Med iskanjem zelišč 

smo na travniku naleteli na plašno 
belouško. Nato smo delali odtise 
rož na vrečkah iz blaga in vanje 
shranili zelišča. Potem smo spekli 
koliščarske palačinke in pripravili 
zeleni smuti.

Recept za zeleni smuti: zme-
šaš solato, jabolka, pomarančni 
sok, blitvo, dobro misel in meto.

Recept za koliščarske pala-
činke: zmešaš 2 jajci, žličko soli, 
žlička sladkorja, belo moko, črno 
moko, koruzno moko, lanena in 
bučkina semena.

Po kosilu smo obiskali ribiče in z 
njimi lovili ribe. Zelo dobro je bilo, 
da je vsak ujel vsaj enega krapa. 
Potem so šli nekateri na pohod po 
gozdu. Zvečer nas je obiskal arhe-
olog, ki nam je pokazal različne 
kosti in povedal mnogo zanimive-
ga o živalih iz ledene dobe ter iz 
drugih obdobij. Nato smo zakurili 
ogenj ter pekli hrenovke in koru-
zo. V nedeljo zjutraj sta prišla bio-
log in biologinja ter nas peljala na 
lov na žuželke. Med drugim smo 
našli 3 cm velikega osjega pajka 
in ga nakrmili s kobilico. Pozneje 
smo jahali konja in iskali leskove 
veje. Ko smo nabrali dovolj vej, 
smo iz njih naredili prepletenko 
oziroma steno kolibe. Tabor smo 
končali s tekmovanjem v igri lov 
na Belega bobra. Ta igra je bila 
vsem zelo všeč.

Matic Planinc

Organizatorji tabora, člani Društva Fran Govekar Ig, se zahvaljujemo 
za pomoč in sodelovanje pri izvedbi tabora Ribiškemu društvu Smuč. 
Hvala tudi Antonu Balantu ter Andreju Župcu, ki sta omogočila prostor 
za taborjenje. Hvala tudi vsem, ki so vodili delavnice (Milan Podlogar, dr. 
Jasna Paradiž, Alenka in Lovro Rozman, dr. Borut Toškan, Tadeja Vadnjal 
in Anica Ilar, Tone Krnc).

Tabor je potekal pod mentorstvom naših članic: Mateje Jere Grmek, 
Katje Krnc in Alenke Jeraj. 

Društvo Fran Govekar Ig

Kaj je bilo udeležencem tabora najbolj všeč?
Martin Kovač: »Najbolj všeč mi je bil ribolov.«
Mai Rihar: »Najbolj všeč mi je bil ribolov in ko smo gledali želve.« 
Rene Ciuha Mrak: »Najbolj mi je bil všeč ribolov.«
Gaja Debenjak: »Najbolj mi je bilo všeč jahanje.«
Jan Bešlagič: »Všeč mi je bilo jahanje in ribolov.«
Manca Vavpotič: »Najbolj mi je bilo všeč jahanje.«
Tjaša Vrbinc: »Najbolj všeč mi je bilo jahanje.«
Ana Smrtnik in Nežka Grmek: »Najbolj nama je bil všeč ribolov in jahanje.«
Matic Planinc: »Najbolj všeč mi je bil ribolov.«

Društvo za turizem, kulturo in šport Iška vas
v sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig

vabi na prireditev

... zgodba o reki ... zgodba o Iški ...
ter razstavo buč, kmečkega orodja in kmetijskih pridelkov v Dom krajanov Iška vas.

Prireditev in odprtje razstave bo na svetovni dan turizma
v petek, 27. septembra 2013, ob 19.30 v dvorani v Iški vasi.

Vabljeni, da tudi vi obogatite razstavo in sodelujete s svojimi jesenskimi pridelki, ki jih dostavite v Dom krajanov Iška vas  
v torek, 24. 9., v sredo, 25. 9., in v četrtek, 26. 9., dopoldne ob predhodni najavi na gsm: 031/554-702 (Marija).

Razstava bo odprta od petka, 27. septembra, do nedelje, 29. septembra, v popoldanskem času.  
Zaradi vodenja po razstavi vas naprošamo za predhodno najavo ogleda na gsm: 040/593-114.  

Vljudno vabljeni!



Kaj je dišalo iz koliščarske kuhinje? Oblikovanje posod iz gline
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6. koliščarski dan na novi lokaciji

Na dveh vstopnih točkah so 
obiskovalce sprejele prijazne koli-
ščarke Katarina Zupančič ter Irena 
Jeraj in Nina Krže. 

Kot vsako leto so se nam tudi 
letos pridružili slikarji, večina z Iga, 
nekaj pa tudi s Škofljice, ki so ves 
dan ustvarjali in na platno lovi-
li utrinke iz koliščarskega življe-
nja pa tudi lepote doline Drage. 
Razstavo slik si boste lahko ogle-
dali v Knjižnici Ig. 

Obiskovalce so pričakale števil-
ne delavnice, na katerih so lahko 
sodelovali in začutili utrip življe-
nja koliščarjev, ki jih tako slikovito 
prikazujejo Jalnovi Bobri, še bolj 
pa odstirajo arheologi s svojimi 
odkritji in najdbami. Organizatorji 
smo se potrudili ter pripravili 
res zanimiv program in delavni-
ce, v katerih je čas minil, kot bi 
mignil, tako da je bilo mnogim 
žal, da niso prišli že dopoldne, da 
bi lahko uživali v vsem, kar smo 
jim pripravili. Na delavnicah so 
udeleženci lahko ustvarjali, gnetli, 
sestavljali ali pa spoznavali rastlin-
ski in živalski svet Ljubljanskega 
barja in doline Drage. 

V delavnici oblikovanja 
keramike so ustvarjali iz gline. 
Nastale so posodice, bobrčki in 
druge živali pa tudi ploščice in 
še marsikaj. Tudi letos se nam je 
pridružila Jožica Korenjak iz Nove 
Gorice, ki nas je tokrat poleg peči, 

v kateri smo spekli nekaj posode, 
razveselila s koliščarskim nakitom. 
Predstavili smo ga na modni reviji, 
ko so se koliščarske manekenke 
sprehodile z izjemnimi kosi nakita, 
ki sta ga poleg Jožice prispevali 
še Meta Šmaljcelj in Anita Indihar 
Dimic. Delavnico sta vodili Staša 
Tajana Grgovič in Sabina Sopko, na 
pomoč pa so ji priskočile Valerija 
in Mateja. Izdelke, ki so nastali na 
koliščarskem dnevu, bomo spekli 
in jih bodo lahko avtorji prevzeli 
po 15. septembru v naši Turistično 
informacijski pisarni. 

Tudi letos so lahko obiskovalci v 
arheološki delavnici postali čisto 
pravi arheologi. S Pavlo Udovič 
so se udeleženci preizkusili kot 
znanstveniki. Izkopavali in čistili 
so najdbe, podobno kot to počne-
jo arheologi. Nato so se preizkusili 
tudi kot restavratorji in sestavlja-
li razbite posodice, na koncu pa 
risali koliščarske in druge pradav-
ne okrase.

Na delavnici, ki so jo tokrat prvič 
vodili domači ižanski skavti, so si 
pod vodstvom Ane Merzel, Jelene 
Konda in drugih, ki so priskočili na 
pomoč (Nežka Grmek, Luka Šaure, 
Peter Meglič), obiskovalci naredili 
loke. Točke, ki so jih dobili pri stre-
ljanju z lokom, so se upoštevale pri 
igri Lov na Belega bobra. Za igro 
lov na Belega bobra sta poskrbe-
la Jan Bešlagić in Tjaša Vrbinc, ki 

sta redna gosta na koliščarskem 
taboru in igro dobro poznata. Beli 
bober je bil po Jalnovi povesti 
Bobri tisti, ki je Ostrorogemu jele-
nu dal moč in ga varoval pred 
sovražniki. Sodelovalo je kar 26 
ekip in najboljše ekipe se bodo 
za nagrado popeljale z ladjico po 
Ljubljanici, ali pa so prejeli pobar-
vanke Koliščarji z Velikega jeze-
ra in vstopnico na razstavo Kolo 
5200, ki jih je prijazno prispeval 
Mestni muzej iz Ljubljane. 

Lojze Sever je poskrbel, da so v 
njegovi delavnici miniatur izde-
lovali oz. sestavili koliščarski voz. 
Na podlagi najdbe kolesa, ki naj bi 
pripadal vozu in je po ocenah star 
več kot 5.150 let, je namreč izdelal 
dele za sestavo miniaturnega koli-
ščarskega voza. Otroci, pogosto 
pa tudi odrasli, so uživali ob izde-
lavi miniaturnega voza in se čudili 
iznajdljivosti koliščarjev, ki so znali 
narediti tak voz. Malo mlajši so si 
izdelali sekirico ali vrtavko. 

Letos so nam kar precej zakuha-
li v koliščarski kuhinji. Zakurili so 
ognjišča in udeležence povabili, 
da si spečejo svoj podpepelnjak 
− koliščarski kruhek, pečen nad 
ognjem. Poleg kruhkov so Maja 
Zupančič, Meta Petrič in Špela 
Podkoritnik Mokorel priporočile 
odličen zeliščni namaz, za slad-
kosnede pa med. Obiskovalci so 
si lahko ogledali žrmlje, preprost 
ročni mlin, s katerim so koliščarji 
drobili žito v moko. Koliščarji so 
poznali več vrst žita, med drugim 
ječmen. Kako je videti ječmen in 
nekatere druge vrste žita, so si 
lahko ogledali na prizorišču koli-
ščarske kuhinje. 

Letos so prvič predstavili tudi 
rastlino, ki je bila priljubljena 
hrana koliščarjev – vodni orešek. 

Tudi letos so spekli slastne koli-
ščarske piškote – po barvi spomi-
njajo na čokoladne, v resnici pa so 
narejeni samo iz sestavin, ki so jih 
poznali koliščarji. Udeleženci so 
poskušali ugotoviti, iz česa so pri-
pravljeni. Preverjali so tudi svoja 
čutila in ugotavljali živila koliščar-
jev, ki so bila skrita in so jih lahko 
prepoznali le z dotikom. 

Poleg dobrot v koliščarski kuhi-
nji so se obiskovalci lahko okrep-
čali z mesnim in vegetarijanskim 
ričetom, ki sta ga pripravila Braco 
in Milica Vukosavljević. Prijetno pa 
je dišalo tudi na stojnici Ribiškega 
društva Smuč, kjer so Igor Nered, 
Franci Prah in drugi ribiči pod 
vodstvom Slavka Drobniča pripra-
vljali slastno ribjo juho in pečene 
postrvi, ki jih je hitro zmanjkalo, 
saj so bile res slastne. 

Zeliščarska delavnica je bila 
namenjena spoznavanju barjan-
skih zelišč. Zeliščarici Anica Ilar in 
Tadeja Vadnjal ter njuna pomoč-
nica so obiskovalce popeljale 
nabirat različna zelišča, nato so 
iz njih pripravili čaj. Na stojnici 
so obiskovalci lahko odtisnili na 
blago cvetje na naraven način.

Da ni bilo prevroče, so gasilci 
PGD Ig poskrbeli za koliščarski 
tuš in nas kar nekajkrat pošteno 
osvežili, za kar se jim zahvaljuje-
mo. Ižanski gasilci so pomaga-
li tudi pri urejanju parkiranja in 
usmerjanju ljudi, seveda pa bi 
nam priskočili na pomoč, če bi 
bilo treba kaj pogasiti. K sreči take 
potrebe ni bilo. 

Organizatorji smo se tokrat odločili, da lokacijo koliščarskega 
dne spremenimo. Vsa leta so nas obiskovalci opozarjali, da pogre-
šajo vodo, jezero, ribnik ... zato smo izbrali lokacijo ob ribniku 
Rakovnik v Dragi. Prijazni ribiči Ribiškega društva Smuč so nas 
sprejeli in skupaj smo organizirali že 6. koliščarski dan. 



Oživljen prizor iz Jalnovih Bobrov

Obiskovalci so lahko videli tudi replike najdb s kolišč. 
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Ponovno sta bila z nami Janez 
in Ivanka Skubic s predstavitvijo 
postopkov pridelave, predelave 
in tkanja lanu. Koliščarji so lan 
uporabljali v prehrambene name-
ne, predvsem pa za tkanje oblačil. 

Posebno zanimive so bile stoj-
nice, ki so bile namenjene spozna-
vanju Ljubljanskega barja. Maša 
Bratina je predstavila delovanje 
Krajinskega parka Ljubljansko 
Barje in zgodbo Varuh zakladov 
z zmajčkom in skrinjo zakladov, 
na stojnici Lutre, Inštituta za 
ohranjanje naravne dediščine, 
s članico Marjetko Šemrl pa so 
predstavljali biodiverziteto celin-
skih voda. Žive, manjše vodne 
organizme iz Drage so si lahko 
obiskovalci ogledali tudi z lupo. 
Obiskovalci so tako dobili vpo-
gled v pestro življenje bližnje 
okolice, da se vsi skupaj zavemo, 
zakaj je treba varovati in ohranja-
ti naravo. Z različnimi naravnimi 
preparati so predstavili tudi večje 
vodne in obvodne prebivalce, npr. 
vidro in bobra. Z nami so bili prvič 
tudi predstavniki društva Pest 
fižola, kjer se ukvarjajo s popu-
larizacijo naravoslovja. Na stojnici 
sta Lovro in Alenka Rozman ter 
Danijela predstavili različne živa-
li: želvi rdečevratko in sklednico, 
kačo, ščurke in kakšno dvoživko. 
Udeleženci so si lahko izdelali 
odlitke modelov stopinj različnih 
sesalcev: bobra, vidre in nutrije, 
zajca, srne ... ki so jih predstavili s 
fotografijami. 

Z nami so bili ponovno tudi 
predstavniki društva za opazova-
nje in proučevanje ptic in skupaj z 
njimi smo lahko v delavnici opa-
zovanja ptic spoznali značilne 
ptice Ljubljanskega barja. Na stoj-
nici sta sodelovala Eva Vukelič in 
Žiga Remec iz DOPPS-a. Dr. Jasna 
Paradiž je po barjanskih travnikih 
nabrala zdravilne rastline pa tudi 
tujerodne, tiste, ki na barje ne 
sodijo ter izpodrivajo in uničuje-
jo barjanske rastline. Z njo smo 
spoznavali rastline in se poučili, 
katere je treba odstranjevati in 
kako. 

Dobro obiskan je bil otroški 
kotiček, kjer so Simona Pavlič, 
Katja Krnc in Mateja Kramar zaba-
vale otroke in z njimi strigle, lepi-
le ter se igrale. Izdelovali so tudi 
koliščarski nakit in še mnogo dru-
gega. 

V literarni delavnici so udele-
ženci z Marjeto Žebovec reševali 
kviz in križanke, prisluhnili pa smo 
tudi obnovi povesti Bobrov. 

Ponovno so bili z nami pred-

stavniki Narodnega muze-
ja Slovenije, s katerimi ves čas 
sodelujemo. Prikazali so tkanje 
na statvah, obiskovalci pa so se 
lahko tudi sami preizkusili v tem 
početju. Študenta Jakob in Blaž 
sta razkrila več o zgodovini sta-
tev, izdelavi preje, bakreni dobi na 
splošno, najmlajšim pa sta poma-
gala pobarvati pobarvanko tako, 
da so uporabili tiste barve, ki so jih 
uporabljali tudi koliščarji. 

Članice in člani lutkovne ter 
odrasle in mladinske gledališke 
skupine so se predstavili z gle-
dališko predstavo Koliščarji z 
Velikega jezera. Scenarij je po 
prizorih iz Jalnovih Bobrov zapisa-
la Alenka Jeraj, ki je predstavo tudi 
režirala. Koliščarji so se predstavili 
v lanenih oblekah. Na nekatere 
smo vzorčke zvezli. S predastavo 
smo gostovali na OŠ Škofljica ob 
svetovnem dnevu voda. Posnetek 
si lahko ogledate na: http://kult-
-tv.si/dan-vodnega-kroga/. 

Zanimivo in poučno je bilo pre-
davanje arheologa dr. Antona 
Veluščka o življenju koliščarjev, 
ki je bilo zelo dobro obiskano. 
V sodelovanju z Mestnim muze-
jem iz Ljubljane smo na koliščar-
skem dnevu predstavili repliko 
kolesa, ki ga je leta 2002 našel dr. 
Anton Velušček oz. Janez Dirjec in 
je trenutno restavrirano na razsta-
vi v muzeju. Ob repliki kolesa je 
bila stojnica z drugimi replikami 
in najdbami, ki jih je mimoidočim 
predstavljal absolvent arheologije 
Dejan Veranič. Letos smo okrepili 
sodelovanje z Mestnim muze-
jem, kjer je na razstavi kolo. Za 
našo prireditev so nam podarili 
več vstopnic za ogled kolesa, za 
kar se jim zahvaljujemo. 

Naši obiskovalci so tudi letos 
jahali konje. Za to so poskrbeli 
Jure Župec, Tone Krnc in Janja 
Malavašič. 

Svojo nalogo moderatorja pri-
reditve je odlično opravil Stane 
Werbole, za ozvočenje pa je poskr-
bel Luka Tavželj. Janez Tavželj 
in Igor Zupančič sta s sodelavci 
poskrbela za varnost in redarsko 
službo. Gostinsko ponudbo sta 
prevzela Alenka in Tomaž Krajc iz 
bara Ribnčan na Igu. Na stojnici 
Društva Fran Govekar je reklamni 
material prodajala Mojca Kučič. 

Organizatorji smo bili zado-
voljni, saj smo ponovno uspešno 
pričarali obiskovalkam in obisko-
valcem čas, ko so na Ljubljanskem 
barju ob jezeru živeli koliščarji. 

Z nami so se lahko predali celo-
dnevnemu ustvarjanju in spozna-
vanju koliščarjev. Zgodba o koli-
ščarjih pa se nadaljuje, saj le tisti, 
ki pozna svojo preteklost, lahko v 
polnosti živi svojo prihodnost! Za 
Ig in Ižansko je koliščarska kultura 
pomembno izročilo, iz katerega 
lahko v prihodnjih letih zraste 
kakovostna in enkratna turistična 
ponudba. Pridružite se nam v teh 
prizadevanjih in prispevajte svoje 
ideje! 

Za finančno podporo se 
zahvaljujemo Občini Ig in Občini 
Škofljica ter podjetjem, društvom 
in podjetnikom. Za 6. koliščarski 
dan so finančna sredstva prispe-
vali: Komunalne gradnje, d. d.,  
Dolinšek Transport, d. d.,  
MVA, d. o. o., Micro Team, d. o. o., 
Društvo informatikov Slovenije, 
Frizerski salon Nuška - Goričica. 
Nagrade so prispevali: Rečni tran-
sport Tomo Zupančič, Ljubljana 
in Mestni muzej Ljubljana. Pri 
pripravi prostora so nam poma-
gali: Anton Balant, Andrej Župec 
ter lastniki zemljišč, na katerih so 

obiskovalci parkirali ali je potekal 
koliščarski dan. Za prevoze stojnic 
in drugega materiala sta poskr-
bela Matej Remškar, Remšcar 
(kleparstvo-ličarstvo-mehanika) iz 
Tomišlja in Janez Grabrijan. Občini 
Ig se zahvaljujemo tudi za brez-
plačno izposojo stojnic. 

Zahvaljujem se vsem prosto-
voljcem, ki so sodelovali pri orga-
nizaciji in izvedbi Koliščarskega 
dne, bilo jih je več kot 70, ter še 
posebej članom Ribiškega dru-
štva Smuč in članom PGD Ig. 

Že zdaj vas vabimo na 7. koli-
ščarski dan avgusta 2014, pred 
tem pa na naše prireditve in 
aktivnosti, ki potekajo v okviru 
projekta V deželi koliščarjev! 

Če si še niste uspeli ogleda-
ti razstave V deželi koliščarjev v 
Mladinskem domu na Igu, vablje-
ni, da nas obiščete v soboto ali 
nedeljo med 9.00 in 12.00. 

Alenka Jeraj 



Tabla ob evropski kulturni poti do Santiaga Konec letošnje poti pred katedralo sv. Jakoba v Santiagu.
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Ižanska zastava zaplapolala v Santiagu

S strani Sveta Evrope je raz-
glašena za Evropsko kulturno 
pot, saj združuje ljudi različnih 
generacij, narodnosti in osebnih 
nagibov. Speljana je čez prelaz 
v Pirenejih in zatem po Španiji, 
večinoma po samotnih krajih, gre 
pa tudi čez večja mesta, kot so 
Pamplona, Burgos in Leon. Tako 
se začne v regiji Navarri, nadalju-
je v La Rioji in Castilli y Leon ter 
konča v Galiciji. Zdaj jo na leto 
prehodi več kot deset tisoč ljudi, 
v srednjem veku pa naj bi bilo 
romarjev tudi desetkrat več. Po 
podatkih v romarskem biroju naj 
bi jo lani prehodilo 168 Slovencev. 

Po njej pohodniki ne hodijo le 
iz verskih razlogov, ampak tudi 
tisti, ki hočejo spremeniti način 
življenja, iščejo samega sebe, zbe-
žijo od vsakdana. Še sam sem bil 
presenečen nad toliko različnimi 
vzroki hoje pohodnikov, ki sem 
jih srečal na poti. Vodniki za pot so 
napisani tako, da se hodi približno 
mesec dni, lahko tudi po delih, pri 
tem se premaga razdalja dobrih 
osemsto kilometrov. Sam sem jo 
razdelil na kar se da enakomernih 

osemnajst delov, to je tudi na toli-
ko dni. Skrbno sem napravil načrt 
tudi za druge stvari v zvezi s poto-
vanjem, saj se nas je konec junija 
odpravilo na pot kar pet. Pridružili 
so se mi žena Klara in sin Matija s 
kolesi, prijatelj Milan peš, gospod 
Krjavel pa je bil naša podpora. 

Še dobro, da imamo v Sloveniji 
Društvo prijateljev svetega 
Jakoba, kjer smo dobili romar-
ske izkaznice in tudi druge kori-
stne informacije. Ustanovljeno 
je bilo leta 2000, namen društva 
pa je oživljanje tradicije sloven-
skih srednjeveških romanj in 
potovanj po poteh, ki vodijo v 
Kompostelo. Tako je poiskalo in 
označilo romarsko pot od Obrežja 
do Ljubljane, od Madžarske do 
Ljubljane in naprej do Trsta, druga 
veja poti pa proti Višarjem. 

Mi smo s seboj ponesli vsak 
svoja pričakovanja ter dobre in 
slabe lastnosti. Po 24-urni vožnji 
smo prispeli do začetka naše poti. 
Bili smo navdušeni nad meste-
cem Saint Jean Pied-de-Porte, saj 
je vse dogajanje tam na temo 
Camina in pohodništva. Z ženo 

sva kraj že poznala iz lanskega 
zaključka etape. Naslednje jutro 
in nadaljne dni smo se vsak po 
svoje približevali Santiagu. Z 
Milanom sva še v temi z nahrb-
tniki krenila peš, malo pozneje 
Klara in Matija s kolesoma, Krjavel 
pa je pospravil preostale stvari ter 
napravil premik z avtodomom do 
naslednje dogovorjene točke, kjer 
smo prenočili. Imeli smo vsak svoj 
GPS, vendar je bil Krjavlu večkrat 
v nadlogo. Prva dva dneva je bilo 
deževno, zatem pa je pritisnila 
vročina, ki se je povzpela do 40 
stopinj. Tretji dan naše poti smo 
zvečer proslavili dan državnosti v 
manjšem srednjeveškem mestecu 
Los Arcos. Tam smo razobesili slo-
vensko zastavo, zapeli Zdravljico 
in tudi nazdravili. 

Na poti sem srečeval ali bolje 
rečeno prehiteval ljudi različnih 
narodnosti z različnih koncev 
sveta od bližnjih evropskih, azij-
skih do ameriških, predvsem iz 
latinskoameriških, držav. Nekaj 
pohodnikov pa je šlo v nasprotni 
smeri od Santiaga proti Rimu in 
Jeruzalemu. Največ jih je hodi-
lo peš, nekateri so si pomagali z 
različnimi vozički, ki so jih porivali 

ali vlekli, nekateri pa celo z osli ali 
konji. Število kolesarjev pa je iz 
leta v leto večje. 

Moj nahrbtnik je bil precej lažji 
od prejšnih let, saj mi letos ni bilo 
treba nositi s sabo šotora, spalne 
vreče in drugih stvari, tako sem 
veliko lažje premagoval tudi dalj-
še razdalje. V ravninskem delu se 
mi Milan nekajkrat ni pridružil pri 
hoji. Najvišja točka na poti 1.505 
m je bil Železni križ, kjer sta se 
mi na mojo željo pridružila peš 
tudi Klara in Matija. Galicija nam 
je postregla v jutranjem in dopol-
danskem času z meglo, po tem 
pa so nam delale sence krošenj 
ogromnih hrastov in evkaliptusov. 
Zadnji dan smo poleg slovenske 
razobesili tudi ižansko zastavo 
pred katedralo v Santiagu. 

Hvala Bogu, da smo se tudi 
domov srečno pripeljali, čeprav je 
bila pot še daljša in smo jo prema-
gali z nepretrgano vožnjo. Tudi za 
to etapo imam namen napraviti 
predstavitveni film, v katerem bo 
več podrobnosti in zanimivosti. 
Film in tudi samo pot bom pred-
stavil tako kot vsako leto v pred-
božičnem času.

Janko Purkat

Nadaljevanje moje poti do dveh z ižansko občino pobratenih 
krajev v Španiji je letos sovpadala s Caminom Frances – Francosko 
Jakobovo potjo. Začne se v Saint Jean Pied-de-Portu na severni 
strani Pirenejev v Franciji in konča v Santiagu de Composteli na 
skrajnem severozahodu Španije. 



Cerkev sv. Jedrt v Iški na stari razglednici
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Cerkev v Iški in vprašanje njene prvotne 
lokacije – 1. del
Ižansko v srednjem in novem veku

Južno od Ljubljane so na obrobju 
Ljubljanskega barja naselja, ki jih na kratko 
označujemo kot Ižansko. Največje naselje je 
Ig, kjer je danes tudi sedež občine. Kraj je 
bil nekdaj imenovan Studenec (Prunne, 1323, 
Brunn, Brunndorf), pozneje tudi Ig-Studenec. 
Na obrobju Barja pa so še naselja Iška Loka, 
Matena in Brest ter bližnje t. i. podkrimske 
vasi, Staje, Kot, Iška vas, Strahomer, Vrbljene, 
Tomišelj in Iška, nekdaj imenovana Mala vas, 
tudi Iška Mala vas. Od Iške vasi jo loči le rečica 
Iška, ki ima izvire visoko zgoraj pod Blokami 
oz. Rutami. Hudourniškega vodotoka Iška pa 
ne smemo zamenjati z Ižico (Iščico), ki izvira 
na Igu, na Studencu. Kraj oz. pokrajina (Yge) je 
prvič omenjena v letu 1249. 

Nekoč je bilo območje Ižanskega v lasti 
plemiške rodbine Spanheim, prvih znanih 
gospodov (11.−14. st.). Središče obsežne 
spanheimske posesti na Kranjskem je bilo na 
Ljubljanskem gradu (castrum capitale). Grad 
na Igu je prvič omenjen leta 1261 (castris Ighe), 
ko ga je vojvoda Ulrik Spanheihmski odstopil 
oglejskemu patriarhu in ga takoj dobil nazaj v 
fevd. Po letu 1335 je ižanski grad postal dežel-
noknežji fevd. Spanheimske posesti so pri nas 
običajno vodili ministeriali, na Igu so bili to 
Ižanski gospodje (Iggerji). Poleg fevdalcev pa 
so na Ižanskem v srednjem veku živeli tudi 
kosezi, svobodni kmetje, in sicer v Iški vasi in 
Brestu; v Brestu se pred letom 1463 omenja 
Germe edling von Brest. V omenjenem letu je bil 
ta svobodnjak že podložnik kostanjeviškega 
samostana, ki je imel posesti v Brestu. Tudi v 
vicedomskem urbarju iz leta1496 zasledimo 
koseze (edlinger zw Ygdorff). Na Igu je v neki 
listini iz leta 1406 omenjen Erhard der Pawer 
von Yeg – tudi on naj bi bil  svobodnjak, kosez.

Stari ižanski ministeriali Iggerji so izumrli 
proti koncu 14. stoletja, grad pa je propadel 
pred letom 1444, a je bil deloma obnovljen (po 
Valvasorju Iški turn, pozneje Trnek – Thurnigg). 
Na Trnéku, vzpetini nad gostilno Gerbec na 
Igu, so danes poslopja Izobraževalnega centra 
za zaščito in reševanje, spodaj ob  Ižici, kjer je 
bil grajski mlin, pa domačija Gerbčevih. 

V prvi polovici 14. stoletja se je obsežna 
spanheimska posest začela drobiti. Do konca 
14. stoletja so bili Spanheimi na Ižanskem 
prisotni le še na gospostvu Iški turn, ki so ga 
upravljali Iggerji, za njimi pa Harrerji. Sredi 15. 
stoletja je bilo gospostvo v lasti Leymtaschev, 
ko so izumrli tudi ti, se 1539 za kratek čas 
kot imetnik gospostva omenja vitez Sigmund 
Turjaški (umrl 1541). Njegov sin Sigmund 
Nikolaj je dal leta 1564 gospostvo v zasta-
vo Janezu Engelshauserju, ki je s svojim bra-

tom Avguštinom leta 1581 to posest kupil. 
Engelshausi so potem v drugi polovici 17. 
stoletja kupili še velik del sosednjega ižan-
skega gospostva Zonek (Sonnegk, v prevodu 
sončni kot). Pozneje so kupili še tomišeljski 
urad in Staje. V začetku 18. stoletja se je posest 
Engelshausov še povečala, a je že ob koncu 
18. stoletja oz. takoj na začetku 19. stoletja 
po sorodstveni liniji prešla v last Auerspergov, 
Turjaških. 

Turjaški so imeli od leta 1369 in vse do pred 
letom 1474 v Iški vasi na griču Griža nad vasjo 
dvor, ki se omenja že v začetku 14. stoletja; del 
zaraščenih razvalin je danes še dobro ohra-
njen. V letu 1474 se kot lastniki tega dvora 
omenjajo Krumbachi, pozneje pa postanejo 
njegovi lastniki ponovno Auerspergi. 

Drugo ižansko gospostvo, omenjeni Zonek 
(turn Sunek zu Ig in Yger pharn, aien garten 
mit rinkmawer vmbfangen …hawss … bur-
gperg, 1436; kasneje še 1457 in 1484) so od 
prve polovice 15. stoletja naprej obvladovali 
Schnitzenbaumi, vse do leta 1564, ko se za 
kratek čas pojavi kot lastnik ižanskega gradu 
nek Turjaški. Od leta 1584 pa vse do konca 
18. stoletja so ižansko gospostvo Zonek pose-
dovali Engelshausi, za njimi pa do vse leta 
1918 Auerspergi. Slednji, kot rečeno, so se 
na Ižanskem pojavili kot lastniki že v 14. sto-
letju (v 13. stoletju so npr. prevzeli posesti 
Falkenberških na območju Iške in Mokrca). 
Ob koncu 15. stoletja so bili Turjaški lastniki 
že precejšnjega dela ozemlja na Ižanskem. 
Zgodovinar Miha Preinfalk v povezavi s pre-
nosom lastništva ižanskega gospostva od 
Engelshausov na Auersperge piše, da je po 
smrti grofa Franca Sigmunda Engelshausa leta 
1733 ižansko gospostvo prevzel njegov sin 
grof Marija Ignac Engelshaus (1723−1802), 
čigar žena Rozalija, roj. Auersperg, je bila sestra 
turjaškega grofa Marije Jožefa Auersperga 
(1723−1805). Njegov sin, grof Franc Ksaver 
Auersperg (1755−1803), je že leta 1789 z ižan-
skega gradu vodil zasebno korespondenco 
s Francem pl. Raigersfeldom. Na to, da so 
bili Auerspergi lastniki ižanskega gospostva 
morda že ob koncu 18. stoletja, navaja tudi 
dogodek iz leta 1791, ko je cesar Leopold 
II. obiskal Ljubljano, da bi se tu srečal z nea-
peljskim kraljem Ferdinandom. Na ižanskem 
gospostvu Marije Jožefa Auersperga sta takrat 
(17. in 18. marca) organizirala lov na medveda 
daljna sorodnika Turjaških, knez Janez Adam 
Auersperg iz Kočevja in njegov nečak knez 
Karel Auersperg.

Grof Marija Jožef Auersperg je kot lastnik 
ižanskega alodialnega gospostva napisal juli-
ja 1803 svojo poslednjo voljo, ker je bil brez 

moških potomcev. Takrat je turjaški fidejkomis 
in ižansko gospostvo zapustil svojemu neča-
ku grofu Vajkardu Auerspergu. Gospostvo Ig 
(Sonnegg) je potem nasledil Vajkardov naj-
starejši sin grof Jožef Auersperg (1812−1883). 
Omenjeni turjaški grof je v marcu 1848 tudi 
doživel t. i. ižanski punt, ko so mu deloma 
razdejali ižanski grad, zažgali urbarje in druge 
dokumente, prav tako pa poškodovali gradič 
Namršelj v Želimljem, sedež upravitelja turja-
ške graščine.

Večina omenjenih predelov je spadala pod 
šempetrsko prafaro. Na Igu se že leta 1291 
omenja vikar Gotfrid, pet let pozneje pa tudi 
vikariat (vicarius in Ige, leta 1296 vicaria in Ige. 
Cerkev sv. Martina na Igu je prvič omenjena 
leta 1342 (ecclesia seu vicaria in Ig),  kot samo-
stojna (?) fara Ig pa se prvič omenja v letu 1363 
(Iger pharr). Pred reformami cesarja Jožefa II. 
je župnija Ig obsegala vasi: Brest, Dobravica, 
Golo, Gornji Ig, Gradišče, Iška (Mala vas), Iška 
vas, Iška Loka, Jezero, Klada, Kremenica, cerkev 
na Kureščku, Matena, Pijava Gorica, Planinca, 
Podgozd, Sarsko, Smrjene, Staje, Strahomer, 
Studenec (Ig), Suša, Škrilje, Tomišelj, Visoko, 
Vrbljene, Vrh, Zapotok in Želimlje. Pozneje 
so postale samostojne župnije Golo (1877), 
Želimlje (1897) in Tomišelj (1904), tri cerkve 
(Jezero, Podpeč in Planinica) pa so bile priklju-
čene preserski župniji. Danes je v ižanski fari 
poleg cerkve sv. Martina na Igu še 12 podru-
žničnih cerkva.

 (se nadaljuje)
Tomaž Kočar
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Si upamo, da zavestno pustimo,  
da gredo stvari mimo nas?

S sposobnostjo zavedanja in 
popolne pozornosti izvabimo 
iz naše notranjosti prek delova-
nja našega primarnega dihal-
nega respiratornega sistema 
delovanje vibracij. Okrepimo 
delovanja notranjih organov in 
ugotovimo, kje biva naša ener-
gija. Vzpostavimo stanje v telesu 
z zavedanjem sebe. Poglobimo 
razumevanje lastnih načinov, ki 
so nas pripeljali v različna stanja 
razumevanja ali nerazumevanja. 
Razlage, ki so jo naši možgani 
sposobni priklicati in povrni-
ti samozdravljenje. Uporabimo 
redne vadbe znanih in nepozna-
nih vaj, fizioterapevtskih vaj, vaj 
dihanja, vaje za moč, energijo. 
Naučimo se razumeti vse, kar nas 
doleti. Enako smo pripravljeni 
na bolečino ali nesrečo kot na 
zdravje, napredovanje in srečo. 
Razumevanje delovanja misli kot 
moč energije, razumevanje ideje 

kot povzročitelja kronične bole-
čine in skrbi kot oblike programa 
za izvršitev – česar se najbolj boji-
mo, to se zgodi, dlje ko je ideja v 
podzavesti, močnejša postaja in 
bolj se upira spremembi navad. 
Duševni procesi, duhovni čuti – 
proces jasnovidnosti, poglobitev, 
sprejemljivost za vtise in izkušnje. 
Si upamo, da zavestno pustimo, 
da gredo stvari mimo nas?

 
Kdo in zakaj naj se odloči za 

energijsko vadbo
Tehnika je zelo učinkovita pri 

poškodbi ali okvari hrbtenice in 
zaznavnih težavah na posame-
znih vretencih, kjer je potrebna 
še posebna pozornost. Vpliv na 
upočasnjenost bitja srca pozitiv-
no vpliva na počutje, prav tako 
popustijo mišični krči in nape-
tost. Kadar je volja dovolj močna, 
se lahko spremenita tudi način 
in kakovost življenja. Vadeči se 

pohvalijo, da se tehnika, ki so se 
je naučili, lahko uporablja kot 
pomoč pri sanaciji, zavedanju in 
ozaveščanju:
– pri poškodbah lokomotorne-

ga sistema, stisnjenem tkivu in 
telesnih osi, zaznavi mišičnega 
napora,

–  kot podpora vegetativnega živ-
čevja in simptomatike, v vsak-
danjiku to zaznavamo kot izčr-
panost in izgorelost, nesponta-
nost, apatičnost tudi odsotnost, 
nejasno razumevanje, nespeč-
nost, oblike depresije, žalost- 
no razpoloženje, kompulzivne 
motnje: ponavljajoče se mote-
če navade in misli, prenizek in 
previsok tlak, tresenje, odvisno-
sti, nemir, potenje, zardevanje, 
čustvene izčrpanosti, pozablja-
nje, nezmožnost sodelovanja, 
koncentracije, čezmerno ali 
premalo zainteresiranosti …

– prebavne motnje, slabosti v 
želodcu, prehitra in predčasna 
prebava.

Z mano kot vaditeljico in tera-
pevtko s področja energijske 
vadbe, meditacije, sproščanja in 
hipnoterapije se boste seznanili z 

uporabnimi tehnikami zdravljenja 
z bioenergijo, univerzalno vibraci-
jo, elementi kraniosakralne osteo-
patije in resonance, popeljala vas 
bom tudi v svet zaznave lastnih 
energij. Skozi tehnike gibanja in 
sproščanja vam bom z vodenim 
zavedanjem svojega telesa in 
razlago ujetih travm pomagala 
ozavestiti načine za dvig lastne 
univerzalne vibracije s poudar-
kom na delu na sebi. Pridobili in 
obnovili ter obdržali boste vitalno 
energijo in s tem moč za življenj-
ske preizkušnje. Skozi vodeno 
meditacijo, ki bo sledila, in učinke 
energijske vadbe vas bom pope-
ljala v zaznave telesa v vseh treh 
dimenzijah. Prepustite se vodstvu 
svojega uma pri povrnitvi zdravja, 
ravnovesja in vse to bo odmevalo 
kot dvig vaše ustvarjalnosti vse do 
naslednjega srečanja. 

Po energijski vadbi se lahko 
dogovorite za terapijo in pogovor 
glede na težave, ki jih opažate 
pri sebi. Vabljeni, vpis že pote-
ka: sesek.tina@gmail.com, mobi 
041/745-363.

Tina Sešek, 
vaditeljica in terapevtka

Energijska vadba in tehnika zdravljenja z univerzalno vibracijo, 
ki jo izvajamo že deveto leto ob torkih ob 18.30 uri, se bo ponovno 
začela 24. septembra v mali telovadnici Osnovne šole Ig. Vabimo 
vse stare in nove člane, da se nam pridružite, saj izvajamo vaje na 
določen način in za določene dele telesa v povezavi z bioenergijo. 
Sledijo meditacija, avtohipnoza in sproščanje. 

Najvišje obresti? Da, če vlagaš v svoje zdravje, harmonijo telesa in duha.
Pomagajte si z 

VADBO JOGE
ob sredah ob 19.30 v RTC Zapotok, ki se začne v septembru 2013.

 Asane ali vaje za telo, dihalne vaje, sproščanje, meditacija, za zdrave telesne procese.

BODY-FACE TRAINING
Začetek zbiranja prijav v sredo, 18. 9. 2013,  

ob 18.30 v RTC Zapotok.

Vadba telesa in obraza v skupinski ali individualni vadbi. 
Za oblikovanje telesa, krepitev mišic, kit in notranjih 

organov glede na letni čas, pomlajevanje obraza z obrazno 
refleksoterapijo, za izboljšanje spomina, energije in kondicije.

Vadbe in tečaji bodo potekali pod vodstvom  
Darinke Suljević, inštruktorice z licenco.

Prvi obisk je brezplačen.  
Vse redne obiskovalce čaka darilo.

Informacije: 041/397-789 ali  
e-pošta: darinka.suljevic@guest.arnes.si

facebook Darinka Suljević
www.jogaribnica.si, www.obraznajoga.si 

Vabljeni na prijetno aktivno druženje!

Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje, 
v sodelovanju z

društvom Joga v vsakdanjem življenju Ribnica



Utrinki z oratorija             Foto: Andreja Jug

Skupinska slika na dan državnosti, maša za domovino     Foto: Simona Pavlič
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Novice iz tomišeljske župnije
Slovo župnika Srečka Goloba

Junija nas je kot strela z jasnega 
zadela novica o službeni premes-
titvi domačega župnika Srečka 
Goloba. 11 let je bil naš žup-
nik, skrbel za našo faro, za našo 
duhovno in kulturno omiko. Pod 
njegovim vodstvom smo zače-
li obnavljati farno cerkev in vse 
podružnične cerkve v Podkraju, 
Brestu in Strahomerju. S svojo 
energijo, vitalnostjo in ljubezni-
jo do gorskega sveta in domovi-
ne ter globoko pobožnostjo nas 
je iz dneva v dan spodbujal k 
aktivnemu krščanskemu življen-
ju, nas marsikdaj nasmejal, saj je 
šale in vice stresal kar iz rokava, 
ter nas opominjal, naj bomo tudi 
aktivni in odgovorni državljani. 
Vedno je bil pripravljen prisko-
čiti na pomoč. Mladi si ga bomo 
zapomnili po obuditvi oratorija, 
romanjih v Medžugorje in mladin-
skih mašah.

Iskrena hvala gospodu Srečku 
za njegov prispevek pri razvo-
ju tomišeljske župnije. Pri Mariji 
Rožnovenski v Tomišlju bomo 
molili zanj in izprosili potrebnega 
blagoslova za njegovo trdnost v 
veri in blagoslova pri nadaljnjem 
delu.

Vse dobro mu želimo tomišelj-
ski farani!

Maša za domovino
Na dan državnosti, 25. junija, 

smo mladi iz tomišeljske žup-
nije pripravili mašo za domovi-
no s kulturnim programom. Že 
ob 8. uri smo začeli molitveno 
uro za domovino, ob 9. uri smo 
imeli mašo za domovino, ki jo 
je daroval domači župnik Srečko 
Golob. Somaševala sta tudi novi 
duhovni oskrbnik tomišeljske fare 
Ivan Turk in kaplan ižanske župni-
je Janez Žerovnik. Pri sveti maši so 
sodelovali ministranti ižanske in 
tomišeljske župnije, s svojim pet-
jem pa so mašo popestrili domači 
Mešani pevski zbor Tomišelj ter 
mladinski skupini Arcus (Tomišelj) 
in Magnificat (Ig). Maše so se ude-
ležili tudi gasilci PGD Tomišelj, 
podžupan občine Ig Tone Krnc, 
poslanka v DZ RS Alenka Jeraj in 
številni romarji z Iga in okolice. Po 
maši je sledil kulturni program, 
ki ga je vodila Darja Modic, z 
domoljubnimi recitali slovenskih 
pesnikov pa je program obogatil 
pesnik in kulturnik Tone Kuntner. 

Slavnostni govornik je bil Srečko 
Golob. To je bilo namreč njegovo 
zadnje maševanje v domači žup-
niji. Od septembra bo nadalje-
val svoje delo v Vojvodini, kamor 
je bil premeščen. V kulturnem 
programu so nas poleg recitalov 
navdušili omenjeni pevski zbori, ki 
so se predstavili s svojim izborom 
pesmi. Po maši je sledila podelitev 
zahval vsem nastopajočim in pri-
jetno druženje ob pogostitvi pred 
župniščem.

Slovensko zastavo smo mladi iz 
Tomišlja simbolno predali ižanski 
mladini, ki je zadolžena za orga-
nizacijo maše za domovino 25. 
6. 2014. Želimo si, da ne mine 
več noben državni praznik brez 
Božjega blagoslova, ki ga je slo-
venski narod v teh časih krize 
tako zelo potreben, niti brez zape-
te slovenske himne ob začetku 
svete maše. K sodelovanju so bile 
povabljene vse tri župnije občine 
Ig. S sodelovanjem smo tako doka-
zali, da se zmore enotno nastopiti, 
ko gre za našo domovino. 

Iskrena hvala gospe Darji za 
profesionalno odvoden kulturni 
program, hvala vsem trem pev-
skim zborom za sodelovanje in 
lepo petje, hvala domačim in 
ižanskim ministrantom za pomoč 
duhovnikom pri bogoslužju in 
hvala tomišeljskim gasilcem 
za takojšen odziv ob počastitvi 
državnega praznika. 

Dogodek v počastitev dneva 
državnosti naj s sveto mašo in 
kulturnim programom v orga-
nizaciji mladine postane občinski 
dogodek!

Oratorij 2013
Letošnji oratorij je bil tematsko 

vezan na zgodbo o deželi Narniji, 
v kateri vlada Aslan (Bog). 20 otrok 
je z duhovnikom Ivanom Turkom 
in animatorji preživelo čudovit 
teden ob duhovnih zgodbah in 
katehezah, pesmih, zunanjih sku-
pinskih igrah, vodnih igrah in gle-
danju risank z duhovno vsebino. 

»Bog je vedno z nami«, kot 
pravi geslo letošnjega oratorija, 
in to smo občutili ob tkanju novih 
vezi prijateljstva, ob dobri hrani 
kuharic Mimi in Alenke, ob zgod-
bah o tem, kako smo le skupaj 
močni in nepremagljivi ter kako je 
kakovost skupaj preživetega časa 
odvisna od nas samih. 

Na tem mestu se iskreno 
zahvaljujemo obema kuharica-
ma ter še posebej našemu nove-
mu duhovnemu pomočniku v 
Tomišlju Ivanu Turku za duhovno 
obogatitev oratorija in neizmerno 
prijaznost.

Simona Pavlič



Svečano bogoslužje Zbrani farani ižanske župnije pri sveti maši

ž i v l j e n j e  ž u p n i j
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9. Dan župnije Ig v Iški Loki

Nedelja, 16. 6. 2013, je bila pov-
sem običajna nedelja, ena izmed 
predpočitniških, za nekatere čas 
za izlet, obisk sorodnikov ali poči-
tek, za mnoge tudi dan, name-
njen sveti maši. A vseeno je bil 
ta dan za kristjane še malo bolj 
poseben, saj je bilo druženje celo-
tne župnije Ig. Srečanje je tokrat 
potekalo v Iški Loki na prireditve-
nem prostoru v Senožetki. Iška 
Loka sicer kot druge okoliške vasi 
nima cerkve, ima pa zato kar nekaj 
izredno lepih kapelic v čast Mariji 
in Jezusu. Ena izmed kapelic je 
tudi kapelica svetega Križa ali po 
domače Juhova kapelica, ki leži 
skrita v zavetju dveh lip, na kri-
žišču poljskih poti v smeri Iška 
Loka–Staje. Starost te kapelice ni 

točno znana, so jo pa leta 1995 ob 
5. obletnici samostojne Slovenije 
Ločani temeljito obnovili, tako z 
novo fasado, pleskarskimi deli, kri-
žem, sliko na steni in citatom na 
stopnišču. Ker pa je vsako še tako 
lepo znamenje čez leta potrebno 
vzdrževanja in obnove, je padla 
odločitev, da se v prihodnosti 
kapelica svetega Križa obnovi. V 
ta namen so se pri sveti maši tudi 
zbirali darovi.

Sprva se je dolgo le šušljalo, 
da bi lahko to pomembno sre-
čanje potekalo prav v Iški Loki. 
Za izvedbo ideje je bil potreben 
le še pogum in zavzetost vseh 
vaščanov. Prostor je bil določen, 
čas primeren in ljudje pripravlje-

ni sodelovanja. Začetek dneva 
župnije je bil ob 11. uri s sveto 
mašo, ki sta jo darovala ižanski 
župnik Jože Pozderec in ižanski 
kaplan Janez Žerovnik. Oba sta 
poudarila povezanost, zavzetost 
in pripravljenost ljudi za ta cerkve-
ni dogodek. Vsako majhno dobro 
delo, pa naj bo to priprava šotora, 
peka peciva, dar za srečelov ali 
petje pri maši, vsaka taka majhna 
žrtev za skupno dobro ne ostane 
neopažena. Pri maši so z ubra-
nim petjem sodelovali sveži gla-
sovi mladinskega pevskega zbora 
Magnificat pod vodstvom Mirka 
Mrzela in odrasli Mešani cerkveni 
pevski zbor pod vodstvom Igorja 
Kovačiča. Ob tej priložnosti so pri-
sostvovale tudi narodne noše in 
skavti. Po maši se je druženje še 
nadaljevalo s slastnim bogračem, 
ki so ga pripravili sovaščani, in 
dobrotami domačih gospodinj, 
vsemu temu se je bilo težko upre-

ti. Ob 14. uri je bil čas za duhov-
nost in petje litanij. Na odru so vse 
zbrane zabavali fantje iz ansam-
bla Ponos, da se je slišalo daleč 
naokoli, tisti pogumnejši pa so se 
tudi malo zavrteli. Dogajanje se je 
nadaljevalo še v pozno popoldne 
in bilo spodbuda, da se vsi kmalu 
spet srečamo na kakšnem podob-
nem dogodku.

Pri izvedbi Dneva župnije so 
pomagali vaščani celotne vasi Iška 
Loka. Največja zahvala gre gasil-
cem PGD Iška Loka, vsem sodelu-
jočim pri sveti maši, dobrotnikom 
za dar pri srečelovu, gospodinjam 
za napečene dobrote, kuharjem 
bograča in drugim, ki so pripomo-
gli k lepši cerkveni slovesnosti in 
družabnemu popoldnevu.

Nataša Uršič
Foto: Marjan Smole

»Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranjal. Odslej je zame pri-
pravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. 
Pa ne le meni, temveč vsem, ki ljubijo njegovo pojavitev.«

2. pismo Timoteju 4, 7-8

Obvestili Karitas Ig
Program pomoči 
Botrstvo

Botrstvo je program pomoči 
osnovnošolcem in srednješol-
cem iz socialno ogroženih dru-
žin. Program Botrstvo temelji na 
povezavi posvojitelj-posvojenec, 
ki je anonimna. Program pomo-
či Botrstvo naj pomaga ohraniti 
brezskrbnost in veselje do življe-
nja otrok, katerih družine so se 
znašle v stiski. Zavedamo se, da 
stiska najbolj zaznamuje prav 

otroke, ki potrebujejo vso našo 
podporo in pomoč. Botri so lahko 
posamezniki, družine ali skupine 
(pevski zbor, molitvena skupina, 
mladinska skupina, ŽK, ŽPS, bir-
manska skupina …).

Kdor želi postati boter, lahko 
dodatne informacije dobi pri 
Župnijski Karitas Ig v času infor-
macij, ki so vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v prosto-
rih župnišča na Igu.

Ana Podržaj,
tajnica ŽK Ig

Uradne ure
Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

 
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu 
od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.



Poučen sprehod po gozdu
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Novice iz krajinskega parka

 

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

25. septembra bomo v sodelovanju z barjanskimi občinami 
in številnimi domačini z barjanske ravnice v Mestnem muzeju 
Ljubljana postavili na ogled življenje na Ljubljanskem barju 
nekoč. Prek črno-belih fotografij se bomo sprehodili skozi življe-
nje Morostarjev, Ižancev, Coklarjev, Sukarjev …

 

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

27. septembra vse zvedave vabimo na Noč raziskovalcev 2013. 
Namen projekta je mladim predstaviti delo raziskovalcev in jih 
navdušiti za delo raziskovalca. Z nami boste lahko odkrivali zakla-
de Ljubljanskega barja kar na sedežih naslednjih raziskovalnih 
ustanov: Zemljepisni muzej – Geografski inštitut Antona Melika 
ZRC SAZU, Mestni muzej Ljubljana, Naravoslovnotehniška fakul-
teta, Botanični vrt Ljubljana. Obvezne prijave.

Strokovno  
predavanje o gobah 

 

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

Na strokovnem predavanju o 
gobah s strokovnjakinjo in pozna-
valko gob s strokovnim nazivom 
determinator mentor Majdo Jakše 
smo v petek, 14. junija, doživljali 
gobe malo drugače. Ob projekci-
ji izjemne zbirke gob in izčrpnih 
informacijah smo si ogledali več 
kot sto vrst gob, ki so značilne 
za naše ožje pa tudi malo širše 
področje.

Poučila nas je, kako se gobe 
pravilno nabira, kako jih odstra-
njujemo iz njihovega okolja, 
kako in zakaj jih očistimo na licu 
mesta. Razkrila nam je tudi nekaj 
podrobnosti, kako z gobami rav-
namo, po tem ko smo jih nabra-
li, kako in kam jih shranjujemo. 
Pogledali smo tudi v zakonodajo s 
tega področja z vsemi najnovejši-
mi smernicami doma in v tujini ter 
obdelali kar nekaj točk 'gobjega' 
kodeksa.

Ob njenem izčrpnem, strokov-
nem in poljudnem predavanju 
smo uživali tako otroci in mladi 
kot izkušeni strastni gobarji, saj 
je gospa Jakše s svojim preda-
vanjem, načinom in odnosom, 
predvsem pa z ljubeznijo do svo-
jega dela zadostila vsem okusom 
in nazorom. Prihaja čas gob in 
gobarjenja, zato vam želimo čim 
manj klopov in srečanj z medvedi 
ter naj vas potep predvsem pa 
narava v prihajajočem jesenskem 
navdihu popolnoma očarata in 
poskrbita za vašo prijetno spro-
stitev.

Barbara Močan,
SDDDO

 

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

5. oktobra med 9. in 14.30 uro bo na trgu pred Mestnim muze-
jem Ljubljana potekal Festival barjanskih občin, ki se bodo 
predstavile s svojo turistično in gostinsko ponudbo ter prikazom 
tradicionalnih obrti. 

 

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

12. oktobra vabljeni na zadnje strokovno vodenje po 
Ljubljanskem barju, na katerem bomo z Janezom Drašlerjem 
spoznali značilnosti kmetijstva na Ljubljanskem barju. Omejeno 
število mest! 
Obvezne prijave in več informacij na: info@ljubljanskobarje.si.

Po gozdni učni poti Draga
Da se naravovarstveniki ne 

udeležujemo ali organiziramo 
le čistilnih akcij, smo dokazali v 
soboto, 13. julija 2013, ko smo se 
podali na strokovno voden ogled 
po gozdni učni pešpoti Draga 
pod strokovnim vodstvom Milana 
Podlogarja z Zavoda za gozdove 
Slovenije in Lile Gros, profesorice 
na srednji veterinarski šoli. 

Naravo nas je opazovalo in spo-
znavalo 20 udeležencev, ki smo 
bili z ogledom zelo zadovoljni. 
Od obeh strokovnjakov smo izve-

deli ogromno 
novega o rastju, 
ki nas obdaja. Še 
posebej so nam 
bile všeč ideje o 
uporabi različnih zelišč za pripra-
vo čajev.

Hvala vsem udeležencem, še 
posebej pa gre zahvala obema 
predavateljema, ki sta nam skozi 
svoje znanje podala nove pogle-
de na naravo okoli nas.

Simona Zorko,
Naravovarstveni odsek PD Krim

Vabljeni v Knjižnico Ig na
strokovno predavanje

Varuh otrokovih  
dolžnosti

v sredo, 2. oktobra, ob 19. uri 

Lahko je imeti otroka rad in 
mu popuščati, da dela, kar 
hoče. Težje pa je od njega 
zahtevati, da sodeluje, se  
uči vztrajnosti in lepega 
vedenja. Avtor knjige  
Marko Juhant, specialni 
pedagog, bo spregovoril o 
različnih življenjskih situacijah 
in preizkušnjah, o iskanju pravih rešitev in 
pristopih pri vzgoji otrok.

Predavanje je namenjeno staršem, starim 
staršem, vzgojiteljem in vsem, ki sodelujete 

pri vzgoji otrok! 
Vstop prost!



Pohodniki 10. pohoda po mejah naše občine
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Desetič po mejah Občine Ig
Letos smo zagnani pohodniki 

že desetič hodili po prelepi naravi 
okoli naše občine. Zbrali smo se v 
Iškem vintgarju. Pot nas je vodila 
prek Dolnjih senožet na Krim. Z 
najvišjega vrha naše občine smo 
se mimo Šešarja spustili v Tomišelj 
in si privoščili obilno malico. Pot 
nas je spet vodila, tokrat po rav-
nini Ljubljanskega barja do doline 
Drage. Tu smo v prijetnem ambi-
entu ob rečici Draščici večerjali in 
prenočili. 

Naslednji dan pa smo pa zajtrku 
spet sledili naši poti. Tokrat v hrib, 
prek Klade in Golega na Kurešček, 
kjer smo malicali. Tam se je nam 
pridružila najmlajša članica Eva. 
Kljub lepemu vremenu pa nas 
je naša pot priganjala naprej 
prek hladnih in senčnih gozdov 
Mokrca v dolino Iškega vintgarja 
kjer smo končali naš pohod. V pri-
jetni senci smo si sprostili mišice 
ter se ob hrani in pijači poveselili. 

Za lepa dva dneva hoje pa se je 
treba zahvaliti Občini Ig, Francu 
Klobasi, Stanetu in Silvi Babič, 
Dušanu Bivicu, Gostilni Ulčar, 
Gostišču Iški vintgar in domačiji 

pri Pangercu. 
Ja, naša pot je bila lepa ... 

Marjan Ciber

Najbolj zvesti udeleženci pohoda

V Društvu Fran Govekar Ig podeljujemo priznanja in značke za 
večkratno udeležbo na pohodu po mejah Občine Ig.

Za udeležbo na vseh desetih pohodih so letos srebrno znač-
ko prejeli: Marjan Ciber, Tončka Jeraj, Pavel Cimperman in Nejc 
Cimperman, pa tudi Franc Klobasa, ki je vsako leto v spremljevalni 
ekipi. Bronasto značko, za 5-kratno udeležbo je prejela Tončka Strle. 
Vsem pohodnikom, še posebej pa jubilantom, iskrene čestitke.

Alenka Jeraj, predsednica Društva Fran Govekar Ig

Vabilo
na tradicionalni pohod  

in srečanje  
na stičišču 4 občin  

v Vrbici, 
ki bo v soboto, 28. septembra 2013.
Pohod bomo začeli ob 8.30 v Iškem vintgarju. 
V Vrbici, ob sotočju potokov Iške in Zale, se 
bomo srečali z drugimi pohodniki ob 10. uri, 
potem pa bomo skupaj odšli v Krvavo Peč, 
kjer bosta gostitelja Občina Velike Lašče in 
društvo Claustra Alpium Iuliarum pripravila 
srečanje pohodnikov. 
Občina Ig bo za pohodnike iz Iškega vintgarja 
po koncu prireditve organizirala avtobusni 
prevoz iz Krvave peči.
Če bo slabo vreme, bo pohod prestavljen  
na naslednjo soboto.

Vabljeni!

START:  Dom borcev in mladine Zapotok
5. 10. 2013 ob 8. uri
STARTNINA: 8 eur

GSM: 041/474-327, 041/949-677
Pohod je primeren za vse generacije, vsak udeleženec 

pa se bo sam odločil, koliko kilometrov bo prehodil.
V vsaki vasi bo postavljena stojnica, na kateri se 

pohodniki lahko prijavijo na pohod in dobijo kartonček  
o udeležbi ter popotnico za osvežitev.

Na koncu se bomo družili ob dobrem hribovskem  
golažu in živi glasbi.



Zadnji napotki pred začetkom akcije  Foto: Bogdan Seliger

Čistilna akcija v in ob reki Iški
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Markacisti skupaj obnavljali  
Slovensko planinsko pot

V Sloveniji je kar 1.661 planin-
skih poti v skupni dolžini več kot 
9.000 km. Če primerjamo vse 
slovenske državne ceste, hitro 
ugotovimo, da je planinskih poti 
po dolžini kar za polovico več. 
Vse te poti pa oskrbujemo in 
obnavljamo slovenski markacisti 
prostovoljno. Najdaljša, najbolj 
znana in najbolj priljubljena je 
ravno Slovenska planinska pot, 
ki je tudi prva vezna pot ne samo 
pri nas, ampak tudi v Evropi in 
na svetu. Odprta je bila že leta 
1953 in tako letos praznuje 60 let. 
Poteka od Maribora čez Pohorje, 
prek Kamniško-Savinjskih Alp in 
Krasa do Ankarana.

Akcija je potekala v soboto, 6. 
7. 2013, v sodelovanju s tovar-
no Helios, d. o. o., ki izdeluje 
barve, ter Olimpijskim komitejem 
Slovenije. Povabilu se je odzva-
lo 42 markacistov in markacistov 
pripravnikov. Zgodaj zjutraj tega 
dne smo se odpravili od doma 
prek Kranjske Gore in Vršiča ter 
pred sedmo uro prispeli pred 
kočo pri izviru reke Soče (886 m). 
Razdeljeni smo bili v skupine in 
dobili barvo, ostalo orodje, hrano 

in pijačo pa smo prinesli od doma. 
Po kratkem pozdravnem nagovo-
ru smo se še fotografirali in odšli 
na pot.

Naša skupina je štela osem 
članov: štirje iz Kočevja, dva iz 
Horjula ter jaz in Jure Purkat iz 
PD Krim. Dobili smo nalogo, da 
obnovimo pot od Koče pri izviru 
Soče, čez Zadnjo Trento do zave-
tišča pod Špičko, ki je na višini 
2.046 m. Z Juretom sva sprejela 
nalogo, da markirava in očistiva 
zadnji del poti, ki leži na najvišjem 
delu. Hitro sva ugotovila, da za to 
delo potrebujeva več ur napor-
nega dela, saj je sonce pokazalo 
svojo moč. Na srečo je šlo delo 
hitro od rok, tako da sva okoli 12h 
že zagledala kočo oz. zavetišče, 
do koder sva morala opraviti delo. 
Malo nad kočo se strmo vzpenjajo 
krušljive stene gore Špičke, ki je 
v neposredni bližini Jalovca, na 
levi strani se vidi odlom velike 
skale, na katero je dne 9. 9. 2007 
stopil naš član in gorski vodnik 
Andrej Ugovšek, doma iz Matene. 
Skala se je odlomila in z Andrejem 
zgrmela v prepad. Žal Andrej tega 
padca ni preživel. 

Z Juretom sva nadaljevala delo, 
ko se je kar naenkrat pooblačilo 
in začel je pihati mrzel in močan 
veter. Iz nahrbtnika sva vzela obla-
čila in se temu primerno oble-
kla. Ko sva prišla na cilj do Koče, 
sva presenečena in premražena 
ugotovila, da je koča zaprta ter 
da ne bova malicala na toplem. 
Prav tako ni bilo nikogar okoli 
zavetišča, do koče je prispel le 
gorski tekač, ki nama je svetoval, 
naj se čim prej vrneva v dolino. 
Po mobilniku sva obvestila vodjo 
najine skupine, da se vračava, saj 
bo slej ko prej začelo deževati. 
Med potjo sva po potrebi popra-
vljala markacije in čistila pot. Med 
sestopom so se nama pridružili 
tudi drugi člani skupine. Še pred 

prihodom do Zadnje Trente je že 
začelo rahlo deževati. Okoli 16. 
ure smo se vsi srečni in zdravi 
vrnili do koče pri izviru Soče in 
se odpočili. Za vse udeležence 
je bil konec akcije ob 19. uri  v 
Poštarskem domu na Vršiču s pri-
ložnostnim programom in pogo-
stitvijo. Vsak je prejel dve maji-
ci z napisom 'skupaj obnovimo 
Slovensko planinsko pot'. Celotna 
akcija se imenuje 1. Tončkov dan 
po Tonetu Tomšetu, podpredse-
dniku Planinske zveze Slovenije, 
ki je lansko leto po kratki, a hudi 
bolezni umrl.

Jože Krašovec,
načelnik Odseka za planinska 

pota pri PD Krim

Komisija za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije je letos 
prvič organizirala akcijo obnove markacij najstarejše vezne poti v 
na svetu – Slovenske planinske poti, ki smo se je udeležili markaci-
sti iz različnih delov Slovenije. 

Čiščenje struge in obrežja reke Iške
V soboto, 29. 6. 2013, smo se 

ljubitelji čiste narave pod okriljem 
Naravovarstvenega odseka (NO) 
Planinskega društva Krim, udele-
žili čistilne akcije čiščenja struge 
in obrežja reke Iške. Kljub majh-
ni udeležbi smo očistili kar nekaj 
površine in nabrali ogromno koli-
čino odpadkov. 

Čiščenje smo začeli pri hipo-
dromu v Vrbljenu, končali pa 
pri prvem mostu v Iški vasi (iz 
smeri Strahomer). Kot načelnica 
Naravovarstvenega odseka PD 
Krim izkoriščam priložnost in ape-
liram na lastnika parcele pri mostu 

v Strahomerju: parcelo, ki je v sra-
moto ne samo njemu samemu, 
temveč vsem nam, ki nam je mar 
za še tisto nekaj življa, ki ga je 
ostalo v reki, smo morali zaradi 
ogromne količine odpadkov pri 
čiščenju izpustiti. Ne nazadnje naj 
bo to tudi vabilo pristojnim na 
občini, da si na lastne oči ogledajo 
lokacijo ter spodbudijo lastnika, 
da počisti nesnago.

Simona Zorko,
NO PD Krim
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Razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
V Uradnem listu št. 71 z dne 

30. 8. 2013 sta bila objavljena dva 
javna razpisa s področja kmetij-
stva. Ukrep 121 – naložbe mla-
dih prevzemnikov kmetij. Višina 
razpisanih sredstev je 10.000.000 
eur, razpis je odprt do 23. 10. 
2013.

Cilj podpore je posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev, spodbu-
diti prestrukturiranje in povečati 
učinkovitost gospodarjenja prek 
izpolnjevanja posebnih ciljev 
ukrepa ter s tem prispevati k večji 
naložbeni aktivnosti ali povečanju 
produktivnosti dela v kmetijstvu. 
Skladno s 5. točko prvega odstav-
ka 24. člena Uredbe PRP mora 
kmetijsko gospodarstvo z nalož-

bo prispevati k izpolnjevanju vsaj 
enega od naslednjih posebnih 
ciljev:
• uvajanje novih proizvodov, teh-

nologij ali proizvodnih izbolj-
šav;

• usposobitev kmetijskih gospo-
darstev za izpolnjevanje mini-
malnih standardov Evropske 
unije, za izboljšanje varstva 
okolja, higiene in varnosti pri 
delu; 

• stabilizacija dohodkov na kme-
tijskih gospodarstvih.
Skladno s prvim in drugim 

odstavkom 21. člena Uredbe PRP 
so predmet podpore v okviru 
tega javnega razpisa naložbe v 
lastno primarno pridelavo kmetij-

skih proizvodov, ki jih opredeljuje 
Priloga I, in sicer: naložbe v hleve 
in pripadajočo opremo (oprema 
za proizvodnjo, krmljenje, molžo 
in izločke) za prirejo mleka, mesa 
in jajc ter rejo živali; naložbe v 
skladišča za krmo in pripadajočo 
opremo; naložbe v druge objekte 
in pripadajočo opremo za pridela-
vo kmetijskih proizvodov ter šte-
vilne druge.

Drugi razpis je 311 – razpis 
za diverzifikacijo v nekmetijske 
dejavnosti za leto 2013. Javni 
razpis je odprt do 9. 10. 2013, 
skupna višina razpisanih sred-
stev je 8.000.000 eur. Upravičeni 
stroški so samo stroški, nastali po 
datumu izdaje odločbe. Cilj tega 

je prispevati k razvoju dopolnilnih 
in dodatnih dejavnosti na kme-
tijah. To bo omogočilo začetek 
ali posodobitev opravljanja ne- 
kmetijske dejavnosti, spodbudilo 
ustvarjanje novih delovnih mest 
in dodatnih virov dohodka na 
kmetijah. Hkrati bo prispevalo k 
izboljšanju socialnih in ekonom-
skih razmer na kmetiji. 

Več informacij o razpisih in 
pogojih najdete na spletni strani 
ministrstva http://www.mko.gov.
si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Andreja Zdravje,
občinska uprava

Možnosti za povečanje pridelka krme po končani suši 
Siliranje koruze 

Posevki koruze so na nekaterih 
področjih močno prizadeti zaradi 
suše. Rastline prisilno dozoreva-
jo, ob tem pa se jim v večji ali 
manjši meri sušijo listi. Glede na 
različno poškodovanost posevkov 
Svetovalna služba, enota Ig, pri-
poroča naslednje ukrepe:
–  posevki, kjer ima koruza večino 

listov suhih, naj se ne glede na 
razvitost storža in zrelost zrnja 
čim prej silirajo,

–  koruza, ki ima suhih približno 
polovico listov in je dosegla 
ravno voščeno zrelost, naj se 
prav tako čim prej silira,

–  koruza, ki ima suhe samo spo-
dnje liste in od suše ni preveč 
prizadeta, naj se silira v dobri 
voščeni zrelosti, ko je zrnje pri 
zobankah vsaj na sredini storža 
vdrto, to je približno teden dni 
prej kot običajno,

–  neprizadeti posevki koruze naj 
se silirajo kot običajno, ko je 
zrnje že precej trdo, v osnovi 
(tam kjer drži oklaska) pa je še 
mehko in vlažno ob pritisku z 
nohtom,

–  pri polnjenju silosa naj pride 
bolj suha koruza v spodnji in 
srednji del silosa, vlažnejša pa v 
zgornji del oziroma na vrh,

–  vlaženje koruze pri siliranju ni 
ugodno, izjemoma dodajamo 
nekaj vode, če je koruza tako 
suha, da je tlačenje preveč ote-
ženo,

–  koruza naj bo kratko rezana, 
dobro tlačena in takoj pokrita 
s folijo, ki jo po vsej površini 
obtežimo,

–  zaradi povečane nevarnosti pli-
nov pri siliranju od suše prizadete 
koruze je še posebej pomembno, 
da stolpni silos pred vstopom 
dobro prezračimo.

Gnojenje travinja
Travnike, ki nam dajejo v nor-

malnih letih tri ali več košenj in 
intenzivne pašnike, moramo 
dognojiti s 40 do 60 kg/ha dušika 
(150 do 220 kg/ha KAN). Z manj-
šim odmerkom dognojimo manj 
rodovitne travnike, z večjim, do 
220 kg/ha, pa le zelo intenzivne 
travnike in pašnike.

Če bomo travinje takoj dognoji-
li, bo prišlo gnojilo v mokri zemlji 
do korenin travne ruše, ki ga bo 
lahko takoj izkoristilo za novo rast. 
S tem bomo zagotovili hitro rast 
in največji možni pridelek krme. 
Ta pridelek bomo lahko porabili 
za zeleno krmo, pašo ali za sili-
ranje.

Na ekstenzivnih travnikih (ena 
do dve košnji) in zelo izsušenih, 
kjer tudi po dežju ne bo zele-
nih listov, dognojevanja ne bomo 
izvajali.

Obnova travinja po suši
Letošnje leto je bilo zelo neu-

godno za razvoj in koriščenje 
travne ruše. Zaradi majhne koli-

čine padavin tudi z gnojenjem 
nismo dosegali pravih rezultatov. 
Pridelki so bili majhni, hranilna 
vrednost krme pa ni dosegala obi-
čajnih ravni.

Trave potrebujejo za dober 
razvoj veliko vlage in hranil – 
predvsem dušika. Teh pogojev 
letos ni bilo dovolj, zato so nasta-
jala na zemljišču prazna mesta, ki 
so zapolnila zeli, ki dobro uspe-
vajo v takih razmerah. Na slab-
še gnojenem travinju in v sušnih 
razmerah se razvijajo zeli iz druži-
ne kobulnic, njivski osat, bodeče 
neža, navadni glavinec, navadna 
lakota, poljsko grabljišče, trpotci 
in petoprstniki. Vse zeli, če jih je 
preveč – nad 30 % – pojmujemo 
kot plevel, saj zmanjšujejo pride-
lek in hranilno vrednost.

Poleg aktualnih neugodnih vre-
menskih razmer za razvoj travne 
ruše lahko privedejo do potrebe 
za obnovo tudi naslednji dejavni-
ki. Preveč ali premalo vlage, velik 
nagib in nerodovitna mineralna 
podlaga neugodno vplivajo na 
obstojnost kakovostne ruše. Kisla 
tla onemogočajo dostopnost 
hranil. Dušik je treba dodajati po 
vsaki rabi sproti v primerni količi-
ni, da ne obremenjujemo okolja. 
Fosforja primanjkuje praktično na 
vseh travnikih in tudi pomanjka-
nje kalija privede do slabe razra-
sti detelj ter posledično praznih 

mest. Enostranska raba ruše, torej 
samo košnja ali samo paša, neu-
godno vpliva na obstojnost ruše. 
Prenizka košnja – pod 7 cm –  je 
tudi neprimerna, saj potrebujejo 
rastline za ponovno razrast več 
hranil iz lastnih rezerv.

Le odprava vzrokov, zaradi 
katerih se je ruša poslabšala, da 
trajen rezultat. Obnove se lotimo 
tako:
– Pred dosejavanjem travnik 

temeljito pokosimo ali popase-
mo, s čimer zmanjšamo konku-
renčnost obstoječih rastlin. 

– Če je ruša močno zapleveljena, 
moramo predhodno uničiti ple-
vele z ustreznim herbicidom.

– Pred setvijo ruše ne gnojimo 
z mineralnimi gnojili, priporo-
čljivo pa je gnojenje po prvem 
odkosu.

– Prvi odkos moramo napraviti, 
ko je ruša visoka 15 cm, s čimer 
zmanjšamo konkurenčnost sta- 
re ruše, da se mlade rastlinice 
lahko razvijajo.

– Dosejavamo vedno tedaj, kadar 
pričakujemo, da bo v tleh dovolj 
vlage za vznik. Terminsko je pri-
meren čas za setev TDM konec 
avgusta in začetek septembra, 
samo travne mešanice pa lahko 
sejemo še ves september.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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Povabilo lokalnim pridelovalcem in predelovalcem živil 
Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dolfke Boštjančič, Draga 
(CUDV Draga) je socialno-varstve-
ni center za usposabljanje, vzgojo 
in izobraževanje, zdravstveno var-
stvo, nego in rehabilitacijo otrok, 
mladostnikov in odraslih oseb z 
zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju ter z dodatni-
mi motnjami. Enote imamo na 
centralnem naslovu v Dragi pri 
Igu, v Grosuplju, na Škofljici, v 
Ribnici in Ljubljani. V CUDV Draga 
je v različne programe vključenih 
več kot 400 uporabnikov, ki jim v 
večini primerov tudi sami zagota-
vljamo celotno prehrano.

V Republiki Sloveniji je praksa 
pokazala, da z javnim naroča-
njem, kot smo ga uvedli v zadnjih 
desetih letih, pride v javne zavo-
de hrana, ki je cenovno ugodna, 
a na račun tega velikokrat spor-
ne kakovosti, saj prihaja iz vseh 
delov Evrope in sveta ter prepo-
tuje do našega centra na tiso-

če kilometrov, za kar porabi tudi 
precej časa. Glede na Resolucijo 
o Nacionalnem programu pre-
hranske politike, kjer se otroci in 
mladostniki prištevajo med ranlji-
vejšo populacijo, je država omo-
gočila izjemo v zakonu (naročnik 
lahko iz postopka javnega naro-
čanja izloči enega ali več sklopov, 
pri čemer izločeni sklopi ne smejo 
predstavljati več kot 20 % vseh 
sklopov) in zagotovila, da se zanje 
lahko naroča tudi lokalno pride-
lana hrana zunaj razpisa javnega 
naročanja ter se tako izpostavi 
še hitrejši sistem t. i. kratkih verig 
med pridelovalcem in potrošni-
kom. 

Glede na navedeno želimo 
povabiti vse zainteresirane lokal-
ne kmete in manjše pridelovalce 
k sodelovanju pri zagotavljanju 
večje ponudbe domačih pridel-
kov v našem centru (zanimajo 
nas vsa zelenjava, sadje, krompir, 
med, suho sadje, vse oblike pre-

delanega sadja in zelenjave (npr. 
marmelade, sokovi, kislo zelje 
…), suhomesnati izdelki, ribe …). 
Zaželeni so predvsem pridelki iz 
integrirane in ekološke pridelave. 

Če ste zainteresirani, da bi 
nam ponudili svoje pridelke, 
vas vabimo, da nam najpozneje  
do 20. 9. 2013 sporočite svojo 
ponudbo in predloge pisno na naš 
naslov CUDV Draga, Draga 1, 1292 
Ig, po elektronski pošti na naslov  
tanjastrazisar@center-db.si  
ali po telefonu na številko  
01/420-26-76.

Veselimo se sodelovanja z vami. 
Skupaj lahko omogočimo našim 
uporabnikom kakovostnejšo in 
doma pridelano hrano.

Valerija Bužan,
direktorica CUDV Draga

Občina Ig poziva vsa kmetijska gospodarstva v občini, da spo-
ročite svojo ponudbo in se odzovete na dopis CUDV. Z namenom 
spodbujanja domače pridelava in predelave bo Občina Ig v priho-
dnje podpirala  tovrstne projekte. Ob tem želimo spodbuditi naša 
kmetijska gospodarstva, da se obrnete tudi na preostale javne 
zavode, ki delujejo v občini, ter jim ponudite svoje domače pridelke 
in izdelke. 

Andreja Zdravje,
občinska uprava 

Predstavitev računalniških programov  
za vodenje računovodstva na kmetiji

Glede na sprejem Zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini, ki bo stopil 
v veljavo 1. januarja 2014, bodo 
morale vse kmetije, ki imajo nad 
7.500 eur katastrskega dohodka, 
voditi računovodstvo. Le vpraša-
nje časa pa je, kdaj bo to začelo 

veljati tudi za manjše kmetije. 
Na podlagi tega zakona je ome-
njeno podjetje razvilo program 
PANTHEON FarmAccounting, na- 
menjen vodenju evidenc na 
kmetiji, vodenju FADN ter vode-
nju računovodstva na kmetiji. 

Podjetje bo za vas pripravilo 
brezplačno predstavitev dveh 
verzij programa:
– PANTHEON FarmAccounting 

LIGHT, namenjen manjšim kme-
tijam

– PANTHEON FarmAccounting v 
kombinaciji z računovodskim 
PANTHEON SE za večje kmetije
Poleg omenjene predstavitve 

vam podjetje nudi tudi brezplač-
no podelitev licence PANTHEON 
FarmAccounting LIGHT, na razpo-

lago pa so tudi sredstva za brez-
plačno usposabljanje za uporabo 
programov.

Vse zainteresirane prosimo, 
da se za predstavitev dne 16. 10. 
2013 ob 19. uri prijavite, saj je 
število sedežev omejeno. Če bo 
preveč prijavljenih, bomo skušali 
predstavitev ponoviti.
Prijave in informacije: Datalab, d. d., 
telefon: 01/252-89-15  
(Klavdija Kopač Zagožen) 
e-pošta: klavdijak@datalab.eu

V sodelovanju s podjetjem Datalab tehnologije, d. d., enim od 
vodilnih podjetij s področja informacijske tehnologije, smo pripra-
vili predstavitev programov, ki zagotavljajo celovito informacijsko 
rešitev in podporo vsem poslovnim procesom na kmetiji. 

Evidenca prodaje živil
Nosilci dejavnosti, ki prodajajo 

kmetijske pridelke (tako rastlinske-
ga kot tudi živalskega izvora) v 
prehransko verigo (živila), morajo 
zagotavljati sledljivost s tem, da 
vzpostavijo sisteme in postopke za 
določitev podjetij (pravne osebe), 
prejemnikov njihovih proizvodov. 

To pomeni, da morajo hraniti 
dokumente (dobavnice, tovorni 
listi, fakture, izjave …), s katerim 

dokazujejo za vse prodane kme-
tijske pridelke najmanj naslednje 
podatke: 
- ime in naslov kupca (preje-

mnika),
- vrsta in količina odpremljenih 

kmetijskih pridelkov,
- datum prodaje,
- številka partije, lota – če 

obstaja.
Dokumenti se hranijo glede na 

rok trajanja kmetijskih pridelkov. 
Za krmo in živila je splošni rok 
hrambe dokumentov pet let. Za 
hitro pokvarljiva živila in krmo, 
katerih rok trajanja je manj kot tri 
mesece, pa je treba dokumente 
hraniti šest mesecev po dobavi.

Če kontrolor ugotovi, da nosi-
lec dejavnosti sicer vodi evidence 
prodaje (lahko tudi samo napi-
sano na koledarju), vendar so 

te pomanjkljive ali se ne vodijo 
kontinuirano za vsako tržno leto 
posebej, se to opredeli kot sre-
dnja kršitev. 

Če nosilec prodaja živila nepo-
sredno končnemu potrošniku, ki 
je fizična oseba ali gre za lastno 
porabo na kmetijskem gospodar-
stvu, sledljivost ni potrebna.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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130 let gasilstva na Igu
Prostovoljno gasilsko društvo 

Ig je letos praznovalo 130-letnico 
obstoja in interveniranja v Občini 
Ig. V vseh teh letih se je društvo 
skozi generacije spreminjalo. 
Takratna ideja in vizija, predvsem 
pa potreba je ižansko društvo 
popeljala v stanje, ki ga vidimo in 
doživljamo danes. 

Na Igu je gasilstvo tradicija, 
za nekatere druženje, za druge 
adrenalin ter izobraževanje, za 
vse pa pripravljenost pomagati 
sočloveku. 

V 130 letih je bilo narejeno veli-
ko. Zgrajen je bil nov gasilski dom, 
posodobljen vozni park, prišlo je 
do povečanja članstva. Od čla-

nov in vodstva je vse to zahteva-
lo veliko prostovoljih ur dela in 
tudi finančnih sredstev, ki smo jih 
dobili od VAS – občanov Iga, za 
kar se vam vsem v imenu članov 
društva zahvaljujem. 

Prav je, da se ob letošnjem jubi-
leju z vsem spoštovanjem spomi-
njamo vseh  že pokojnih članov in 

vseh veteranov, ki niso več ope-
rativni. Njihov prispevek v času 
razvoja društva je neprecenljiv. 

Delamo še naprej, imamo veli-
ko volje in pozitivne energije 
ob podpori krajanov, Občine Ig, 
Gasilke zveze Ig, ICZR-ja Ig, Civilne 
zaščite Ig ter vseh domačih in 
okoliških podjetnikov. Vsem se 
zahvaljujemo za podporo in razu-
mevanje. 

130-letnica je potekala z zače-
tno parado, v kateri so sodelovala 
konjska vprega, narodne noše, 
prapori vseh društev zveze Ig, 
gasilska vozila in tudi veteransko 
vozilo Gasilske Brigade  Ljubljana. 
Po uradnem protokolu prireditve 
se je začela veselica, zabavala pa 
sta nas ansambla Trio Šubic in 
Kingston. 

Zahvalili bi se radi vsem dona-
torjem ter vsem, ki so pomagali 
pri organizaciji in izvedbi prazno-
vanja 130-letnice PGD Ig! 

Upravni odbor PGD Ig

Š P O R T

Aikido športni klub Krim
Aikido je sodobna borilna veščina, ki jo je 

na temelju starejših japonskih borilnih veščin 
v 20. stoletju zasnoval Morihei Ueshiba. Od 
drugih borilnih veščin se razlikuje po pristopu 
do nasprotnika, do katerega se obnašamo 
spoštljivo, ga ne poškodujemo, temveč ga 
samo onesposobimo in ga s hitrimi, predvsem 
krožnimi gibi spravimo iz stabilnega položaja 
ter mu z uporabo pravilne tehnike onemogo-
čimo nadaljnji napad.  

Za aikido ne potrebujemo posebne moči, 
saj temelji na upoštevanju zakona ravnotežja 
ter pravilnem gibanju, vzvodih in zaklepih. 
S pridnim delom se pri aikidu napreduje po 
stopnjah ter stremi k zmanjšanju nasilja, vzpo-
stavljanju harmonije in miru, razvijanju naše 
notranje energije (ki-ja), samozavesti ter mir-
nemu reševanju konfliktov − da sprejmemo, 
kar nam je dano, in iz tega potegnemo kar 
največ.

Zakaj aikido
Ker ni tekmovalen in agresiven 

šport, ker za to ne potrebujemo velike 
moči, zaradi česar je primeren tako za 
fante kot za punce, ker vadeči veliko 
naredijo za svojo samozavest, samo-
disciplino, duhovno rast, naučijo se 
mirnega reševanja konfliktov, ker 
naredimo veliko na področju gibalnih 
in aerobnih sposobnosti, psihofizične 
sprostitve ter krepitve manjših skupin 
mišic, ki so zelo pomembne za pravil-
no lego hrbtenice, pravilno delovanje 
sklepov ipd.

Za vse tiste, ki ne poznate aikida, igralec 
Steven Seagal je mojster aikida 7° Dan Aikikai 
in je s svojimi filmi veliko pripomogel k širitvi 
aikida z Japonske v Evropo.

Aikido športni klub Krim sledi tradicionalni 
organizaciji svetovne aikido zveze AIKIKAI, 
in principom učenja svetovnega sedeža 
Aikida v Hombo Doju v Tokiju na Japonskem. 
Treniramo po sistemu velikega svetovnega 
mojstra aikida Christiana Tissierja – Shihan 
7° Dan Aikikai v Tokiju – iz Francije. 

Kontaktni podatki: www.aikidokrim.si, 
e-pošta: aikido.krim@gmail.com, 
GSM: 041/684-884 (Danilo)

Danilo Zorko



Mlajše tekmovalke Začetnice

 Ižanske Race

Starejše tekmovalke
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Ritmična gimnastika na OŠ Ig

ŠD Špička se ukvarja z rekrea-
tivnim programom ritmične gim-
nastike. Glavni namen je razvi-
ti rekreacijski duh med dekleti, 
veselje do vadbe in šport pove-
zati z druženjem. Program je pri-
lagojen starosti deklet. Društvo 
deluje na številnih osnovih šolah 
v Ljubljani, njeni okolici in na 
Dolenjskem. 

Dekleta so razdeljena v zače-
tnice, nadaljevalke, mlajše in sta-
rejše tekmovalke. Njihova vadba 
ob glasbi zajema vaje z različni-
mi rekviziti od obroča, kolebnice, 
žoge, traku in kijev (ki so malce 
manj zastopani) pa tudi vadbo 
najrazličnejših težin in gibanj tele-
sa. Zadnjih nekaj let pa v društvu 
gojimo in spodbujamo tudi estet-
sko gimnastiko. Gre za skandina-
vski šport, ki je zelo soroden rit-

mični gimnastiki, razvija pa pred-
vsem sinhrono telesno gibanje ob 
glasbeni spremljavi.

Začetnice (1. in 2. razred) vadijo 
le eno uro na teden, spoznavajo 
rekvizite in se skozi igro učijo rit-
mičnih elementov. Nadaljevalke 
(3. razred) prav tako vadijo enkrat 
tedensko, svoje znanje nadgraju-
jejo, letos pa so se prvič pomerile 
tudi na tekmovanju. Tekmovalke 
so tista dekleta, ki vadijo vsaj že 
tretje leto, in najstarejše, ki se z 
ritmiko ukvarjajo že sedmo leto. 
Vadba tekmovalk poteka dvakrat 
tedensko po uro in pol. 

Letos so se dekleta 13. aprila 
udeležila področnega prvenstva 
skupinskih sestav C-programa 
ritmične in estetske gimnasti-
ke v športnem centru Triglav. 
Nadaljevalke so se v kategoriji 

cicibank pomerile prvič, dosegle 
so 6. mesto. Mlajše tekmovalke 
(4., 5. razred) so v vaji z obročem 
osvojile zlato medaljo, v estetski 
gimnastiki pa 7. mesto. Starejše 
tekmovalke (6., 7. razred) pa so v 
ritmični gimnastiki v vaji z obro-
čem osvojile 4. mesto, v estetski 
gimnstiki pa 2. mesto.

Rezultati tega tekmovanja so 
nas popeljali na finalno tekmova-
nje, ki je potekalo 11. maja prav 
tako v športnem centru Triglav. 
Mlajše tekmovalke so zasedle v 
vaji z obročem 3. mesto in estet-
ski gimnastiki 4. mesto. Starejše 
tekmovalke pa so zasedle v vaji 
z obročem 4. mesto in v estetski 
gimnastiki 3. mesto. Tako dekleta 
s pridno vadbo dosegajo odlič-
ne rezultate, ki jih dojemamo kot 
uspeh dolgoletnega dela.

Naš strokovni kader, ki poučuje 
na OŠ Ig, sestavljajo: Jerca Podržaj, 
Vesna Uršič, Sandra Toni in Urška 
Pregelj.

Za konec še vodilo našega društva:
V ritmu gibanja iščemo lepoto,
sanje in veselje.
Postavljamo si cilje,
zato vemo, po kateri poti hodimo.
Vedno več nas je,
tkemo prijateljstva
in vadimo za življenje.

Več informacij in urnik vadbe 
lahko najdete na www.spicka.si.

Vaditeljice ŠD Špička

Že kar 11 let od leta 2002 v okviru Osnovne šole Ig deluje športno 
društvo Špička, ki pod svojim okriljem v programu ritmične gimna-
stike zbira dekleta od 1. do 9. razreda. 

Štiri Race v izbrani slovenski vrsti
Od 3. do 7. julija je na Češkem v mestu 

Chocen potekalo evropsko prvenstvo držav-
nih reprezentanc U12 v bejzbolu, ki se ga je 
udeležila tudi slovenska državna reprezentan-
ca v kategoriji dečkov in deklic do 12 let.

Vrsto državne reprezentance so okrepili 
tudi naši igralci ižanskega baseball in softball 
društva Race. Naši reprezentanti so bili: Žak 
Kreča (spodnja vrsta, četrti z desne), Anže 
Kavčič (spodnja vrsta, tretji z leve), Tosja Lesjak 
(spodnja vrsta, četrti z leve) in Luka Lesjak 
(spodnja vrsta, prvi z leve). Čestitke vsem 
reprezentantom za borbenost, pogum in 
osvojeno odlično 5. mesto!

V soboto, 22. junija, pa se je ekipa ižanskih 
Rac udeležila 3. Slowpitch COED Softball tur-
nirja za Državno prvenstvo Slovenije, ki je 
potekal na igrišču v Polju. Za mlado ekipo 
Rac je bil to drugi tovrstni turnir. Pomerili so 
se z ekipami Zajčkov, Lisičk in Ježice. Race so 
odigrale štiri tekme, vse so bile sicer izgublje-
ne, vendar je bil opazen napredek pri igri. Z 
rednimi treningi je mogoče igro še nadgraditi 
in kmalu bodo tudi rezultati opaznejši. Po 
končanem turnirju so bile na vrhu Lisičke, ki 
so skupaj zabeležile tri zmage, na drugem 
mestu so jim sledili igralci Ježice, na tretjem 
Zajčki, lestvico končujejo Race.

Rok Lesjak



Ižanske tekačice na DM-ovem teku
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Plezanje  
v Zapotoku

Plezalna sekcija Društva Zapotok tudi v sezoni 
2013–2014 organizira tečaj športnega plezanja za 
vse ljubitelje plezanja v starosti od 6. leta dalje. 

Tečaj se bo začel v začetku meseca oktobra. 
Vabimo vse bivše plezalce in druge, ki bi radi 
plezali na umetni plezalni steni v Zapotoku,  

da se nam pridružijo.
Informacije: 040/702-735 (Špela),  

041/651-061 (Vito)

O B V E S T I L A

Tek DM-a
V soboto, 1. junija 2013, je v 

blatnem Tivoliju potekal tradicio-
nalni že 8. DM-ov tek, na katerem 
je teklo več kot 8.500 žensk in 
3.500 otrok. Teka smo se udele-
žile tudi nekatere članice ižanske 
tekaške skupine Aerotek (Mojca, 
Meta, Tatjana, Marjeta, Alenka, 
Martina, Irena, Vera, Jana, Vesna, 
Lidija). Pomerile smo se na pet 
ali deset kilometrov in uživale v 
dobri družbi, prijetnem vremenu 
ter malo manj v razmočeni ciljni 
ravnini. Organizatorji in sponzorji 
so poleg rekreacije poskrbeli še 
za otroško zabavo, eko tržnico, 
ločeno zbiranje odpadkov, trajno-

stno mobilnost, humanitarnost in 
predvsem dobro voljo. 

Za vse tekačice so Slovenske 
železnice in avtobusi Ljubljan-
skega potniškega prometa omo-
gočili brezplačne prevoze, njiho-
vi družinski člani pa so vozov-
nice kupili po polovični ceni. 
Tekmujoče so lahko tudi brez-
plačno parkirale na parkirišču na 
Dolgem mostu, od koder so imele 
brezplačen prevoz z mestnim 
avtobusom. Tek je bil humani-
tarno obarvan, nekaj denarja je 
bilo namenjenega za financira-
nje nožne proteze ene od teka-

čic, na odru pa se je tudi zbiralo 
prostovoljne prispevke za dve leti 
in pol staro deklico s cerebralno 
paralizo, ki za potrebe operacije 
v ZDA potrebuje 60 tisoč evrov 

plus dodatna sredstva za prevoz 
in nastanitev.

Metka Peršin
Foto: Metja Ahačič

Tečaj slikanja z akrili 
Na tečaj ste vabljeni vsi, ki vas privlačijo barve  

in oblike, imate željo slikati in se kreativno  
izražati z likovno govorico. Vabljeni tudi začetniki!

Akrilna tehnika omogoča debele, vehementne 
barvne nanose izpod čopiča ali slikarske lopatice 

ter obenem tanke, rahločutne lazure v maniri 
akvarela. V nasprotju z oljem se suši hitro in 

deluje bolj odrezavo, vendar se oljni tehniki lahko 
približamo, če akrilu primešamo ustrezne primesi, 

da upočasnimo sušenje. 

Nadaljevalni tečaj

Utrdili bomo že osvojena likovna znanja, ki ste jih 
do zdaj spoznavali predvsem z akvarelno tehniko. 

Prednost akrilne tehnike pa je v tem, da v sebi 
skriva prav vse slikarske in likovne problematike, 

tako klasične kot modernistične.  

Ustvarjali bomo v prostorih  
Medgeneracijskega centra na Igu.  

Začnemo 25. 9. 2013 ob sredah, 5 srečanj,  
od 17. do 20. ure. Cena je 30 eur (mentorstvo). 

Pribor prinesete tečajniki sami, lahko pa ga na vašo 
željo zagotovi mentor oz. vam o tem svetuje. 

Prijave in informacije na:  
ziga.bratos@gmail.com  

ali tel.: 041/680-575. 

Vabljeni!

Vabilo
V okviru Društva upokojencev Ig  

vas vabimo na

tečaj družabnih plesov za odrasle  
(začetni in nadaljevalni) ter

plesne urice (Plesni mix) za predšolske 
in šolske otroke,

ki se bo začel v začetku oktobra  
v dvorani v Iški vasi.

Pridite in preživite prijetno plesno druženje 
pod vodstvom Plesne šole Prostyle.

Informacije: 041/861-689, 070/298-450 ali po 
e-pošti: info@prostyle.si
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Kar ne potrebujete več, prinesite, da prodate, 
zamenjate ali oddate!!!

VABLJENI!

Turistično društvo Kurešček
vabi na sejem  

rabljenih stvari  
v soboto,  

21. 9. 2013, od 8. do 15. ure

BOLŠJI SEJEM
pri Gasilskem centru Golo.

Spoštovani ljubitelji konj!

KONJEREJSKO  
DRUŠTVO KRIM
vas vabi na prireditev, ki bo v 

soboto, 28. septembra,  
od 13. ure dalje
na hipodromu Vrbljene.

Ogledali si boste lahko spretnostno jahanje in 
kmečke igre, za najmlajše bo možna ježa ponijev. 
Po končani prireditvi bo poskrbljeno tudi za 
zabavni program z glasbo.

Vsi lepo vabljeni!

RAZSTAVA
GOB

sobota 21. 9. 2013
GC GOLO, 9.-19. ure

Vabljeni!

in pokušina gobovih jedi

Prost vstop
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
občin Grosuplje, Ig in Škofljica,  
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
Uradne ure za stranke so na sedežu Občine Ig:  
ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 ure 
Uradne ure po telefonu so:  
od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/7888-750
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski 
inšpektorat in redarstvo, so na sedežih občin ter na spletnih straneh občin 
in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v 
elektronski obliki na naslov: inspektorat@ob.grosuplje.si.

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Cenik oglasnega prostora v Mostiščarju
Tip oglasa Velikost Cena z DDV
Oglas – cela stran čb
Oglas – cela stran barvni 19 cm x 27 cm 240 €

360 €
Oglas – pol strani čb
Oglas – pol strani barvni 19 cm x 13,5 cm 130 €

200 €
Oglas – tretjina strani čb 19 cm x 9 cm 90 €
Oglas – četrtina strani čb 9 cm x 13 cm 75 €
Oglas – osmina strani čb 9 cm x 6,5 cm 40 €
Mali oglas brezplačno
Zahvala/čestitka 15 €
Cena številke 1,80 €

Strokovno predavanje  
in predstavitev knjige 

Natalije Pavlin

GAJBA KROMPIRJA
Utrinki s poti osebne rasti

Knjižnica Ig
ponedeljek, 7. oktober, ob 19. uri 
Pisateljica nas s 
prispodobami in 
primerjavami s krompirčki 
povede do bistva, ki se 
skriva v zavedanju samega 
sebe. Nagovarja nas, da 
opustimo stare zamere in 
zastarele vzorce obnašanja, ter nas 
opogumlja pri soočanju s svojimi 
strahovi. Dobro je, če pregledamo 
in preberemo svojo gajbo krompirja 
in se znebimo starih in gnilih 
krompirčkov.

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v  

oktobrski številki Mostiščarja  
je sreda, 25. september 2013.

Prihodnja številka bo predvidoma izšla 11. oktobra 2013.

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

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

Kmetijska 
Zadruga Ig

ODDAJA  
PROSTORA V NAJEM

V hitro razvijajočem se in  
privlačnem okolju TPC Kmetijske 
zadruge Ig je na voljo še 200 m 

poslovnih površin.
Prostor je zgrajen do III. podaljšane 
gradbene faze. Najem je za daljše 
obdobje, možnost je tudi razdelitve 

prostora na manjše enote.

Za vse dodatne informacije
pokličite na telefon 01/286-44-50.
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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

BRIZANCA - rušilna moč razstreliva, SKARABEJ - hrošč plojkaš, ki iz govna gnete kroglice,
VARI - največja vrsta polopic lemurjev, LARVIK - pristanišče ob prelivu Skagerrak na jugu Norveške
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 Kruto je bilo in nepričakovano,
kot rezilo noža je zarezalo v srce
kar čez noč si dragi odšel v neznano!
V srcih je le bolečina in v očeh solze.

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu

JOŽETA CIBRA
Ob boleči izgubi moža in očeta Jožeta Cibra iz Iške Loke 1a se 
iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
znancem za darovano cvetje, sveče, svete maše, darove za 
dober namen ter za vsa izrečena sožalja in sočutja v teh težkih 
trenutkih.

Iskrena hvala gasilcem Iške Loke, govorniku Cirilu Kumšetu za 
izrečene lepe besede in misli. Zahvala gospodu župniku za 
lepo opravljen pogrebni obred. Zahvala pogrebnemu zavodu 
Vrhovec, pevcem in trobentaču za zaigrano tišino. Hvala Silvi 
Dolinšek za vso pomoč.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala, ker ste pospremili 
pokojnega moža in očeta na njegovi zadnji poti v tako velikem 
številu.

Žalujoča žena Milka in sin Jože

 Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
V 77. letu starosti se je od nas poslovila 

MARIJA PLATNAR
iz Iške vasi, rojena Pristavec

Ob boleči izgubi naše drage mame, žene, babice, prababice, 
tašče, sestre in tete se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem in vaščanom za izrečeno sožalje, besede 
tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in darovane svete maše.

Posebna zahvala patronažni sestri, zdravnikom in 
medicinskemu osebju Kliničnega centra v Ljubljani za 
zdravstveno oskrbo, pogrebnemu zavodu Vrhovec, gospe 
Silvi Dolinšek za pomoč ob pogrebu, gospodu župniku za 
ganljiv pogrebni obred ter pevcem za čudovito petje.

Iskrena hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni 
zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

MALI OGLASI
Hiško na Kureščku najamem za enoletno predplačilo, nato 
odkup. Tel.: 070/637-203

Star mizarski ponk, skrinje, omare, mize, vozičke in druge 
stare predmete kupim. GSM: 031/878-351

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

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

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je 25. 9. 2013.

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

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

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

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

Uredništvo Mostiščarja

Že 24 let z vami šola za tuje jezike

Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/4261-266
Faks: 01/4262-383
Gsm: 051/312-002
krona.plus@telemach.net
www.kronaplus.si

54 šolskih ur samo 144 EUR 
NOVO  Ponudba velja tudi za poslovni jezik!

73 % POPUSTA
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 Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
V 59. letu starosti nas je zapustil

ANDREJ LESICA
iz Tomišlja

Težko je pozabiti človeka, ki ti je bil drag, še težje izgubiti ga 
za vedno, a najtežje se je naučiti živeti brez njega. S to mislijo 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za vso pomoč. Hvala vsem za 
darovano cvetje, sveče, darovane svete maše, iskren stisk rok 
in toliko lepih besed v tolažbo. 

Posebna zahvala TD Krim in PGD Tomišelj za poslovilne 
besede, dr. Mariji Štefančič Gašperšič in patronažni sestri 
Mateji Berčan za vso pomoč v času njegove bolezni. 

Hvala gospodu župniku Antonu Koširju za sočutno opravljen 
obred, pevcem, pogrebni službi Vrhovec in gospe Jožici 
Anzeljc. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Verjamemo, da ni odšel, le na drugi strani čaka na nas. 

Vsi njegovi

 

ZAHVALA
V 83. letu starosti se je  
od nas poslovila

ANA GOLOB
Nam pa je zapustila svoje življenjske vrednote. Ljubila je 
svojo družino, domovino, spoštovala je vse ljudi, zato je bila 
spoštovana tudi ona. 
Zahvaljujemo se vsem pogrebcem za prisotnost, darovano 
cvetje in sveče. Še posebej se zahvaljujemo enoti gasilcev, 
zastavonošam ter govornikom žalnih govorov: Jožetu Virantu, 
Mojci Poredoš in Štefanu Buniču. Teji Sever in gospodu 
Zakrajšku se lepo zahvaljujemo za skrbno pripravljen pogreb. 
Vsem skupaj iskrena hvala!
Z Anico sva si skupaj urejala življenje 65 let.
Pogrešali jo bomo.

Mož Ludvik Golob ter sinova Jure in Ljubo z družinama

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

ZAHVALA
V najlepših letih življenja 
je 25. 7. 2013 ta svet zapustila vaščanka 

JOŽICA CVETKA NOVAK, 
rojena Požar, stara komaj 60 let. 

V teh krajih je obiskovala osnovno šolo. Življenjska pot jo je 
vodila drugam – v mesto. Poročila se je in rodila dva otroka, 
Petro in Primoža. Ljubezen do rojstnih krajev jo je pripeljala 
nazaj v majhno hišico, ki jo je lepo uredila in uporabljala za 
vikend. Svojih sadov ni dolgo uživala – kruta smrt nam je našo 
drago ženo, mamo, babico, sestro in taščo vzela za vedno. Od 
nje smo se poslovili 30. julija na ljubljanskih Novih Žalah, kajti 
zadnjih 22 let je živela v Ljubljani. Vsem, ki ste jo poznali in 
imeli radi, se iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem krajanom, ki 
ste se udeležili pogreba. 
Hvala vsem za darovano cvetje in sveče, posebno hvala pa za 
iskrena sožalja. 

Žalujoči: mož Marjan, hči Petra z Anžetom,  
sin Primož z družino in sestra Ida z družino

 Najmočnejša je ljubezen do sina,
njegova izguba najhujša in  
večna bolečina.

ZAHVALA
Nenadoma je odšel od nas

MATJAŽ ZALAR
iz Kota 28

Od njega smo se poslovili 9. julija na ižanskem pokopališču. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, za svete maše in 
dober namen. Začutili smo, da ste ga imeli radi in da ga boste 
ohranili v lepem spominu. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji in izvedbi pogreba: 
pogrebnemu zavodu Vrhovec, gasilcem iz Kota in Staj, kaplanu 
Janezu Žerovniku, pevcem okteta Orfej in cerkvenim pevcem, 
Francu Platnarju za poslovilne besede, bilo je ganljivo. 

Silva, posebna zahvala tebi! Ko človek ne ve, kje začeti, se 
preprosto obrne nate. Zadeva steče nevsiljivo in profesionalno, 
hvala ti. 

Hvala tudi za opravljeno mašo na Madagaskarju, ki jo je daroval 
misijonar Janez Krmelj, ko se je tam mudila naša družinska 
prijateljica Jelka. 

Ne nazadnje pa še zahvala našim sorodnikom, predvsem 
sosedovim, ki ste sočustovali z nami in postorili okrog našega 
doma vse, na kar takrat ne pomisliš. Ni vas bilo treba prositi, 
hvala vam!

Zahvaljujemo se prav vsem, ki ste prišli kropit ali Matjaža 
pospremili na zadnjo pot. In hvala vsem, ki boste še kdaj 
zaustavili korak ob njegovem preranem grobu. 

Mami, oči in sestra Mateja
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
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Otu Cominu v spomin (1948−2013)
Od kolega in prijatelja Ota Comina smo se 
poslovili v imenu družbe Geoplin in Druž-
be plinovodi, kjer smo delali skupaj skoraj 
tri desetletja. V tedanji sektor Zemeljski plin 
pri Petrolu je Oto prišel v marcu 1976 in na-
daljeval tradicijo svojega očeta, ki je slovel 
kot pojem Petrolovega skladišča v Zalogu. 
Oto se mu ni izneveril. Prišel je v obdobju 
najbolj intenzivnega dela pionirske ekipe, 
ki je načrtovala in gradila slovenski plino-
vodni sistem. Vse do leta 1981 smo se spo-
padali s terminskim planom in možno realizacijo. Oto je bil na-
tančen in deloven član te ekipe, ki se je morala dokazovati proti 
tujim izvajalcem na novem tehničnem področju. Prav Oto je ob 
koncu del s svojo ekipo monterjev pripeljal plin do končne postaje 
Salonit Anhovo decembra 1979. Kot izvrsten tehnik je že od leta 
1978 z njemu lastno natančnostjo in mirno roko naredil posnetke 
vseh zgrajenih instalacij na plinovodnem sistemu. Te načrte smo 
uporabljali še dve desetletji, saj so bili najbolj zanesljiv pripomo-
ček na terenu. Kot izkušen tehnolog je kmalu postal pomočnik v 
vzdrževalnem centru Ljubljana, kar je pomenilo stalno terensko 
delo z ekipami in redno dežurstvo, saj so bile intervencije zaradi 
začetnih težav v obratovanju na dnevnem redu. Na Otona si se 
lahko popolnoma zanesel, da bo opravil svojo nalogo, ker je pri 
njem veljala dana beseda nad vse. Svojega znanja nikoli ni skrival, 
razdajal ga je mlajšim generacijam tako monterjev kot inženirjev, 
ki so se morali seznaniti z vsemi lokacijami instalacij in z delova-
njem sistema. Imel je poseben občutek za varno delo. Bil je zgled 
svojim sodelavcem pri varovanju opreme in skrbnim ravnanjem 
s službenimi vozili. Kljub zahtevnemu terenskemu delu je lepo 
skrbel za svojo družino. Z ženo Mirjam sta zgradila prijazen dom 
na Dobravici pri Igu, ki je bil obema v veliko zadovoljstvo, veselje 
in ponos. Oba sinova sta šla po poklicni poti svojega očeta in sta 
končala študij kot strojna inženirja. Vendar sreča ni trajala dolgo, 
saj je žena Mirjam zbolela za težko boleznijo, s katero se je z veli-
kim pogumom borila kar nekaj let, dokler je bolezen ni nenadoma 
premagala. Ta izguba je Otona prizadela bolj, kot je to pokazal ali 
se je sam zavedal. Pred štirimi leti je odšel v pokoj kljub našemu 
prepričevanju, da bi še ostal z nami in svoje izkušnje prenašal mlaj-
šim ekipam. Ostal je doma in z veseljem skrbel za svoj vzorno ure-
jeni vrt in dom. Nesrečni padec po stopnicah mu je prekrižal vse 
načrte. Po zahtevni operaciji se mu je stanje počasi izboljševalo. V 
domu starejših občanov v Trnovem se je dobro počutil, ob naših 
obiskih se je rad pogovoril z nami, posebej o novih delih na pli-
novodu, zato nas je njegov nenadni odhod toliko bolj presenetil.
Zavedamo se, da se vsaka življenjska pot nekje konča, spomini pa 
ostanejo in živijo z nami naprej. So neskončno dragoceni in ne 
morejo umreti. Zato se bomo spominjali Ota Comina kot skrajno 
poštenega in zvestega sodelavca, našega tovariša in prijatelja.

Sodelavci, Geoplin d. o. o. /Plinovodi d. o. o.

Andreju Lesici v spomin
Člani in članice Turističnega društva Krim, prijatelji in znanci 
smo kljub pričakovanju v soboto zvečer globoko pretreseni 
sprejeli žalostno novico, da je naš dolgoletni član in prijatelj 
Andrej nekaj mesecev pred 60. rojstnim dnem po hudi bolezni 
dopolnil svoje trpljenje. 
Težko je izbirati prave besede za zemeljsko slovo od človeka, ki 
je toliko prispeval in bil tako predan razvoju in napredku dru-
štva. S svojo razgledanostjo in okusom je neizmerno prispeval 
k prepoznavnosti in odličnosti naših prireditev. Spominjali se 
ga bomo po natančnosti in odgovornosti, da je prevzete na-
loge izpeljal do konca ter spodbujal k temu tudi druge člane 
društva.
Dragi prijatelj Andrej, dobro desetletje smo skupaj ustvarjali 
podobo našega društva, kjer izzivov in dela ni nikoli zmanjka-
lo. Precej zamisli in prireditev smo tudi s tvojo pomočjo lažje 
uresničili. Zaradi narave našega dela se je moral izkazati vsak 
član našega društva, ti pa si poleg tega čutil tudi odgovornost, 
saj si kot član izvršilnega odbora svoje delo opravljal vestno in 
odgovorno.
Andrej, nikoli ne bomo pozabili, da si pri postavljanju tribe žr-
tvoval tudi svoj dopust, saj si s svojim znanjem in odnosom 
do dela tudi druge člane prisilil v sodelovanje. Tudi pozneje pri 
urejanju tribe in muzeja starega orodja na njej, pri postavljanju 
jurčka, tribune in urejanju okolice nisi smel manjkati, celo več, 
ob dogovorjeni uri si bil praviloma vedno prvi, raje deset minut 
prej kakor ena minuta pozneje. Znal si poprijeti za vsako orod-
je, tako mizarsko, kot sta žaga in dleto, za kar si se izučil, kot za 
zidarsko – kelo in lopato. Ob naših prireditvah je bilo najlažje 
določiti ljudi za kuhinjo, saj se je že naprej vedelo, kdo bo šef 
kuhinje in žara – Andrej. Ko smo se udeleževali občinskih tek-
movanj v kuhanju golaža, si večkrat opasal bel predpasnik in 
poprijel tudi za kuhalnico. Pri pripravah za pustni karneval smo 
vedeli, da imaš skrb za ureditev slike krimskega in povodnega 
moža ti, tako da smo vsi delali po tvojih zamislih. Zaupali smo 
vate in tvoje zamisli, saj smo od drugih udeležencev redno do-
bivali pohvale. 
O tvoji skrbi za društvo pove veliko tudi to, da si decembra, ko 
je tvoja bolezen že močno napredovala in ko nisi mogel biti 
fizično prisoten pri postavljanju jaslic, poklical enega od članov 
in v svojem značilnem slogu rekel: »Ti, posluš, skala mora bit na 
sred, da se bo vidla.« Tvoja zamisel se je pozneje res izkazala za 
pravilno. 
Tako kot si znal poprijeti za delo, si se znal tudi poveseliti. Naša 
skupina Afrohtarji te je z igranjem na kontrabasu ali bobnu po-
grešala že preteklo leto, ko zaradi bolezni nisi mogel sodelova-
ti, v preteklih letih pa nisi manjkal na nobeni prireditvi, kjer smo 
sodelovali, pa naj bo doma v domači občini, drugje po Sloveni-
ji ali pa na Češkem, kamor so nas pred tremi leti povabili.
Tudi po tvoji zaslugi je društvo pridobilo spoštovanje in prepo-
znavnost v domači občini in širše, za kar smo pred leti prejeli 
tudi občinsko priznanje. 
Vsi, ki smo te poznali, te bomo močno pogrešali in te za vedno 
ohranili v svojih spominih. S svojo neomajno voljo do življenja 
si vlival pogum in zaupanje vsem, ki smo te poznali in s tabo 
sodelovali.
Udarci usode so te precej preizkušali, a vedno si imel življenje 
rad, se ga veselil in načrtoval. Kako nas je pretreslo, da si moral 
takoj po odhodu v pokoj nepričakovano in vse prehitro spre-
jeti neenak boj z zadnjo, usodno boleznijo. Mnogo prezgodaj 
odhajaš od nas.
Hvala za društveno tovarištvo in prijetno prijateljstvo.
V imenu Turističnega društva Krim izrekam vsem njegovim naj-
bližjim iskreno sožalje. 
Andrej − pogrešali te bomo!

Vrbljene, 3. julij 2013 
Janez Modic, predsednik TD Krim

»Moj čas življenja je odvisen od zunanjih stvari,  
ni odvisen od mene. Od mene pa je odvisno,  
ali v polnosti živim čas, ki mi je namenjen.«   Seneka

Polno življenje je zagotovo živela naša Vesna,  
ki jo je bolezen iztrgala iz naše sredine.  
Draga Vesna, pogrešali te bomo!

Članice in člani ŠD KBM
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Vabimo vas na dobrodelni koncert
ženskega pevskega zbora KOMBINAT
ob svetovnem dnevu miru
v soboto, 21. septembra 2013, ob 17.00, v Športni dvorani Ig

Celodnevni program ob svetovnem dnevu miru: 
·	 Otroške delavnice − RTC Zapotok od 10.00 do 12.00
·	 Dobrodelni koncert ŽPZ Kombinat – Športna dvorana Ig ob 17.00
·	 Kulturna prireditev ob počastitvi svetovnega dneva miru s posaditvijo drevesa miru,  

slavnostna govornica na prireditvi Vlasta Nussdorfer – RTC Zapotok ob 20.00
·	 Nastop bobnarske skupine FARAFINSLO ob ognju – RTC Zapotok ob 21.00  

Cena vstopnice za dobrodelni koncert je 10 EUR.
Prodajna mesta: RTC Zapotok, Margala Ig in uro pred koncertom pred Športno dvorano Ig.  
Informacije na tel. št.: 041/467-384, 041/808-128, 041/222-312

Zbrana sredstva bodo namenjena za otroška igrala v Zapotoku.

Organizira Društvo Zapotok 


