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Spoštovani bralci in bralke Mostiščarja!
V tokratni številki odmeva pestro dogajanje v preteklem mesecu, ko 

smo s proslavo obeležili občinski praznik in se spomnili prelomnic v 20 
letih delovanja Občine Ig. O prireditvi s španskim pridihom preberite na 
sredinskih straneh, tam izveste tudi, kdo so bili letošnji občinski nagra-
jenci. O prihodnosti življenja v naši občini pa razpravlja in (so)odloča 
občinski svet – mdr. so se pogovarjali o novem občinskem grbu, na 
katerem naj bi bil po novem vodilni motiv kolišče. Konec marca je bila 
občinska čistilna akcija, kako je potekala v hribih in kako v Iški vasi, nam 
poročajo njihovi vaški sveti.   

Tudi društveno dogajanje se je vrtelo okrog 20-letnice Občine, pote-
kalo je tradicionalno srečanje starejših, posebne pozornosti pa so bile na 
Golem in v Iški vasi deležne tudi vse ženske in mame. 

Doživeli smo razprodano premiero (in že nekaj ponovitev) gledališke 
igre v produkciji KD Mokrc, občinska nagrajenka slikarka Julijana Peršič 
pa je odprla razstavo svojih del. Zborovski pevci se pripravljajo na občin-
sko revijo pevskih zborov, ki bo v soboto, 18. aprila na Golem. 

Malčki v vrtcu uživajo v spomladanskih sprehodih, dobili pa so tudi 
prav poseben obisk iz tujine – kdo jih je obiskal, preverite v njihovem 
Kotičku za mlade. 

Letos mineva 140 let od odkritja prvih kolišč na Ljubljanskem barju 
– to je bila tudi tema predzadnjega predavanja iz serije Barje, ali te 
poznam. Avtorica predavanja, arheologinja Elena Leghissa, je pripravila 
članek o zgodovini teh arheoloških izkopavanj.  

Tokrat je veliko vsebine namenjene kmetovalcem, od tega, kakšna so 
pravila gnojenja na vodovarstvenih območjih, do predstavitve novega 
projekta Ljuba. Če bo ta res dosegel svoj namen, bo pokazal čas, o 
kmetovanju na Ljubljanskem barju pa v razmislek tudi prispevek kmeta 
z opisom njegovih izkušenj. 

Občinskega praznika, na katerem sta bila razglašena tudi športnik in 
športna ekipa preteklega leta, niso pozabila niti športna društva. Mladi 
športni plezalci so se zbrali na tekmi v Zapotoku, mladi šahisti iz vse 
Slovenije pa na Igu na že 13. Mladinskem šahovskem turnirju. Mesto 
med uspešnimi ižanskimi šahisti si je na Bledu z osvojenim naslovom 
državne prvakinje utrdila Lara Janželj. 

Lepi dnevi kar sami kličejo v naravo, tja pa vas lahko (z)vabi tudi kateri 
od napovedanih pohodov in drugih prireditev, ki so najavljeni v tej 
številki. 

Prijetno branje vam želi uredništvo Mostiščarja. 

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je četrtek, 7. maj 

2015. Majska  številka Mostiščarja bo predvidoma izšla 22. maja 2015.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: mostiscar@obcina-ig.si

oz. na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.
Za prepozno oddane prispevke ne moremo zagotoviti objave.

Koledar prireditev
sobota, 18. april, ob 12. uri, pred Domom na Kureščku Jurjevo na Kureščku TD Kurešček
sobota, 18. april, ob 18. uri, Kulturna dvorana Golo XIX. Občinska revija pevskih zborov Občina Ig
ponedeljek, 20. april, ob 19. uri, Knjižnica Ig 59. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig
četrtek, 23. april, ob 19. uri, Gostilnica Furman, Ig Predavanje iz serije Barje, ali te poznam Društvo Fran Govekar Ig
petek, 24. april, ob 20. uri, Dvorana Centra Ig (3. nad.) Delovanje Udbe na Ižanskem v letih od 1941 do 1990 OO SDS Ig
sobota, 25. april, ob 19.30, Dvorana Centra Ig (3. nad.) Letni koncert Moškega pevskega zbora Društvo Fran Govekar Ig
sobota, 27. april, ob 8. uri, pred Domom na Kureščku 16. Pohod Kurešček−Rašica TD Kurešček
sobota, 27. april, ob 13. uri, Petelinove doline Proslava ob dnevu upora proti okupatorju Društvo Odmev Mokrca
petek, 1. maj, ob 9. uri, Iška (križišče za Gornji Ig) Prvomajski pohod na Krim Društvo TKŠ Iška vas
sreda, 6. maj, ob 18. uri, Knjižnica Ig English mind lab: Wild food MKL − Knjižnica Ig
sobota, 9. maj, ob 9. uri, RTC Zapotok V svet zdravilnih rastlin s Pehto s hribov Društvo Zapotok
sobota, 9. maj, ob 20. uri, Kulturna dvorana Golo Gledališka predstava Vzemi me v roke TD Kurešček
nedelja, 10. maj, ob 8. uri, Iška (križišče za Gornji Ig) Pohod na Krim OZ VSO 
ponedeljek, 11. maj, ob 19. uri, Knjižnica Ig 60. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig
sreda, 13. maj, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English: Good morning garden! MKL − Knjižnica Ig
četrtek, 14. maj, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ustvarjalna delavnica za otroke MKL − Knjižnica Ig
ponedeljek, 18. maj, ob 19. uri, Center Ig Odprtje fotografske razstave Klare Zajec Društvo Fran Govekar Ig
petek, 22. maj, od 11. do 15. ure, pred Centrom Ig Atelje na prostem Društvo Fran Govekar 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. • 17. april 2015

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

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

Zuhra Jovanovič, Anton Krnc, Franc Toni 
Andreja Zdravje

Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Naklada: 2.500 izvodov Računalniški prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00

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

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

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



Sprejem pri županu in občinski upravi Foto: Andreja Zdravje Ogled župnijske cerkve na Igu
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4. redna seja 

O novem grbu 
V sredo, 11. marca, se je Občinski svet Občine ig sestal na svoji 

4. redni seji, na kateri so obravnavali 12 točk dnevnega reda. Po 
potrditvi dnevnega reda in zapisnikov prejšnjih sej so se svetniki 
seznanili s predlogom novega občinskega grba. 

Župan je uvodoma pojasnil, da 
je bila ideja o grbu s koliščem 
aktualna že pri prvotnem odlo-
čanju o grbu, a je zdaj, ko so 
bila ižanska kolišča vpisana na 
Unescov seznam svetovne dedi-
ščine, prišel čas za spremembo 
grba. Osnutek novega grba sta 
svetnikom predstavila Mihael 
Tominšek in Valt Jurečič, avtor 
aktualnega grba. Predstavljenih 
je bilo več delovnih verzij, med 
svetniki pa se je nato vnela živah-
na razprava o tem, kaj in v kakšni 
obliki spada na grb in zastavo. Na 
koncu so svetniki potrdili, da se 
strinjajo z izborom novih motivov 

grba, to sta kolišče v zgornjem 
in heraldična roža v spodnjem 
delu. Heraldika bosta upoštevala 
nekatere pripombe in pripravila 
predlog novega grba Občine Ig. 

Sledili sta razpravi o letnih pro-
gramih športa in kulture. Oba 
je svetnikom predstavil Anton 
Modic, predsednik Komisije za 
družbene dejavnosti, ter ju pred- 
lagal v potrditev. Pri letnem pro-
gramu športa je Zlatka Usenika 
(SMC) zanimalo, kakšni so načrti 
glede gradnje igrišča za osnovno 
šolo na Igu. Župan je pojasnil, da 
je bila za gradnjo športnega cen-
tra na Igu sprva aktualna lokacija 

pri Gorici, zdaj pa je bolj aktualno 
novo občinsko zemljišče v Rastuki, 
saj gradnja v neposredni bližini 
šole ni mogoča. Usenika je zani-
malo še šolsko igrišče na Golem, 
za katerega je občina že odkupila 
zemljišče. Župan je povedal, da so 
letos v proračunu zagotovljena 
sredstva namenjena za urejanje 
dokumentacije, obstaja tudi želja 
po odkupu dodatnega dela par-
cele, v tem primeru bi bilo treba 
tudi drugače speljati cesto proti 
cerkvi. Zlatko Usenik predlaga, 
da se obe igrišči uvrsti med sre-
dnjeročne usmeritve na področju 
športa. Pri obravnavi letnega pro-
grama kulture so se najprej ukvar-
jali s kulturno dvorano v Iški vasi, 
kjer imajo nekateri njeni uporab-
niki težave pri najemanju dvorane 
oz. izvajanju prireditev. Svetnike 

je zanimalo še, koliko denarja je 
letos namenjenega obnovi spo-
menikov, in župan je pojasnil, 
da skupaj 10 tisoč evrov. Zuhra 
Jovanovič (SMC) je ponovno opo-
zorila na objavo kontaktnih infor-
macij glede najemanja dvoran po 
občini, s čimer se je strinjala tudi 
Alenka Jeraj (SDS). 

V nadaljevanju so svetni-
ki potrdili nov Izdajateljski svet 
Mostiščarja – člani so postali 
župan in štirje svetniki: Klemen 
Glavan, Zuhra Jovanovič, Anton 
Krnc in Franc Toni. 

Nato so potrdili še ceno pomoči 
na domu in sprejeli sklep o uki-
nitvi javnega dobra na parceli na 
Golem. Sprejeli so še dopolnitev 
Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč na območju 
Občine Ig, in sicer tako, da so 

Obisk španskih prijateljev iz pobratenih občin
Prijateljstvo naše občine z dvema krajema v Andaluziji Escacena 

del Campo in Paterna del Campo traja od uradnega podpisa pobra-
tenja že več kot 7 let. Predvsem zaradi velike oddaljenosti so obiski 
bolj redki, so pa takrat, ko so, bolj pristni in prisrčni.

Letos Občina Ig praznuje tudi 
20-letnico delovanja in na predlog 
župana Janeza Cimpermana je bilo 
najvišje priznanje Občine - Častni 
občan - letos dodeljeno enemu 
od pobudnikov pobratenja Javierju 
Cáseresu Espeju. 

Na dan praznovanja občinskega 
praznika, v petek, 20. marca, nas 
je dobitnik priznanja z ženo Roso 
Cabello Laureno in prijatelji z Iga 
obiskal na občini, kjer ga je sprejel 
župan z vso občinsko upravo.

Po kratkem razgovoru in vpisu v 
knjigo gostov je župan svoje goste 
povabil na ogled cerkve sv. Martina 
na Igu. Župnik mag. Jože Pozderec, 
tudi častni občan Občine Ig, jim je 
z veseljem predstavil bogato notra-
njost obnovljene cerkve na Igu. 
Na ogledu so se jim pridružili še 
ostali gostje iz Escacene del Campo 
in Paterne del Campo Raimundo 
Cabello Escoban z ženo Josefo Gil 
Rodríguez in hčerko Lucio.

Sledil je še ogled novega vrtca 
na Igu. Otroci so pod vodstvom 
vzgojiteljic pripravili kratek pro-
gram za obiskovalce. Navdušeni so 
bili tudi nad urejenostjo objekta in 
programom za predšolske otroke, 
ki ga ponuja vrtec, vključno s pre-
hrano in opremo.

Marica Zupan
Andreja Zdravje



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 – Zbirni center Matena-Ig

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

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

na www.obcina-ig.si

Krajevni urad Ig

Občane obveščamo, da je Krajevni urad Ig, ki deluje v 
prostorih Občine Ig, odprt samo ob sredah  
med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00.
Več informacij: Krajevni urad Ig, tel.: 01/286-20-03 v času 
uradnih ur ali Upravna enota Ljubljana, tel.: 01/306-32-00.
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Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode na omrežju  
pri uporabnikih v Občini Ig za leto 2014

OSNOVNI PODATKI INTERNI NADZOR

mikrobiološka preizkušnja kemijska preizkušnja

NLZOH Upravljavec Ime sistema
Ime osk. 
območja

Št. 
prebivalcev

Distribucija 
m3/leto Dezinfekcija

Dezinfekcijsko 
sredstvo

Druga 
priprava 
vode Tip vode Število vzorcev Število neskladnih vzorcev

Število vzorcev 
z E. coli Število vzorcev Število neskladnih vzorcev

Neskladni po 
prilogi B

1 − da 
vključno z 
občasno)
2 − ne

1−plinski klor,
2−natrijev 
hipoklorit,
3− klorov 
dioksid,
4−ozon,
5−UV,
6−drugo – 
vpišite tudi 
kombinacije!

1 − 
površinska
2 − 
nepovršinska 
3 − mešana
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Ljubljana Občina Ig Gornji Ig Gornji Ig 35 2.361 1 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Ljubljana Občina Ig Visoko - 
Rogatec

Visoko - 
Rogatec 228 9.241 1 5 2 36 0 0 0 0 0 36 0 12 0 0 0 0 0 0 0

Ljubljana Občina Ig Brezova noga Kremenica - 
Draga 235 36.445 1 3 2 11 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Ljubljana Občina Ig Golo - Zapotok Golo - Zapotok 1.390 118.638 1 3 Filtriranje 3 43 0 4 KB, SK37
CP 0 0 43 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Ljubljana Občina Ig Iška vas Iška vas 627 56.671 2 0 2 33 1 2 KB, SK37 0 0 34 0 11 0 0 0 0 0 0 0

Ljubljana Občina Ig Sistem 
vodarne Brest

Sistem 
vodarne Brest 4.138 520.269 1 3 2 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

*Legenda: EC − E. coli, CP − Clostridium perfringens, KB − koliformne bakterije, SK22 − št. kolonij pri 22 °C, SK37 − št. kolonij pri 37 °C, EN − enterokoki, PA − Pseudomonas aeruginosa

novograditelji objektov, namenje-
nih kmetijski dejavnosti, oprošče-
ni plačila komunalnega prispevka. 

Zelo vroča je še vedno tema 
avtobusnega obračališča v Iški 
vasi. Svetnikom je problematiko 
najprej predstavil predsednik SVS 
Iška vas Janez Rupert, besedo 
pa sta imela tudi zakonca Žagar 
iz Iške vasi, zaradi katerih je bila 
tema sploh uvrščena na dnevni 
red seje. Po burni razpravi, v kateri 
so se dotaknili različnih težav z 
javnim prevozom, so na koncu 

sklenili, da se še enkrat proučijo 
možnosti prestavitve obračališča 
v Iški vasi. 

Svetniki so nato obravnavali 
predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki je v potrditev predlagala: eno 
priznanje za častnega občana, 
dve zlati plaketi ter šest priznanj. 
Anton Krnc (SDS) se je strinjal s 
predlogi, vendar opozoril na pra-
vilnik, ki ureja priznanja – tam je 
namreč določeno število posame-
znih priznanj. Meni, da bi morali 

priznanja, ki jih društva prejemajo 
ob obletnicah, izvzeti iz te kvote 
in temu ustrezno popraviti pravil-
nik. Z njim se je strinjal tudi Anton 
Modic (SLS).

Veliko vprašanj in pobud je 
padlo pod zadnjo točko dnev-
nega reda. Rado Simič (SD) je 
kot predstavnik Šolskega skla-
da OŠ Ig predlagal, da Občina 
skladu nameni 2000 €, ter sve-
tnike pozval, naj 20 € od sejnine 
nakažejo v šolski sklad. Župan 
je povedal, da bodo proučili, ali 

so kje na voljo sredstva. Klemna 
Glavana (SLS) je mdr. zanima-
lo, kaj se dogaja glede sanacije 
struge Iške, in župan je povedal, 
da urejanje poteka, vendar pa se 
obljube politikov, dane ob popla-
vah, razblinjajo. Franc Toni (21. 
marec) je vprašal, kaj se dogaja z 
gradnjo nove čistilne naprave na 
Igu. Župan je povedal, da je bilo 
pred dvema mesecema izdano 
gradbeno dovoljenje. 

Maja Zupančič



1.	 Pravico	do	sofinanciranja	športnih	programov	imajo:	vrtci,	šole,	
športna	društva,	športne	zveze,	zavodi,	gospodarske	družbe,	
zasebniki	ter	organizacije,	registrirane	za	izvajanje	športne	de-
javnosti,	ustanove,	ki	so	ustanovljene	za	opravljanje	dejavnosti	
v	športu	in	šahu	in	so	javno	koristne	in	neprofitne.

2.	 Športna	društva	in	njihova	združenja	morajo	izpolnjevati	nasle-
dnje	pogoje:

–	 da	dostavijo	potrdilo	nacionalne	panožne	zveze	o	rangu	tekmo-
vanja	(velja	za	kakovostni	in	vrhunski	šport),

–	 da	dostavijo	potrdilo	o	strokovni	usposobljenosti	 strokovnega	
kadra	(kot	to	določa	Zakon	o	športu:	vaditelj,	trener,	učitelj,	pro-
fesor	športne	vzgoje),

–	 da	 občini	 redno	 dostavljajo	 programe	 dejavnosti	 s	 področja	
športa,	podatke	o	članstvu,	poročila	o	realizaciji	programov	in	
doseženih	rezultatih	ter	druge	zahtevane	podatke,

–	 da	se	ukvarjajo	s	športi,	pri	katerih	je	pomembna	telesna	aktiv-
nost,	ali	pa	se	ukvarjajo	s	šahom.	V	program	se	ne	uvrščajo	teh-
nični	športi	 (avto-moto,	 letalski,	športno	modelarstvo,	 jamarji,	
potapljači),	body	building,	fitnes,	ples	(razen	standardnih	in	la-
tinsko-ameriških	plesov	ter	rokenrol),	športi	z	živalmi	(kinološka	
društva),	konjeniški	šport	 (kjer	se	upošteva	 tradicija,	vsebina,	
izobraževanje,	usposabljanje,	izpopolnjevanje	strokovnega	ka-
dra,	 znanstvenoraziskovalna	 dejavnost,	 založniška	 dejavnost,	
informacijski	sistem),	

–	 da	izpolnjujejo	ostale	pogoje	v	skladu	s	kriteriji	za	sofinanciranje	
programov,	

–	 da	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu	in	dokumentacijo,	kot	to	
določa	Zakon	o	društvih,

–	 da	imajo	zagotovljene	materialne	in	kadrovske	pogoje	za	reali-
zacijo	načrtovanih	športnih	aktivnosti,

–	 da	je	njihova	dejavnost	neprofitna,
–	 da	imajo	sedež	v	Občini	Ig	in	da	opravljajo	dejavnost	za	občane	

Občine	Ig,
–	 da	ima	vsaj	70	%	članov	društva	stalno	bivališče	v	Občini	Ig.

3.	 Za	leto	2015	so	s	Proračunom	Občine	Ig	za	programe	športa	
namenjena	sredstva	v	višini	68.047	eur.	Po	sprejemu	Letnega	
programa	športa	se	po	posameznih	programih	nameni	sredstva	
kot	sledi	iz	tabele:

Programi za OŠ Ig in Vrtec Ig

Program Finančna 
sredstva po 
posameznih 
programih

Šport otrok in mladine

1.	Gibalna	in	športna	vzgoja	predšolskih	otrok
Interesna	športna	vzgoja	predšolskih	otrok
–	plavanje
–	program	Zlati	sonček
–	program	Krpan
–	drugi	programi

1.100 eur

2.	Športna	vzgoja	šoloobveznih	otrok
Interesna	športna	vzgoja	šoloobveznih	otrok
–	program	Zlati	sonček
–	program	Krpan
–	program	Naučimo	se	plavati
–	šolska	športna	tekmovanja
–	drugi	programi
Športna	vzgoja	otrok	usmerjenih	v	kakovostni	
in	vrhunski	šport

6.000 eur

Izobraževanje, usposabljanje, 
izpopolnjevanje strokovnega kadra
Izobraževanje

80 eur

Skupaj 7.180 eur

Programi društev

Program Finančna 
sredstva po 
posameznih 
programih

Šport otrok in mladine
1.	Gibalna	in	športna	vzgoja	predšolskih	otrok
Interesna	športna	vzgoja	predšolskih	otrok
–	plavanje
–	program	Zlati	sonček
–	program	Krpan
–	drugi	programi

80 eur

2.	Športna	vzgoja	šoloobveznih	otrok
Interesna	športna	vzgoja	šoloobveznih	otrok
–	program	Zlati	sonček
–	program	Krpan
–	program	Naučimo	se	plavati
–	šolska	športna	tekmovanja
–	drugi	programi
Športna	vzgoja	otrok,	usmerjenih	v	kakovostni	
in	vrhunski	šport

8.400 eur

3.	Športna	vzgoja	mladine
Interesna	športna	vzgoja	mladine
Športna	vzgoja	mladine	usmerjene	v	
kakovostni	in	vrhunski	šport

3.800 eur

Občina	Ig,	na	podlagi	10.	člena	Zakona	o	športu	(Uradni	list	RS,	št.	22/98,	27/2002,	110/2002,	15/2003)	in	Meril	za	izbor	
programov	športa,	ki	se	sofinancirajo	iz	proračunskih	sredstev	Občine	Ig	(Mostiščar,	UO,	april/2012,	UO	št.	1/2013)	objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2015

OBČINA IG št. 3/2015

april 2015

Uradne objave
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Skladno	s	Statutom	Občine	Ig	(Uradni	list	RS,	št.	129/06,	124/2007,	18/2008,	90/2010)	in		
Pravilnikom	o	sofinanciranju	ljubiteljske	kulturne	dejavnosti	(Mostiščar,	UO,	april/2012),	objavlja	Občina	Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2015

1.	 Predmet	javnega	razpisa	so	finančna	sredstva	iz	proračuna	Ob-
čine	Ig	za	sofinanciranje	ljubiteljske	kulturne	dejavnosti	v	Občini	
Ig	za	leto	2015.

2.	 S	proračunom	Občine	Ig	za	leto	2015	se	za	sofinanciranje	ljubi-
teljske	kulturne	dejavnosti	nameni	sredstva	v	višini	16.547	eur.	
Na	podlagi	Letnega	programa	kulture	se	po	posameznih	dejav-
nostih	nameni	sredstva	kot	sledi	iz	tabele:

Dejavnost Sofinanciranje
Gledališka 2.518	eur
Pevska 4.800	eur
Literarno-glasbena 1.450	eur
Plesna 290	eur
Likovna 600	eur
Honorarji 1.700	eur
JSKD 689	eur
Sofinanciranje	uporabe	prostorov 4.500	eur
Skupaj 16.547eur

3.	 Upravičenci	do	finančnih	sredstev	so	izvajalci,	navedeni	v	1.	in	
2.	členu	Pravilnika,	ki	izpolnjujejo	sledeče	pogoje:
-	 imajo	sedež	v	Občini	Ig,
-	 so	registrirani	kot	društvo	najmanj	eno	leto,
-	 imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,	plačano	članarino	in	ure-

jeno	preostalo	dokumentacijo,	kot	določa	Zakon	o	društvih,
-	 redno,	v	rokih,	dostavljajo	načrte	in	poročila	o	izvajanju	kul-

turnih	programov,
-	 da	je	njihova	dejavnost	neprofitna,
-	 poslujejo	skladno	z	zakonskimi	predpisi	in	statutom,

-	 da	 je	 predloženi	 program	 namenjen	 čim	 večjemu	 številu	
uporabnikov.

4.	 Do	sorazmernega	dela	sredstev	za	delovanje	je	upravičena	Ob-
močna	izpostava	JSKD	Ljubljana	Okolica,	koordinator	medob-
činskega	delovanja	društev.	

5.	 Predlagatelji	 morajo	 oddati	 vlogo	 za	 sofinanciranje	 na	 razpi-
snem	obrazcu,	ki	ga	lahko	dobijo	v	času	uradnih	ur	na	Občini	
Ig,	Govekarjeva	cesta	6,	Ig	ali	na	domači	strani:	www.obcina-ig.
si.

6.	 Prijav,	ki	ne	bodo	oddane	na	predpisanem	obrazcu,	komisija	ne	
bo	upoštevala.	

	 Prijave	je	potrebno	poslati	na	Občino	Ig,	Govekarjeva	cesta	6,	
Ig	s	pripisom	Javni	razpis	–	kultura	2015	najpozneje	do 4. 5. 
2015.	Prepozno	prispele	prijave	ne	bodo	obravnavane.

7.	 Izbor	programov	in	izvajalcev	bo	opravila	petčlanska	strokovna	
komisija,	ki	jo	imenuje	župan.

8.	 Predlagatelji	bodo	do	28.	5.	2015	pisno	obveščeni	o	izidu	raz-
pisa.

9.	 Dodatne	 informacije	 glede	 razpisa	 so	 vam	 na	 voljo	 na	 tel.:	
01/2802-310.

Številka:	62001/001/2015	 Župan	Občine	Ig
Datum:	2.	4.	2015	 Janez	Cimperman	l.	r.	

Športna dejavnost študentov
Interesna	športna	dejavnost	študentov

140 eur

Športna rekreacija 
Športna	rekreacija

875 eur

Kakovostni šport
Kakovostni	šport

3.200 eur

Izobraževanje, usposabljanje, 
spopolnjevanje strokovnega kadra
Izobraževanje

2.480 eur

Založniška dejavnost 100 eur
Informacijski sistem 70 eur
Dodatne točke 1.500 eur
Državni prvak 280 eur
Udeležba na turnirjih 2.300 eur
Udeležba na uradnih tekmovanjih v 
panožnih zvezah

3.200 eur

Sofinanciranje športne dvorane Ig – 
rekreacija

800 eur

Sofinanciranje športne dvorane Ig – Šport 
otrok in mladine, športna dejavnost 
študentov, kakovostni šport

33.392 eur

Sofinanciranje drugih objektov-šport otrok 
in mladine, športna dejavnost študentov, 
kakovostni šport

250 eur

Skupaj 60.867 eur

4.	 Izbrani	programi	bodo	sofinancirani	na	podlagi	sprejetih	Meril	
za	izbor	programov	športa,	ki	se	sofinancirajo	iz	proračunskih	
sredstev	Občine	Ig	(Mostiščar,	UO,	april/2012,	1/2013).	

5.	 Predlagatelji	 programov	 morajo	 oddati	 prijavo	 na	 razpisnem	
obrazcu,	 ločeno	 za	 posamezne	 vsebine	 športnih	 programov.	
Razpisno	dokumentacijo	lahko	dvignejo	na	Občini	Ig,	Govekar-
jeva	cesta	6,	 Ig,	 v	času	uradnih	ur	 ali	 na	 spletni	 strani	www.
obcina-ig.si.	

	 Prijav,	ki	ne	bodo	oddane	na	predpisanem	obrazcu,	ne	bomo	
upoštevali.

6.	 Prijave	je	treba	poslati	na	naslov	Občina	Ig,	Govekarjeva	cesta	
6,	Ig,	s	pripisom	»javni	razpis	–	šport«.

7.	 Prijavi	je	treba	priložiti	potrdila	skladno	z	Merili	za	izbor	progra-
mov	športa,	ki	se	sofinancirajo	iz	proračunskih	sredstev	Občine	
Ig	(Mostiščar,	UO,	april/2012,	1/2013).	

8.	 Rok	za	prijavo	na	razpis	je	4. 5. 2015.	Prepozno	prispele	prija-
ve	ne	bodo	obravnavane.

9.	 Z	izbranimi	izvajalci	bodo	podpisane	pogodbe	o	sofinanciranju	
športnih	programov.

10.	Predlagatelji	programov	bodo	najpozneje	do	9.	junija	2015	ob-
veščeni	o	izidu	razpisa.

Številka:	67101/006/2015	 Župan	Občine	Ig
Datum:	2.	4.	2015	 Janez	Cimperman	l.	r.	

št. 3/2015 april 2015
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Polžki iz vrtca Golo so deklamirali pesmico Spor.Prvošolčki POŠ Golo so zapeli, kako je, ko greš prvič v šolo.

Pevski zbor vrtca z Golega je pod vodstvom Marjane Lenič zapel vsem znano in 
priljubljeno Hudo mravljico.

Pa saj je vsako leto isto … ali pač?
Krajevni praznik je posvečen 

dogodkom izpred 70 let, ko so 
bile podmokrške vasi požgane, 
prebivalci pa izseljeni. Kot posle-
dica se je na tem področju še 
bolj razmahnilo delovanje proti 
okupatorju, upor prebivalstva je 
bil z vsakim sovražnim dejanjem 
še močnejši. Še danes se v spomin 
na medvojno dogajanje in z 
namenom krepitve medsebojnih 
vasi ob krajevnem prazniku, ki je 
19. marca, zberejo vaščani vseh 
vasi. Letošnja prireditev ob krajev-
nem prazniku je potekala v sobo-
to, 21. marca. 

V popoldanskih urah smo 
se vaščani zbrali v prenovlje-
ni in sodobno urejeni dvorani 
v Gasilskem domu na Golem z 
namenom, da prisluhnemo tradi-
cionalni proslavi, ki se je že začela 
netradicionalno. Himno so sicer 
povsem tradicionalno zapele 
pevke ženskega pevskega zbora 
Žene in dekleta dveh vasi, vendar 
jo je takoj za tem na električno 
kitaro zaigral še Jakob Ciber. In 
če so se povezovalci programa, 
Timotej Gregorič, Bor Gros in 
Matic Virant, na začetku še prito-
ževali nad tem, da je vsako leto 
vse isto, so do konca prireditve 
ugotovili, da se stvari pravzaprav 

spreminjajo, če ne drugega, raste-
jo otroci.

Kot že vrsto let do zdaj so v 
sklopu prireditve nastopili otroci 
iz vrtca Ig enote Hribček. Bibe 
so ob pomoči staršev in vzgo-
jiteljic odpele pesmico Dežek, 
Pikapolonice so se spraševale, Kaj 
dela Zemlja, Polžki so deklamirali 
pesmico Spor, Ježki, ki jih je napo-
vedala Lucija Mavec, pa so pripra-
vili pesmici Tuji jeziki in Pastirica 
Mica. Vzgojiteljice so organizirale 
tudi pevski zborček in folklorno 
skupino, ki sta prijetno popestrila 
nastop vrtčevskih otrok. Na oder 
so se kmalu za predšolskimi otro-
ki povzpeli tudi šolarji. Prvošolčki 
so zapeli o tem, kako je, ko greš 
prvič v šolo. Drugošolci so se ob 
pesmici razgibali, vsem priso-
tnim pa pojasnili pomen obljub. 
Tretješolci pa so se lotili že sko-
raj odraslih vprašanj o ljubezni in 
denarju. Ob koncu pa so s pesmi-
jo Čudovita mama navdušili vse 
mamice, babice, tete in sploh vse 
poslušalce. 

Nekateri otroci iz šole in vrtca 
so zaplesali koreografijo, ki so se je 
naučili pri breakdancu, spet drugi 
pa so nam zaigrali na flavte. Tako 
breakdance kot tudi učenje flavte 
sta interesni dejavnosti, ki pote-

kata v okviru Turističnega društva 
Kurešček. S pesmima Bella ciao 
ter Katjuša sta nas navdušila Jasna 
Martinjak in Roman Povše, ki sta 
z ženskim pevskim zborom Žene 
in dekleta dveh vasi zapela tudi 
zaključno pesem V dolini tihi. 

V imenu organizatorjev je kra-
jane nagovoril Jože Ciber, pred-
sednik vaškega sveta Golo-Selnik. 
V govoru se je dotaknil prete-
klosti in dogodkov, ki so vzrok 
krajevnemu prazniku, opozoril 
pa je tudi na potrebo po sode-
lovanju, druženju in pomoči. Ob 
koncu je vse zbrane povabil tudi 

na čistilno akcijo. Krajevni praznik 
so tudi letos kot že zadnjih nekaj 
let organizirali vsi vaški sveti in 
vsa društva, ki delujejo v vaseh 
pod Mokrcem. Vse boljše sode-
lovanje se izraža tudi v kakovosti 
prireditev, saj so tudi te vsako 
leto bogatejše. Naslednje leto pa 
upamo, da se bodo ljudje tudi 
po prireditvi zadržali nekoliko dlje 
in poklepetali s sovaščani, kajti 
le z druženjem se bodo ustvarili 
prijateljski odnosi, ki so osnova 
tesnemu sodelovanju. 

V imenu organizatorjev, 
Mojca Poredoš

Čistilna akcija v Iški vasi
Tudi vaški svet Iška vas je v 

soboto, 28. 3. 2015, v sodelovanju 
z Društvom TKŠ in PGD Iška vas 
organiziral čistilno akcijo, ki se je 
je udeležilo 30 mlajših in starejših 
krajanov.

Dela je bilo precej, saj narasla 
reka Iška ob poplavah ni vsega 

odnesla s seboj, ampak je na 
bregovih pustila veliko različ-
nih odpadkov, ki so spominjali 
na novembrske dogodke. Očistili 
smo bregove Iške in njeno širšo 
okolico, predvsem prostor okrog 
brunarice, otroško igrišče, prav 
tako ostale dele vasi. Uredili smo 

tudi vreče peska, ki so ostale od 
poplav. Odpadki so bili predvsem 
manjši, večjih kosovnih odpadkov 
nismo našli.

Problematičen je edino prostor 
ob strugi Iške v Vrbjah, kamor 
ljudje že leta vozijo gradbene 
odpadke in zeleni odpad, ven-

dar tega brez mehanizacije nismo 
mogli sanirati. Potrebna bo doda-
tna akcija. 

Drugače pa se vidi, da ljudje 
postajajo čedalje bolj ozaveščeni, 
ostale odpadke sortirajo in odla-
gajo na ustrezna mesta. 

Janez Rupert 
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Čistilna akcija v hribih
Zadnjo marčevsko soboto in prelepo sončno vreme smo tudi v 

vasicah Škrilje, Golo, Selnik, Visoko in Rogatec izkoristili za pospra-
vljanje in čiščenje. Tokrat se nismo lotili domače kuhinje ali vrta, 
ampak smo s skupno čistilno akcijo očistili tiste površine, ki jih upo-
rabljamo prav vsi. Na različnih zbornih mestih po celotnem hribu 
smo se srečali ljudje iz različnih vasi. Organizirali smo se v manjše 
ekipe, si razdelili naloge in področja čiščenja ter se lotili dela. Očistili 
smo otroška igrišča, pobrali smeti ob cestah in poteh, počistili goz-
dne vrtače in celo jamo. Naravo, s katero se tako radi hvalimo, smo 
razbremenili človeških sledi napačne sorte. 

Pred gasilskim domom na 
Golem se je zbralo 24 udeležen-
cev. Razdelili smo se v štiri ekipe. 
Ekipa osnovnošolcev se je odpra-
vila proti cerkvi sv. Marjete. S 
seboj so si prinesli tudi pripomoč-
ke, saj so kot 'stari mački' čistilnih 
akcij dobro vedeli, kaj potrebuje-
jo. Vsako leto nam pokažejo, da 
je čistilna akcija pravo doživetje. 

Nekoliko manj avanturistična 
skupina z mlajšima osnovnošol-
kama se je odpravila skozi vas 
Golo do otroških igral in skozi 
zaselek Hrastje. Skupina odraslih 
je pobrala smeti ob glavni cesti 
vse do križišča proti vasi Visoko. 
Nekaj udeležencev pa se je pod 
vodstvom Jožeta Cibra odpravilo 
proti Mokrcu in se lotilo 'starih 

znancev', odlagališč v vrtačah in 
jami Skedenca, ki je bila zadnjič 
očiščena pred tremi leti. O odlaga-
liščih, kjer ročna sanacija ni mogo-
ča, pa tudi o lastnikih nekaterih 
smeti (nauk: ne puščaj za seboj 
odrezkov in osebnih podatkov) 
smo obvestili občino. Predlagali 
smo tudi postavitev tabel s pre-
povedjo odmetavanja odpad-
kov pri znanih odlagališčih. Vsi 
skupaj smo nabrali 40 Snaginih 
zelenih vreč ter 12 120-litrskih 
vreč. Ob 11. uri smo vse ekipe 
skupaj pomalicale in se nekoli-
ko spočile. Nekateri so po malici 
odšli domov, tisti najbolj zagreti 
pa so se lotili še ceste v Sušo, se 
spustili proti vasi Selnik in poma-
gali pri odvozu smeti v Mateno. 
V celoti je akcija trajala 7 ur. 

Vaščani Rogatca in Visokega so 
se lotili dela tam, kjer so ga vaščani 

Do jame Skedenca smo se spustili 
po vrveh ter lestvijo. Med smetmi 
je bila tudi crkovina.

Čistilna akcija v Zapotoku in okolici
V soboto, 28. marca 2015, je potekala spomladanska čistilna akcija na 

celotnem območju Občine Ig. V Zapotoku je Društvo Zapotok pozvalo 
krajane, da se čistilne akcije udeležijo v čim večjem številu. Tudi letos se 
je tako kot vsako leto na čistilno akcijo odpravilo veliko ljudi.

Narava je naš dom, je naš kruh 
in so naša pljuča

Pri nas v hribih je sneg komaj 
skopnel, narava se počasi prebuja 
in ob prvih znanilcih pomladi so se 
pokazali tudi odpadki, odvrženi v 
naravo. Po odvrženih plastenkah, 
kovinski pivski embalaži, ploče-
vinkah, steklu, cigaretnih škatlicah 
in drugi krami, odvrženi predvsem 
ob glavni cesti Ig–Rob, sklepamo, 
da je metanje smeti, najverjetneje 
iz avta, za nekatere svojevrstna 
sprostitev in pravi užitek. Tudi bar-
vite plastične vreče, polne z vodo 
prepojenih smeti, smo odkrili na 
novonastalem divjem odlagališču 
na Vodičnicah. Čeprav smo večino 
divjih odlagališč odpravili in poči-
stili odpadke že v prejšnjih čistil-
nih akcijah, pa vsako leto odkrije-
mo kakšno novo divje odlagališče. 
Žalostno je pomisliti, da ljudje 
kljub nenehnemu pozivanju in 
ozaveščanju za čisto okolje ne 
razumejo, da je narava naš dom, 
kjer živimo, da je narava kruh, ki 
ga jemo, in da so narava pljuča, s 
katerimi dihamo. Vseeno pa nara-
va ostaja prijazna. Od časa do časa 
spregovori, a človek je ne posluša.
Stan – izvirski biser dobil novo 
podobo

Na zbirnem mestu pred RTC 

Zapotok smo se razdelili v več 
skupin. Starši z otroki so pobira-
li odpadke predvsem ob glavni 
cesti Golo–Osredek, po ulicah v 
Zapotoku in ob cesti Zapotok–
Četež. Skupina moških se je s člani 
Turističnega društva Kurešček 
odpravila po stezi od Zapotoka 
do Kureščka, kjer so z motorni-
mi žagami odstranili polomljeno 
drevje od žledoloma in zimske 
ujme. Druga skupina moških je 
delala v Stanu, saj je bil naš izvirski 
biser ob letošnjem obilnem dežev-
ju večkrat preplavljen z vodo. 
Treba je bilo očistiti betonsko kori-
to, pograbiti veje, blato in drugo 
naneseno nesnago. Postavili smo 
tudi štiri lesene klopce. Tako je 
Stan dobil novo podobo urejene-
ga, prijetnega in mirnega kotička, 
kamor zahajajo vaščani in okoliški 
prebivalci po izvirsko pitno vodo 
ali pa na žuborečo sprostitev. Bolj 
sveže in zdrave vode ne morete 
dobiti, takšen je tudi njen okus. 
Z njeno svežino se bomo lahko v 
prihajajočih toplih poletnih dneh 
tudi telesno utrjevali. Polivanje 
po telesu ali hoja v do gležnjev 
segajoči vodi, speljani po koritu, je 
primerno kot naravna oblika zdra-
vljena ali knajpanje. O tem bo več 
napisanega v zloženki o Zapotoški 

učni poti, saj je Stan del te poti. Na 
ličnem lesenem podstavku, posta-
vljenem ob koritu, smo zapisali, da 
je izvirska voda Zapotoški biser. Še 
en velik dar narave za nas, ki ga 
moramo spoštovati in ohraniti.
Čista in urejena okolica RTC-ja

Nekaj delovnih rok je ostalo pri 
RTC-ju. Očistili smo okna in notra-
njost RTC-ja. Pograbili, pometli in 
uredili smo okolico otroških igral 
in parkirišče. Moški so sežagali 
deske in druge lesene odpadne 
dele, ki se bodo porabili za kur-
javo.

Vsa štiri drevesa miru, ki so bila 
posajena ob obeležitvi svetovne-
ga dneva miru, so presadili ob 
otroška igrala. Tako bo drevored 
miru ponujal senco igralom in 
klopcam, ki jih bomo v prihodnje 
postavili v drevored, za poseda-
nje, druženje in klepet, predvsem 
mamic, ob nadziranju svojih otrok 

na igralih.
Uredili smo tudi zeliščni vrt, 

porezali suhe in olesenele dele 
rastlin ter pograbili okolico vrta. 

Čistilno akcijo smo končali pri 
RTC-ju, kjer smo sortirali in ločili 
odpadke na kovinske, plastične, 
steklene, nevarne in ostale, saj je 
končna predelava ločenih odpad-
kov veliko preprostejša. 

Društvo Zapotok je za vse ude-
ležence čistilne akcije pripravilo 
malico. Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste prišli in očistili svoj kraj in oko-
lico. Vabimo vas spet prihodnje 
leto. Kot kaže, smeti in odpadkov 
žal še ne bo zmanjkalo. Morda pa 
bomo nekoč le učakali dan, ko 
se bomo na dan čistilne akcije le 
dobili in si čestitali za velik napre-
dek brez smeti.

Darja Mlakar,
Društvo Zapotok

Smeti, odvržene v naravi (Vodičnice) ob glavni cesti Golo−Rob.
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Golega končali. Pospravili so celo-
tno področje ob cesti Rogatec–
Visoko. Tudi tam se je čiščenja loti-
lo 24 udeležencev, med katerimi 
je bilo kar nekaj družin z otroki. 
Staršev, ki pripeljejo otroke na 
čistilno akcijo in jih z zgledom 
učijo skrbi zase, za družbo in oko-
lico, je vsako leto več, kar nas nav-
daja z veseljem. Optimistični pa 
smo tudi zaradi manjše količine 

smeti. Opažamo, da je smeti na 
poti v naši vasici vsako leto manj, 
kar je gotovo pohvalno. Po koncu 
čistilne akcije smo prijetno druže-
nje nadaljevali ob malici in utrje-
vali medsebojne vezi. 

Pogosto ljudje ob krajevnih 
čistilnih akcijah pomislijo na tisto 
vseslovensko akcijo leta 2010. 
Udeležene so bile komunalne 
službe, gospodarske družbe, šole, 

vrtci, krajevne skupnosti, vojska, 
policija, celo politiki in druge 
odmevne osebnosti, močno pa so 
akcijo podprli tudi mediji. Lokalne 
čistilne akcije se z odmevnostjo 
vseslovenske akcije ne morejo pri-
merjati in verjetno je tudi zato 
udeležba na čistilnih akcijah od 
slavnega leta 2010 upadla. Za 
slabo udeležbo organizatorji išče-
mo vzroke, saj si želimo, da bi 
bilo udeležencev vsako leto več 
(in ne manj, kot je trenutni trend). 
Dotaknimo se kar najbolj verjetnih 
vzrokov. Vremena letos ne more-
mo kriviti, saj je bil dan prijetno 
topel in sončen, kot nalašč za spre-
hod v naravi, ki ga popestrimo s 
pobiranjem smeti. Delček krivde 
lahko verjetno pripišemo zgodnji 
uri, kajti v soboto marsikdo rad 
poleži dlje kot do 8. ure (bi se nam 
pa seveda lahko zaspanci pridruži-
li tudi pozneje, ko smo bili jutranji 
navdušenci že nekoliko utrujeni). 
Morda pa je bil razlog nekoliko 

slabša obveščenost, saj je pone-
kod plakate namočil dež in sneg 
(medijske hiše pa o dogodku žal 
niso poročale), zato so gotovo krivi 
mediji, politika in še kdo. Seveda 
lahko razloge in opravičila iščemo 
v nedogled, saj res ne bi izpadlo 
dobro, če bi odgovornost prevzeli 
nase in rekli, da se nam ni ljubilo, 
da nam to ni tako pomembno ali 
pa celo, da se nam ne zdi smiselno, 
ker smo tudi mi tisti, za katerimi 
pospravljajo. Pa saj vsak zase ve, 
kaj mu je preprečilo udeležbo. 

Vsi tisti, ki smo se udeležili čistil-
ne akcije, smo doživeli lep, sončen 
dan v družbi prijetnih ljudi. In ko 
smo se utrujeni usedli k malici ali 
poznemu kosilu, smo bili zado-
voljni ter polni energije, saj smo 
naredili nekaj dobrega zase, za 
družbo in za planet, ki nas tako 
prijazno gosti. 

Vaški sveti Škrilje,  
Golo-Selnik, Visoko-Rogatec

V jami Skedenca smo pobrali 12 vreč odpadkov.

Lokalni odbor Škofljica na  
kongresu stranke

I Z  Ž I V L J E N J A  S T R A N K

Vabimo vas na pogovor
v petek, 24. aprila 2015, ob 20. uri

v dvorani Centra Ig. 

V pogovoru bo sodeloval 
Roman Leljak 

na temo
Delovanje UDBE na Ižanskem  

v letih od 1941 do 1990.
Roman Leljak je rojen 21. 8. 1964 v hrvaškem Zagorju. Oče Rudolf 
Leljak in mati Milica Beloševic. Osnovno šolo je končal v Štorah 
pri Celju. Šolanje je nadaljeval v Srednji vojaški šoli v Sarajevu in v 
Visokošolskem centru na Banovici v Beogradu. Končal je posebno 
šolanje za šifranta v Jugoslovanski armadi in posebno šolanje 
v vojaškem centru varnostne službe v Pančevu. Zaposlen je bil 
v Jugoslovanski vojski najprej kot šifrant, pozneje pa kot organ 
varnosti JA.
Roman Leljak je samostojni kulturni delavec, ki raziskuje polpreteklo 
zgodovino bivše SFRJ oz. delovanje obveščevalnih služb in politične 
policije bivše SFRJ ter političnih umorov UDBE v času njenega 
delovanja. Vložil je več ovadb proti domnevnim odgovornim za ta 
dejanja. Je tudi predsednik Društva za ureditev zamolčanih grobov.
 »Želim povedati, da ima moje raziskovanje samo en cilj. Pokončno 
pokazati žrtvam, njihovim sorodnikom, da naj verjamejo, da mnogi 
v Sloveniji želimo in hočemo povedati resnico. 600 grobov kliče 
na pomoč, prosijo, da jih imenujemo, prosijo, da bi tudi oni želeli 
krščanski pokop, pietetni spomin. Prosijo, da jim priznamo, da so 
bili samo ljudje.« Roman Leljak

Možno bo kupiti tudi knjige, ki jih je  
Roman Leljak napisal.

Vstop je prost. Vljudno vabljeni!

Na kongresu
Delegati in člani lokalnega odbora SMC Škofljica, ki povezuje 

Občino Ig, Škofljica in Velike Lašče, so se udeležili 1. rednega kon-
gresa SMC, ki je potekal 7. marca 2015 v Sežani. 

lz LO SMC Škofljica so se kon-
gresa udeležili: predsednica 
Mateja Vidrajz, podpredsednica 
Martina Kovačič, članica in član 
sveta stranke SMC Rebeka Lesjak 
in Rok Jeram ter član SMC Mladen 
Stojanovič.

Na kongresu je bilo z glasova-
njem potrjeno novo ime stranke, 
ki se sedaj glasi: SMC − stranka 
modernega centra. Predsednik 
stranke je pojasnil, da je stran-
ka SMC demokraticna politična 
stranka, ki želi z novim imenom 
poudariti sodobno naravnanost 
stranke ter zazrtost v prihodnost.

Kongres se je končal z zaključ-
nim govorom predsednika SMC 

dr. Mira Cerarja, ki je navzoče nav-
dušil s svojo odločnostjo in pre-
pričanjem v boljši jutri. Pozval nas 
je k enotnosti, aktivnemu delova-
nju in pomoči sočloveku, občini, 
državi, civilni družbi in manjšinam.

Več informacij o programu 1. 
rednega kongresa SMC izveste na 
naši Facebook strani SMC Škofljica, 
kjer si lahko ogledate tudi posne-
tek celotnega kongresa.

Mateja Vidrajz, 
predsednica LO SMC Škofljica

Vabimo vas na krožno pot 
po Trubarjevih krajih (Turjak−
Rašica−Gradež), zibelki sloven-
ske književnosti, ki bo v soboto, 
23. 5. 2015 s startom na Turjaku 
ob 9. uri. Zbor bo na parkiri-
šču pri avtobusni postaji ob 
8.30. Na poti si bomo ogledali 
Trubarjevino (vstopnina 2,5 €, 
plačilo v lastni režiji) in Gradež, 
najstarejšo vas na Turjaškem, 
kjer si bomo ogledali sušilnico 
sadja in se pogostili po poho-
du. Vodenje bosta vodila svetnik 
SMC iz Velikih Lašč Roman Jeglič 
in član SMC iz Rašice Božo Zalar. 
Pohod traja 3 ure, pot je lahka 
in primerna tudi za najmlajše. 
Udeležba je brezplačna. 
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Mladi VSO Ig z dr. Rosvito Pesek, avtorico knjige Pučnik

Srečanje starejših in občni zbor DU Ig
Ob občinskem prazniku je župan pripravil že tradicionalno sreča-

nje s skromno pogostitvijo občanov, starejših od 75 let. Pri organi-
zaciji in izvedbi srečanja sodelujemo člani Društva upokojencev Ig, 
saj so še mnogo starejši občani tudi člani našega društva. Obenem 
uporabljamo že delno pripravljeno dvorano za izvedbo občnega 
zbora društva. Pri srečanju sodeluje tudi OŠ Ig, njene kuharice pri-
pravijo pogostitev, učenci pa nas razveselijo s svojimi glasbenimi 
točkami. Tako je bilo tudi letos. 

Srečanje je začel Simon 
Dornik s harmoniko, nadaljeva-
la sta duo Zala Kramar na flavti 
in Špela Piškur na kitari. Sledil 
je pozdravni nagovor župana in 
nastop Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Ig. Potem je 
moral, kot se je izrazila voditeljica 
Mojca, namesto reklam vskočiti 
Simon s harmoniko, da sta Lojzka 
in Vinko pripravila kostume za 
dramsko igro Nuna. Šlo je za kla-
sični zaplet. Restavrator Zmrzlikar 
je opravil restavratorska dela na 
cerkvi samostana Svete Maje na 
Janezu in je za svoje delo izstavil 
račun, ki je bil razumljivo za mater 
prednico odločno previsok. Da 
bi pristala na plačilo, ji je moral 
podrobno razložiti, kaj vse je 
moral postoriti na različnih kipih. 
Zlasti veliko je imel opraviti, da 
je spravil v red številne svetnice. 
Igralca sta navdušila z neverjetno 
lahkotno in sproščeno igro. 

Svojo nalogo povezovalke pro-
grama je zelo dobro opravila vodi-

teljica Mojca Poredoš. 
Sledila je pogostitev z dobro-

tami, ki so jih pripravile kuharice 
OŠ Ig, postregle pa naše članice 
prostovoljke. Oglasila se je Lojzka 
s harmoniko in to je bilo vabi-
lo k pozornosti, začeli smo občni 
zbor. Zbrane je nagovoril predse-
dnik društva. Po izvolitvi organov 
zbora so sledila poročila organov 
društva. Društvo je realiziralo vse 
zastavljene naloge za leto 2014 z 
izjemo martinovanja zaradi pre-
majhnega števila prijavljenih. 

Občni zbor je izvolil novo vodjo 
gospodarsko informativnega 
odbora, to je Jelka Zimic. Poročilo 
predsednika o delu društva v letu 
2014, načrt dela za leto 2015, 
zapisnik z občnega zbora in foto 
utrinki so objavljeni na spletnih 
straneh društva. Za foto utrinke je 
poskrbela Ksenja Pucihar.

V načrtu za leto 2015 je pred-
sednik izpostavil novo zakonoda-
jo. Društvo lahko načrtuje izlete, 
pohode in družabna srečanja, ne 

sme pa jih izvesti. Izvedbo teh 
mora zaupati turistični agen-
ciji. Ker mora agencija zaslužiti, 
to aktivnost podraži. Turistične 
agencije plačujejo davke na 
denar, pobran od nas. Pobiranje 
davka pa je cilj države. 

Nekaj besed o naših vabljenih 
gostih, predstavnikih drugih dru-
štev. Ti nas vedno hvalijo, kako 
veliko stvari počnemo in kako 
imamo vse urejeno. Jaz se pa 
ob teh hvalah vedno počutim 
nelagodno, enako kot na njiho-
vih občnih zborih. Brez dvoma 
naši prostovoljci dobro in zavzeto 
delajo, enako kot njihovi. Razlika 
je v tem, da pri gostih v življenju 
društva sodeluje večina članstva. 
Na občni zbor pride čez polovica 
članov, tudi do 90 %. Pri nas je 
udeležba 20-odstotna ali manj. Na 
zadnji piknik ob 60-letnici društva 
nas je prišlo štiri do pet odstot-
kov. Za polovico manjša društva z 
lahkoto letno realizirajo pet, šest 
izletov, pri nas pa imamo težavo 
realizirati dva. Nekatera društva s 
turističnimi agencijami sklenejo 
pogodbo 'first minute' in že od 
januarja plačujejo obroke za leto-
vanje na eksotičnih otokih, kot so 
Vis, Korčula. Še bi lahko našteval, 
a naj omenim še zadnjo razliko. 
Pri drugih društvih članstvo ve, 
kaj pomeni, če na mizi stoji listek 

rezervirano. To pomeni, da je miza 
rezervirana za povabljene goste. 
Pri nas moramo postaviti stražo z 
ene in druge strani mize in našim 
članom razlagati, da ta miza ni 
za njih. Neka gospa se je tako 
ujezila, ko smo jo prosili, da se 
preseli, da je protestno izstopila iz 
društva. Spoštovani člani, na obč-
nem zboru našega oz. vašega dru-
štva niste gosti, temveč gostitelji. 
Dober gostitelj vabljenemu gostu 
vedno odkaže častno mesto na 
osrednjem omizju, in ne nekje 
daleč v kotu. 

Na koncu se zahvaljujem vsem, 
ki so kakorkoli pomagali, da je 
to srečanje potekalo tako, kot se 
spodobi. Z veseljem je bilo opa-
zovati prostovoljce, kako so pod 
taktirkami Dušana, Ane in Danice 
pripravljali in seveda pospravljali 
prizorišče dogodka, vmes pa še 
stregli s tem in onim. Pridružite 
se jim. 

Drugo leto bo volilno leto. Volili 
bomo novo vodstvo društva. 
Upravni odbor konec tega leta 
pričakuje predloge za kandidate. 

Štefan Bunič, 
predsednik DU Ig 

Rosvita Pesek o Pučniku
V sredo, 18. marca 2015, je območno združenje VSO Velike 

Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica gostilo novinarko in zgodovinarko 
dr. Rosvito Pesek, ki nam je predstavila knjigo Pučnik. V začetku 
meseca je bila obletnica rojstva velikega Slovenca, ki upravičeno 
nosi naziv oče demokratične in samostojne Slovenije, dr. Jožeta 
Pučnika. Ob tej priložnosti smo v območnem združenju počastili 
spomin nanj s predstavitvijo knjige, ki govori o njem.

Uvodoma nas je v imenu pred-
sednika Območnega združenja 
Matjaža Lulika pozdravila Alenka 
Jeraj, nato pa so nas v domoljuben 
večer popeljali mladi iz Mladinske 
sekcije VSO Ig, ki so nam zapeli in 
zaigrali pesmi Slovenija je domo-
vina tvoja in Tri planike. Kot je na 
začetku dejala dr. Rosvita Pesek, 
bolj primerne pesmi od Slovenija 
je domovina tvoja ne bi mogli 
izbrati, saj je to pesem, ki je med 
izseljenci nadomeščala uradno 
himno. Vemo, da je tudi dr. Jože 

Pučnik dolgo časa moral preživeti 
v tujini. 

In zakaj je dr. Jože Pučnik najve-
čji Slovenec 20. stoletja?

Bil je briljanten študent, ki se je 
čez poletje naučil latinščino (zadal 
si je nalogo, da se vsak dan nauči 
20 besed), v vojski se je dobro 
počutil. Ker je opažal vse večji 
razkorak med teorijo in prakso 
marksizma, je začel kritično pisati. 
Dobil je opozorila, da so to nevar-
ne ideje, vendar je bil sam pre-
pričan, da je kritiko treba širiti. V 

zgolj treh urah (!) je bil za kritično 
pisanje obsojen na 9 let (!) zapora. 
Ko je prišel iz zapora, je nadaljeval 
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Praznik pomladi in materinski dan v Iški vasi
V četrtek, 19. 3. 2015, smo v Iški vasi pripravili prireditev ob 

prazniku pomladi in materinskem dnevu. Bogat kulturni program 
je letos pripravila Podružnična osnovna šola Iška vas pod mentor-
stvom učiteljic.

Številni mladi so na odru poka-
zali, kaj vse so pripravljeni storiti 
za svoje starše, kako znajo biti 
uspešni ... ampak to ponosni starši 
zagotovo že veste. Naše življe-
nje gre vedno le naprej, ne more 
se obrniti nazaj, in vsak dan je 
možnost, da ga pustimo za kan-
ček boljšega, kot je bil prejšnji. 
Morda je prireditev vsaj malo 
polepšala pomladne dneve vsem 
prisotnim staršem na prireditvi.

Učenci podružnične šole so 
nastopali s številnimi pesmimi 
in deklamacijami o pomladi in 
o materah. Nastopajoči so ugo-
tavljali, da je ljubezen očeta in 
mame kot nogavice: vedno mora 
biti par in morajo se dobro ujema-
ti, in iz tega so sledile deklamacije 
o očetih.

Poleg učencev POŠ Iška vas so 
imeli samostojni glasbeni nastop 
še učenka 3. razreda Teja Rupert 
na flavti, na harmoniki sta nasto-
pila učenca 3. razreda Nik Grmek 
in Tine Žučko, na klaviature pa je 
zaigrala učenka 2. razreda Hana 
Zdravje. Ker je v naši sredi veli-
ko učencev, ki radi nastopajo, 

smo povabili na oder tudi učen-
ko 4. razreda Tajo Bratovž, ki je 
zaigrala na prečno flavto, učenka 
5. razreda Jerca Žučko je nasto-
pila z deklamacijo, prav tako je 
deklamirala učenka 4. razreda 
Lara Schwarz. Člana Društva Fran 
Govekar Ig Miha Grmek in Zala 
Kučič sta nastopila s kratkim ske-
čem in deklamacijo. Pred koncem 
so šolarji zapeli ob spremljavi har-
monike že ponarodelo V dolini 
tihi. Prisrčni nastopi naših šolar-
jev so narisali nasmehe na obra-
ze mamic, očetov in tudi starih 
staršev v polni dvorani v Iški vasi. 
Prireditev je suvereno povezovala 
Anja Janežič.

Za konec pomladne prireditve 
je društvo letos povabilo na oder 
prav posebno glasbeno skupino 
On-Off. Mladi glasbeniki so poskr-
beli, da se je nastop zelo dobro 
slišal. Jošt na bobnih, Jakob za 
klaviaturami, Ela na bas kitari, Urh 
na kitari in Nejc na vokalu, kitari.

Njihova glasba je povzdignila 
staro in mlado v dvorani in sku-
paj smo odpeli znane napeve. Ob 
koncu so mame prejele rožico, 

ki smo jo pripravili na pomladni 
delavnici. Rožice bodo v spomin 
na ta dan ostale sveže še vse leto. 

 
Hvala vsem nastopajočim, ki 

ste sodelovali na prireditvi in jo 
obogatili. Hvala učiteljicam POŠ 
Iška vas, Dominiki Jereb Skrt, Tini 
Kušar in Marjani Pšeničnik, saj 
vedno s tako srčnostjo pripravlja-
jo na nastop naše otroke, da smo 
jih že čisto posvojili. Hvala tudi 
vsem članicam, ki ste pomagale 
pripraviti praznik. Prav tako hvala 
skupini ON-OFF, ki jo bomo zago-
tovo še povabili medse in vsem 

gospodinjam in staršem, ki ste 
pomagali pripraviti pogostitev ob 
koncu prireditve.

Andreja Zdravje

Otroci so z nastopom presenetili svoje mamice. 

Presenečenje večera – glasbena skupina On-Off

kritično pisanje. Zelo so ga bolele 
krivice, ki so se v času komuniz-
ma dogajale kmetom. S člankom 
Dileme našega kmetijstva si je pri-
služil dodatne mesece v zaporu. 
Ko je drugič prišel iz zapora, med 
njegovo družbo ni bilo več toli-
ko navdušenja nad kritiko obla-
sti. Moral je oditi v tujino. Ko je 
zaprosil ljubljansko univerzo, da 
mu pošlje kopijo diplome, ki jo je 

potreboval za priznanje stopnje 
izobrazbe, so mu jo poslali po 
desetih letih (!). V tem času pa je 
Pučnik še enkrat diplomiral, magi-
striral in doktoriral. Na nemški uni-
verzi je predaval, dokler ni zaslutil, 
da so se razmere v Sloveniji toliko 
izboljšale, da se je splačalo vrniti 
in nadaljevati delo. Napisal je čla-
nek Oligarhija in infrastruktura, 
v katerem je zapisal, da Partija 

potrebuje konkurenco – in to so 
bile ključne besede. Kljub hudim 
operacijam in težavam s srcem 
je vodil Demokratično opozicijo 
Slovenije (Demos), ki je na prvih 
večstrankarskih volitvah po drugi 
svetovni vojni zmagala, pripra-
vil vse potrebno za referendum 
o samostojnosti in ob potrditvi 
volje ljudstva osamosvojitev tudi 
izpeljal. Po osamosvojitvi se je 

počasi umikal iz politike, videl je, 
da delo še ni dokončano, in to ga 
je bolelo vse do smrti leta 2003.

Po odlični predstavitvi 
Pučnikovega življenja in dela smo 
navdušeno kupili knjigo, se foto-
grafirali z avtorico in se v prijatelj-
skem klepetu razšli.

Simona Pavlič

Društvo Fran Govekar  
vabi v Narodni muzej Slovenije  

na ogled razstave 

Arhivi – zakladnice spomina, 
ki predstavlja izbor skoraj 75 kilometrov bogate pisne 
dediščine. Dobimo se na vodenem ogledu v soboto,  
25. aprila 2015, ob 9.45 na Metelkovi (Maistrova ulica 1). 

Vabljeni!
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Dan žena je dan kulture
Ali bi Prešeren napisal poezije brez nedosegljive muze? Če bi mu 

bila uslišana ljubezen do Primičeve Julije, bi postal ugleden odve-
tnik. Tako pa je ostal frajgajst in postal naš največji pesnik. 

Če Slovence povprašamo, naj 
imenujejo ljudi, ki imajo največje 
zasluge za obstoj in prepoznav-
nost Slovencev, se bo večina spo-
mnila moških. Redki bodo omenili 
pomembno Slovenko. 

Do polovice 19. stoletja so 
imele ženske bistveno manj pra-
vic kakor moški. Ker niso smele 
živeti javnega življenja, so bile 
izključene iz družbenega odloča-
nja in izobraževanja. Odločanje 
o njihovi usodi je bil privilegij 
moških. V Evropi je bilo po nasled-
stvu nekaj uspešnih vladaric, kar 
pa ni vplivalo na socialni položaj 
žensk. Žensko vprašanje se je po 
vsej Evropi aktiviralo s pomladjo 
narodov leta 1848. 

V drugi polovici 19. stoletja so 
se začele ženske aktivneje poja-
vljati v javnem življenju in se 
spraševati, ali je njihova vloga res 
zgolj v zakonskem in družinskem 
življenju? Industrijska revolucija 
in naraščanje števila žensk delavk 
sta jih prisilila, da so se vključi-
le v delavska in socialna gibanja 
Francije, Italije, Nemčije, Avstro-
Ogrske. Na čelu boja za pravice 
žena je bila Clara Zetkin, ki je 1907 
organizirala prvo mednarodno 
konferenco žena. Ta je leta 1910 

na konferenci v Kopenhagnu 8. 
marec razglasila za mednarodni 
dan žene – delavke.

Ko je leta 1917 dunajski parla-
ment zavrnil zahteve slovenskih in 
hrvaških poslancev po ustanovitvi 
jugoslovanske države, je Franja 
Tavčar z narodnimi damami zbra-
la 200.000 podpisov v podporo 
majniške deklaracije. Izobraženci, 
predvsem pisatelji in pesniki 
Dragotin Kette, Oton Župančič, 
Fran Govekar, Josip Murn, Ivan 
Hribar, so jih podpirali, zlasti nji-
hovo pravico do izobraževanja.

Pojavile so se prve ženske 
pisateljice in izobraženke, Luiza 
Pesjak, Josipina Urbančič, Pavlina 
Pajk, Zofka Kveder, Angela Vode, 
slikarka Ivana Kobilca, podjetnici 
Evgenija Šumi in Julija Molnar.

Obe svetovni vojni sta močno 
posegli v življenje žensk. 
Nadomeščale so moške v tovar-
nah, vzdrževanje družin je bilo 
na njihovih plečih. Vojna je z vso 
brutalnostjo uveljavljala enako-
pravnost spolov. Veliko žensk je 
bilo izgnanih ali zaprtih v tabo-
riščih. Nekatere so sodelovale v 
boju proti okupatorjem. Od 21 
žensk narodnih herojev jih je 9 
padlo v boju. 

Od druge svetovne vojne do 
danes je boj za pravice žensk v 
Sloveniji zgodba o rasti kulture in 
zavedanja, da so enake možno-
sti in pravice moških in žensk 
pomembne za preživetje in samo-
bitnost naroda.

V zadnjih letih opažamo odsto-
panja od že dosežene kulturne 
ravni. Prepoznavamo jih v zane-
marjanju narodovega značaja, 
maternega jezika in odrekanje že 
doseženih socialnih pravic žensk. 
Delodajalci ovirajo pravice žena in 
mater, politika uvaja ženske kvote 
in ženske spreminja v številke na 
kadrovskih listah.

Večina uspešnih žena meni, da 
so se morale bistveno bolj potru-
diti kot moški. Javna podoba 
žensk je bolj izpostavljena kritiki. 
Uspešno žensko sprašujejo, kako 
zmore uskladiti družinske obve-
znosti in kariero – zakaj tega vpra-
šanja ne slišijo moški? 

Nevarnosti za narodovo samo-
stojnost, kulturno in socialno rast 
smo nekdaj zlahka prepoznali. 
Danes te nevarnosti prihajajo 
nevidno prek agencij, korpora-
cij, borz, bank in mešetarjev, ki 
zapravljajo narodovo dediščino in 
zmanjšujejo vrednost dela. Izzivi 
današnjega časa so veliko bolj 
nevarni, ker napadajo naš um, 
želijo nas spremeniti, odtrgati od 
korenin, hočejo nas odtrgati od 

matere domovine. 
Meja, kjer posega lastna svo-

boda izražanja misli v svobodo 
sočloveka, je vedno bolj neprepo-
znavna. Morda so današnje pre-
izkušnje naroda ene najtežjih v 
zgodovini. Upreti se jim moramo 
enotno, skupaj ženske in moški, 
vsak po svojih močeh.

Negujmo in spoštujmo v vseh 
civilizacijah visoko ovrednoten 
položaj, ki ga ima v ohranjanju 
maternega jezika, kulture in 
samobitnosti naroda žena in mati. 
Zlasti danes, ko zastaja razvoj stro-
kovne in znanstvene slovenščine. 

Predsednik Društva sloven-
skih pisateljev Ivo Svetina je 21. 
februarja ob svetovnem dnevu 
materinščine izjavil: »Če ne bomo 
obvarovali maternega jezika, 
bomo imeli državo, ki ne bo več 
Slovenija.«

Temelj srečnega življenja 
je svoboda uma in ustvarjanja. 
Človeštvu je usojena pot umske 
in moralne rasti. Na njej mora-
ta vztrajati tako posameznik kot 
narod, zato vztrajamo na poti, ki 
so jo z idejami, delom in življenji 
tlakovali naši predniki, tako žene 
kot možje.

Ženam, materam in dekletom 
želim, da jim je vsak dan prijazen.

Na proslavi za dan žena na 
Golem, 6. marca 2015

Ivan Herbert Kukec

Dobitnica občinskega priznanja  
Julijana Peršič razstavlja na Igu

V ponedeljek, 23. 3. 2015, je bilo v avli Centra Ig ob 19. 00 uri 
slovesno odprtje razstave slikarke Julijane Peršič, ki je ob občin-
skem prazniku prejela občinsko priznanje za dolgoletne likovne in 
humanitarne aktivnosti.

V uvod odprtja nas je popeljala 
mlada violinistka Zala Kučič, ki je s 
čudovitimi skladbami razveselila 
občinstvo.

Julijano Peršič je predstavi-
la Alenka Jeraj, predsednica 
Društva Fran Govekar Ig. Slikarka 
Julijana Peršič izhaja iz Šempasa 
na Vipavskem, svoj dom in dru-
žino pa si je z možem ustvarila 
na Igu. S slikarstvom se je zače-
la ljubiteljsko ukvarjati že v mla-
dih letih in intenzivno ustvarja 
30 let. Je aktivna članica Likovne 

skupine Društva Fran Govekar 
Ig. Vedno sodeluje na vseh dru-
štvenih dejavnostih, poveza-
nih z likovnim delom. Tako je za 
koliščarske otroške sestavljanke 
naslikala predloge iz barjanskih 
pripovedk in zgodb o koliščarjih, 
na Koliščarskih dnevih in koloni-
jah je ustvarila serijo čudovitih 
koliščarskih motivov. Sodeluje na 
vseh društvenih razstavah na Igu, 
Turjaku, Škofljici, Ljubljani, v par-
lamentu, njena dela pa so bila 
pohvaljena in izbrana za razstave 

na območnih in regijskih razsta-
vah pod okriljem JSKD Slovenije. 
Bila je pobudnica več humanitar-
nih akcij in tudi sama darovala 
veliko likovnih del. Veliko časa je 
namenila samoizobraževanju, za 
Likovno skupino je organizirala 
tečaje likovne teorije in prakse, ki 
jih je vodil dipl. slikar Žiga Bratoš.

Slikarka najraje slika naravo, 
arhitekturo, tihožitja, v motive 
vklaplja tudi živalsko in človeško 
figuro. Dolga leta se je posvečala 
tehniki slikanja olje na platno, ki ji 
omogoča doseči impresionistično 
vzdušje. Zadnja leta se poglablja 
v akvarel, ker jo je prevzel zaradi 
specifičnosti – omejene možnosti 
popravkov.

Ob ogledu razstave na stopni-
šču Centra Ig je slikarka predstavi-
la razstavljena dela. Večina slik je 
naslikana v tehniki olje na platno, 
nekaj je slik v akrilu na platnu pa 
tudi v akvarelu. Razstavljena dela 
nas po sklopih popeljejo skozi 
čas: Barje nekoč, Ig nekoč, Štirje 
letni časi, tihožitje nekoč in danes. 
Zanimivi so triptihi, kjer slikarka 
umetelno uporabi po tri različna 
platna v likovno celoto z upodo-
bitvami barjanske narave.

Razstava bo na ogled do maja 
2015.

Zdenka Vinšek
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58. Govekarjev večer in razstava Irene Gašparič
V ponedeljek, 16. 3. 2015, je v prepolni dvorani knjižnice Ig pre-

plavilo srca prisotnih čustvo ponosa, pripadnosti domačemu kraju, 
barjanskemu okolju. Že v nagovoru je Alenka Jeraj povedala, da v 
tekočem tednu potekajo kulturni dogodki, ki obeležujejo 20. oble-
tnico ustanovitve Občine Ig.

V prvem delu večera se je pred-
stavila Literarno-glasbena skupi-
na Društva Fran Govekar ig.

Za glasbene vložke sta poskr-
beli mladi flavtistka Zala Kramar 
in violinistka Ana Kramar.

Učenke in učenec višjih razre-
dov OŠ so se na ta dogodek 
temeljito pripravili pod mentor-
stvom učiteljice Barbare Simčič. 
Predstavili so svoja literarna dela 
v obliki spisov in pesmi, ki nosijo 
globoko sporočilno vrednost. V 
svoje prozne prispevke so vnesli 
raziskovalna spoznanja o zgodo-
vini domačega in širšega domo-
vinskega okolja, ki so jih pridobili 
z intervjuji svojih dedkov in babic, 
staršev, sosedov ter branja zgodo-
vinskih in geografskih zapisov. Ob 
poslušanju interpretacij njihovih 
literarnih prispevkov smo začutili 
mladostniški zanos, domovinski 
ponos in spoštovanje daljne in bli-
žnje preteklosti življenja na barju, 
na Igu in v krajih občine v Sloveniji. 
V prozi in poeziji so se predstavili 
Karin Repar, Adna Nanić, Mirta 
Dolinšek, Primož Turk, Milkica 
Obrenovič, Gaja Modic, Envera 
Domazet in Marjeta Zupan.

Konec literarnega dela večera 
so zaokrožile s poezijo še odrasle 
članice Literarno-glasbene skupi-
ne. Jožica Šubic piše svoja dožive-
tja, dogodke predvsem v rimanih 

verzih. Prebrala je epsko pesem 
o sprehodu s svojim vnučkom. V 
nekaj strani dolgi rimani in hudo-
mušni pripovedi smo podoživeli 
celovit utrip življenja na obrobju 
barja. Alenka Jeraj je prebrala 
pesmi, ki rahločutno nagovorijo 
poslušalca k razmišljanju o pome-
nu ljubezni do neposrednega 
bivanjskega okolja. Zdenka Vinšek 
je v pesmih izrazila intimne občut-
ke ob sprehodih po barju.

V drugem delu večera je povabi-
la Alenka Jeraj na pogovor slikarko 
Ireno Gašparič, ki živi v Želimljah. 
Pred 30 leti je naslikala prvo sliko, 
ljubiteljsko se intenzivno ukvarja s 
slikanjem od upokojitve. Slikanje 
jo razveseljuje, dopolnjuje njeno 
življenje. Po upokojitvi se je učila 
tehnik slikanja najprej v šoli za 
tretje življenjsko obdobje pri 
mentorici Mateji Bizovičar. 2010 
se je vključila v Likovno društvo 
2002 na Škofljici, kjer je znanja 
izpopolnjevala na organiziranih 
seminarjih, likovnih delavnicah in 
društvenih kolonijah. Pred dvema 
letoma se je vključila v Društvo 
Fran Govekar Ig in se udeležu-
je likovnih delavnic akvarela. 
Sodeluje na društvenih razsta-
vah, razstavah v organizaciji JSKD 
Slovenije, kjer je prejela tudi pri-
znanja. Tokratna razstava je njena 
prva samostojna predstavitev, na 

ogled je postavila izbor slik tride-
setletnega ustvarjanja. Razstava 
vsebuje slike v tehnikah slikanja 
s čopičem: olje, akril in akvarel. 
Iz slik veje nežnost, natančnost, 
lazurni nanosi dobro komponira-
nih barv v pestrih izborih motivov. 

Slikarka se ukvarja tudi z zahtev-
no tehnologijo vitraž. Na razstavi 
so na ogled tudi čudoviti vitraži 
kot dekorativne slike ali kot upo-
rabno zelo estetsko oblikovano 
ogledalo. 

Zdenka Vinšek.

55. Govekarjev večer 
V ponedeljek, 22. 12. 2014, je v polni dvorani knjižnice potekal 

prijeten kulturni večer. Moderatorka večera Alenka Jeraj je uvodo-
ma posvetila poslovilne misli nedavno preminulemu članu društva, 
slikarju, ilustratorju in grafiku Zvonetu Dobovšku. Z minuto molka 
smo se poklonili njegovemu velikemu likovnemu in srčnemu umu. 

V svet globoko izpovedne poe-
zije Toneta Pavčka sta nas ta večer 
popeljali članici dramske skupine 
Božena Števančec in Mateja Jere 
Grmek. V drugem delu večera se 
je moderatorka pogovarjala s sli-
karjem Zmagom Werboletom iz 
Staj. Večji del svojega življenja je 
posvetil raziskovanju v svetu teh-
nike, strojništva, že mladoleten 

je iz starih delov izdelal svoj prvi 
motor, tudi prvi avto je zmontiral 
iz odpadnih delov. Inovativen je 
bil na vseh področjih, preizkusil 
se je tudi v graditeljstvu. Veliko 
svojih spretnosti in znanj je pre-
nesel na svoja otroka, družina 
je bila osrednjega pomena. Kot 
otrok je rad risal in slikal, pozneje 
je sposobnosti uporabil v tehniki, 

občasno je v olju naslikal kakšno 
sliko predvsem za prijatelje. Šele 
pred tremi leti je privrela na dan 
močna želja po likovnem ustvar-
janju. Na spodbudo žene se je 
udeležil v Mostiščarju razpisanega 
likovnega tečaja, spoznal tehniko 
slikanja v akrilu, nato pa se vključil 
v tečaj akvarela in ugotovil, da je 
zanj ravno ta tehnika pravi izziv. 

V treh letih članstva v likovni 
skupini je sodeloval na društve-
nih razstavah na Igu, Turjaku in 
Škofljici, tokrat pa se prvič pred-
stavi s samostojno razstavo. Na 
ogled je postavil akvarele na temo 

krajine, arhitekturo iz svojih okolij, 
večina slik je posvečenih tihoži-
tju. Iz slik vejejo pastelno nežno 
prepleteni barvni nanosi svetlob 
in senc, ki popeljejo gledalca v 
poetičen odnos avtorja do pred-
metov polpretekle zgodovine in 
sedanjosti. Slike odsevajo prefi-
njene nanose barv na natančno 
zasnovano risbo. Posebno prisrč-
no izstopi v opusu razstavljenih 
del portret nedavno preminule 
hišne ljubljenke muce. Slikar 
Zmago Werbole obeta še mnogo 
ustvarjalnih likovnih presenečenj.

Zdenka Vinšek

Vabimo vas na

59. Govekarjev večer
v ponedeljek, 20. aprila 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Pesnik Jurij Marussig bo predstavil svojo najnovejšo 
– sedmo – zbirko z naslovom Si to ti, mama?, ki jo je 

posvetil svoji mami. 
Odprli bomo razstavo slik Francke Železnik.

Razstava bo na ogled do 11. maja 2015.

Vljudno vabljeni!

60. Govekarjev večer
v ponedeljek, 11. maja 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.

Marjeta Žebovec bo predstavila leposlovje slovenskih 
avtorjev na temo 1. svetovne vojne.

Odprli bomo razstavo slik Marjane Dimec.

Razstava bo na ogled do 22. junija 2015.
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Atelje na 
prostem

V tednu ljubiteljske kulture pod okriljem 
JSKD smo se člani Likovne skupine Društva 
Fran Govekar Ig odločili, da se predstavimo 
javnosti v petek, 22. maja 2015, na prostem 
pri Centru Ig.

Med 11. in 15. uro bomo slikarke in slikarji 
odprli Atelje na prostem. Na ogled bomo 
postavili nekaj svojih del, slikali in obiskoval-
cem predstavili svoj način ustvarjanja.

Vabljeni!
Zdenka Vinšek,

Likovna skupina 

Nastop v Centru starejših Notranje Gorice
Pevke in pevci mešanega pev-

skega zbora DU Ig smo se 10. 
marca, na praznik vseh mučencev, 
odpravili gostovat v Center sta-
rejših v Notranje Gorice. Pripravili 
smo pesmi, ki so bile namenjene 
gospem za dan žena in materinski 
dan. Prav tako pa nismo pozabi-
li na naše gospode in tudi njim 
podarili nekaj pesmi. 

Nastop je napovedala Vanja 
Rodošek, delovna terapevtka v 
domu. Posebej lepo je predstavila 
intenzivna prizadevanja za ena-
kopravnost in pravice žensk ter s 
tem simbolno obeleževanje pra-

znikov, posvečenih ženskam. 
Sreča se skriva v majhnih stva-

reh in prav lepo so ob koncu 
nastopa zažareli obrazi pevk, ko 
jim je eden od stanovalcev doma 
poklonil v domu izdelano cvetje. 
Tudi za moške je bilo poskrbljeno. 
Nam je trnove veje, na katerih so 
bile suhe slive razdelila direkto-
rica doma gospa Biserka Levačič 
Nelec. V Centru starejših smo bili 
tako lepo sprejeti, da se bomo 
radi vrnili. 

Klemen Jerinc, zborovodja
Foto: Vanja Rodošek

Nagrada Mešanemu pevskemu zboru DU Ig
Pevke in pevci Mešanega pev-

skega zbora Društva upokojencev 
Ig smo nastopili na občnem zboru 

društva upokojencev Ig. Po kon-
čanem nastopu je aplavz poka-
zal, da bi poslušalci radi slišali še 

kakšno pesem. Kot se za dober 
zbor spodobi, smo nastop kon-
čali takrat, ko smo bili najboljši 
in se nasmejani do ušes posedli 
v dvorano. 

Na občnem zboru je bilo izre-
čeno veliko pohvalnih besed za 
naše petje in predsednik društva 
gospod Bunič je kot osrednji 
dogodek društva v lanskem letu 
izpostavil desetletnico delovanja 
Mešanega pevskega zbora DU Ig. 
Ob koncu občnega zbora je na 
oder povabil predsednico zbora 
Sonjo Galanti. V imenu Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije ji je 
predal veliko plaketo ZDUS-a, ki 
jo je prejel mešani pevski zbor 
društva. Plaketo smo dobili, ker 

smo lani zmagali na osrednjeslo-
venskem pokrajinskem srečanju 
upokojenskih pevskih zborov in 
se s tem uvrstili na državno sre-
čanje upokojenskih pevskih zbo-
rov, ki je bilo konec septembra v 
Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma. Prejeta plaketa je potrditev 
dobrega dela zbora v zadnjem 
obdobju. Za prejeto nagrado se v 
imenu pevskega zbora in svojem 
imenu lepo zahvaljujem. 

Klemen Jerinc, 
zborovodja

Foto: arhiv društva 

Zapeli smo starejšim v Notranjih Goricah. 

Moški pevski zbor Ig praznuje 30-letnico delovanja.
Ob tej priložnosti vas pevci vabijo na

LETNI KONCERT
v dvorano Centra Ig, v soboto 25. aprila 2015, ob 19.30.

Vljudno vabljeni! 

Zbor DU Ig prejel veliko plaketo ZDUS
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V hribih se dela dan
Kulturno društvo Mokrc je 14. 3. 2015 imelo svoj redni letni občni 

zbor, kjer smo v kratkem predstavili delovanje preteklega leta, ko 
je društvo prevzelo novo vodstvo. 

Žene in dekleta dveh vasi so 
soustvarjale najrazličnejše kultur-
ne programe na začetku leta z 
Majo Anžur Kajzer in od poletja 
dalje s profesorico glasbe Polono 
Kukovica. Predstavile so se na 
reviji pevskih zborov Občine Ig, 
organizirale letni koncert mese-
ca junija in s pomočjo društev 
izpod Mokrca skupaj počastili pra-
znik državnosti. Manjkale niso na 
poroki, praznovanju rojstnih dni, 
prazničnih mašah in gostovale 
so v Domu upokojencev Trnovo. 
V goste so jih povabili na letni 
koncert Mešani cerkveni zbor iz 
Podlipe. Ob koncu leta so pripra-
vile Božični koncert z gosti.

Pod okriljem KD Mokrc ustvar-
jata tudi skupini Mix in Sosedje 
– sodelovali sta pri Podkrimskem 
pustnem karnevalu in na najra-
zličnejših prireditvah.

V letnem načrtu je bil tudi 
Pohod na Mokrc, ki pa smo 
ga izpeljali nekoliko drugače. 
Na pomoč nam je priskočilo 
Planinsko društvo Viharnik, ki je 
svoje člane popeljalo na pohod 
po naši predvideni poti. KD Mokrc 
je za njih pripravilo predavanje in 
krajši program ter jih tako pospre-
milo na pot z veliko informacijami 
o naših krajih, kulturni dediščini 
in gostoljubjem, ki jih naši kraji 
nudijo. O tem so se pohvalili tudi 
v svojem glasilu z manjšim pri-
spevkom.

Z veseljem lahko povemo, da je 
nadaljevala delo tudi naša plesna 
skupina latino in standardnih ple-
sov, ki se še vedno redno dobiva 
ob petkih zvečer.

Gledališka premiera na Golem
Jeseni 2014 je začela vaje 

dramsko-gledališka skupina, ki 
je 28. marca 2015 odigrala pre-
miero komedije Oblast Vinka 
Möderndorferja na novourejenem 
odru Kulturne dvorane Gasilskega 
centra Golo. Skupina šteje 10 igral-
cev in zelo veliko spremljevalne 
ekipe pod okriljem režiserja Janeza 
Cimpermana. Postaviti na oder 
premiero je bila želja našega dru-
štva že kar nekaj let. Pogovori in 
dogovori so obrodili sadove in v 
oktobru 2014 smo si prvič ogledali 
besedila, sestavili ekipo in z veliko 
optimizma začeli z vajami. Bilo je 
veliko odrekanja, ogromno trme 
in dobre volje. In uspelo nam je. 
Po odzivu gledalcev je bila premi-
era zelo uspešna in verjamemo, da 
ponovitve po kakovosti ne bodo 
zaostajale. Za naše maloštevilno 
društvo je bil to velik dosežek in 
uspeh, zato upamo in verjamemo, 
da bo na tem prelepem odru ugle-
dalo dan še kakšno gledališko delo.

Ob tem bi se radi zahvalili vsem 
našim donatorjem, Občini Ig, 
našemu režiserju, vsem, ki ste nam 
pomagali, in seveda vam, dragi 
gledalci, ki ste nas podprli s svo-

jim obiskom na naših predstavah 
in napolnili dvorano do zadnjega 
kotička. Hkrati pa se vam, dragi 
obiskovalci, opravičujemo za vse 
nastale nevšečnosti in spodrslja-
je, ki so ob tem nastali. Upamo, 
da boste razumeli, da smo se s 
tem spopadali prvič in si niti v 
sanjah nismo predstavljali, v kaj 
se spuščamo. Verjamemo, da bo 
zdaj lažje in da ne bo prihajalo do 
slabe volje.

Leto se je že pošteno začelo, 
zato naše skupine pridno delajo 
in ustvarjajo.

ŽPZ je imel na pustnem karne-
valu stojnico, kjer so se predstavile 
kot valentinčki, in kulinarično, z 
domačim pecivom in dobrotam 
popestrile karneval. S petjem so 
ogrele sebe in obiskovalce, ki so 
bili nad pecivom prijetno prese-
nečeni. Pripravljajo se za revijo 
pevskih zborov Občine Ig, ki jo 
bomo letos gostili na Golem. Po 
načrtu že sodelujemo s svojim 
programom na prireditvah, ki jih 
pripravljajo domača društva v 

Občini Ig, samostojni koncert z 
gosti v mesecu juniju in ob koncu 
leta še z božičnim koncertom. 
Seveda pa se bodo odzvale na vsa 
vaša vabila, ki jih bodo dobila, če 
jim bo le čas to dopuščal.

Ansambla Mix in Sosedje bosta 
nadaljevala s svojim delom in se 
udeleževala že tradicionalnih pri-
reditev. Upam, da se bodo odločili 
za samostojni koncert, kar bi seve-
da popestrilo kulturno dogajanje 
v naših krajih.

Vsekakor bomo pomaga-
li pripraviti tudi tradicionalno 
Miklavževanje − tako kot vsako 
leto do zdaj − in sodelovali pri 
pripravi drugih prireditev, ki jih 
bodo pripravila društva, s katerimi 
sodelujemo.

Junija 2014 smo bili izbrani, da 
nadaljujemo prireditev Maša za 
domovino, ki bo v nedeljo, 21. 
junija 2015, v cerkvi sv. Marjete 
na Golem, ter tako predali zastavo 
naprej drugi fari – lahko v hribih 
ali nekje v dolini.

Plesna skupina bo nadaljeva-
la svoje delo po svojem načrtu, 
upamo pa, da bo naši vaditelji-
ci uspelo organizirati še kakšno 
začetniško skupino za mladino.

Vsekakor se moramo zahvaliti 
vsem skupinam za delo v prete-
klem letu in jih spodbuditi, da 
nadaljujejo kulturno delovanje v 
naših krajih in širše okoli.

Hvala vsem ustvarjalcem, gle-
dalcem in poslušalcem, da nas 
podpirate in spodbujate, kajti v 
hribih se dela dan in v hribih žari, 
bratje le ven na plan, na naš vrh 
planin.

Kulturno društvo Mokrc

Utrinek s predstave Oblast

Premiera igre Oblast

Za prvi predstavi Oblast, ki sta bili odigra-
ni, vsem nismo mogli zagotoviti kart. 
Razprodane so bile že v predprodaji. Do 
nevšečnosti s prodajo je prišlo, ker je dru-
štvo zaradi nove zakonodaje dolžno prodajati 
karte prek blagajne. Hvala za razumevanje.
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Obisk iz Španije Narava se prebuja.

Pri Čebelicah in Medvedkih 
se ptički ženijo tudi za 
španske goste

V marcu smo v vrtec dobili prav poseben obisk: goste iz naše pobra-
tene občine iz Španije. Za dobrodošlico smo jim čebelice in medvedki 
zapeli in zaplesali slovensko ljudsko pesem So ptički se ženili. Otroci 
so bili zelo veseli in ponosni, ker so lahko nastopali. Na koncu pa so z 
odprtimi usti poslušali gospoda, ki je nekaj besed spregovoril v španšči-
ni. Seveda se je potrudil in otroke pozdravil v slovenskem jeziku ter na 
koncu z njimi tudi zaplesal nekaj taktov pesmice Čudo, čudo bit!. Obiska 
smo bili zelo veseli, otroci pa se prijaznih gostov z veseljem spominjajo. 

Maja Čuden in Staša Golob

Prišla je pomlad …
Otroci iz skupine Mucki najraje preživljamo dopoldneve v naravi. V bli-

žnjih gozdičkih opazujemo spomladanske cvetice in poslušamo ptičje 
petje. Opazujemo drevesne krošnje, da bi odkrili ptičja gnezda, vendar 
jih ptički še niso spletli. Znamo poimenovati že veliko spomladanskih 
rož. Na gozdnih jasah se zelo radi igramo. Prav nam pride vse, kar najde-
mo: skale, štori, korenine, dračje … Postanemo drvarji, sabljači, detektivi 
in telovadci. O, telovaditi v gozdu je nekaj posebnega! Super je teči po 
gozdni poti, pokriti z listjem. In če za sekundo omagamo, nam zapojejo 
ptički, ki se iz dneva v dan oglašajo z lepšim petjem.

Mucki iz enote Krimček

Popestritev v vrtcu Ig
Zgodaj zjutraj se zaslišijo glasovi v vseh eno-

tah Vrtca Ig. Otroški živžav je vedno glasnejši 
in vzgojiteljice se trudimo, da ga usmerimo v 
veselo in kreativno igro. Zadovoljni otroci so 
srečni otroci. Utrujenost po aktivni igri prema-
gamo s počitkom po kosilu, najstarejšim pa so 
v času pred njim ponujene tudi dodatne obo-
gatitvene dejavnosti, ki jih vodijo strokovne 
delavke. Tudi v dopoldanskem času obogatimo 
program in v mesecu marcu je za to poskrbela 
lutkovna skupina vzgojiteljic. Kar precej delov-
nih srečanj v času, ko vrtec zapre svoja vrata, 

smo namenile postavitvi dveh iger za otroke. 
Postavitev scene, dodelati vlogo vsake igral-
ke, pripraviti kostume, izdelati lutke, pripraviti 
glasbeno spremljavo in še en kup majhnih, a 
vendar pomembnih stvari za dobro predstavo 
zahteva dobro uigrano ekipo. Pravijo, da smo 
vzgojiteljice zelo vsestranske, fleksibilne osebe, 
in to se pri gledališki igri, ki ni naša osnov-
na dejavnost, zelo dobro izraža. Zahvala tudi 
vsem, ki ste pomagale s svojim delom, da sta 
bili naši predstavi uspešni. Letos smo pripravile 
dramsko izvedbo Mojca Pokrajculja za naj-

mlajše skupine, starejše pa smo 
razveselile z lutkami v predstavi 
Luna gre na pot. Zadovoljni in 
žareči so nas nagradili z aplav-
zom, tudi majhna solzica sreče 
je poplačala naš vloženi popol-
danski čas. Na predstavo o luni 
smo v stekleno dvorano povabili 
tudi šolarje. Seveda nismo edine, 
ki se popoldne vračajo v vrtec. 
Nekatere se delovno srečujejo 
ob igranju svojih kitar, udeležu-
jemo se naših aktivov, izobraže-
vanj in še marsičesa, vse to pa 
nam omogoča, da smo pri svo-
jem delu suverene in strokovne.

Erna Maček
Vzgojiteljice so pripravile igrico Mojca Pokrajculja.

Tudi majhni 
zmoremo velika 
dejanja

December je mesec veselja, lepih želja in 
čarobnih dogodkov. V vrtcu se veliko pogo-
varjamo o tem, kako si lahko pomagamo 
in se medsebojno razveselimo, v ta namen 
tudi vsako leto sodelujemo v dobrodelni 
akciji Pezova obdarovanja. V tej akciji smo 
sodelovali že petič in letošnji Objemčki – 
simpatične lutke iz blaga vseh možnih oblik, 
barv in velikosti – so bili namenjeni otrokom 
iz naše občine. Izdelke smo podarili ižanski 
Karitas, ki je v času decembrskih praznikov 
z njimi obdarila otroke iz socialno ogroženih 
družin naše občine.

Predstavnice Karitasa so nas obiskale v 
vrtcu, kjer so jim otroci skupin Mucki, Sovice 
in Žabice pripravili krajši program. Sledilo je 
skupinsko slikanje in predaja Objemčkov. Po 
preverjenih informacijah so naši Objemčki 
razveselili in polepšali praznike malčkom, ki 
si igrač ne morejo privoščiti.

Mateja Janežič

Vrtcu se opravičujemo za nenamerno zamu-
do pri objavi članka. Uredništvo Mostiščarja
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Srečanje skavtov z Iga, Škofljice in Šmarja-Sap 

Kaj imata za skavte skupnega  
Robert Baden Powell in Kekec?

Skavti iz stega Škofljica 1, ki smo se letos povečali za kar lepo 
število članov, smo 22. 2. 2015 rojstni dan našega začetnika pre-
živeli malo drugače. Spoznavali smo ustanovitelja svetovnega 
skavtskega gibanja ter iskali vzporednice z razposajenim Kekcem 
in modrim Vitrancem.

Skupno skavtsko srečanje smo 
v nedeljo, 22. 2. 2015, začeli ob 
15.30 uri pri cerkvi Cirila in Metoda 
na Škofljici. Zbralo se nas je okoli 
40. Vreme nam je malo spremeni-
lo načrte, tako da smo se prestavili 
v župnijske prostore. Začeli smo z 
dvigom zastave, pesmijo in moli-
tvijo. Vsi skavti s karirasto rutko 
okoli vratu smo ponovili svojo 
skavtsko obljubo in ponovno izre-
kli, da bomo izpolnjevali skavt-
ske zakone, služili bližnjemu in 
vsak dan opravili vsaj eno dobro 
delo. Ravno dobrim delom pa 
smo poskušali dati večjo veljavo. 
Naokoli med skavti so v mesecu 
februarju potovala pisma dobrih 

del. Vsak je lahko imel pismo 36 
ur, v tem času opravil dobro delo, 
ga zapisal, nato pa pismo poslal 
naprej. Naši skavti so počeli nasle-
dnje: sestri sta pripravili obilen 
zajtrk, pomagali očistiti kopalnico, 
kidali sneg, s teto spekli torto, 
pomagali atiju v delavnici, sestri 
pri domači nalogi ipd. To akcijo 
bi lahko še bolj razširili in z njo 
podrezali malo globlje, saj dobro 
delo obogati tako tistega, ki dobi 
neko pozornost, kot tistega, ki 
dobro delo opravi. Srečanje smo 
nadaljevali z zabavnim kvizom o 
Robertu Badnu Powellu. Stari in 
mladi skavti so tuhtali, tekmovali 
po skupinah in spoznavali življe-
nje našega začetnika. 

Ste morda vedeli, da je bil sir 
Robert Baden Powell general, ofi-
cir in začetnik skavtskega gibanja? 
Živel je v drugi polovici 19. in v 
začetku 20. stoletja. Bil je doma 
iz Londona, a po svojih vojaških 
in ogledniških uspešnih podvigih 
poznan tudi po Afriki, Aziji in dru-
gje. Zelo zanimiv je bil njegov 
vzdevek: Impesa – volk, ki niko-
li ne spi. Zbiral je mlade fante 
ter jih učil izvidništva in različnih 
veščin preživetja v naravi. Napisal 
je tudi knjigo: Scouting for boys. 
Veliko je k razvoju skavtstva pri-
spevala njegova žena Olave, ki je 
poskrbela, da je med skavte prišel 

tudi nežnejši spol. Baden Powell 
je umrl v Keniji in je pokopan pod 
goro Kilimandžaro. Za seboj je 
pustil globoko sled in skavtstvo 
se je razširilo vsepovsod po svetu. 
Po kvizu smo se prepustili zaigrani 
igrici iz Kekčevih ukan. Naloga 
otrok pa je bila, da s Kekcem in 
Vitrancem rešijo Brinclja iz krem-
pljev Bedanca. Skavti so najprej 
pri pastirjih spoznali različne 
veščine: vozle, stezosledstvo, prvo 
pomoč, ljudske pesmi in plese. Ko 
so te uspešno opravili, so lahko 
rešili Brinclja in se odločili, da 
bodo večkrat ubogali Vitranca kot 
pa Bedanca. Zaključili smo, kot 
se za pravo praznovanje spodobi, 
kar z dvema tortama, ki sta šli 
vsem v slast. Ob koncu smo se 
poslovili in se veselili naslednjega 
skupnega srečanja. 

In končno odgovor na vpraša-

nje: kaj imata skupnega Kekec in 
Baden Powell?

Kekec, Mojca, Rožle ali Brincelj 
je lahko vsak izmed nas s svojimi 
vragolijami, norčijami, posebno-
stjo. Izogibati pa se moramo lako-
mnosti in neprijaznosti Bedanca. 
Ni treba, da rešujemo svet, dovolj 
je že to, da se zavedamo, da lahko 
pripomoremo z majhnimi, a pre-
prostimi dejanji, pozornostjo do 
drugih in z skrbjo do narave. In 
vsi imamo skupnega Vitranca, ki 
nas opominja na naše zakone, na 
to, da si v težavah zažvižgamo, 
pomagamo med seboj. Pa tudi na 
to, da se trudimo pustiti svet za 
spoznanje lepši, kot smo ga pre-
jeli. Ta Vitranc je za skavte: Robert 
Baden Powell, ki je mlade fante 
in dekleta navdušil za skavtstvo! 
ENKRAT SKAVT, VEDNO SKAVT!
Nataša Uršič (Spodbudna čebela)

Sir Robert Baden Powell Skavti iz stega Škofljica 1 med kvizom            Foto: Marko Vidic

Obiskali smo živalski vrt
V ponedeljek, 23. marca 2015, smo imeli učenci 7. razreda 

Osnovne šole Ig naravoslovni dan v Živalskem vrtu Ljubljana.

Pripeljali smo se z avtobusom. 
Ob prihodu v živalski vrt smo se 
razdelili po oddelkih, učenci 7. b 
in 7. c so si šli takoj ogledat živali, 
mi pa smo počakali vodnico.

Kmalu je prišla in nas odpeljala 
v sobo za spoznavanje živali. Prva 
žival je bila grlica. Ptica se je pre-
strašila zaradi množice in naredila 
iztrebek. Pozneje smo jo pobožali. 

Vodnica nam je pokazala njeno 
krilo, ki je zelo lepo. Grlico smo 
imeli tudi na prstu, a priznam, da 
je občutek grozen: kot bi ti nekdo 
v prst zabijal žebljičke. 

Na vrsto je prišla kača. Pitonu 
je bilo ime Rudi. Vsi smo ga lahko 
pobožali. Ko sem se ga dotakni-
la, sem roko hitro umaknila, saj 
sem čutila nekakšno elektriko. 

Vodnica se je pošalila in rekla, da 
ima naelektrene lase. Kače sem 
se dotaknila še enkrat in občutek 
vendarle ni bil tako grozen. Nato 
smo jo lahko imeli za vratom. Bilo 
me je strah, pogledala sem okoli 
sebe in vsi so pričakovali mojo 
reakcijo, ker sem bila prva na vrsti. 

Rekla sem: »Ne, ne bi imela kače 
za vratom.« Vendar vodnica tega 
ni slišala. Spomnila sem se, da 
smo si v vrtcu nekoč že ogle-
dali kače in da se takrat nisem 

bala. Mislila sem si, če sem bila 
pogumna takrat, bom tudi danes 
zdržala. Opogumila sem se in bilo 
je v redu. Ko so vsi moji sošolci 
dobili kačo okoli vratu, smo si 
šli ogledat tigra, volka, medveda, 
slona, opice, leoparda, geparda in 
druge živali.

Strah je v meni vzbudil ljubezen 
do živali. 

Eva Juvančič, 7. a
Mentorica: Barbara Simčič
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Spoznali smo poklic gozdarja.

Dragi otroci!
Pridružite se nam na ustvarjalni delavnici, na kateri 
se bomo spomnili Otona Župančiča in v počastitev 
100. obletnice izida knjige Ciciban izdelali možička 

kopitljačka.

Ustvarjalna delavnica za otroke
MOŽIČEK KOPITLJAČEK,

Knjižnica Ig,
Četrtek, 14. maj 
2015, ob 17. uri

Dream in English
GOOD MORNING GARDEN!

Knjižnica Ig,
sreda, 13. maj 2015, ob 17. uri

Interaktivna dogodivščina v angleškem jeziku, ki 
jo vodi Špela Podkoritnik Mokorel, je namenjena 

otrokom od 3. do 8. leta starosti.

English Mind Lab
WILD FOOD
Knjižnica Ig,

sreda, 6. maj 2015, ob 18. uri

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

Velikonočna delavnica
Pomladni čas vedno prinese 

veliko idej za ustvarjanje okraskov 
za dom. Tudi v Iški vasi smo v 
petek, 27. marca, pripravili pomla-
dno velikonočno delavnico, kjer 
smo izdelovali metulje, čebele in 
pikapolonice, ki že veselo bren-
čijo po domovih naših otrok. 
Vabljeni, da spremljate naše 

delavnice in se jih v prihodnje 
udeležite.

Andreja Zdravje

Poklicni dan

V petek, 20. 3. 2015, smo imeli poklicni dan. Odšli smo na vrt moje 
sošolke Hane, kjer so nas že čakali Hanina mami, oči in moj oči. Hanin 
oči nam je predstavil poklic gozdarja, moj oči pa poklic revirnega goz-
darja. Odkazala in posekala sta drevo. Hanina babica nam je prinesla 
zatemnjeno (varilno) steklo, skozi katerega smo opazovali delni sončev 
mrk. Imeli smo tudi prosti čas za igro in raziskovanje po gozdu. Ko smo 
se vrnili v šolo, nam je učiteljica dala za domačo nalogo zabaven spis z 
naslovom Po poklicu bom … Jaz sem napisala, da si želim postati slikar-
ka in umetnica. Ta dan je bil zelo zabaven.

Urša Črnič, 4. c

Pomlad
Pomlad se prebuja,
pozornost vzbuja.
Rožice na plano hite,
zvončki in trobentice
se soncu prepuste!
Pomlad se prebuja in
ptičke spodbujaaaaa!
Sinička žvrgoli,
vrabec pa se veseli.
Pomlad je tu,
juhu!

Tilen Smole, 7.a

Mama
Moja mama je zaklad,
ki ga moraš imeti rad.
Moja mama je dragulj,
še lepši kot metulj.
Moja mama je mama,
ena sama.

Gaja Modic, 8. b

Mentorica: Barbara Simčič, 
profesorica slovenščine



Domači Club 5 
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Praznik Občine Ig in praznovanje  
njene 20-letnice 

Himna v izvedbi Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Ig in 
Pihalnega orkestra Bežigrad pod vodstvom dirigenta prof. Jožeta 
Kregarja, ki je spremljal tudi prihod narodnih noš in društev s svo-
jimi prapori, je letos naznanila slovesen in praznični večer na Igu. 

Občina Ig praznuje svoj praznik 
21. marca kot spomin na daljne 
revolucionarno leto 1848, ko so 
ižanski puntarji na ta dan napadli 
ižanski grad. In prav ta dan je bil 
leta 1996 izbran za občinski pra-
znik, ki ga je občina prvič obeleži-
la leto dni pozneje.

Letos je bila prireditev še pose-
bej slovesna, saj občina praznuje 
tudi 20-letnico svojega delovanja. 
Slavnostna prireditev, ki je pove-
zana tudi s podelitvijo občinskih 
priznanj, je bila v petek, 20. marca 
2015, v Športni dvorani Ig.

Letošnja prireditev je bila 
namenjena kratkemu sprehodu 
skozi 20 let delovanja občine, ki 

se je začelo pisati 1. januarja 1995. 
Na prvih lokalnih volitvah, ki so 
bile slab mesec pred tem, natanč-
neje 4. decembra 1994, je Ig dobil 
prvega župana. Udeležba na voli-
tvah je bila več kot 60-odstotna, 
zmago pa je v prvem krogu sla-
vil Ciril Podržaj, ki je bil na čelu 
občine prvih osem let njenega 
delovanja. 

Po kratkem uvodu je vse 
zbrane nagovoril župan Janez 
Cimperman in na začetku še prav 
posebej pozdravil naše goste iz 
pobratenih mest v Španiji, ki so se 
udeležili naše prireditve. V svojem 
govoru je posebej izpostavil oble-
tnico in zgodovino tega podkrim-

skega prostora, ki so mu pečat 
vseskozi dajali ljudje, ki tu živijo 
vse od dobe koliščarjev dalje. Med 
drugim je tudi omenil, da letos 

praznujemo tudi 140 let od odkri-
tja prvih kolišč na Ljubljanskem 
barju, in nenazadnje smo od leta 
2011 z dvema odkritima koli-

Folklorna skupina KD Groblje

Temperamentni španski ples

Mladinski pevski zbor OŠ ig je zapel uspešnico Waka Waka.



Društvo ZapotokMoški pevski zbor 

Janez RupertIvan ŽagarJulijana Peršič

Šahovski klub Ig
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ščema tudi uvrščeni na Unescov 
Seznam svetovne dediščine v 
skupni nominaciji šestih držav. 
Ne samo koliščarji, naš ižanski 
prostor so močno zaznamo-
vali tudi Rimljani, v 19. stoletju 
ižanski puntarji in pozneje obe 
vojni. Nagovor se je nadaljeval s 
kratko predstavitvijo zgodovine 
Občine Ig od leta 1995 dalje, ko 
je župan Ciril Podržaj prevzel vod-
stvo takrat izredno 'podhranjene' 
občine. Po 20 letih »smo lahko na 
prehojeno pot ponosni, saj smo 
ena od nadpovprečno razvitih 
občin v Sloveniji«, je dejal župan. 
Končal je z mislijo, da moramo še 
veliko postoriti, če želimo, da nam 
bo še lepše, da pa je bilo teh 20 
let uspešnih, se je župan zahvalil 
vsem, tako občanom in občan-
kam, šoli, vrtcu, društvom, prav 
posebna zahvala je šla gasilcem 
in civilni zaščiti ter vsem podje-
tnikom, podjetjem in kmetoval-
cem, ki so tudi s svojim delom 
in prispevkom veliko pripomogli 

k razvoju občine. Župan Janez 
Cimperman je končal z beseda-
mi: »Občina Ig je na pravi poti, 
njen nadaljnji razvoj pa je močno 
odvisen tudi od finančne pogače, 
ki jo vlada namenja lokalni samo-
upravi.« Zaželel je še »Srečno v 
naslednjih dvajsetih«.

V nadaljevanju programa 
se je začel kratek zgodovin-
ski sprehod po obdobjih župa-
na Cirila Podržaja (1994−1998, 
1998−2002), nato še po obdo-
bjih pod županom Janezom 
Cimpermanom (2002−2006, 
2006−2010, 2010−2014). Vse pa 
je bilo podkrepljeno s fotografija-
mi na platnu. Med posameznimi 
obdobji so za kulturno popestri-
tev poskrbeli najmlajši iz Vrtca Ig 
– skupina Ptički pod vodstvom 
vzgojiteljic Milene Mikec in Maje 
Golob s prisrčno deklamacijo 
Naša občina praznuje. 

Folklorna skupina KD Groblje iz 
Domžal, ki jo vodi Nevenka Unk 
Hribovšek, je predstavila gorenj-

ske plese, sledil je nastop skupine 
Club 5, ki jo sestavljajo domači-
ni Brane, Ciril, Roman, Tomaž in 
Stane, ki v zadnjem letu beležijo 
že kar nekaj nastopov. 

Sledil je nastop Moškega pev-
skega zbora Ig, ki je po dveh 
odpetih pesmih kar ostal na odru, 

kajti vrhunec večera se je začelo 
s podelitvijo priznanj Občine Ig. 
Kot prvi je priznanje iz rok župa-
na prejel Moški pevski zbor ob 
30-letnici delovanja.

Priznanja Občine Ig so prejeli 
še: Društvo Zapotok ob 10-letni-
ci delovanja, Šahovski klub Ig 

Letna razstava in dobrote Društva žena in deklet na podeželju Ig

Dobitniki priznanj Občine Ig



Športna ekipa leta 2014

V imenu CUDV Draga je Zlato plaketo prevzela 
direktorica Valerija Bužan.

Športnik leta 2014

Častni občan je postal Javier Cáseres Espejo.Dobitnik Zlate plakete Janko Purkat
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Skupinska fotografija vseh letošnjih nagrajencev; obrazložitve priznanj v celoti si lahko preberete na spletni strani www.obcina-ig.si.

ob 10-letnici delovanja, Julijana 
Peršič za dolgoletno likovno 
ustvarjanje, Ivan Žagar za dol-
goletno aktivno delo pri razvoju 
kraja in Janez Rupert za aktivno 
sodelovanje pri razvoju gasilstva 
v kraju.

Po simpatičnem nastopu 
Mladinskega pevskega zbora OŠ 
Ig s pesmijo Waka Waka je sledi-

la podelitev priznanj najboljšim 
športnikom v letu 2014, podelitev 
zlatih plaket Občine Ig in podeli-
tev naziva Častni občan Občine Ig.

Naziv športnik leta 2014 je pre-
jel Lovro Kramberger za dosežke 
v karateju, naziv športna ekipa 
leta 2014 pa je pripadel rokome-
tni ekipi starejših dečkov B – 
letnik 2000 in mlajši ŠD Mokerc 

Ig za izjemne dosežke v letu 2014.
Zlato plaketo Občine Ig sta 

prejela Center za usposablja-
nje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič, Draga ob 30-letnici 
delovanja ter Janko Purkat za 
posebne zasluge in prispevek 
pri prepoznavnosti Občine Ig ter 
aktivno sodelovanje v družbenih 
dejavnostih.

Za vrhunec prireditve pa je 
župan podelil še najvišje prizna-
nje naziv Častni občan Občine Ig, 
ki ga je letos prejel Javier Cáseres 
Espejo, eden od pobudnikov 
pobratenja Občine Ig z dvema 
krajema v Andaluziji Escaceno del 
Campo in Paterno del Campo ter 
soustanovitelj slovensko-andalu-
zijskega društva ElSolvenia.
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Naša občina praznuje
Ob 20-letnici, prazniku naše 

Občine Ig, smo nastopali otroci 
Vrtca Ig iz skupine Ptički na kul-
turni prireditvi v Osnovni šoli Ig. 

Z velikim veseljem smo z otro-
ki priredili pesem in se naučili 
deklamacijo o naši občini.

Vadili smo kar nekaj dni in pili-

li pesem, da smo jo lahko tako 
suvereno predstavili gledalcem 
in poslušalcem. Na koncu smo 
poželi velik aplavz in bili veseli, 

da smo lahko sodelovali na tako 
lepi kulturni prireditvi. Z vese-
ljem pridemo še.

Skupina Ptički 

Župan se je na koncu slovesno-
sti z majhno pozornostjo − šop-
kom rož − zahvalil tudi sodelavki 
Bojani Birsa za njeno 20-letno 
delo na področju financ v občin-
ski upravi. Čestitki se pridružuje-
mo tudi preostali sodelavci.

Za prijetno nadaljevanja večera 
je poskrbelo KUD Luna Gitana iz 
Ljubljane in KUD Luna Flamenca 
iz Kopra s plesom sevillanas, ki 
izhaja iz krajev, od koder prihaja 
letošnji častni občan – Andaluzije 
v Španiji. Flamenko je strast, emo-

cija, način življenja … vse to so 
pokazale plesalke, ki jih navdušu-
je njegova prvobitnost, globina, 
prostranstvo izraza, hipnotičnost 
ritma, lepota giba, moč pogleda 
in skrb za ohranjanje tradicije te 
andaluzijske folklore.

V dvorani je v času prireditve 
Društvo žena in deklet na pode-
želju Ig pripravilo redno letno raz-
stavo svojih izdelkov. Pridne roke 
žena in deklet iz društva pa so pri-
pravile tudi pogostitev za vse ude-
ležence in obiskovalce prireditve.

Obiskovalci so si lahko ogledali 
tudi razstavo nagrajene slikarke 
Julijane Peršič.

Povezovalka letošnje prireditve 
je bila Monika Tavčar, pri branju 
obrazložitve v španskem jeziku za 
častnega občana pa ji je pomagala 
učenka OŠ Ig Marjetka Zupan. Za 
pomoč pri podeljevanju priznanj 
se zahvaljujemo Martini Pucihar 
in zahvala tudi skupini narodnih 
noš za sodelovanje na prireditvi. 
Za lepo spomladansko scensko 
ozadje na prireditvenem prostoru 

so poskrbele vzgojiteljice iz Vrtca 
Ig, za kar se jim zahvaljujemo. 
Hvala tudi vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k pripravi in obliko-
vanju letošnjega še prav posebej 
slovesnega praznovanja občin-
skega praznika, ter Maji Zupančič 
za pomoč pri pripravi gradiva. 
Hvala vsem nastopajočim, ki ste 
s svojim nastopom obogatili naš 
praznik.

Marica Zupan
Foto: Boštjan Kovač

Občina naša zdaj že praznuje,
kaj naj ji damo,

saj njenih misli sploh ne poznamo?
Dajmo ji pesem,

našo Zdravljico in velikansko sladko potico.

Vsa ta darila je odklonila
in nas ljubeče nagovorila:

»Dajem vam hrano za preživetje,
širna prostranstva,

zrak in zavetje.«
Vsak, ki zastruplja moj čudežni vrt.

Sploh ni prijazen, je revež potrt.

Na letošnji proslavi ob občinskem prazniku sem 
prejela priznanje za dolgoletno likovno ustvarjanje.

Najlepše se zahvaljujem vsem članom Občinskega 
sveta Občine Ig, ki so sklep o priznanju izglasovali, 
županu Janezu Cimpermanu, predsednici Društva 
Fran Govekar Ig Alenki Jeraj, ki me je predlagala za 
priznanje, ter vsem kolegicam in kolegom likovne 
skupine, ki so se s predlogom strinjali.

Hvala tudi vsem, ki ste mi iskreno čestitali.
Prejeto priznanje mi je v veselje in ponos ter me 

zavezuje k še boljšemu delu v prihodnje.

Julijana Peršič

Rad bi se vam prisrčno zahvalil za čast in 
pozornost, ki sem ju bil deležen s podeli-
tvijo zlate plakete Občine Ig. Moje aktivno-
sti, ki so navedene v obrazložitvi, so prišle 
spontano. Zasluge za njihovo realizacijo si 
delijo tudi moja družina in prijatelji, ki so mi 
tako ali drugače pomagali pri pohodniških 
podvigih. Ponosen sem, da sem doma pod 
Krimom, in to ves čas izkazujem. Držim se 
načela, da ne zanikam svojih korenin, ven-
dar se vedno skušam čim bolje prilagoditi 
okolju, kamor pridem ali pa sem tam. Izvor 
mojega uspeha v pohodništvu je v tem, 

da sem se osredotočil na stvar, ki sem si jo 
zadal doseči – na mojo pot – in se ne oziram 
na druge velikokrat nepomembne stvari. 

Vesel sem tudi, da je postal naš častni 
občan Javier Cáseres Espejo. Z njim sem se 
imel priložnost spoznati že pred prihodom 
v Španijo, še bolj pa ob koncu moje poti do 
pobratenih krajev. Lepo se je bilo ponovno 
srečati in družiti s tako enkratno osebnostjo. 
Hvala vsem, ki ste podprli predlog TD Krim 
in PD Krim, ter za vse vaše iskrene čestitke.

Janko Purkat

Zahvali nagrajencev

Foto: Boštjan Kovač
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Turistično informacijska pisarna
Od oktobra 2010, ko smo odprli 
stalne razstave in TIP, nas je obi-
skalo že več kot tri tisoč obisko-
valcev – od upokojencev do vrtič-
karjev in šolarjev. Tega smo zelo 
veseli, in če si naših razstav še 
niste ogledali, vljudno vabljeni! 
Sodelujemo z različnimi instituci-
jami – SAZU, Inštitutom za arhe-
ologijo, Slovensko komisijo za 

UNESCO, KP Ljubljansko barje, 
Mestnim muzejem in galerijami 
Ljubljana, Narodnim muzejem 
Slovenije, domačo in sosednjimi 
občinami. 
Od 1. aprila 2015 bo Turistično 
informacijska pisarna odprta ob 
vikendih, in sicer: 
• sobota in nedelja od 9.00 do 

12.00

V sodelovanju z arheologom dr. 
Antonom Veluščkom (ZRC SAZU, 
Inštitut za arheologijo) smo pripra-
vili zanimivo razstavo o prvih pre-
bivalcih Ljubljanskega barja koli-
ščarjih. Na razstavi lahko vidite tudi 
replike najpomembnejših najdb, 
ki jih je na koliščih ob Ižanski cesti 
1875 izkopal Karl Dežman. 
Družina Kržič, Janez in Majda, izde-
lujeta različne makete. Ena najbolj 
zanimivih je maketa koliščarske-
ga naselja, ki je nastala po knji-
gi dr. Antona Veluščka Koliščarji 
in prikazuje življenje nekdanjih 
prebivalcev Ljubljanskega barja. 

Maketa je del stalne razsta-
ve Koliščarji z Velikega jezera v 
Mladinskem domu na Igu. 

Vljudno vabljeni k ogledu!
Za organizirane skupine je ure-
jeno vodenje po razstavah tudi 
zunaj delovnega časa. Najave na: 
040/867-393.

V pisarni lahko kupite pobarvan-
ko Koliščarji z Velikega jezera, knji-
go dr. Antona Veluščka Koliščarji, 
koliščarski med, turistične spo-
minke, majice ter druge izdelke. 

Društvo Fran Govekar Ig

Atraktivno!
Na ogled je koliščarsko naselje,  
izdelano iz lego kock. Izdelal ga je Vedran Šubic.

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
Obiščite nas!

Več informacij najdete na www.vdezelikoliscarjev.si.

D O B R O  J E  V E D E T I

Zaščitite svojega ljubljenčka in  
s tem tudi svojo družino

Bližajo se toplejši meseci, z njimi pa veselo druženje z našimi 
ljubljenčki v naravi. Žal v tem času postanejo aktivni tudi bolhe, 
klopi in drugi zunanji zajedavci, zato je prav, da ljubljenčke pred 
njimi zaščitimo.

Bolhe imajo zanimiv razvojni 
krog

Ali ste vedeli, da odrasle bolhe, 
ki jih vidimo na živali, predstavljajo 
le 5 % vseh bolh? Preostalih 95 %  
bolh je v obliki jajčec, ličink in 
bub razseljenih po vsem bival-
nem prostoru ter povsod tam, kjer 
se zadržujejo psi in mačke. Vsaka 
bolha, ki jo opazimo na živali, 
pomeni veliko razvojnih oblik v 
okolici. Pri zdravljenju bolhavosti 
je zato pomembno, da uporabi-
te zdravilo, ki deluje na odrasle 
bolhe in druge razvojne oblike, ki 
so v okolici živali. Ključno je tudi, 
da zdravite vse pse in mačke v 
gospodinjstvu.

Klopi so aktivni, če so zunanje 
temperature višje od 5 °C

Klopi so nevarni zunanji zaje-
davci, s katerimi se srečujemo 

od zgodnje pomladi do pozne 
jeseni. Skrivajo se pod listjem, v 
travi, gosti podrasti in grmovju 
ter čakajo na gostitelja. Bolj kot 
klopi so nevarne številne bolezni, 
ki ji prenašajo. Pri psih in mačkah 
so najpogostejše borelioza, babe-
zioza in erlihioza. Vsako leto vse 
več ljudi zboli za boreliozo, naj-
več v poletnih mesecih. Prav nič 
drugače ni pri hišnih ljubljenčkih, 
zato je ključno, da psa po vsakem 
sprehodu temeljito pregledamo, 
ali ima klope. Najpogosteje jih 
najdemo na glavi, za ušesi, na 
vratu in manj dlakavih predelih 
(pod pazduho, v dimljah).

Za odpravo bolh in klopov 
imamo rešitev tudi v lekarni. To 
so zdravila v obliki kožnih kapljic 
z delovanjem na bolhe, klope 
in uši. Uničujejo odrasle bolhe, 
jajčeca in ličinke bolh na živa-

li in v njeni okolici. Kombinacija 
fipronila in S-metoprena je ena 
od najbolj preizkušenih za odpra-
vljanje zunanjih zajedavcev pri 
psih in mačkah ter za zaščito pred 
njimi. Posebno oblikovana pipeta 
omogoča hiter, preprost in varen 
nanos zdravila na kožo živali. 
Ta sredstva so varna za pasje in 
mačje mladiče od 8. tedna sta-
rosti dalje ter tudi za breje živali 
in živali v laktaciji. Na voljo je v 
štirih različnih jakostih za pse ter 
eni jakosti za mačke in dihurje.

Nevarne trakulje in črevesne 
gliste 

Trakulje in črevesne gliste niso 
nevarne samo za živali, ampak 
tudi za ljudi, zlasti za otroke. 
Mačke ali psi se lahko zdijo popol-
noma zdravi, v sebi pa nosijo 
zajedavce. Pri nekaterih živalih, 
zlasti pri mladičih, lahko zajedavci 
povzročajo številne nevšečnosti, 
med drugim napet trebuh, drisko, 
bruhanje, slabokrvnost, dihalne 
motnje in celo slepoto. Vsi našteti 

simptomi se lahko pojavijo tudi 
pri ljudeh, predvsem pri otro-
cih, ker se okužijo prek hišnega 
ljubljenca. Za učinkovito zaščito 
ljudi in živali je potrebna redna 
dehelmentizacija. Psa ali mačko 
razglistite vsaj štirikrat na leto, na 
tveganih območjih (območja, kjer 
so otroci, skupna dvorišča) pa se 
priporoča razglistenje enkrat na 
mesec. Za preprosto in hitro zati-
ranje glist in trakulj priporočamo 
antiparazitike, ki učinkovito delu-
jejo na najpomembnejše zajedav-
ce pri psih. V lekarnah svetujemo 
take, ki so sestavljeni iz treh učin-
kovin, saj med seboj delujejo še 
močneje.

Naše druženje z živalmi je lahko 
sproščeno in varno, če smo ozave-
ščeni. V vaši Lekarni Ig vam svetu-
jemo pri izbiri ustreznih zdravil in 
njihovi varni uporabi. Na voljo so 
brez veterinarskega recepta.

mag. Simona Vučko Mole, 
mag. farm., spec.,

Lekarna Ig
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Ohranitev barjanskih oken in  
kraških kalov z evropskim projektom

Na južnem obrobju Ljubljanskega barja se ob robovih vršajev 
pojavljajo tako imenovana barjanska okna ali retja. Njihov nasta-
nek je posledica vodnega pritiska v vodonosnih plasteh. To so izviri 
v obliki krožnih kotanj, pogosto podobni večjim lužam ovalne obli-
ke, zaradi česar so jih domačini poimenovali 'okna'. 

Ti izviri so pomembna geomor-
fološka naravna dediščina, ki jo v 
Sloveniji in tudi v širšem prostoru 
zelo redko srečamo. V 19. stoletju 
so bila barjanska okna številčnej-
ša, bilo pa je tudi nekaj večjih, 
podobnih malim jezercem. Zaradi 
osuševanja barja, gradnje meli-
oracijskih jarkov, črpališč pitne 
vode v Borovniškem in Iškem 
vršaju pa tudi zaradi nekaterih 
sušnejših let so številna izginila, 
saj je našteto vzrokov povzročilo 

znižanje gladine podzemne vode. 
Danes so prisotni samo še večji 
izviri.

V preteklosti so imela barjan-
ska okna širši pomen, saj so bila 
bistveno bolj vodnata kot danes. 
O njih je pisal že Valvasor, podrob-
neje jih je raziskoval Karl Dežman, 
kustos Deželnega muzeja, ki 
konec 19. stoletja našel ostanke 
ižanskih kolišč. 

Z vidika nastanka so kraški kali 
povsem drugačen pojav, saj so 

deloma posledica kopičenja vode 
na nepropustni glineni podlagi, 
še bolj pa človekove dejavnosti. 
Na krasu so kali pomemben vir 
vode, še posebej so pomemben 
vir pitne vode za ljudi in za živi-
no, za namakanje polj in gašenje 
požarov. Nekdaj so jih varovali 
kot največji zaklad, zdaj pa je 
njihova vloga s spremembami v 
načinu življenja in kmetovanja za 
ljudi vse manjša, kali so zapušče-
ni, zaraščeni in presahli, obenem 
pa, podobno kot barjanska okna, 
tudi občasna odlagališča smeti, 
ob katerih najbolj uspevajo tuje-
rodne invazivne rastline.

Da bi preprečili nadaljnjo degra-
dacijo teh dragocenih vodnih 
biotopov, so slovenski in hrvaški 
partnerji na Operativni program 
teritorialnega sodelovanja med 

Slovenijo in Hrvaško 2007−2013 
prijavili projekt z naslovom Lokna 
− ohranitev in promocija vodnih 
biotopov: kali in barjanska okna 
za prihodnost. Projekt je bil odo-
bren, v njem pa kot partnerji sode-
lujejo: Javna ustanova Priroda iz 
Reke (Primorsko-Goranska župa-
nja), občina Krk na otoku Krku, 
Krajinski park Ljubljansko barje 
in Geodetski inštitut Slovenije iz 
Ljubljane. V 15 mesecih trajanja 
projekta bo po skupni metodo-
logiji izvedena inventarizacija 
barjanskih oken na Ljubljanskem 
barju in kalov na otoku Krku ter 
popisana flora in favna v in okoli 
njih. Tako bo dodatno uteme-
ljen njihov pomen življenjskega 
prostora za mnoge rastlinske in 
živalske vrste. Na podlagi popisa 
stanja bodo tako na teh vodnih 
telesih izvedena sanacijska dela 
(predvsem čiščenje odpadkov), tri 
okna in trije kali pa bodo urejeni 
in označeni za obisk ter povezani z 
učno potjo. Vsi podatki o oknih in 
kalih bodo vneseni v interaktivno 
podatkovno bazo in prikazani na 
interaktivnem prostorskem porta-
lu, ki bo na razpolago nadaljnjim 
raziskovalcem in drugim uporab-
nikom. Promocija je pomemben 
del projektnih aktivnosti, saj želi-
jo partnerji doseči boljšo prepo-
znavnost teh naravnih fenome-
nov, predvsem pa poudariti nji-
hov pomen tako za ljudi kot za 
naravo. Boljše poznavanje vodi 
do večjega razumevanja in spre-
membe odnosa ter obnašanja 

Mereke pri Iški Loki so skupina barjanskih oken, kjer je  na pomlad najti mreste 
številnih vrst dvoživk.

Kal Kolitovica na Krku, kjer kalom pravijo lokve − iz kombinacije besed lokev in okna je nastal tudi akronim projekta Lokna.

Enžutovo retje pri Paku je ograjeno, da bi preprečili odlaganje odpadkov. 
Barjanska okna niso prepoznana kot naravna posebnost, zato so številna zasuta 
z gradbenimi odpadki in drugim materialom. 

 

Krajinski park Ljubljansko barje_logo_cb.pdf   22.9.2010   13:15:59
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Nepal – potopisno predavanje Špele Kristan
Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje je v januarju 2015 

v prostorih RTC Zapotok gostilo Špelo Kristan, zdravnico, članico 
gorske reševalne službe in vodnico lavinskih psov. Na potopisnem 
predavanju je Špela navzoče s pomočjo videopredstavitve popelja-
la na južno stan Himalaje, v gorati Nepal, kamor je večkrat zahajala. 
V zakotni gorski vasici Chyalsa, kjer živijo prebegli Tibetanci, je 
postavila malo ambulanto. Na predavanju sta se ji pridružila še 
dva meniha iz budističnega samostana v Chyalsi, ki sta na povabilo 
Špele obiskala Slovenijo. Maja Kristan je zvočno zaokrožila večer z 
gong kopeljo in tako predstavila še eno starodavno azijsko kulturo.

Bela zdravnica
Špela nam je povedala, da je 

že od mladih nog  rada zahajala 
v gore. Po končanem študiju na 
Medicinski fakulteti pa so se zače-
la njena potovanja v skrajni sever-
ni del indijske podceline, v gorati 
Nepal. Pred skoraj štirimi desetle-
tji  je kot zdravnica prvič odšla v 
Nepal s slovensko odpravo pod 
vodstvom Aleša Kunaverja. Tudi 
poznejše odprave je spremljala 
kot zdravnica, saj je prva pomoč 
pri poškodbah alpinistov nad-
vse dobrodošla. Nemalokrat  je  
reševala življenja in sodelovala 
pri iskalnih akcijah ponesrečenih 
alpinistov. Na trekinge je odha-
jala s prijatelji, nekajkrat pa se 
je odpravila tudi sama. Na svo-
jih potovanjih je vedno poma-
gala kot zdravnica. V Nepalu je 
zdravstvena oskrba predvsem 
po goratih območjih zelo slaba. 
Zdravniki so oddaljeni tudi več ur 

hoda. Takoj se je po zakotnih gor-
skih vasicah razvedelo, da je prišla 
bela zdravnica. Tako so jo poi-
menovali, mlado belko, z dolgimi 
svetlimi lasmi, oblečeno v bela 
oblačila. Špela nam je zaupala, 
da so jo enkrat celo ugrabili, pod 
pretvezo, da stara ženica nujno 
potrebuje zdravnika. Izkazalo se 
je, da sin potrebuje ženo, v vasi pa 
bi prav prišla tudi zdravnica. Pred 
neželenim  zakonom so jo rešili 
prijatelji.

Bolnišnica na koncu vasi
Kot zdravnica je imela veliko 

tesnejših stikov z domačini, nam 
je razlagala Špela. Spoznala je nji-
hov način življenja in mišljenja. 
Spoznala je budizem, religijo, ki 
ima popolnoma drugačen pogled 
na življenje od našega. Spoznala je 
njihove potrebe in želje. Življenje 
teh ljudi, ki so po rodu Tibetanci 
in že zelo dolgo živijo v Nepalu, 
je trdo in težko, a so kljub temu 

gostoljubni in veseli ljudje. Rodila 
se je ideja, da bi v zakotni gorski 
vasici Chyalsa, kjer živijo prebegli 
Tibetanci, zgradili malo ambulan-
to. V vasici je majhen samostan s 
15 do 20 mladimi menihi, tam je 
tudi tibetanska šola s 140 otro-
ki, a vasica je bila do nedavnega 
brez prave medicinske oskrbe. 
Špela je idejo zaupala predstoj-
niku samostana in leta 2011 se 
je začela gradnja na zemljišču, ki 
ga je odstopil samostan. V letu 
2014 je bila gradnja ambulante 
končana in predana domačinom. 
To je nedvomno velik dosežek in 
Špela si zasluži vse pohvale za 
pogum, ki ga je zbrala na tisoče 
kilometrov oddaljeni strani neba. 
Špelino razumevanje in sočutje 
se je udejanjilo in zasijalo na tem 
delu strehe sveta. Velik aplavz 
poslušalcev je bila majhna nagra-
da za ta dosežek.

Tradicionalna azijska kultura
Meniha iz budističnega samo-

stana v Chyalsi, ki ju je Špela gosti-
la v Sloveniji in sta z njo prišla tudi 
v Zapotok, sta navzočim ob koncu 
predavanja podala nekaj misli o 
budistični filozofiji življenja. To 
ni le religija, je kultura, je način 
življenja, ki izraža edinstveno har-
monijo duhovnega in posvetnega 
življenja. Kultura, ki je v svoji tisoč-
letni tradiciji sožitja z naravo izo-
blikovala duhovne vrednote str-
pnosti, miroljubnosti in sočutne 

naravnanosti do vseh živih bitij. 
Po filozofiji budizma je življenje 
na tem svetu vzročno pogojeno. 
Naša dejanja, zavestna ali podza-
vestna, prežeta s pozitivnimi ali 
negativnimi mislimi, vplivajo na 
našo prihodnost. Posledice nas 
slej ko prej doletijo. To je preprost 
zakon vzroka in posledice. 

Po razlagi budističnih meni-
hov smo se predali še krajši gong 
zvočni kopeli, ki jo je izvedla 
Špelina sestra Maja Kristan. Maja 
sicer redno enkrat mesečno izva-
ja gonganje v RTC Zapotok, za 
nekatere pa je bilo občutenje tega 
vesoljnega zvoka novost. Zvok je 
najbolj značilen del starodavne 
azijske kulture, je medij, ki delu-
je na različnih ravneh realnosti. 
Zvoki, ki jih proizvajajo gongi, 
predstavljajo dopolnilo notra-
njim zvokom, ki jih zaznavamo v 
telesu v stanju popolne mirnosti. 
Poniknili smo v zvok, se mu pre-
dali in zdelo se je, da postopno v 
nas vstopa celo vesolje.

Nepal, Špelino pestro življenje 
in njeni vtisi iz skrajnega severne-
ga dela Indije nas je tako navduši-
lo, da bi se nekateri najraje podali 
kar z njo, ko se bo naslednjič že 
kljub svojim zrelim letom spet 
podala v Himalajo.  

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje,

Društvo Zapotok

Bolnišnica dr. Kristanove

Špela in Maja Kristan z budističnima menihoma

do naravne dediščine, kar je tudi 
temeljni namen projekta.

Ciljne skupine so predvsem 
domačini in mladina, za katere 

bodo organizirane tudi delav-
nice in zaključna ekskurzija 
− otroci z barja bodo obiskali 
otok Krk, otočani pa Ljubljansko 

barje. Ob odprtju učnih poti na 
Ljubljanskem barju in na Krku bo 
na ogled tudi razstava fotografij, 
ki bodo nastale ob terenskem raz-

iskovanju oken in kalov.
Barbara Zupanc,

Krajinski park Ljubljansko barje

S V E T  O K O L I  N A S



Keramičen vrček z Dežmanovih kolišč 
Foto: Matija Lukić
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Barje, ali te poznam

O Dežmanovem raziskovanju kolišč pri 
Studencu (Igu) in novejša odkritja

Letos poleti bomo praznovali 140. obletnico odkritja kolišč pri 
Igu, ki jih je raziskal Karl Dežman. Kolišča pri Igu, ki so vključena v 
skupino kolišč, vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine, so 
ena izmed najpomembnejših in najbolj slavnih najdišč naše koli-
ščarske kulturne dediščine. 

Do odkritja ižanskih kolišč je pri-
šlo julija leta 1875, ko so ob čišče-
nju jarkov vzdolž ižanske ceste 
naleteli na kole in raznovrstne 
najdbe. O najdbi je Martin Peruzzi, 
takratni odbornik cestnega odbo-
ra, takoj obvestil Kranjski deželni 
muzej v Ljubljani. Na odkritje se je 
odzval Karl Dežman (Deschmann), 
muzejski kustos, ki mu je v dobrem 
tednu uspelo organizirati in začeti 
prva arheološka izkopavanja, izve-
dena na Kranjskem, na območju 
ledin Kepje in V Partih. Odkritje je 
že nekaj dni po začetku raziskav 
pritegnilo pozornost predvsem 
dveh takratnih časopisov − 
Laibacher Tagblatt in Slovenski 
narod –, v katerih zasledimo več 
člankov ter krajših prispevkov o 
poteku izkopavanj, odkritih najd-
bah in tudi drugih zanimivostih o 

raziskavah. V časopisu Slovenski 
narod zasledimo npr. v dveh avgu-
stovskih številkah podatek o kraji 
najdb z območja raziskav.

S pregledovanjem starih virov 
smo odkrili tudi eno izmed naj-
starejših slovenskih upodobi-
tev kolišč, objavljeno v mladin-
skem časopisu Vrtec leta 1876. 
Upodobitev iz Vrtca pa je bila 
povzeta po ilustraciji, ki jo je 
Keller objavil že leta 1854 v okviru 
svoje publikacije kolišč iz Švice 
Die keltischen Pfahlbauten in den 
Schweizerseen. 

Z izkopavanji, ki so se nada-
ljevala še v naslednjih letih 1876 
in 1877, je Dežman na območju 
severno od Iga odkril vsaj tri koli-
ščarske naselbine, ki jih stroka 
pozna kot I., II. in III. Dežmanovo 
kolišče. Odkritje je pritegnilo 

pozornost širše arheološke srenje 
iz cele Evrope. Več strokovnjakov 
si je od takrat prišlo ogledat in 
preučevat najdbe. Še danes so 
te najdbe ene izmed ključnih za 
preučevanje materialne kulture 
pozne bakrene in zgodnje brona-
ste dobe. V preteklem letu so bile 
opravljene nove raziskave mate-
riala z Dežmanovih kolišč, med 
katerimi je tudi natančen pregled 
in dokumentiranje vseh keramič-
nih najdb, ki so danes hranjene v 
Narodnem muzeju Slovenije. 

Z novimi raziskavami, ki so 
vključile tudi analizo vseh napisov, 
zapisanih skozi čas na najdbah, bo 
možno ponovno nekatere poso-
de pripisati določenemu kolišču. 
Najdbe so bile namreč že konec 19. 
stoletja združene glede na njihove 
oblikovne značilnosti in s tem se 
je podatek o njihovi natančni legi 
izgubil vse do danes. Opravljeni 
so bili tudi preizkusi z namenom 
ugotoviti, kako so okrašene neka-

tere posode z Dežmanovih kolišč. 
Rezultate eksperimentov si lahko 
ogledate na začasni razstavi Odtisi 
v preteklost, ki je postavljena v avli 
Narodnega muzeja Slovenije do 5. 
maja 2015. 

Elena Leghissa,
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU

Izsek iz časopisa Slovenski narod z dne 18. 8. 1875 o kraji najdb iz izkopavanj 

Ilustrirana reprodukcija kolišč, objavljena v mladinskem časopisu Vrtec leta 1876

Ilustrirana reprodukcija kolišč v Švici po Kellerju

V sklopu predavanj Barje, ali te poznam 
vabimo na predavanje

Dolga je cesta od nomada do mesta.
Svet živali v življenju prazgodovinskih  

prebivalcev Ljubljanskega barja
Predaval bo dr. Borut Toškan (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU).

Predavanje bo v četrtek,  
23. aprila 2015, ob 19.00  
v Gostilnici Furman na Igu.
Vabljeni!

Rogovje 
jelena je bilo v 
prazgodovini 
zelo 
pomembna 
surovina.
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Rekordna udeležba na prikazu obrezovanja 
sadnega drevja

Čebelarsko društvo Ig je tudi letos pripravilo prikaz obrezovanja 
sadnega drevja, namenjen tako članom društva kot nečlanom. Čez 
60 udeleženk in udeležencev se je zbralo tistega vetrovnega in hla-
dnega 5. marca. Prikaz je letos že petič vodil Roman Mavec. 

Ob splošnih napotkih in pri-
kazih, kako se lotiti obrezovanja 
posamezne vrste sadnega drevja, 
smo se sprehodili po sadovnjaku. 
Nekatera drevesa so nam bila že 
znana – mdr. smo pogledali, kaj 
je naredila mlada breskev, o kateri 
sem pisal lani in predlani. Potem 
ko jo je Roman obrezal, je razložil, 
da lahko letos pričakujemo prvo 
gajbico sočnih plodov. Cvetnih 
popkov je na obrezanem drevesu 
ostalo več kot 100, a bo plodiče, 
ko se približajo velikosti žogice za 
namizni tenis, treba odtrgati. 20 
do 30 plodov bo pravo število, ki 
sme ostati. 

Obnovitev stare krošnje
Roman vsako leto izbere eno 

posebnost, ki jo podrobneje pri-
kaže. Letošnja je bila obnavljanje 
stare krošnje. Pela je motorna 
žaga. Zaradi neznanja puščamo 
drevesom, da rastejo bolj ali manj 
po svoje. Sadno drevo z leti obliku-
je votlo krošnjo. Notranje veje se 
zaradi sence posušijo, rodnost se 
seli na obrobje krošnje. Če je drevo 
visoko, kot je češnja, so ti plodo-
vi za nas nedosegljivi. Roman se 
rad pošali, da sadjarimo za škor-
ce. Prikazal je, kako z motorno 
žago obdelati češnjo in jablano. 
Ta drevesa bodo pognala odganj-
ke, krošnja bo pomlajena. Lahko 
jo bomo na novo oblikovali, naša 
težnja naj bo vretenasta krošnja.

Vse to je lepo in prav, a ko 
smo v sadovnjaku sami, se bojimo 
drastično poseči v krošnjo. Kaj če 
naredimo napako in se bo drevo 
namesto pomladilo posušilo? 
Edino je v sadovnjaku in še tako 
lepo rodi, zato raje ne naredimo 
nič oz. premalo. Roman svetuje, 
da je stara drevesa najbolje izru-
vati in posaditi nova. A to pomeni, 
da bomo pet, šest let brez tega 
sadeža. In spet čakamo in ne nare-
dimo nič. Breskev bo po nekako 
15, 20 letih oblikovala krošnjo v 
obliki odprtega dežnika. Listov je 
vedno manj, plodovi so vedno 
drobnejši, drevo hira in propade. 

Težave pri marelicah
Roman je že lani ome-

nil pomembnost škropljenja 
marelice proti cvetni moniliji. 
Letos je to opozorilo še poudaril. 
Dolgo časa je bila uganka, zakaj 
se marelica nenadoma v polni 
bujnosti posuši. V splošnem smo 
rekli, da je marelico iz neznanih 
vzrokov zadela kap. Kaže, da 
je zdaj ta vzrok znan – uniči jo 
splošni napad cvetne monilije. 
Marelica je sicer zdravo drevo, ki 
ga ne napada noben škodljivec, 
zato mislimo, da je ni treba škro-
piti. Napadenosti s cvetno moni-
lijo skoraj ne opazimo. Kot ji že 
ime pove, napada cvetove, ki nato 
propadejo. A to ni najhuje. Prek 
peclja cveta se gliva razširi v les 
in naprej v deblo do korenin. Ko 
je gliva v lesu, ni več pomoči oz. 
zdravila. Ob posamičnih napadih 
napadena vejica izloča rjavkasto 
smolo in tako poskuša napadal-
ca izriniti. Včasih se drevo zaščiti 
tako, da se vejica posuši in ustavi 
širjenje glive. Če pa je napad pre-
hud, drevo zaradi nezmožnosti 
obrambe propade – 'zadene ga 
kap'. Zaščita je škropljenje proti 
cvetni moniliji v času cvetenja. 
Škropimo v cvet, ker škropivo 
proti cvetni moniliji ne ogroža 
opraševalcev − čebel. 

Na embalaži škropiva piše, 
da škropimo dvakrat, in sicer 
na začetku odpiranja cvetov in 
v času polnega cvetenja. To je 
zmota. To navodilo velja za npr. 
Goriška brda, Kras ali obalo, kjer 
je v zraku malo vlage in neneh-
no pihlja. Škropiva so velikokrat 
od tujega proizvajalca, zato ne 
vemo, kje in pod kakšnimi pogo-
ji je bilo testirano. Gliva za svoj 
razvoj potrebuje odprt cvet, pri-
merno temperaturo, predvsem pa 
vlago. Kapljica rose je pravšnja 
in še nekaj ur miru potrebuje, da 
se začne razvoj bolezni. In tega 
ima na našem območju na pretek. 
Zato je na našem območju treba 
marelico škropiti najmanj petkrat 
ali tudi večkrat. Pri tem potrebu-

jemo nekaj občutka za naravo. 
Marelica, odvisno od temperature 
in vremena, cveti deset ali več dni. 
V enem dnevu se odpre okrog 10 
% cvetov. Do zaprtega cveta škro-
pivo ne pride, ko se cvet odpre, 
je nezaščiten. Zato v lepem in 
suhem vremenu (ponoči je vse-
eno močna rosa) škropimo vsak 
drugi ali tretji dan, v vlažnem in 
deževnem vremenu pa vsak dan. 
Še eno opozorilo: na embalaži 
včasih piše, da se sme dotično 
škropivo na isti površini upora-
biti dvakrat letno. V tem primeru 
kupimo dve – tri vrste škropiv in 
škropimo izmenično, zdaj s tem 
zdaj z onim.

Naj omenim, da cvetna moni-
lija bolj ali manj napada vse 
koščičarje: breskve, slive, češnje. 
Napadeno drevo se močno 
smoli, sušijo se posamezne veje 
in v obliki grma odganjajo nove. 
Drevo hira, čeprav se po navadi 
ne posuši. Tudi te je vremenu pri-
merno treba čim večkrat škropiti. 
Dvakrat, kot piše na embalaži, je 
po navadi premalo. Včasih npr. 
češnje iz leta v leto izdatno cveti-
jo, plodov pa je za vzorec. Treba je 
pomisliti na monilijo, ki uniči cve-
tove. Pri češnjah na rodnost vpli-
va še opraševanje. Različne vrste 
češenj za opraševanje potrebuje-
jo drugo drevo oz. vrsto češnje, a 
to je že povsem druga tema. 

Nekateri se odločajo za ekolo-

ško sadjarjenje, torej brez škro-
pljenja. Menim, da je to stvar 
osebne izbire. Včasih so ljudje 
kmetovali in sadjarili izključno 
ekološko ker škropiv ni bilo, zato 
po barju ni bilo breskev in marelic, 
razen ob zaščitenih legah, to je ob 
stenah hiš. 

Kakorkoli, dve uri prehitro 
mineta. Roman je dejal, da je 
drugo leto ob takšnem velikem 
obisku pripravljen prikaz pono-
viti. Število obiskovalcev prijetno 
preseneča. Ali se ljudje vračajo k 
naravi, ali želijo sami nekaj pride-
lati ali biti prepričani o tem, kar 
so pridelali? Iskreno rečeno, če 
bi sešteli vse stroške, za gnojilo, 
škropiva, da orodja in dela niti ne 
omenjam, se – upoštevajoč cene 
sadja –, domače sadjarjenje ne 
splača. Pa vendar, ko spomladi 
ob sončnem vremenu opazuje-
mo cvetoče drevo in čebele na 
cvetovih, je to nekaj posebnega. 
Ko cvetovi odpadejo, se pokažejo 
plodiči, ki se večajo iz dneva v dan 
do dne, ko začnejo dobivati konč-
no velikost in barvo zrelega plodu. 
Sledi pokušanje prvega sadeža. 
Kolikor je sadje zgodnejše, toliko 
bolj je zaželeno. In potem je zrelih 
plodov iz dneva v dan več in vse 
okusnejši so. Zavemo se, da smo 
mi to pridelali. Vseeno je vredno 
sadjariti. 

Štefan Bunič

Kako se lotiti krošenj starih dreves?
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Projekt Ljuba na Ljubljanskem barju 
V mesecu februarju smo projektni partnerji Zavod RS za varstvo 

narave, Krajinski park Ljubljansko barje, Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije, Območna enota Ljubljana in Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na območju 
Ljubljanskega barja začel izvajati projekt »Ljuba, Ljudje za barje – 
ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju«.

Projekt je sofinanciran s sred-
stvi Programa Finančnega meha-
nizma Evropskega gospodarske-
ga prostora (EGP), prek katerega 
države Islandija, Lihtenštajn in 
Norveška v obdobju 2009−2014 
namenjajo 988,5 milijona EUR 
nepovratnih sredstev dvanaj-
stim novim državam članicam EU 
ter Grčiji, Portugalski in Španiji. 
Program Sloveniji namenja 12,5 
milijona EUR sredstev za projekte, 
ki bodo pripomogli k zaustavitvi 
upadanja biotske raznovrstnosti 
in izboljšanju skladnosti z okolj-
sko zakonodajo ter ohranitvi 
kulturne in naravne dediščine 
za prihodnje generacije. Projekt 
Ljuba bo potekal do konca aprila 
2016, njegova celotna vrednost 
je 554.274,20 EUR, od katere je  
94,9 % sofinancirane s strani EGP.

Ljubljansko barje je eno od biot-
sko najpestrejših in najpomemb-
nejših območij v Sloveniji. Skozi 
tisočletja je prisotnost človeka 
izoblikovala krajino in soustvarila 
pogoje za življenje dandanašnjim 
številnim redkim, ogroženim in 
zavarovanim živalskim in rastlin-
skim vrstam. Raziskave kažejo, da 
se je na Ljubljanskem barju stanje 

številnih vrst in njihovih habitatov 
v zadnjih desetletjih poslabšalo, 
predvsem zaradi sprememb v 
kmetijski rabi. 

S projektom Ljuba želimo pri-
spevati k izboljšanju stanja treh 
kvalifikacijskih habitatnih tipov 
(mokrotni travniki z modro stož-
ko, vlažni mezotrofni travniki z 
lisičjim repom in zdravilno stra-
šnico, nizko barje) in štirih kva-
lifikacijskih vrst (Loeselova gre-
zovka, barjanski okarček, strašni-
čin mravljiščar, travniški postav-
než) na območju Ljubljanskega 
barja. Javnosti bomo predstavili 
pomembno in odgovorno vlogo 
kmetijstva za ohranjanje biotske 
pestrosti na Ljubljanskem barju 
ter skušali čim več nosilcev kme-
tijskih gospodarstev usmeriti k 
naravi prijaznim kmetijskim pra-
ksam, tudi s pomočjo izboljšane-
ga sodelovanja med kmetijsko in 
naravovarstveno stroko na tem 
območju. Na izbranih zemljiščih 
bomo preizkušali različne metode 
odstranjevanja invazivne tujero-
dne rastlinske vrste kanadske in 
orjaške zlate rozge ter skupaj s 
prostovoljci odstranili lesno zarast 
v dolini Strajanovega brega, kjer 

je še zadnji ostanek nizkega barja 
na Ljubljanskem barju. 

Projektni partnerji smo se aktiv-
no vključili v subvencijsko kampa-
njo kmetijske politike za obdobje 
2014−2020, ki jo vodi KGZS – 
Zavod Ljubljana, Oddelek za kme-
tijsko svetovanje. V februarju smo 
na predavanjih Kmetijsko sveto-
valne službe Ig podrobneje pred-
stavili pomembnost vključitve 
travniških površin Ljubljanskega 
barja v naravovarstvene ukrepe 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih 
plačil iz Programa za razvoj pode-
želja 2014–2020.

V prihodnjih mesecih bomo 
izvedli več srečanj in individual-
nih pogovorov z upravljavci kme-
tijskih zemljišč na Ljubljanskem 
barju o primernih načinih upra-
vljanja travišči, ki bi bili prijazni 

do metuljev, ptic in drugih vrst 
ter njihovih življenjskih okolij in 
bi hkrati omogočili dolgoročno 
ohranjanje ravnotežja v naravi ter 
ustrezne kakovosti življenja na 
območju Ljubljanskega barja. 

Vse lastnike in zakupnike kme-
tijskih zemljišč na Ljubljanskem 
barju, ki bi si želeli sodelovati 
v projektu ali pa izvedeti več o 
naravi prijaznih kmetijskih pra-
ksah, vabimo, da se oglasite v 
prostorih Krajinskega parka 
Ljubljansko barje, Podpeška 
cesta 380, Notranje Gorice ali pa 
nas pokličete na tel. št. 08/205-
23-50. O možnostih vstopa 
v ukrepe KOPOP pa se obrnite 
na kmetijske svetovalce KGZS 
Zavoda Ljubljana.

Krajinski park  
Ljubljansko barje

Predavanje v Vrbljenu

 

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

Gnojenje na vodovarstvenem območju
Za kmetije na vodovarstvenih območjih, urejenih z uredba-

mi Ministrstva (Ljubljansko polje (Uredba o vodovarstve-
nem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, 
UL RS, št.  120/04,  7/06,  1/12), in Ljubljansko barje z okolico 
Ljubljane (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, UL RS, 
št. 115/07, 9/08, 65/12, 65/12) velja: 

− Na vseh vodovarstvenih obmo-
čjih se za vsako kulturo na kme-
tiji naredi vsaj en talni (RQ) test.

− Na vseh območjih se lahko 
gnoji samo na osnovi analize 
tal in glede na to analizo nare-
jenega gnojilnega načrta. 

− Na najožjih vodovarstvenih 
območjih je dovoljeno gnojiti 
z uležanim hlevskim gnojem, če 
letni vnos dušika iz uležanega 

hlevskega gnoja na posamezno 
enoto rabe kmetijskih zemljišč 
znotraj najožjih vodovarstvenih 
območij ne presega 140 kg N/ha.

− Na najožjih vodovarstvenih 
območjih je uporaba mineral-
nih gnojil, ki vsebujejo dušik, 
zunaj časovnih prepovedi 
dovoljena z upoštevanjem 
naslednjih pogojev, ki mora-
jo biti uporabljeni pri izdelavi 

gnojilnega načrta:
a) za okopavine največja dovo-

ljena količina dušika pri zače-
tnem gnojenju pred setvijo 
ne sme presegati 30 kg N/
ha. Dognojevanje okopavin 
je dovoljeno na podlagi hitre-
ga talnega nitratnega testa. 
Največji enkraten odmerek 
dušika za dognojevanjem oko-
pavin ne sme presegati 80 kg 
N/ha;

b) za žita enkraten vnos dušika 
z dognojevanjem ne sme pre-
segati 60 kg N/ha. Jeseni pred 
setvijo ozimnih žit je vnos duši-
ka v tla z mineralnimi gnojili 
prepovedan.
Iz Uredbe o varstvu voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kme-
tijskih virov (UL RS št. 113/2009, 
5/2013): 
Časovne prepovedi vnosa gno-
jevke in gnojnice (8. člen)

Gnojenje s tekočimi organskimi 
gnojili je na kmetijskih zemljiščih 
prepovedano od 15. novembra 
do 15. februarja.

Ne glede na prejšnji odstavek 
je gnojenje s tekočimi organski-
mi gnojili na kmetijskih zemljiščih 
brez zelene odeje v katastrskih 
občinah, določenih v Prilogi 2, ki 
je sestavni del te uredbe, prepo-
vedano od 1. decembra do 31. 
januarja.

Ne glede na prvi odstavek 
tega člena je gnojenje s tekočimi 



k m e t i j s t v o

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  •  a p r i l  2 0 1 5

2 9

organskimi gnojili na kmetijskih 
zemljiščih nad nadmorsko viši-
no 800 m prepovedano od 15. 
novembra do 1. marca.

Časovne prepovedi vnosa 
mineralnih gnojil

Gnojenje z mineralnimi gnojili, 
ki vsebujejo dušik, je prepoveda-
no od 15. novembra do 1. marca, 
razen če gre za gnojenje kmetij-
skih rastlin v rastlinjakih.

Ne glede na določbo prejšnje-
ga odstavka je gnojenje ozimin z 
mineralnimi gnojili, ki vsebujejo 
dušik, prepovedano od 1. decem-
bra do 15. februarja.

Časovne prepovedi vnosa hle-
vskega gnoja (8. a člen)

Gnojenje s hlevskim gnojem 
je na njivah prepovedano od 1. 
decembra do 15. februarja.

Ne glede na določbo prejšnjega 

odstavka je gnojenje s hlevskim 
gnojem na njivah dovoljeno tudi 
od 1. decembra do 15. februarja, 
če vremenske in talne razmere 
omogočajo zimsko obdelavo tal 
in če je hlevski gnoj zaoran najpo-
zneje v treh dneh.

Gnojenje z gnojevko, gnojni-
co in mineralnimi gnojili je pre-
povedano na poplavljenih tleh, 
na tleh, nasičenih z vodo, na 
tleh, prekritih s snežno odejo, 
in na zamrznjenih tleh.

Na kmetijskih zemljiščih, 
ki so na strmih zemljiščih in 
na katerih obstaja nevarnost 
odtekanja gnojevke in gnojni-
ce v površinske vode, je treba 
odmerke gnojevke in gnojnice 
razdeliti v več delov tako, da 
posamezen odmerek ne prese-
ga 80 kg N/ha.

Uležan hlevski gnoj se lahko 
začasno shranjuje na kmetijskem 
zemljišču v uporabi, vendar ne 
dlje kakor dva meseca z obve-
zno menjavo lokacije vsako leto. 
Začasno shranjevanje uležane-
ga hlevskega gnoja mora biti od 
tekočih ali stoječih voda oddalje-
no najmanj 25 m.

Začasno shranjevanje uležane-
ga hlevskega gnoja je prepoveda-
no v razdalji do 100 m od objekta 
za zajem pitne vode, ki je vključen 
v sistem javne oskrbe s pitno vodo, 
če za območje okoli tega objekta 
s posebnimi predpisi ni določen 
drugačen vodovarstveni režim.

Vnos gnojil v tla ali na tla in 
preoravanje trajnega travinja sta 
prepovedana v razdalji 100 m od 
objekta za zajem pitne vode, ki je 
vključen v sistem javne oskrbe s 
pitno vodo, če za območje okoli 
tega objekta s posebnimi predpisi 

ni določen vodovarstveni režim.
Kmetijsko gospodarstvo, na 

katerem letni vnos dušika iz živin-
skih gnojil iz drugega odstavka 5. 
člena te uredbe presega 350 kg N/
leto, hkrati pa letna obremenitev 
z živinskimi gnojili presega 140 
kg N/ha kmetijske zemlje v upo-
rabi, mora voditi podatke o upo-
rabi živinskih gnojil v pisni obliki. 
Podatki morajo vsebovati seznam 
enot rabe kmetijskih zemljišč, 
gnojenih z živinskimi gnojili, ter 
količino, čas in vrsto uporabljenih 
gnojil.

Kmetijsko gospodarstvo, ki 
uporablja kupljena ali zunaj 
lastnega kmetijskega gospodar-
stva pridobljena organska gno-
jila, mora imeti nakup ali prejem 
organskih gnojil izkazan z ustre-
znim pisnim dokazilom.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Kmetje – novodobni tlačani, brezpravna raja 
na svoji zemlji

Sem eden izmed kmetov v naši občini, ki mu je dovolj zaniče-
vanja njegovega dela in pametovanja različnih predstavnikov 
DOPPS-a, krajinskega parka, Nature 2000 ter Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov. Zdaj sem v pokoju, prej pa si nisem upal (ker še 
ne živimo v svobodi) povedati, kaj nas, kmete, tišči. Zdaj si upam, 
ker vem, da mi nič več ne morete, in se bom z vsemi močmi boril, da 
se anarhija in nepoštenje nehata.

Videti je, da imajo zgoraj našteti 
po novem edini pravico odločanja, 
koriščenja, upravljanja in gospo-
darjenja na Ljubljanskem barju. 
Vsi, razen večinskih lastnikov, to 
je davkoplačevalcev – kmetov, ki 
imajo zemljišča v zasebni lasti. 
Kaj se bo dogajalo in po kakšnem 
režimu se bo kmetovalo na barju, 
naj bi bila izključna domena teh.

Da ne bo nesporazuma, moram 
takoj povedati, da smo kmetje 
edini in stalni ljubitelji narave − 
radi imamo ptice, žuželke in vso 
divjad na barju, vendar se mora-
mo tudi mi ukvarjati z eno veliko 
težavo – tudi mi moramo prežive-
ti. In zraven še plačevati davke, da 
imajo različna ljubiteljska društva 
dovolj dotacij za svoje ljubiteljsko 
delo. Če ne bi bilo nas, bi vi, ki se 
zdaj izdajate za varuhe narave, že 
zdavnaj ne imeli nobenega dela. 
Kmetje smo edini zaslužni, da je 
na Barju toliko življenja, kot ga 
je. V ustavi piše, da je lastnina 

sveta, toda na Ljubljanskem barju 
za kmete to ne velja. Te ljubite-
lje bi vprašal, od kod jim pravica 
do absolutnega gospodarjenja 
nad zemljišči, ki sploh niso nji-
hova? Kdo jim je dal to pravico? 
Noben kmet jim je ni dal! In mi 
smo večinski lastniki zemlje na 
barju. Torej?! Kje imate podpise 
lastnikov − imetnikov večinskih 
zemljišč na barju, da vodite poli-
tiko, ki je v nasprotju s samo vašo 
politiko v naravovarstveni šoli, 
kjer država uči (vsaj po učbeni-
ku), da je osnovno pravilo, da je 
za uspeh prvo pravilo v uspešni 
prosperiteti vsakega krajinske-
ga parka sobivanje s kmeti! Kje 
ste izgubili to osnovno pravilo, 
ki velja za vse? Svoja prepričanja 
izkazujete samo navzven, navzno-
ter pa se pa izkazuje samo bitka za 
denar − dotacije, ki so na voljo s 
strani države in EU.

Utemeljujem: DOPPS ima v 
lasti, taki ali drugačni, menda ok. 

300 ha zemljišč − travnikov na 
barju, ki jih sami ne kosijo ali ure-
jajo. Te kosijo kmetje, za kar pa ne 
uveljavljajo subvencij. Subvencijo 
uveljavlja in 'pokasira’ DOPPS. 
Poštenjaki? 

Drugi poštenjak v upravljanju 
zemljišč na barju – Sklad kmetij-
skih zemljišč – daje zemljo kme-
tom v najem po ceni, ki je pač, kot 
je. Vendar se cena spreminja. Če 
je samo en ponudnik za najem, je 
cena po ceniku. Če je ponudnikov 
več, je cena odvisna od višine 
ponudbe zakupa. Kdo da več. V 
zaprtih kuvertah. V zakup se daje 
tudi zaraščena zemlja z grmov-
jem in t. i. stoletnimi vrbami po 
ceni par evrov na hektar, ampak 
s pogojem, da jih najemnik, − 
seveda kmet − v treh letih očisti, 
nato pa se mu najemnina poveča 
na višino ostalih urejenih zemljišč. 
Halo?! Opravljeno delo lahko več-
krat presega vrednost zemljišča. 
Upravičeno nas imajo za budale! 
Kaj pa varstvo ptičkov in habitata! 
Denar, in ne pošten odnos do 
kmeta – to je njihov edini moto.

To je poštenost na ravni države, 
kjer bi ona prva morala paziti na 
uredbe kmetovanja v krajinskem 
parku in izvajanju teh. Torej bi oni 

najprej pobrali denar, saj kme-
tje tako ne vedo, kako se takim 
stvarem streže. Pravila kmetova-
nja po svoji podobi. Še ena iz 
DOPPS-a: plačila za habitate za 
parcele, večje od hektarja. Koliko 
pa jih je v lasti kmetov, ki so tako 
velike? Seveda v 90 % 'kasirajo’ 
oni! Tako razmišljajo o sobivanju − 
sebi denar, kmetom pa delo.

In na koncu, kmetje, lastni-
ki poudarjamo in zahteva-
mo: najprej naj se na območju 
Krajinskega parka Ljubljansko 
barje pusti z grmovjem zarasti vsa 
NAŠA LASTNINA – to je lastnina 
v državni lasti, v upravljanju kra-
jinskega parka, Nature 2000 in 
DOPPS-a, šele nato pa naj se tak 
tretma zahteva na MOJI LASTNINI. 
Zagotavljamo vam, da boste imeli 
vse zavarovane ptiče in žuželke, ki 
si jih tako želite. Verjetno nas bo 
prišel obiskat še komar anofeles, 
da bomo imeli še malarijo, če se 
res svet in z njim barje tako segre-
va. Na Obali že imajo tigrastega 
komarja, do anofelesa je samo še 
pol koraka. Barje pa bomo zamo-
čvirili sami. (se nadaljuje)

Ciril Kumše,  
Iška Loka
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Videoprojekcija filma Čopov  
steber − prvič pozimi (1968)

V četrtek, 26. 3. 2015, je v organizaciji IskAAdventure na Igu 
potekala projekcija dokumentarnega filma oz. multivizija o prvem 
zimskem vzponu v Čopovem stebru, severna Triglavska stena. 

Ob 19.30 se nas je v zgornjih 
prostorih agencije zbralo 19 za 
gorniško tematiko zainteresiranih 
navdušencev, poleg nas pa tudi 
edini še živi član naveze Anton 
Sazonov - Tonač in vodja takratne 
reševalne akcije France Zupan. 
Po uvodni predstavitvi gostov in 
filma se je začela projekcija, razde-
ljena v dva dela: najprej pripoved 
o zahtevnem zimskem vzponu, 
realizatorja Borka Radeščka in 
avtorice Dušice Kunaver, nato pa 
še krajši dodatek v treh delih: o 
takratnem televizijskem poroča-
nju o vzponu in intervjuji z vsemi 

tremi člani naveze takoj po vrnitvi 
v dolino ter predstavitev original-
ne opreme, ki so jo takrat plezalci 
uporabljala v vzponu. 

O vzponu, ki so ga konec janu-
arja in v prvem tednu februarja 
leta 1968 v osmih dneh opravili 
Stane Belak - Šrauf (1940–1995), 
Aleš Kunaver (1935–1984) in 
Anton Sazonov - Tonač (1937), je 
iz originalnih fotografij, diapoziti-
vov in drugega arhivskega medij-
skega materiala nastala zanimiva 
videopripoved o prvenstvenem 
zimskem plezalnem podvigu 
v slovenskih stenah, 'zimskem 

Čopu'. O 'najdaljši in najtrši' ple-
zalski zgodbi v slovenskih gorah 
pripoveduje član naveze Anton 
Sazonov - Tonač, njegova pri-
poved pa je podprta s spretno 
režiranim slikovnim materialom, 
ki – seveda večinoma še v črno- 
beli fotografski tehniki – zgod-
bo zaokroži v celovit plezalski 
podvig. Tako nam je bila pred-
stavljena zelo realistična slika o 
tem, kako in v kakšnih razmerah 
je pozimi leta 1968 potekal vzpon 
v severni Triglavski steni. In ne 
samo vzpon, dokumentarec pred-
stavi tudi tovariško dejanje slo-
venske gorske reševalne službe, 
ko se je sedemdeset reševalcev 
iz vse Slovenije odpravilo v plazo-
vite triglavske strmine, kjer je pet 

dni neusmiljeno snežilo, da bi v 
teh težavnih razmerah pričakali 
alpiniste, ki so po osmih dneh 
izplezali iz stene z vriski sreče in 
zmagoslavja.

Po projekciji sta Sazonov in 
Zupan dodala še nekaj detajlov 
iz takratne plezalske in reševalne 
akcije, nekaj spominov ter zani-
mivosti iz svoje plezalske kari-
ere, razvila pa se je tudi krajša 
diskusija z vprašanji iz publike, 
na katera sta gosta odgovarjala 
z značilno alpinistično hudomu-
šnostjo. Gorniški tematski večer 
se je s tem končal z neposrednim 
podajanjem koščkov iz 'plezalske 
zgodbe', ki je ena od mejnikov v 
zgodovini slovenskega alpinizma.

Marko Habjan 

Zimski izlet na Debelo peč
Boštjan, Zvonka, Blaž in jaz smo se 8. marca zgodaj zjutraj odpe-

ljali proti razžarjenim Julijcem. Pogled na bele vrhove, obsijane z 
rdečim jutranjim soncem, je bil krasen uvod v nedeljski dan.

Izhodišče je bilo parkirišče v 
bližini planine Zajavornik na 
Pokljuki. Pot pelje skoraj po sredi-
ni te planine. Levo in desno veliki 
travniki, pokriti z belim snegom, 
temperatura pa je bila dovolj 
nizka, da je pod čevlji škripalo, 
zima. Nadaljevali smo skozi gozd 
proti Blejski koči. Pot je bila uho-
jena, nič poledenela, tako da smo 
bili kar malce presenečeni, kako 
hitro smo prišli do koče. Po krat-

kem okrepčilu smo nadaljevali v 
smeri 2.014 m visoke Debele peči. 
Gozd je bil za nami, odprl se je 
pobeljen visokogorski svet. Tudi 
tu je bila pot uhojena, na izposta-
vljenih mestih je vlekel veter. Do 
vrha smo srečali malo planincev. 
Nagrajeni smo bili s krasnim raz-
gledom na vse strani: Triglav, malo 
pod njim Kredarica, Rjavina, po 
dolini Krme in Kota do Mojstrane, 
navzgor na Karavanke in po njih 

na Kamniške Alpe, spodaj malce 
meglen Bled, oddaljena Sorica, 
Kobla, bližnji Viševnik, Triglav, pod 
njim Kredarica ... Kolikokrat sem 
se sam zavrtel, ne vem. 

Nato smo po isti poti sestopi-
li do odcepa za bližnji vrh Brda, 
2.008 m. Seveda smo splezali tudi 
na Brda in čez ter se po drugi 
poti spustili do Blejske koče. 
Če smo bili zjutraj skoraj edini 
gosti, pa zdaj ni bilo več tako. 
Koča je bila polna obiskovalcev 
vseh generacij. Po daljšem in zelo 
okusnem okrepčilu smo nadalje-
vali z vračanjem po isti poti proti 

izhodišču. Tudi pri vračanju nismo 
imeli težav. Če je že kdo pristal 
na zadnjici, je bilo to zgolj zaradi 
zmehčanega snega. Tudi planina 
Zajavornik je oživela, klopce niso 
bile več prazne, v daljavi pa se je 
našel tudi kakšen tekač na smu-
čeh. Še par korakov in izleta je 
bilo konec.

Zadovoljni in dobre volje smo 
se vrnili pod vznožje Krima.

Marjan Blatnik
P. S. Barvo snega na drugi strani 

Triglava bomo odkrivali na dvo-
dnevni turi v aprilu oz. maju.

Skupinska slika na vrhu Debele pečiNa poti na vrh
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Plezanje v Zapotoku

Zapotok 2015
Plezalna stena v RTC Zapotok je v organizaciji Plezalne sekcije 

Društva Zapotok 22. marca 2015 v počastitev občinskega praznika 
gostila 3. meddruštveno plezalno tekmo otrok v športnem plezanju. 

Kar 38 mladih plezalcev se je 
udeležilo te tekme, v kategoriji 
ekipne tekme, kakor tudi tekme 
posameznikov. Poleg samih mla-
dih plezalcev je bilo prisotnih še 
enkrat več njihovih staršev tako, 
da je bila plezalna dvorana polna 
do zadnjega kotička. Odlično 
vzdušje v sami dvorani, kjer so vsi 
spodbujali vsakega plezalca, kar 
je tudi v navadi na vseh plezalnih 
tekmah, je dalo marsikateremu 
mlademu plezalcu še dodatni 
zagon pri premagovanju plezal-

nih smeri.
Vsak plezalec je moral preple-

zati dve plezalni smeri, na katerih 
je bilo označenih devet obveznih 
oprimkov. Na voljo so imeli dve 
minuti časa, v primeru prej pre-
plezane smeri so lahko ponovno 
nadaljevali s svojim plezanjem 
in pridno seštevali svoje točke. 
Domači plezalci so pokazali velik 
napredek, čeprav trenirajo samo 
enkrat tedensko pod vodstvom 
inštruktorice športnega plezanja 
Polone Dobrovoljc, tako da so bili 
zelo uspešni na tekmi. Zelo dobro 
je plezala domača plezalka Ela 

Bizjak, ki je z rezultatom 42 točk 
premočno zmagala v kategoriji 
deklic pa tudi od vseh fantov je 
bila boljša. Tako v posameznih 
kategorijah kakor v ekipni tekmi 
(za ekipno tekmo so šteli najboljši 
rezultati treh plezalcev 2 + 1, 2 
fanta in 1 punca ali obratno) je 
zmaga ostala v rokah domačih 
plezalcev Društva Zapotok.

Po končani tekmi je predsednik 
Društva Zapotok Zlato Usenik 
podelil pokale in kolajne najbolj-
šim. Vsi prisotni so izrazili veliko 
zadovoljstvo do takih plezalnih 
tekem za najmlajše, tako da se že 
zdaj veselimo tekme v letu 2016.

Plezalna sekcija Društva 
Zapotok vabi v petek, 17. aprila 
2015, ob 20. uri vse nad 16 let 

stare ljubitelje športnega pleza-
nja na plezalno srečanje v RTC 
Zapotok (s seboj prinesite plezal-
no opremo).

Vito Čehovin,
Plezalna sekcija,

Društvo Zapotok
Podelitev pokalov najboljšim plezalcem  Foto: Matjaž KoširV steni

Rezultati plezalne tekme 
Zapotok 2015:

Deklice:
1. Ela Bizjak (Zapotok)
2. Hana Ogrinc (Grif )
3. Hana Batagelj (Plezalni 

center)
Druge uvrstitve plezalk iz 
Zapotoka: 
5.  Katja Šimenc
8.  Staša Usenik
11. Kaja Zrimšek
15. Lučka Košir

Dečki:
1. Timon Kos Čelofiga 

(Zapotok)
2. Svit Megušar (Grif )
 Aljaž Purkart (Zapotok)
Druge uvrstitve plezalcev iz 
Zapotoka: 
4.  Črt Pekarovič
 Gorazd Demšar 
7. Lan Ivanuš
 Lan Novak
10. Gal Ivanuš
17. Izak Bizjak
 Žiga Zrimšek
20. Anže Zrimšek
Ekipno: 
1. Zapotok 86 točk
2. Plezalni center 71 točk
3. Grif 66 točk

Ižanci ostali najboljši
Karate državno prvenstvo 

Shotokan karate-do internaci-
onal zveze Slovenije je bilo tudi 
letos za ižanske karateiste nad-
vse uspešno. Skupaj so osvojili 
33 medalj in obdržali skupno 
prvo mesto med klubi.

Državno prvenstvo je poteka-
lo v dveh delih. Prvi del je bil 
kvalifikacijski turnir, ki smo ga 
organizirali na Igu 7. marca v 
Športni dvorani Ig. Tekmovanje 
je svečano odprl župan občine 
Janez Cimperman. Kot organiza-
tor smo delo opravili dobro, saj 
smo delovali v odličnem ekipnem Ižanski karateisti z županom na kvalifikacijah za državno prvenstvo
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Skupno 1. mesto med klubi Dobitniki medalj v katah na državnem prvenstvu za leto 2015

Lara Janželj osvojila naslov državne 
prvakinje Slovenije 

Letošnje 22. mladinsko državno prvenstvo v šahu je potekalo 
na Bledu v času od 21. do 28. februarja v kongresni dvorani hotela 
Golf, kjer se je zbralo 235 najboljših slovenskih mladincev, ki so se 
skozi regijska tekmovanja uvrstili na državno prvenstvo.

Prvenstvo je odprl bivši notra-
nji minister in podpredsednik 
Šahovske zveze Slovenije Mirko 

Bandelj, ki je poudaril, da ima Bled 
bogato šahovsko zgodovino. Na 
Bledu je potekalo veliko najpo-

mebnejših mednarodnih 
tekmovanj, kjer so se 
zbirali najmočnejši sve-
tovni šahisti. Leta 1931 
je tukaj potekal velemoj-
strski turnir z zmagoval-
cem svetovnim prvakom 
Aleksandrom Aljehinom 
in četrtim dr. Milanom 
Vidmarjem, ustanovite-
ljem Elektrotehniškega 
inštituta Slovenije. Leta 
1959 je tukaj potekal 
Kandidatski dvoboj za 
svetovnega prvaka, kjer 
so nastopali svetov-

ni prvaki Robert Fisher, Mihael 
Botvinik, Mihail Talj, Vasilj Smislov, 
Tigran Petrosjan in mnogi drugi. 
Leta 2002 je Bled gostil tudi šaho-
vsko olimpijado, kjer je nastopilo 
133 moških in 90 ženskih repre-
zentanc.

Tekmovanje so začeli šahisti v 
najstarejših skupinah do 14, 16 in 
18 let, ki so v sedmih dneh odi-
grali 9 kol po švicarskem sistemu 
z igralnim časom 90 minut za 40 
potez + 30 sek./potezo in dodat-
kom 30 minut do konca partije. V 
ponedeljek so se pridružile še sku-
pine do 10 in 12 let, ki so v petih 
dneh odigrale 9 kol z igralnim 
časom 60 min. + 30 sek./potezo, v 
sredo pa še najmlajša skupina do 
8 let, ki je tekmovanje odigrala v 
treh dneh.

Šahovski klub Ig so zastopali 
Anja Jelen v skupini deklice do 
10 let, Miha Jelen v skupini fan-

tje do 14 let, Jaka Čop v skupini 
fantje do 18 let in Lara Janželj 
v skupini deklice do 18 let. Lara 
Janželj je igrala odlično in v svoji 
skupini postala državna prvakinje 
Slovenije za leto 2015 in tako se ji 
je odprla pot na evropsko in sve-
tovno prvenstvo. Najbolj je bilo 
napeto pri dekletih do 18 let, kjer 
so igralke igrale vsaka proti vsaki 
in prav do konca sta bili Lara in 
predstavnica kluba iz Komende, 
Teja Vidic, povsem izenačeni. Za 
odločitev o prvakinji sta morali 
odigrati dodaten dvoboj v pospe-
šenem tempu, ki pa še vedno ni 
prinesel odločitve, zato sta odi-
grali t. i. zlato partijo, v kateri je 
bila Lara boljša od nasprotnice. 

Anja Jelen je bila v svoji skupini 
peta, Miha Jelen trinajsti in Jaka 
Čop osmi.

Adrijan Rožič,
predsednik ŠK IgLara Janželj s pokalom

duhu. S pomočjo staršev otrok 
smo telovadnico hitro pripravili, 
tekmovanje pa kakovostno izpe-
ljali. Velika zahvala gre vsem, ki 
ste pomagali. 

Tekmovanje je potekalo za 
mlajšo in starejšo selekcijo v 
katah posamezno in ekipno, 
kumiteju kategorijsko in absolu-
tno ter ekipno. V vseh disciplinah 
posamezno tekmovanje poteka 
po sistemu vsak z vsakim, zato 
je potrebna dobra telesna pri-
pravljenost in zbranost ves čas 

nastopanja. Iz ižanskega karate 
kluba se je tekmovanja udeležilo 
26 članov, ki so zapolnili katego-
rije od najmlajših, starih do osem 
let, do najstarejših, veteranov. 
Najboljši tekmovalci kvalifikacij 
so se uvrstili v finale, ki je poteka-
lo v Rušah 21. marca.

Število osvojenih medalj in 
pokalov v finalu smo v primerjavi 
z lanskim letom celo povečali, saj 
smo osvojili eno zlato medaljo 
več, skupno 15. Poleg tega smo 
osvojili devet srebrnih in devet 

bronastih odličij. V skupnem 
seštevku, ki šteje za najboljši klub 
državnega prvenstva, smo ubra-
nili lani osvojeno prvo mesto, kar 
šteje kot največji uspeh kluba. 
Skupaj smo zbrali 1.267 točk, kar 
158 točk več kot drugouvrščeni 
karate-do klub Atom iz Domžal. 

Posamezni državni prvaki so 
postali: Nik Nedelko (2x kate), 
Ana Pahor (kate in borbe), Val 
Wostner (kate), Graal Lucignano 
(kate), Naser Batić (borbe) in 
Malik Batič (borbe).

Imamo naj športnika Občine Ig
Ob praznovanju 20. obletnice 

Občine Ig so podelili priznanja za 
naziv ekipe in športnika leta ter 
zlati plaketi. Športnik Občine Ig za 
leto 2014 je drugo leto zapored 
postal član našega kluba, in sicer 
Lovro Kramberger.

Čestitke vsem!

Mateja Breznik
Karate-do klub Ig Shotokan 

Foto: Mateja Breznik



Zmagovalci turnirja od leve: Nuša Hercog, Luka Skuhala, Barbara Skuhala in Domen Tisaj 

Ižanci, ki so se udeležili turnirja.
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13. mladinski šahovski turnir Ig 2015 
V nedeljo, 29. marca 2013, je športna dvorana v Osnovni šoli Ig 

ponovno gostila mlade šahiste iz vseh koncev Slovenije, Avstrije in 
Italije. Udeležili so se največjega mladinskega turnirja v Sloveniji 
zunaj programa ŠZS, 13. mladinskega turnirja v pospešenem šahu. 

Udeleženci so igrali v dveh 
starostnih skupinah: v starostni 
skupini do 8 let (33 udeležencev) 
in do 20 let (112 udeležencev). 
Tokrat se dvorana sicer ni šibila 
od udeležencev kot preteklo leto. 
Vzrok temu je moštveno pokal-
no ekipno tekmovanje ŠZS, ki je 
potekalo vzporedno. Ob upošte-
vanju vseh teh dejstev smo bili 
organizatorji še vedno prijetno 
presenečeni, da je prišlo k nam 
več kot 100 mladih šahistk in šahi-
stov. 

Mladi šahisti so se pomerili za 
medalje v starostnih skupinah 
do 8, 10, 12, 14, 16, 18 in 20 
let - ločeno za dekleta in fante. 

Za absolutno najboljše so bili 
pripravljeni pokali. Letos zmaga 
ni ostala na Igu, saj je zmagal 
Luka Skuhala iz ŠD Radenska – 
Pomgrad. Med najboljšo dvajse-
terico sta se uvrstila Jaka Čop in 
Domen Hiti. Pokal je prejelo tudi 
najboljše dekle Barbara Skuhala 
iz ŠD Radenska – Pomgrad, sestra 
zmagovalca turnirja. Najboljši 
igralec ŠK Ig je bil Jaka Čop, ki je 
zasedel sedmo mesto.

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

Domen Hiti (2. mesto),
• v kategoriji fantje do 18 let - 

Jaka Čop (1. mesto),
• v kategoriji dekleta do 18 let - 

Lara Janželj (2. mesto),
• v kategoriji dekleta do 10 let - 

Anja Jelen (2. mesto)

V skupini do 8 let je imel ŠK 
Ig dva predstavnika: Tima Urbasa 
Kotolenka, ki je med 33 igralci 
zasedel odlično deveto mesto in 
Luko Jelena.

Sponzorji turnirja Občina Ig, OŠ 
Ig in Šahovski klub Ig so poskr-
beli za to, da je vsak udeleženec 

turnirja prejel malico, čokolado, 
vodo ter krof. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so 
pripomogli k izvedbi turnirja, še 
posebej razumevanju sodelavcev 
Občine Ig in OŠ Ig, ko smo morali 
zaradi natrpanega koledarja tek-
movanj Šahovske zveze Slovenije 
prestaviti termin turnirja.

Šahovski pozdrav!

Adrijan Rožič,
predsednik ŠK Ig

Prvo otvoritveno potezo na turnirju je potegnil Milan Kneževič, dolgoletni 
predsednik Šahovske zveze Slovenije.

13. MLADINSKI TURNIR IG 2015
Končno stanje šahistov z Iga:

Mesto Ime in priimek Tit ELO LRat FED Točke
7. Jaka Čop II 1778 2027 SLO 6,5
13. Domen Hiti MK 2217 2267 SLO 6
21. Lara Janželj WMK 2008 2134 SLO 5,5
22. Miha Jelen IV 1636 2009 SLO 5,5
43. Nika Janželj 1699 SLO 5
45. Anja Jelen WII 1119 1695 SLO 5
77. Barbara Krajzel 1500 SLO 4
91. Tarkan Arslanov 1555 NOT 3
93. Merzel Jakob 1537 SLO 3
98 Maja Krajzel 1500 SLO 3
103. Daniel Palačkovič 1500 SLO 2,5
107. Aleks Ašanin 1518 SLO 2

Društvo upokojencev Ig
vabi na

Ženski balinarski turnir DU Ig 2015
v petek, 22. maja, ob 8. uri

na balinišču pri Gasilskem domu Ig.
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Folklorna skupina 
KUD Sv. Jeronim iz Štrigove (HR)

Ansambel Štrigovčanci (HR) 
Jasna Martinjak in Roman Povše

Pastirske igre

18. aprila 2015, 
ob 12. uri, pri Domu na Kureščku

Praznovanje začetka pomladi 
s prihodom zelenega Jurija 

ter blagoslovom konj. 

td kurešček vabi na 

tragikomedijo 
evalda flisarja

vzemi me v roke
v soboto 9. 5. 2015, ob 20.00 uri, 
v kulturno dvorano na golem.

Avtor in režiser: Evald Flisar 
Igrata: Iztok Jereb, Mojca Funkl

Produkcija: Slovensko komorno gledališče in 
Lutkovno gledališče Ljubljana

vstopnina: 10 eur
Vstopnice lahko rezervirate na tdkurescek@gmail.com ali  

040/808-078. Vstopnice bodo na voljo uro pred predstavo.

Predstava je 
posvečena 
40-letnici 
gledališkega 
delovanja 
igralca Iztoka 
Jereba.

TD Kurešček in Društvo Odmev Mokrca 
vabita na 

PROSLAVO 
DNEVA UPORA PROTI OKUPATORJU

in 
16. TRADICIONALNI 

POHOD KUREŠČEK--RAŠICA
27. aprila 2015

Start pohoda bo ob 7.30 pri Domu na Kureščku. 
Proslava v Petelinovih dolinah s kulturnim 
programom in pogostitvijo bo ob 13.00 uri.

ZBIRNO MESTO ZA POHOD: Dom na Kureščku ob 7.30, start pohoda ob 
8.00 uri. Z Rašice bo organiziran avtobusni prevoz v Petelinove doline, 
kjer bo pogostitev s kulturnim in družabnim programom. Iz Petelinovih 
dolin bo vsako uro organiziran prevoz nazaj na Kurešček.
STARTNINA: 8 EUR, za otroke do 12. leta brezplačno. Prispevek vključuje 
pijačo na startu, plastenko vode 0,5 L za s sabo, avtobusni prevoz 
(Rašica--Petelinove doline--Kurešček), enolončnico in spominsko leseno 
žlico.
Proslava in pohod bosta ob vsakršnem vremenu. 
Pohod ni zahteven in je primeren tudi za manjše otroke.
PRIJAVE IN INFORMACIJE: 040/808-078 (Jure Golob)

www.td-kurescek.si    I    www.odmev-mokrca.si

Društvo za turizem,  
kulturo in šport Iška vas

vabi na tradicionalni

PRVOMAJSKI 
POHOD NA KRIM
v petek, 1. maja 2015,  ob 9. uri.

KJE: Iška, križišče za Gornji Ig (smer Ig−Iški vintgar)

KDO: pohodniki, ki se radi družite in uživate v naravi

Startnina: 7 eur

Tik pod vrhom bo poskrbljeno za  okusno in toplo 
okrepčilo s pijačo.

Več informacij ali prijave na tel.: 041/685-090

Vabljeni!
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Vabljeni v

SVET  
ZDRAVILNIH RASTLIN,

sobota, 9. maj 2015, ob 9.00
RTC Zapotok pod Kureščkom.

V naravi bomo s Pehto s hribov spoznavali in nabirali
prve spomladanske zdravilne rastline ter se seznanili z 
njihovo uporabnostjo.
Kaj potrebujemo:
• obvezno košarico/papirnato vrečko/bombažno vrečko za 

nabiranje zdravilnih rastlin
• beležko za zapisovanje
• manjši nahrbtnik z vodo (po potrebi malico)

Prispevek za člane Društva Zapotok je 1 € na osebo, za 
ostale 2 €. Za otroke je udeležba brezplačna.

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

Vabljeni v svet zdravilnih rastlin!

Organizira Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

Območno združenje 
VSO Velike Lašče, Škofljica,  
Ig in Brezovica vabi na

POHOD NA KRIM
v nedeljo, 10. maja 2015,

z naslednjim programom:
• 8.00 − zbor v Iški in na Jezeru
• 8.00−10.00 – pohod na Krim
• 10.30 − sv. maša za domovino in vse  

umrle za domovino
• 11.30 − nagovori in kulturni program
• 12.00 − malica
• 12.30−13.00 − ogled zaklonišč in  

objektov Slovenske vojske, ki so na Krimu

V kulturnem programu bo sodeloval  
pevski zbor VSO Triglav Ig.

Zaradi lažje organizacije pohoda vas prosimo za prijavo 
na: simona.pavlic@vso.si ali GSM: 051/430-402.

Prisrčno vabljeni!

V sodelovanju z Društvom Fran Govekar Ig
vas vabimo

na odprtje  
razstave fotografij domačinke

Klare Zajec
v ponedeljek, 18. maja 2015,  

ob 19.00 v Center Ig.
Klara Zajec ima cerebralno paralizo, zaradi katere je v 
življenju prikrajšana za marsikatero možnost, ki jo imajo 
drugi ljudje. Svoj smisel in veselje je našla v fotografiji, ki 
ji pomeni način izražanja, povezovanja in samopotrjevanja. 
Fotografije kažejo njen pretanjen čut za opazovanje 
zunanjega sveta, njena nadarjenost za vizualni jezik pa 
gledalcu ponuja možnost, da pokuka tudi v njen notranji 
svet razmišljanj in čustev.

Vabljeni! 

Vabimo vas na voden sprehod po

Zapotoški učni poti
Zapotok–Kurešček–Zapotok

23. maja 2015 ob 9. uri
Ob označenih točkah in z razlago vodnikov boste:
v	spoznali kakšno novo drevesno ali rastlinsko vrsto  
v	se seznanili o kulturnih in naravnih zanimivostih 

Zapotoka in okolice
v	spoznavali zelišča na zeliščnem vrtu in se sprostili 

na sedmih energijskih točkah, ki so letošnja nova 
dopolnitev zeliščnega vrta

Izhodiščna točka je RTC Zapotok. Učna pot je 
nezahtevna in primerna za vse starostne skupine. Vodi 
po gozdnih poteh in stezah v dolžini 3 km, po krajših 
postankih jo prehodimo v dveh urah.
Prispevek je 2 € na osebo in vključuje čaj ter prigrizek 
ob povratku, za otroke v spremstvu staršev je učna pot 
brezplačna.
Informacije na tel. št.:  
041/317-119 (Slavko) in 041/591-617 (Ana).
Organizira Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

Pojasnilo
V tekstu napovedovalke na prireditvi ob občinskem prazniku 
je bil pri opisovanju obdobja med 2006−2010 omenjen 
naslednji stavek: »V tem času smo dobili prvo večjo trgovino z 
živili − Mesarstvo Blatnik je odprlo franšizno trgovino Mercator 
− ter trgovino z gradbenim in tehničnim materialom Terra-
RB.« Besedilo dopolnjujemo z naslednjim: »V tem času smo 
dobili prvo večjo trgovino z živili, ki jo je zgradila Kmetijska 
zadruga Ig, v njej pa je Mesarstvo Blatnik odprlo franšizno 
trgovino Mercator − ter trgovino z gradbenim in tehničnim 
materialom Terra-RB.« 

Občinska uprava

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

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

www.zobozdravstvo-prenadent.si

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni

notranja revizija, računovodstvo,  
svetovanje, izobraževanje

RAČUNOVODSKI SERVIS
−	 vse	računovodske	storitve	za	pravne	osebe		
in	zasebnike

−	 davčno	in	poslovno	svetovanje
−	 izdelava	letnih	in	medletnih	poročil
−	 opravljanje	plačilnega	prometa
−	 kadrovske	storitve	(prijave	–	odjave	zaposlenih)
−	 izterjava	denarnih	terjatev	–	e-izvršbe

PREVZEM DOKUMENTACIJE 
−	Ljubljana	ali	Tomišelj	ali	pri	stranki	
−	možno	tudi	brezpapirno	poslovanje	

UPORABLJAMO PROGRAMSKO OPREMO
Saop	iCenter	●	Pantheon	●	E-računi

Cesta	v	Mestni	log	55,	1000	Ljubljana
telefon:	01	620	00	55,	031	654	367
e-pošta:	irena.kumse@revidikum.si	

splet:	www.revidikum.si

GRADBENA MEHANIZACIJA IN PREVOZI
GRAM-BM d. o. o., Tomišelj 4, 1292 IG

• STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO - ZEMELJSKA DELA •  
• POPRAVILO ASFALTA NA VROČ NAČIN •  

DOBAVA GRAMOZA ZA BETON ALI NASIP • DOBAVA SEJANE ZEMLJE

w w w . i z k o p i . s i

Bartelj    Marko 031/613-470 
Marjan 041/680-523

OKNA • VRATA • SENČILA
LES • PVC • ALU

SELITVENI SERVIS • ADAPTACIJE STANOVANJ

 M: 070 210 715 M: 041 945 261
 info@maning.si www.maning.si

G R A D B E N I Š T V O  
FIKRET TAHIROVIĆ, s. p. 
Rakarjeva ul. 13, 1292 Ig

GSM: 041/ 739 515
T: 01/ 29 09 422

Podjetje z 18-letno tradicijo izvaja gradbena dela: 
 adaptacije in zidanje objektov 
 zunanje ureditve in tlakovanje dvorišč 
 fasade, ometi, tlaki 
 ostala zaključna gradbena dela 
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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

HARZ - obsežno hribovje v severnem delu srednje Nemčije, MIRAKEL - srednjeveško dramsko delo, ki obravnava 
čudeže svetnikov, SARDE - glavno mesto antične pokrajine Lidije na zahodu Male Azije
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ZAHVALA
4. 3. 2015 smo se na  
pokopališču v Tomišlju 
še zadnjič poslovili od 

JOŽEFE GLAVAN
(1937−2015)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, vaščanom, znancem, 
sorodnikom in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče, 
cvetje in svete maše. Najlepše se zahvaljujemo dr. Štefančičevi, 
medicinskim sestram, patronažni sestri Mateji ter negovalki 
Moniki za pomoč pri negi. Zahvaljujemo se pogrebnemu 
zavodu Vrhovec, pevcem Grm, trobentaču, gospodu župniku 
za opravljen pogrebni obred ter gospe Joži za pripravo mrliške 
vežice. 
Hvala vsem, ki ste se poslovili na njeni zadnji poti in ki se je 
boste spomnili na njenem grobu. 

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo za večno ostal.

ZAHVALA 
V 84. letu starosti je  
od nas za vedno odšel 
naš dragi mož, oče in dedi 

ANTON MAVEC
(1931−2015) 
z Golega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
vaščanom in vsem ostalim, ki ste nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje, sveče in svete maše ter ga pospremili na zadnji poti.
Hvala dr. Ostanku, patronažni sestri ge. Nedi ter negovalki ge. 
Joži, ki ste njemu in nam pomagali v zadnjih tednih njegovega 
življenja.
Posebna zahvala Pogrebnim storitvam Vrhovec za vso njihovo 
pomoč, svetovanje in celoten profesionalen odnos ter gospodu 
župniku Janezu Drnovšku za lepo opravljen obred.
Vsem skupaj in vsakemu posebej en velik boglonaj!

Žena Ani ter sinova Mitja in Tomaž z družinama

Izpred oči je izginil tvoj obraz 
in ne sliši več se ljubeči glas. 
Stol, prazen zdaj tam stoji, 
naš dom je prazen, saj tebe ni. 
Nihče ne more te nadomestiti, 
nikoli te ne bomo nehali ljubiti.

ZAHVALA
V 86. letu starosti nas je zapustil dragi oče, mož, dedek, 
pradedek, brat in stric

JANEZ MRKUN
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in vaščanom, ki ste izrekli sožalje, darovali za svete maše, cvetje in 
sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvala tudi gospodu župniku Jožetu Pozdercu za lep poslovilni 
obred, Konjerejskemu društvu Krim, Društvu upokojencev Ig, 
pogrebnemu zavodu Vrhovec, gospe Silvi Dolinšek, PDG Matena, 
negovalki Moniki, dr. Mariji Štefančič Gašperšič in medicinski 
sestri Sonji. Posebna zahvala pa tudi zdravnikom in medicinskim 
sestram na Infekcijski kliniki. 
Hvala vsem. Vsi njegovi

 Vse se je izpolnilo sedaj,
sivi, otožni oblaki dehtijo
sredi dežja in sredi polja
mokri, temni topoli vršijo.
Kosovel

ZAHVALA 
V 77. letu se je poslovil naš dragi mož, 
oče in dedek

JOŽEF MARKOVIČ
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom 
Iške vasi in znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali sveče, 
cvetje in svete maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Iška vas in 
gospodu Janezu Rupertu za poslovilne besede. Zahvala tudi 
gospodu župniku Jožetu Pozdercu za lep poslovilni obred, gospe 
Silvi Dolinšek ter gospodu Vrhovcu za pogrebne storitve.
Iskrena hvala sosedi Mariji Šteblaj za njeno nesebično pomoč pri 
poslovilni slovesnosti. Zahvala tudi patronažni sestri Mateji, ki mu 
je pomagala v njegovi težki bolezni.

Žena Frančiška ter sinova Jože in Drago z družinama

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

- naročila na domu
- prevozi
- prevozi iz tujine v tujino
- prevozi z upepelitev
- postavitev mrliškega odra
- pogrebna oprema
- urejanje umrlih

- izkop jam
- pevci, glasba
- venci, žalno cvetje, sveče
- urejanje grobov
- urejanje dokumentacije
- prevozi v pogrebnem 

spremstvu

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

 01 75 51 437
 041 637 617, 031 637 617

suzana.vrhovec@gmail.com

Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika, ID za DDV: SI 65880749



IZBERITE IZ 
ŠIROKE PONUDBE 
TELEKOMA SLOVENIJE
Ponujamo vam celovite rešitve mobilnih, 
fiksnih in širokopasovnih storitev.

Sklepanje naročniških razmerij
in podaljševanje obstoječih
opravimo kar na vašem domu. 

mobilni paketi
internet in
telefonija SiOL
SiOL TV

Pokličite nas in z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri
ustreznih storitev za vas. 
www.telekom.si
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•	 RACUNALNIŠKI	SERVIS

•	 VZDRŽEVANJE	

RACUNALNIŠKE	OPREME	

IN	MOBILNIH	NAPRAV

•	 PRODAJA	RACUNALNIŠKE	

OPREME

KONKURENCNE CENE

MOŽNOST NAKUPA NA 
OBROKE

Na voljo smo vam:

01 / 432-11-00
031 / 60-00-60

 harmonijaloom

www.crr.si

Njegoševa 8, Ljubljana Pomagali	vam	bomo	ZNIŽATI MESECNE STROŠKE	in	svetovali	vam	bomo	pri	izbiri	
NAJUGODNEJŠEGA PAKETA	za	vaše	potrebe.

NEOMEJENI 
PAKET ZA CELO 

DRUŽINO ŽE OD

1479 €
NA OSEBO*
* V paketu neomejeni 
D za 5 oseb, velja za 
narocnike SIOL.

PAKET 
BREZSKRBNI	
(neomejeni klici 

in neomejena spo-

rocila SMS/MMS) 

ŽE ZA 

1895 €

PAKET PENZION 
300 ZA DVA	(600 

enot in neomejeni 

pogovori z narocniki 

PENZION PAKETOV) 

2095 €	
ZA DVE OSEBI

NEOMEJENA KOMUNIKACIJA	Z	MOBILNIMI	PAKETI

PAKETI TopTrio 
(TV + Telefon + 

Internet) ŽE OD

1498 €
NA MESEC*
* Prvih 5 mesecev za nove 
narocnike. Velja za nove in 
obstojece narocnike 
storitev Mobitel.

PREIZKUSITE BREZ 
OBVEZNOSTI:	
1	MESEC	TESTIRAJTE	
BREZPLACNO
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Ekskluzivni uvoznik in zastopnik za Slovenijo:
HIDROCONSULTING d.o.o.
Linhartova cesta 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 040 165 100, 040 470 125
Email: info@hidroconsulting.si           

WWW.ACQUASTOP.SI

NEPREPUSTNE PROTIPOPLAVNE
    PREGRADE

Zaščitite svoj dom in premoženje

Enostavna in hitra namestitev

HIDROCONSULTING
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