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Dragi bralci in bralke!
Junija 1995 je ugledala luč sveta prva 

številka Mostiščarja, glasila Občine 
Ig. Za svoj 20. rojstni dan – saj ste 

opazili, ne? − je Mostiščar dobil novo po-
dobo, od zdaj naprej ga bomo prebirali v 
barvah! Tako bodo zgodbe in spremljajo-
če fotografije še bolj zaživele pred vašimi 
očmi. V rubriki Aktualno lahko z nami 
obudite spomine na 20 let izhajanja Mo-
stiščarja in preberete vse o njegovem no-
vem videzu. 

Kaj pa je še novega? Na Igu so začeli 
graditi novo osrednjo čistilno napravo, 
ki bo predvidoma začela delovati še pred 
koncem letošnjega leta. O perečih težavah 
nam tokrat pišeta vaška sveta iz Škrilj in 
Iga. 

Društveno dogajanje je bilo tudi pretek-
li mesec bogato, med večjimi dogodki naj 
izpostavimo uspešno izveden celodnevni 

dogodek Festival Kurešček. Kljub dežju so 
slikarji izpeljali svoj Atelje na prostem, pa 
čeprav so se skrili pod streho. 

V vrtcu so imeli reševalno vajo, tako da 
so pripravljeni na vse!  Šolarji so se – kot 
se bližajočemu koncu šolskega leta pritiče 
– odpravili na ekskurzijo na Notranjsko. 
Dijaki iz Ljubljane pa so par dni preživeli 
pri nas, v Zapotoku. Kaj vse so oboji poče-
li, so zapisali tudi za naš časopis. 

Že leta na Ljubljanskem barju tli želja 
po postavitvi koliščarskega muzeja na 
prostem. Kako je videti tak muzej v Nem-
čiji, pišemo v rubriki Svet okoli nas. Tudi 
fotografija z naslovnice je bila posneta ob 
Bodenskem jezeru, kjer tak muzej obstaja 
že skoraj stoletje. 

Šola zdravja na Igu praznuje pet let, 
vsako jutro skupaj telovadijo na prostem, 
letos pa spet sodelujejo tudi pri odstranje-

vanju nevarne rastline ambrozije. Več o tej 
akciji preberite v rubriki Zdravo življenje. 

Tokrat imamo polne tudi športne stra-
ni, med večjimi prireditvami, ki so pote-
kale, naj izpostavimo 2. memorialni turnir 
Vesne Rožič, ki se ga je udeležilo več kot 
sto šahistov. Uspešni so bili tudi mladi ka-
rateisti, saj je ekipa OŠ Ig že tretjič zapo-
red osvojila državno prvenstvo. 

Če na tej strani pogrešate koledar pri-
reditev, naj namignemo, da ga po novem 
najdete na predzadnji strani. 

Mostiščar poleti odhaja na počitnice, z 
vami pa bomo spet v začetku septembra. 
Želimo vam prijetno branje ter lepe poči-
tnice!

 Uredništvo Mostiščarja

 BESEDA UREDNIŠTVA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 19. junij 2015

Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan, 
Zuhra Jovanovič, Anton Krnc, Franc Toni 
Naklada: 2.500 izvodov
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uredniški odbor: Maja Zupančič, odgovorna urednica,  
Matjaž Zupan, namestnik odgovorne urednice,  
Gregor Bolha, Tina Škulj, Andreja Zdravje
Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00
Tisk: Present, d. o. o., tel. 01 427 22 79
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Naslovnica: Matjaž Zupan

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.
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.

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Obvestilo
Rok za oddajo 
prispevkov v prihodnji 
številki Mostiščarja je  
četrtek, 27. avgust 2015.

Septembrska številka 
Mostiščarja bo 
predvidoma izšla  
11. septembra 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.

Oglašujte v 
Mostiščarju 
Vabimo vse ižanske 
podjetnike in obrtni-
ke, da se z oglasom 
predstavijo v Mos-
tiščarju. Postanite 
prepoznavni − glasilo 
Mostiščar brezplačno 
prejmejo vsa gospo-
dinjstva v Občini Ig.

Ugodne cene oglasov! 
Oglas vam brezplačno 
oblikujemo.

Informacije na:  
mostiscar@obcina-ig.siJPG TIF

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

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

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

Uredništvo Mostiščarja
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Gradnja čistilne naprave na Igu
V začetku maja je bila podpisana gradbena pogodba za izvedbo rekonstrukcije Centralne  
čistilne naprave Ig z izvajalcem CPG, d. d., Nova Gorica.

S podizvajalci bodo v pred-
videnem roku 120 dni iz-
vedli vsa potrebna grad-

bena, montažna, obrtniška in 
instalacijska dela, potrebna 
za rekonstrukcijo oz. novo-
gradnjo, ki bodo v grobem ob-
segala:
− izgradnjo novega vhodnega 

črpališča za prispele odpa-
dne vode

− izgradnjo novega objekta za 
grobo in fino mehansko pred-
čiščenje ter sprejem greznič-
nih vsebin in strojnico

− rekonstrukcijo tehnološkega 
bazena z razdelilnikom pre-
toka (dve vzporedni tehnolo-
ški liniji)

− izgradnjo novega naknad- 
nega usedalnika

− rekonstrukcijo obstoječe iz-
točne kinete z merilnikom 
pretoka

− rekonstrukcijo objekta za pi-
sarno, elektroomare in sani-
tarije
Tako rekonstruirana naprava 

bo omogočala čiščenje odpad-
nih vod iz prispevnega območja 
Občine Ig kapacitete 5.000 po-
pulacijskih ekvivalentov (PE). 
Obstoječo klasično tehnologijo 
čiščenja odpadne vode bo za-
menjala novejša tehnologija s 
plavajočimi plastičnimi nosilč-
ki, na katerih se obraste plast 
mikroorganizmov, ki omogoča-
jo čiščenje odpadne vode.

Priprava gradbišča se je za-
čela 18. 5. 2015. Gradnja objek-
tov bo zelo zahtevna, saj je 
naprava na barjanskih tleh na 
območju z visoko podtalnico. 
Predviden rok konca gradnje je 
konec septembra 2015, potem 
sledi tehnični pregled in odpra-
va ugotovljenih pomanjkljivo-

sti, nato pa enoletno poskusno 
obratovanje, ki je predvideno v 
začetku novembra 2015.

Z izgradnjo Centralne čis-
tilne naprave Ig bo ukinjena 
(in porušena) tudi obstoječa 
manjša čistilna naprav Matena 
(500 PE), saj je naselje Matena 

priključeno na obstoječi kana-
lizacijski sistem v naselju Ig z 
novim tlačnim vodom, ki je bil 
zgrajen že v letu 2014.

 Damjan Gruden,  
Petrol, d. d.

Nastaja nova čistilna naprava na Igu.  Katja Ivanuš

Sprejem novincev v Vrtec Ig  
za šolsko leto 2015/2016
Za šolsko leto 2015/2016 je bilo v Vrtec Ig oddanih več vlog za sprejem otrok, kot je predvidenih 
prostih mest, zato je o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Ig.

Do 31. 3. 2015, ko je bil 
rok za oddajo vlog za 
šolsko leto 2015/2016, 

je komisija prejela 116 vlog, od 
tega 93 vlog za otroke iz Obči-
ne Ig in 23 za otroke iz drugih 
občin. Komisija je obravnava-
la vloge skladno z Zakonom o 
vrtcih ter Pravilnikom o spre-
jemu otrok v Vrtec Ig, ki ga je 
sprejel občinski svet 9. 3. 2011 
in je bil objavljen v Uradnem 
listu 25. 3. 2011. V njem so 
kriteriji, na podlagi katerih je 
komisija točkovala posamezne 
vloge. V ta namen je komisija 
uradno pridobila potrebne po-
datke iz CRP SLO.

Komisija je začela delo 16. 
4. 2015. Na podlagi vseh krite-
rijev iz 11. člena Pravilnika je 
točkovala vse vloge, prispele 

do roka. V času dela je upo-
števala vsa dokazila, ki so bila 
oddana z vlogami, in tudi vsa 
tista, ki so jih starši dopolnili 
vlogam dodatno.

Glede na doseženo število 
točk je vrtec oblikoval pred-
nostni seznam za posamezni 
letnik, na katerem so vloge 
razvrščene od najvišjega do 
najnižjega števila doseženih 
točk.

Vrtec oblikuje skupine tako, 
da je možno sprejeti kar naj-
večje število otrok skladno s 
predpisanimi normativi, tudi 
s preoblikovanjem že obstoje-
čih skupin ali s premeščanjem 
že vključenih otrok.

Iz posameznega predno-
stnega seznama je vrtec spre-
jel določeno število otrok gle-

de na prosta mesta. V vrtec Ig 
bo za šolsko leto 2015/2016 
sprejetih 88 otrok.

Otroci, ki so bili odklonje-
ni, so uvrščeni na čakalni se-
znam po posameznih letnikih 
rojstva za naknadni sprejem 
med šolskim letom v primeru 
sprostitve prostega mesta. 

Čakalni seznami veljajo do 
konca šolskega leta 2015/2016 

(31. 8. 2016) in so objavljeni na 
oglasnih deskah v vseh enotah 
vrtca in na spletni strani vrtca.

Odklonjenih je bilo 28 ot-
rok, od tega 6 otrok iz Občine 
Ig in tudi 22 otrok iz drugih 
občin.

 Mateja Janežič

Letnik  
rojstva

Vloge  
do 31. 3. 2015

Odklonjeni otroci
Občina Ig Druge občine

2010 2 0 0
2012 9 0 3
2013 20 0 10
2014 75 0 2

2015 10 6 22

Skupaj 116
6 22

28
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Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008,  
69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF) in  

25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS 21/2013 – ZDR-1) Občina Ig objavlja

Razpis za prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen  
s polnim (deljenim) delovnim časom in trimesečno poskusno dobo

VZDRŽEVALEC IV 

v Režijskem obratu občinske uprave Občine Ig

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti morajo srednjo poklicno izobrazbo, tehnične smeri,
– 4 mesece delovnih izkušenj,
– vozniški izpit B kategorije,
– morajo biti državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne 
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

– sposobnost za delo na višini.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz 
katere je razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, 
na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije;
3. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zara-

di naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti 

6. izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Občini Ig 
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o 
izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, 
za katere se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva 
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno raz-
merje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri 
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne 
izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem 
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen 
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kan-
didat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in 
veščine, ki jih je pridobil. 

Delovno naloge delovnega mesta vzdrževalec IV:
– izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
– vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini;
– izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti;
– izvajanje del na področju vzdrževanja javnih površin 

(čiščenje, košnja trave, čiščenje snega);
– pomoč pri izvajanju vzdrževanja in drugih del v zvezi z 

občinskim premoženjem ter deli, ki jih izvaja Režijski obrat 
Občine Ig;

– izvajanje preprostih komunalnih del;
– izvajanje aktivnosti vzdrževanja in upravljanja objektov, 

naprav, poslovnih prostorov;
– spremljanje in obveščanje o stanju objektov, naprav, 

poslovnih prostorov;
– izvajanje drugih del po nalogu predstojnika, direktorja 

občinske uprave ter vodje režijskega obrata.

Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označ-
bo: za javni razpis – vzdrževalec IV na naslov: Občina Ig, Govekar-
jeva cesta 6, 1292 Ig ali na elektronski naslov: info@obcina-ig.si v 
roku 8 dni od objave v občinskem glasilu Mostiščar in na Zavodu 
RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana 
na elektronski naslov: info@obcina-ig.si, pri čemer veljavnost pri-
jave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh od objave 
razpisa.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za ned-
oločen čas, s polnim (deljenim) delovnim časom in trimesečnim 
poskusnim delom. Kandidat bo delo opravljal v občinski upravi 
Občine Ig – v Režijskem obratu, na naslovu Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig in na terenu.

Informacije v zvezi z razpisom prostega delovnega mesta daje g. 
Janez Miklič na elektronski naslov: janez.miklic@obcina-ig.si ali 
na tel. št. 01/28-02-304.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Župan Občine Ig
Janez Cimperman l. r. 

Oskrba hišnih ljubljenčkov v poletnem času

Prihajajo vroči poletni 
meseci in čas dopustov, 
ko tudi vaši hišni ljub-

ljenčki potrebujejo dodatno 
oskrbo. Poskrbite, da bodo 
imeli dovolj hladne vode in 
prostora za gibanje. Pri viso-
kih temperaturah je zelo po-

membno, da jim zagotovimo 
dovolj sence. Pri sprehodih 
prosimo upoštevajte določene 
omejitve in jih ne sprehajate 
po pokopališču ali v njegovi 
neposredni bližini oz. parkiri-
šču.

Hišni ljubljenčki so odgo-
vornost lastnikov tudi v času 
dopustov, zato primerno po-
skrbite zanje.

 Andreja Zdravje
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Ižanski sejem 2015
Ižanski sejem bo ponovno 

obudil sejemsko dogajanje 
na Igu v soboto, 19. sep-

tembra 2015. 
K sodelovanju že zdaj 

vabimo vse, ki bi se želeli 
predstaviti s svojimi izdelki 
ali kakšnimi drugimi dejav-
nostmi. Vsak razstavljavec bo 
imel na voljo stojnico/mizo. 
Kdor želi razstavljati na sejmu 
ali prodajati, je lepo vabljen, 
predvsem domača društva in 
posamezniki, dobrodošli pa 
so tudi razstavljavci iz drugih 
občin.

Prireditvi bi radi dali navdih 
prijetnega domačega vzduš-
ja, zato vabimo k sodelovanju 
vse, ki bi s svojo prisotnostjo 
ali predstavitvijo spominjali 
na nekdanje sejemske čase.

Vabljeni tudi izdelovalci 
domače obrti ter pridelovalci 

zdrave hrane in dobrot s po-
deželja ter gostinci s svojo po-
nudbo.

Prijavnico dobite na sedežu 
Občine Ig in na spletni strani 
Občine Ig www.obcina-ig.si.

Izpolnjeno pošljite do 10. 
septembra 2015 na naslov: 
Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, 1292 Ig, lahko tudi po faksu 
01/2802-322 ali e-pošti mari-
ca.zupan@obcina-ig.si. Za vse 
dodatne informacije smo vam 
na voljo na tel.: 01/2802-318.

Tudi letošnji sejem bo še 
dodatno popestren s Pokalom 
Šefla in razstavo gob, pripra-
vili pa bomo še marsikaj zani-
mivega. Dan bo živahen, vesel, 
okusen in zdrav. Pridružite se 
dogajanju!

 Marica Zupan, 
občinska uprava

Vsem občankam in občanom 
Občine Ig čestitam ob dnevu 

državnosti.
Župan Janez Cimperman

Občina Ig,  
Govekarjeva cesta 6,  
1292 Ig

Za vsa dodatna pojasnila 
smo vam dostopni na 
naslednjih številkah:

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

  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

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

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. 

Zbirni center Matena-Ig
Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov 
iz gospodinjstev – njihova oddaja je brezplačna. Grad-
benih 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) Čisto Ljubljansko barje ...   Uroš Čuden 
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Mostiščarjevih 20 let
Prebivalci Občine Ig že polnih 20 let beremo Mostiščarja.

Njegova pot se je začela 
junija 1995, ko je na os-
mih straneh izšla prva 

številka občinskega glasila 
novonastale Občine Ig. Nje-
gov prvi urednik je bil Janez 
Pančur, ki mu je pri uredni-
kovanju pomagal tričlanski 
uredniški odbor. Glede izbora 
imena so takrat v uvodniku za-
pisali: »Menimo, da mora ime 
predstavljati celotno področje 
in vse ljudi, ki tu živijo. Odlo-
čili smo se, da poiščemo ime 
v pradavnini in glasilo poime-
nujemo po prvotnem prebival-
cu tega območja.« Ime se je 
'prijelo' in obdržalo do danes. 

Leta 1998 je bila za mesto 
odgovorne urednice izbrana 
Alenka Jeraj. Mostiščar je po-
časi rastel po obsegu letnika, 
s porastom števila prebival-
cev občine pa se je povečeva-
la tudi njegova naklada. Tik 

pred prelomom tisočletja se 
je začel spogledovati z barva-
mi, najprej so bili barvni zgolj 
naslovi, kmalu pa tudi fotogra-
fije na naslovnici. Marca 2002 
je bil Mostiščar deležen prve 
večje 'stilske' preobrazbe – na-
slovnico odtlej krasi celostran-
ska barvna fotografija; tudi 
imena rubrik, kot jih poznamo 
še danes, segajo v tisti čas. Ju-
nija 2005, ob 10-letnici izhaja-
nja, je Mostiščar prvič izšel v 
barvah z obsežnim pregledom 
vseh letnikov. Istega leta je 
uredništvo Mostiščarja preje-
lo občinsko priznanje za 10 let 
ustvarjanja glasila. Ker je bila 
glavna urednica medtem izvo-
ljena za poslanko v državnem 
zboru, je decembra 2005 ure-
janje Mostiščarja prevzel zača-
sni uredniški odbor na čelu s 
Katjo Jakič (por. Ivanuš). Leta 
2007 je bilo glasilo oblikovno 

prenovljeno v podobo, kot smo 
je bili vajeni zadnjih osem let. 
Začasno uredništvo je delova-
lo kar štiri leta, ko je decem-
bra 2009 izšla prva številka 
pod novoimenovano urednico 
Majo Zupančič, ki Mostiščarja 
ureja že šesto leto. 

V 20 letih obstoja se je na-
čin urejanja in oblikovanja ča-
sopisa močno spremenil. Če so 
prvi članki prihajali na uredni-
štvo še v rokopisih/tipkopisih, 
pozneje pa na disketah, danes 
večino prispevkov sprejmemo 
v digitalni obliki po e-pošti, 
kar nam delo močno olajša. 

V zadnjih letih smo večkrat 
prejeli želje avtorjev prispev-
kov po objavi barvnih fotogra-
fij, a žal jim vedno nismo mogli 
ustreči, saj je bil barvni tisk 
omenjen na platnice, medtem 
ko je bila notranjost črnobela. 
Želja po prehodu na barvni 

tisk je tlela in lani končno 
dozorela – izdajateljski svet je 
potrdil prehod na barvni tisk 
in zagotovila so se sredstva v 
proračunu – tako je danes pred 
vami oblikovno prenovljena 
številka, celotna v barvah. 

Prenovo so pripravili v 
podjetju Camera, d. o. o., z 
Rudnika, s katerim Mostiščar 
sodeluje že 13 let. Barve, tako 
kot prej, izhajajo iz barv ob-
činskega grba (zelena, rume-
na in rdeča). Pri besedilih bo 
običajno črno dopolnjevala 
zelena (uvod, iniciala ...), ki je 
tudi ločnica posameznih rub-
rik. Posebnost naših notranjih 
strani je oblikovanje glave in 
noge – zgornjega in spodnje-
ga dela strani – zgoraj je nebo 
s pticami, spodaj pa (spet v 
zeleni) pogled z Ljubljanske-
ga barja na Krimsko-Mokrško 
hribovje. Prenovili smo tudi 
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Ob 20. obletnici izhajanja Mostiščarja

Ko pripravljaš prireditev, ti vsaka pomoč pride še kako prav. 
Veseli smo, da se lahko že 20 let poslužujemo našega ob-

činskega glasila. Z njim vabimo in obveščamo o svojih dejav-
nostih in delovanju, še posebej pa smo veseli pomoči, ki nam 
jo ponuja uredništvo našega glasila pri urejanju prispevkov.

Kaj pomeni nekaj narediti, ko pa o tem nihče nič ne ve. Hva-
la Mostiščarju, da piše o nas, naših sekcijah in našem delova-
nju.

KD Mokrc

Spoštovana odgovorna urednica Mostiščarja Maja Zupan-
čič, spoštovani uredniški odbor Mostiščarja!

Najprej vam izrekamo čestitke ob 20. obletnici Mostiščarja. 
Občani Občine Ig smo lahko ponosni, da se je ob rojstvu Ob-
čine Ig rodil tudi naš lokalni časopis. Je ogledalo občine, ki 
bralcu vsak mesec ponudi raznovrstno in pestro vsebino. In od 
zdaj naprej  bodo govorile tudi barve! Čestitke!

Društvo Zapotok in redna dopisnica  
Mostiščarja Darja Mlakar

Ob jubileju čestitamo vsem, ki urejajo in so v preteklosti 
urejali glasilo Mostiščar. Razvil se je v izredno berljivo 

glasilo, verjetno eno najboljših te vrste v slovenskem prosto-
ru. Odraža življenje, dogodke v občini, razmišljanja občanov, 
dejavnost društev, zato je povezovalni dejavnik v občini. Za 
mnogo dogodkov in dosežkov ne bi izvedeli, če o njih ne bi 
pisalo v Mostiščarju. Radi beremo članke o zgodovini teh kra-
jev, o obrteh, ki jih skoraj nihče več ne obvlada, in članke o 
aktualnem dogajanju na družbenem, kulturnem, športnem in 
drugih področjih.

Želimo, da se v vsebino tudi v prihodnje vključujejo pri-
spevki iz dejavnosti društev, saj s tem društveno delo pridobi 
veljavo.

Vsem sodelavcem in soustvarjalcem Mostiščarja želimo ve-
liko pozitivne energije pri ustvarjanju vsake številke.

Šahovski klub Ig

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig 
se kot nevladna organizacija že leta poslužuje občinskega 

glasila. Z Mostiščarjem opozarjamo, obveščamo in upamo, da 
tudi preprečimo najhujše na naših cestah. Upamo, da bomo še 
naprej tako uspešno sodelovali ter z besedo gradili dobre od-
nose in prijazne ceste za naše občane …. Čestitke glasilu Mo-
stiščar!

SVP Občine Ig

Čestitke ob 20-letnici izhajanja občinskega glasila Mos-
tiščar! Prav tako izrekam pohvale ob njegovi prenovi. 

Naj vam bo, spoštovane bralke in bralci, barvni Mostiščar 
še bolj priljubljeno branje iz naše občine.

Župan Janez Cimperman

Odkar službujem na Igu, glasilo z veseljem vzamem v bra-
nje. Sprejela sem ga za svojega, čeprav ne stanujem na 

Igu, je pa res, da sploh v zadnjih letih preživim večino dni prav 
tukaj, na ižanskem koncu. 

Seveda z veseljem najprej preberem  prispevke naših učenk 
in učencev, si ogledam fotografije, ki ujamejo trenutke našega 
vsakdanjega šolskega utripa.

Tudi drugi prispevki nikakor ne ostanejo neopaženi, vedno 
znova pritegnejo mojo pozornost. So zanimivi, pestri, iskrivi. 
Tudi likovna podoba glasila me vabi,  da se sprehodim  in usta-
vim prav na vsaki strani. Pravite, da pripravljate še boljšo − se 
že veselim …

Mostiščar najde pot v vsako družino v občini, prinaša sveže 
novice in utrinke iz življenja ter bogatega dogajanja v občini 
na različnih področjih. Prijazno, zgoščeno obvešča bralca, kaj 
se v občini dogaja.   

Vsem, ki kakorkoli sooblikujete in omogočate izhajanje 
glasila, čestitam za opravljeno delo in želim veliko navdiha za 
delo v prihodnje. Verjamem, da  bo Mostiščar še naprej razve-
seljeval svoje bralce.

Ravnateljica OŠ Ig Biserka V. Malnar

»Nov Mostiščar! Super!« Približno tako je pri meni, ko 
v nabiralniku najdem novo številko Mostiščarja, ki 

sem ga precej let tudi sama soustvarjala. Spominjam se še, 
kako slovesno smo praznovali 10-letnico izhajanja Mostiščar-
ja, kako smo spreminjali njegovo grafično podobo, pa uvaja-
li nove rubrike ... in je postajal vsakič debelejši. Kot sem se v 
tistih letih razveselila vsake nove številke, se tudi zdaj vsak 
mesec veselim lokalnih novic, ki jih prinaša. Zanimajo me ak-
tivnosti naših društev, ki se jih zaradi drugih obveznosti ne 
morem udeležiti, preberem pa reportažo o dogodku, pa vabila 
na različne prireditve in dogodke, utrinke naših najmlajših ... 
Pri nas se res veliko dogaja! Z zanimanjem prebiram tudi in-
formacije o Ljubljanskem barju, o naši zgodovini in posebnos-
tih območja, na katerem živimo. 

Mostiščarju in njegovim snovalcem čestitam za opravljeno 
delo in želim še veliko uspešnih in aktivnih let ter veliko zani-
mivih člankov! Srečno!

Alenka Jeraj

občasno prilogo Uradne obja-
ve ter koledar prireditev, ki je 
po novem na predzadnji stra-
ni. 

Verjamemo, da boste Mos-
tiščarja zdaj še raje vzeli v roke. 
V 20 letih izhajanja je prehodil 
dolgo pot in vidno postajal ka-
kovostnejši tako vizualno kot 

vsebinsko, za kar gre zasluga  
piscem iz različnih ižanskih 
društev in ustanov ter širše, ki 
vsa ta leta vestno pripravljajo 
prispevke in s tem bogatijo 
naše bralce ter beležijo utrip 
življenja v naši občini. 

Hvala vsem, ki ste v prete-
klosti sodelovali na Mostiščar-

jevi poti, in vsem, ki še vedno 
'korakate' na njej. Skupaj se 
veselimo naslednjih 20! 

Maja Zupančič,  
odgovorna urednica 

Mostiščarja
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SVS Ig

Javna vprašanja za župana
Na sestanku SVS Ig 28. maja 2015 so člani SVS-ja obravnavali aktualno problematiko ter podali 
naslednje pobude in javna vprašanja za župana.

1.  Ogledala na križišču na 
Zabrv smo čakali dva me-
seca, postavljena pa so 
neprimerna ogledala, ki 
so premajhna ter neupo-
rabna in nevarna. Priča-
kujemo zamenjavo.

2.  Kaj je s prehodom za 
pešce pri Petrolu in s 
pločnikom od g. Tonija do 
Petrola?

3.  Ob izgradnji nove čistilne 
naprave mora biti ureje-
no primerno vzdrževanje 
ceste na Rakovniški ulici 
(sprotno krpanje lukenj, 
protiprašna zaščita in 
omejitev hitrosti tovor-
njakov).

4.  Na Gasilski ulici naj se 
poskrbi za redno košnjo 
trave na nabrežini Jele-
novke.

5.  Nasproti vrtca lastni-
ca parcele ga. Štrumbelj 
zahteva, da se postavijo 
ovire, ki bi onemogočale 
parkiranje staršev otrok 
na njeni zemlji.

6.  Starše otrok moti, da si 
je uprava vrtca neupravi-
čeno rezervirala parkirna 
mesta na parkirišču vrtca, 
sami pa nimajo kje parki-
rati.

7.  Urediti je treba razsvetlja-
vo od avtobusne postaje 
do Franca Tonija (Hreno-

va ulica, pot proti Širnu). 
To traja že dva meseca.

8.  Pri avtobusni postaji je 
treba zagotoviti varen 
prehod, saj avtomobili ne 
ustavljajo in vozijo z ob-
čutno preveliko hitrostjo 
(semafor, radar, hitrostne 
ovire ...).

9.  Sramota za Ig je okolica 
starega vrtca, ki je moč-
no zaraščena, trava ne-
pokošena, neobrezana 
živa meja. Zahtevamo ta-
kojšnjo sanacijo.

10. Kdaj se bodo končno ure-
dile zapornice na Širnu?

11.  Ljudem je do konca preki-
pelo zaradi neaktivnosti 

občine pri problematiki 
Draščice v Rastuki. Ob 
dežju ljudje ne morejo do 
svojih domov, otroci iz 
šole do staršev, reševal-
na vozila do pomoči pot-
rebnih. Dela se škoda na 
objektih. Resno opozar-
jamo župana, da končno 
najde rešitev.

 Tone Strelec, 
predsednik SVS Ig

Dogajanje v Škriljah – igrišče
Ko smo postavili otroško igrišče, smo vedeli, da je to nov iziv za vse nas, o katerem smo veliko 
govorili in pisali. Mislila sem, da smo tovrstno zgodbo otroškega igrišča zapolnili, pa le ni tako 
in se z ogorčenjem lotevam tega prispevka.

Še enkrat podarjam, gre 
za otroško igrišče in je 
namenjeno najmanjšim 

in najmlajšim, zato je bil inci-
dent, ki se je pripetil na igri-
šču, povsem nezaslišan. Ko je 
bilo igrišče polno otrok med 
igro tako na kolesih, rolerjih, 
rolkah in poganjalčkih, se je 
skupina odraslih hokejistov 
odločila za igranje hokeja. 
Začela je postavljati opremo 
in tako neopazno odgnala ot-
roke s prostora, namenjenega 
prav njim, kar je povsem ne-
zaslišano in takšnih zadev ne 
smemo dopuščati.

Pohvala staršem, ki so se 
zavzeli za otroke in želeli ho-
kejistom dopovedati, da ni 
primeren čas za igro, saj se 
igrajo otroci, vendar ni bilo 
razumevanja in zgodil se je 
neljubi incident. S projektom 

Hribci za otroška igrala smo 
se zavzemali za postavitev 
igral in igralnih prostorov za 
otroke različnih oblik. Naš 
prostor je omogočal poleg 
igral tudi igrišče, ki je name-
njeno za rolanje, kolesarjenje 
in poganjalčke za otroke, saj 
vsi vemo, da smo v hribu in je 
to najbolj primeren prostor za 
tovrstna dogajanje za otroke – 
ne samo za Škriljanče, ampak 
tudi iz drugih vasi, ki smo bili 
v projektu, saj to je bil naš na-
men in prav je tako.

Vse to je bilo jasno pou-
darjeno na odprtju igrišča in 
napisano v Mostiščarju, da 
je namenjeno najmlajšim, da 
je zato ograjeno in so otroci 
tako zaščiteni pred cestnimi 
nevarnostmi. 

Velik problem so tudi 
najstniki, ki nabijajo žogo 

v ograjo in jo s tem uničuje-
jo. Sredstev, ki gredo za taka 
nepotrebna popravila, zara-
di mačehovskega obnašanje 
nekaterih uporabnikov do v 
končni fazi naših stvari žal ne 
moremo nameniti za nakup 
dodatne opreme, ki bi jo želeli 
na igrišču. Ograja ni name-
njena za nabijanje žoge, am-
pak za zaščito igrišča, žoga pa 
se lahko brca tudi bolj nežno. 
Pričakovala bi tudi od vas, 
starši, da otrokom razložite, 
kakor bomo skrbeli za igrišče, 
tako ga bomo ohranjali, kajti 
odvisno je smo od nas samih, 
tako kot tedaj, ko smo prispe-
vali. Sicer se tovrstne krivce 
hitro najde in se bo terjala od-
škodnina.

Skupino igralcev 'hokeja', 
ki se, predvidevam, dogovarja 
za igranje na otroškem igri-

šču v Škriljah, pozivam, da 
s temi aktivnostmi prekine  
TAKOJ in si poišče drug pri-
meren prostor. Tovrstne ide-
je naj ne pridejo še komu na 
misel. V zapisu Hišnega reda 
igrišča je vse jasno definirano 
in prosimo, da se tega držite. 
V tem mesecu so načrtovana 
dela na igrišču – popravilo 
ograje – in vse uporabnike 
vljudno vabim.

Parkiranje avtomobilov na 
sosednjih travnikih tudi ni 
dovoljeno, tudi to je bilo po-
udarjeno, da je parkirišče pri 
gasilskem domu.

Prosim, da upoštevate red, 
čistočo, urejenost in obnaša-
nje na igrišču ter se o tem po-
govorite tudi z otroki.

 Marina Plantan,  
SVS Škrilje 
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Petdeset let po končanju osnovne šole
Bil je junij 1965, ko smo zadnjič sedli v osnovnošolske klopi ižanske stare osnovne šole in od 
takrat je minilo že 50 let. Bili smo zadnja generacija, ki je nabirala znanje v dobri stari šoli, kjer 
je zdaj občina. Zanamcem je bila namenjena nova šola. 

Na idejo, da se po pet-
desetih letih končno 
spet srečamo, sta priš-

la Ana in Stane, samooklicane-
mu organizacijskemu odboru 
pa sva se priključila še Miran 
in Lojze. Začela se je akcija 
zbiranja podatkov, kdo sploh 
je končal v tem letu, zbiranje 
naslovov in drugih podatkov. 
In končno je prišel dan, 28. maj 
ob 16. uri. 

Prišlo nas je štiriindvajset, 
nekaj se jih je opravičilo. Mor-
da smo koga nehote pozabi-
li. Natančne evidence nismo 
imeli, fotografij iz osmega ra-
zreda pa tudi ne, da bi lahko 
ugotovili, kdo vse je bil tak-
rat z nami. Nismo jih dobili, Takšni smo 50 let po koncu osnovne šole.

35. obletnica valete
Srečali smo se 23. maja letos – vsi, ki smo gulili šolske klopi in jih zadnjič greli v juniju 1980. 
Polnih petintrideset let je minilo od naše valete, ko smo odnesli domov osnovnošolska spričevala, 
eni bolj drugi manj zadovoljni s takrat še Osnovne šole Ljubo Šercer Ig.

Zbrali smo se v gostilni 
Furman na Igu. Iz takra-
tnih dveh paralelk A in 

B se nas je po 35 letih zbralo 
26. Večina nas je bilo rojenih 
leta 1965 ter letos praznuje-

mo Abrahama, in kot pravijo, 
takšnih ne delajo več. To je 
bilo srečanje generacije, ki je 
doživela sprejem v pionirsko 
in mladinsko organizacijo ta-
kratne Jugoslavije in preživela 

še en poskus slovenskega šol-
stva 'nove matematike'.

Veseli smo bili, da nam je 
uspelo priti skupaj, saj se z 
nekaterimi nismo videli že ce-
lih 30 let. Po tolikih letih smo 
se na novo spoznavali kot v 
prvem razredu − pozdravljan-
je, objemanje, nazdravljanje in 
obujanje spominov. Po 35 letih 
ima življenje nove dimenzije, 
seznam generacije je dopoln-
jen z elektronskimi naslovi in 
gsm-številkami. Še vedno smo 
luštni, razigrani, navihani, 
malo posiveli, a z veliko 
modrosti in energije. Večina 
se nas spopada z vsemi izzivi 
svojih odraslih otrok, nekaj pa 
nas že razvaja vnuke. 

V zgodnjih jutranjih urah 
smo tudi dokazali, da smo 
vsi še vedno polni energije in 

izvirnih idej, tudi o tem, kje in 
kdaj se bomo naslednjič sre-
čali. Na koncu smo prišli do 
skupnega zaključka, da smo 
res NAJBOLJŠA GENERACI-
JA!

 Alenka Toni,  
Jožica Drobnič

Da prebudijo se spomini,  
ki v globini duše ždijo,  
ko smo kot mladi frkolini  
bili nabiti z energijo. 

Daj, začuti to obdobje,  
preden ga prekrije čas,  
saj bo tonilo le še globlje,  
če ne prideš spet med nas.

Skupaj po 35 letih      Marko Zajc
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čeprav vemo, da smo se foto-
grafirali. Bog vedi, kje so os-
tale. Morda bomo bolj popolni 
na naslednjem srečanju, če se 
nam bo priključil še kdo. Kar 
enajst pa je takih, ki se nam 
zagotovo ne bodo mogli, ker 
jih ni več med nami. Tudi njih 
smo imeli v mislih. 

Z nekaterimi se nismo vi-
deli 50 let, zato je bil zelo za-
nimiv že prihod in prvi stiski 
rok. Priznam, da je bilo vmes 
nekaj takih, ki jih nisem spoz-
nal. Pa ne samo jaz. Spremenili 
smo se, prebarvali lase, postali 
smo dedki in babice, pridobili 
vsak nekaj kilogramov. Morali 
smo se na novo predstaviti in 
potem je bilo vse takoj jasno, 
da smo pravi. Potem smo obu-
jali spomine na čase, ko so bili 
učitelji tovariši, ko ni bilo in-
terneta in mobilnih telefonov, 
ko si lahko pustil pred šolo 
kolo in te je tam tudi počakalo, 
čeprav ni bilo zaklenjeno. Ni 

nas vozil avtobus. Treba je bilo 
priti, kakorkoli je kdo vedel in 
znal ne glede na vreme. 

Od petega razreda dalje, ko 
smo prišli še tisti iz podružnič-
nih šol, smo bili v dveh razre-
dih, A in B. Takrat je bilo mor-
da nekaj rivalstva, predvsem v 
športnih igrah, tokrat pa smo 
bili enotni, kot bi morali biti 
Slovenci nasploh. Učili smo 
se vse mogoče, celo nekaj o 
spolni vzgoji. Še dobro se spo-
minjam, da je bilo učiteljici ob 
razlagi bolj nerodno kot nam. 
Učili smo se tudi o hitrosti. Še 
posebej mi je ostala v spominu 
razlaga učitelja fizike, da je hit-
rost v novejšem času vse večja 
in večja. Od Iga do Ljubljane 
so nekoč ljudje hodili peš dve 
uri, potem s kolesom eno uro, 
z avtom petnajst minut itd. Na 
koncu je končal z ugotovitvi-
jo, da bo morda prišel čas, ko 
bomo prej tam, preden bomo 
sploh šli od tu. Učiteljev se 

radi spominjamo v dobrem in 
slabem, ker so nekateri tudi 
znali pocukati za lase in koga 
zadeti s kredo v glavo. Z imeni 
in priimki jih tu ne bi imeno-
val, da ne bi koga pozabil. 

Nismo pa se samo učili. Ig-
rali smo rokomet in odbojko 
na prašnem igrišču brez špor-
tnih copat in ostale opreme. 
Telovadnice ni bilo. Občasno 
smo telovadili v takratnem 
strelskem domu, pa še ta čas, 
ki je bil namenjen telovadbi, 
smo večinoma porabili za pot 
tja in nazaj. Veselili smo se 
športnih dni, ki so bili name-
njeni različnim tekmovanjem, 
običajno med razredoma A in 
B. 

Bili so časi, ko smo se fantje 
in dekleta radi spogledovali in 
rojevale so se takšne in dru-
gačne simpatije. Komaj smo 
čakali kakšen izlet. Bilo jih je 
nekaj, nepozabnih, začinjenih 
z različnimi pubertetniškimi 

vragolijami, ki pa se z akcijami 
današnje mladine ne morejo 
primerjati. Vse to smo prem-
levali in obujali na našem sre-
čanju skoraj osem ur. Ostalo je 
še mnogo nedorečenih stvari. 
Da ne bi šle čisto v pozabo, kar 
je v naših letih že bolj verje-
tno kot ne, smo se dogovorili, 
da se srečamo vsako leto, vsaj 
na kakšni pijači ali kavi. Tako 
bomo poskušali vsaj malo na-
doknaditi, kar smo zamudili v 
preteklih petdesetih letih, ko 
se nismo srečali. Naslednje, 
medijsko bolj odmevno sreča-
nje, pa bo spet čez petdeset let. 

Skratka, uspelo je, nasmeja-
li smo se in bilo je lepo. Nasled-
njič pridite še tisti, ki vas zdaj 
ni bilo, in javite se še tisti, ki 
vas nimamo v evidenci. 

 Lojze Janežič 
  Miran Grum

 IZ ŽIVLJENJA STRANK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Konferenca OO SDS Ig
V maju smo imeli volilno konferenco 

OO SDS Ig. Predsedovanje odboru 
smo članice in člani ponovno zau-

pali Tonetu Krncu, ki je odbor vodil zadnja 
leta. Tone je svetnik Občine Ig in podžu-
pan. Obiskala nas je nekdanja državna se-
kretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport 
Mojca Škrinjar. Na konferenci smo pode-
lili tudi priznanja SDS – bronasto značko 
sta za požrtvovalno delo prejeli Simona 
Pavlič in Tončka Jeraj. Po konferenci smo 
imeli pogovor s Slavkom Kmetičem, nek-
danjim poslancem Demosa, prvim predse-
dnikom prvega demokratičnega sindikata 
v nekdanji Jugoslaviji – Sindikata stroj-
nega osebja Slovenije in Istre, nekdanjim 
predsednikom in članom Združenja za 

vrednote slovenske osamosvojitve ter čla-
nom Programskega sveta RTV Slovenija. 
Odstrl je pogled na našo polpreteklo zgo-
dovino, povedal, kako težke so bile razme-
re in življenje v bivši državi ter kako so se 
učili politike.

Preživeli smo res prijeten večer. Če de-
lite naše vrednote in ste pripravljeni sode-
lovati pri ustvarjanju boljšega jutri naše 
domovine, vabljeni v naše vrste.

  Alenka Jeraj

Volilna konferenca OO SDS Ig

Domovina je naša ljuba mati.
Anton Martin Slomšek

Ob dnevu državnosti vas vabimo na

PIKNIK,
ki bo v nedeljo, 21. junija 2015,

od 13. ure dalje pri Kuharjevi kapelici
(na cesti Ig−Matena ob koncu Gorice zavijete levo proti polju in se pripeljete do kapelice).

Ob 15. uri bo krajši kulturni program, s katerim bomo počastili naš praznik.
Poskrbljeno bo za pijačo in hrano in veseli bomo, če se nam boste pridružili.  
Piknik je namenjen vsem ljudem dobre volje, vsem, ki imate radi Slovenijo. 

Prosimo vas le, da se najavite na GSM: 031/235-982 (Tone)
Pridite, skupaj bomo preživeli prijetno popoldne!

OO SDS Ig 

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je 
blagoslovil z obema rokama in rekel: 
»Tod bodo živeli veseli ljudje!«  
Ivan Cankar

Drage občanke in občani, Slovenke in 
Slovenci!
Z Ivanom Cankarjem vam članice in 
člani Občinskega odbora Slovenske 
demokratske stranke Ig iskreno česti-
tamo ob rojstnem dnevu naše domovi-
ne, ob dnevu državnosti.
Da bi vedno znali in zmogli skupaj 
graditi in ustvarjati našo skupno pri-
hodnost.

OO SDS Ig
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Kulinarika, sejem in glasba 

Festival Kurešček 
Festival Kurešček je letos dobil značaj, veljavo in  svojo publiko. Celodnevna prireditev z bogatim 
in zanimivim programom je privabila obiskovalce iz številnih vasi in krajev naše ter sosednjih 
občin. Predstavitev na stojnicah in tekmovanja v kuhanju golaža pa so se udeležila društva, 
ustvarjalci ni ekipe iz sosednjih in tudi drugih regij Slovenije.

Osrednji del Festiva-
la  Kurešček je tek-
movanje v kuhanju 

hribovskega golaža. Poleg 
tega pa poteka sejem domače 
in umetnostne obrti, otroški 
spretnostni poligon, ustvar-
jalne delavnice in koncerti. Na 
tekmovanje v kuhanju golaža 
se je prijavilo 16 ekip iz bližnje 
in daljnje okolice. Dve ekipi sta 
si premislili v zadnjem hipu, 
tako se je za glavno nagrado, 
kotliček Gorenc v vrednosti 
120 evrov na vroč sobotni dan 
potegovalo 14 ekip: Razvoj-
no društvo Stena (Dragonja), 
Društvo Fran Govekar (Ig), 
KD Borovnica, Društvo Zapo-
tok, Modrinke (Ljubljana), Hri-
bovci (Polhov Gradec), Gobe 
(Radomlje), Neki neki (Ig), TD 
Bloke, TD Polhov Gradec, Ve-
terana (Zapotok), Old tajmerji 
(Golo, Škofljica) in Podkovani 
krapi (taborniki). Gobarsko 
mikološko društvo Ig nam je 
raje priskočilo v pomoč pri 
izvedbi gostinskega dela Fe-
stivala Kurešček, Turistično 
društvo Trzin Kanja pa se je 
predstavilo na stojnici.

V dopoldanskih urah so se 
otroci lahko pomerili na Otro-
škem spretnostnem poligonu, 

ki ga je pripravila Mojca Ciber 
v sodelovanju z Narodnim do-
mom Ljubljana. Otroci so se 
preiskusili v plezanju, plaze-
nju, preskakovanju, dviganju 
lastne teže, držanju ravnovesja 
ipd. Posebna gosta poligona 
sta bila Mitja Petkovšek in 
Mojca Rode.

Na kar 19 stojnicah v okvi-
ru sejemske ponudbe je bilo 
možno kupiti domače dobrote, 
izdelke domače in umetnostne 
obrti, ročna dela, suho robo in 
spominke. 

Na glasbenem odru so se 
predstavili naši namlajši v 
okviru Pokaži, kaj znaš. Pia 
Marija Petek nam je s svojo 
soplesalko iz plesne šole Ples 
plus odplesala jazz cheer ko-
reografijo, s katero sta na leto-
šnjem državnem tekmovanju 
prejeli laskavi naslov prvakinj. 
Prav tako smo ponosni, da 
so se na Festivalu Kurešček z 
letno produkcijo predstavili 
otroci glasbene interesne de-
javnosti pod vodstvom Maje 
Anžur Kajzer: Ajda Bratuša, 
Martin Tolar, Peter in Pia Pe-
tek, Anika Anžur Kajzer ter 
Zarja in Maša Kranjčevič. Na-
stopili so še Klemen Jamnik 
s harmoniko, Hip hop sestri 

- Nika in  Nina Kraigher, Urša 
Pusar in Lea Meglenov.

Vrhunec popoldanskega 
dela Festivala je bila razgla-
sitev razultatov in podelitev 
zahval, diplom, pokalov ter 
nagrad, ki so jih prispevali Go-
renc (kotliček), Trgovine Dom 
- Filipov dvorec (set WMF) ter 
Terra RB (namizni žar). Stro-
kovno in neodvisno komisijo 
je sestavljalo 5 neodvisnih čla-
nov: Simon Ceglar iz Društva 
Gril Slovenija, Zmago Udrih 
(Vila Pod Rožnikom), Boštjan 
Marolt (Gostilna Babica), Bar-
bara Merlak (Gostilna Livada) 
in Erna Kranjec, gostja komi-
sije, predstavnica glavnega 
sponzorja Jata Emona. Najbo-
lje ocenjen golaž in ekipa po 
kriterijih strokovne komisije 

so bile Modrinke, sodelavke 
iz Slovenskih železnic. Drugo 
uvrščeni so bili družina iz Pol-
hovega Gradca, pod imenim 
Hribovci ter tretje uvrščene so 
bile Dobre vile iz Borovnice, 
predstavnice KD Borovnica. 

Proti večeru se je priredi-
tev prevesila v koncertni del. 
Nastopili so Breakaholics iz 
Pule, Ževža in Adam Velić z 
bendom, The Bunkers s sta-
rorockerskimi priredbami ter 
zvezda večera, legenda slo-
venskega rocka Pero Lovšin, 
ki je ob spremljavi Španskih 
borcev pogrel večerno ozračje 
in zbrano množico.

 Zuhra Jovanovič 
  Tomi Meglenov,  

Normstudio

Za pomoč pri izvedbi Festivala Kurešček se organizator TD 
Kurešček zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pomagali in omogo-
čili prireditev: Občina Ig, Osnovna šola Ig, PGD Golo, PGD Škrilje, 
Gobarsko mikološko društvo Ig, Jože Virant, Jože Ciber, Jožko Kra-
ljič, Jože Purkat, Darko Bavdek, Janez Ciber, Anton Podlipec, Jožica 
Cotman, Marjan Purkat, Srečko Peček, sponzorji (Jata Emona, Mlino-
test trgovina Golo, Gorenc, Trgovina Dom, Terra RB, Varbo požarni 
inženiring, Normstudio, Mesarstvo Blatnik) in številne firme, ki so 
prispevale darila za srečelov ter posebna zahvala članom društva 
in upravnega odbora TD Kurešček ter vsem ostalim prostovoljcem. 
Brez vseh vas takšne prireditve ne bi bilo mogoče speljati. 

Zmagovalni ples prvih treh ekip okrog kotličkaUdeleženci otroškega poligona z vaditelji  ter Mitjo Petkovškom
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Obletnica prisege prve generacije SV 
Na obletnico prisege prve generacije Slovenske vojske leta 1991 v Pekrah in na Igu je potekala 
obeležitev tega pomembnega dogodka za osamosvojitev Slovenije, ko je 180 nabornikov v 
slovenskem jeziku priseglo državi Republiki Sloveniji. Obeležitev je pripravilo Območno 
združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica.

Uvodoma sta nas poz-
dravila predsednik 
Območnega združenja 

VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, 
Brezovica Matjaž Lulik in ge-
neralni sekretar VSO dr. Božo 
Predalič. Generalni sekretar je 
na kratko predstavil delo zdru-
ženja in spomnil, da smo leta 
1991 zavrgli totalitaristične 
simbole in sprejeli nove, da pa 
si takrat nihče ni predstavljal, 
da se bodo po 25 letih ponov-
no vračali v javnost. 

Po pozdravih je sledil po-
govorni večer s predstavni-
ki Generalštaba Slovenske 
vojske: načelnikom GŠSV 
generalmajorjem dr. Andre-
jem Ostermanom, polkovni-

kom Brankom Podbrežnikom 
in podpolkovnikom Igorjem 
Šepcem. Predstavili so nam 
razvoj in delovanje 510. Učne-
ga centra TO na Igu ter delo 
GŠSV danes. Načelnik GŠSV 
je povedal, da se domoljubja 
zavedajo tudi v SV in da je to 
vrednota, ki nas ohranja kot 
državo. Vojaki so v prelomnih 
časih slovenske zgodovine 
prihajali na služenje z velikim 
zanosom. To je bil izredno 
domoljuben in emocionalen 
dogodek. V 510. UC na Igu se 
je urila tudi Specialna brigada 
MORIS. Ogledali smo si tudi 
izsek posnetka prve prisege 
SV 1991 na Igu.

  Območni odbor VSO 
Velike Lašče,  

Škofljica, Ig, Brezovica

Prijateljsko srečanje DU Ig in Semič
V soboto, 23. maja, so nas obiskali člani prijateljskega DU iz Semiča. Naše druženje je bilo pestro 
in zanimivo. 

Čeprav sobota ni obetala 
lepega vremena, smo 
jim uspeli pokazati ne-

kaj zanimivosti naše občine. 
Najprej smo si pod vodstvom 
Tončke Jeraj na Igu ogledali 
razstavo o koliščarjih. V Iški 
vasi nam je Marija Zdravje 
predstavila cerkvico sv. Miha-
ela. Zapeljali smo se tudi do 
Iškega vintgarja.

Glavnina srečanja je bila v 
dvorani v Iški vasi. Pevci DU 
Semič so namreč bili gostje 
na koncertu pevskega zbora 
našega društva. Uvodoma je 
s svojim lepim glasom zapel 
dve slovenski pesmi učenec 
OŠ Ig Tristan Bevc. Sledil je 
nastop domačega pevskega 
zbora pod vodstvom Klemna 
Jerinca. Zbor se je predstavil s 

svojim pestrim programom in 
pevci so ponovno dokazali, da 
znajo dobro in lepo zapeti.

Vmes smo se nasmejali Kle-
mnu in Marjanu, ki sta v skeču 
hudomušno zaigrala, kako je, 
če se pogovarjata malce nag-
lušna upokojenca. Sledil je 
nastop gostov iz Semiča. Za-
peli so, da tam, kjer so doma, 
tam je mnogo vedrega neba, 
in prav takšne so bile tudi nji-
hove pesmi, vedre in igrive. Za 
konec sta zapela oba zbora še 
skupno pesem. Povezovalka 
Mojca Poredoš je prireditev 
sklenila s pesmijo o prijatelju. 
Res je, prevečkrat pozabljamo, 
kako malo je treba, da se ima-
mo lepo.

Logotip - Društvo upokojencev Ig

  Darinka Mazi  
Batagelj

Gostje pogovornega večera

Skupaj sta zapela zbora z Iga in Semiča.
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Fotografska razstava Klare Zajec
V ponedeljek, 18. 5. 2015, je postavila v Center Ig v galerijsko stopnišče na ogled fotografije 
mlada domačinka Klara Zajec. 

Na odprtju v polni dvo-
rani Centra se je zgo-
dil poseben kulturni 

dogodek. V glasbenem delu je 
zaigrala dve skladbi violinist-
ka Zala Kučič, članica glas-
beno-literarne in dramske 
mladinske skupine Društva 
Fran Govekar Ig, Miha Šostar, 
dijak CIRIUS-a, pa je s čudo-
vitim glasom ganil zbrane s 
pesmijo Tiho čas gre mimo 

nas ... Moderatorka večera je 
bila Alenka Jeraj.

Bogdan Pavlič, direktor 
Centra za izobraževanje, re-
habilitacijo in usposabljanje 
otrok in mladostnikov (CI-
RIUS) iz Kamnika, je predsta-
vil njihovo delo in poudaril 
pomen programov za uspešno 
izobraževanje in usposablja-
nje mladostnikov s posebni-
mi potrebami. Povedal je, da 

je CIRIUS vključen v projekt 
PDUO (program dodatnega 
usposabljanja odraslih oseb). 
Dodatni programi za indivi-
dualno usposabljanje in za 
izgradnjo infrastrukture ter 
socialne mreže so organizira-
ni in sofinancirani s strani EU, 
Evropskega socialnega sklada 
ter Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost, kulturo in šport 
z namenom zagotavljanja 

vključenosti in samostojnej-
šega življenja mladostnikov s 
posebnimi potrebami. V tem 
projektu dodatno organizi-
rajo mentorstvo dijakom iz 
CIRIUS-a na področjih, kjer 
pokažejo talent, večje sposob-
nosti in interes. V ta projekt je 
vključena tudi mlada fotogra-
finja Klara Zajec.

Klarine izredno ustvarjal-
ne potenciale in rezultate na 

Voden nočni izlet na Iški morost 
Naravovarstveni odsek 

Planinskega društva 
Krim je v sodelovanju 

z Društvom za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije – 
vodnikom Željkom Šalamu-
nom 29. maja 2015 uspešno 
izvedel voden nočni izlet na 
Iški morost po Koščevi učni 
poti. Izleta se je udeležilo 12 
vedoželjnih ljubiteljev narave 
in ptic tega okoliša. 

Željko Šalamun nam je raz-
delil Vodnik po koščevi učni 
poti in nekaj revij Letimo sku-
paj ter uvodoma predstavil 

značilna življenjska okolja Lju-
bljanskega barja. Kam so izgi-
nili vsi kosci? Tokrat ni bilo 
tako in imeli smo neizmerno 
srečo, da so se nam trije pri-
merki ogrožene vrste ptice 
kosca z značilnim oglašanjem 
krrek-krrek praktično ves čas 
od začetka poti pri iškem mo-
stu do opazovalnice in nazaj 
oglašali, kar je več kakor upra-
vičilo načrtovani in izvedeni 
nočni izlet. Kosec je zelo sra-
mežljiva ptica in se večinoma 
skriva v visoki travi, zato ga v 
naravi težko dejansko vidimo. 

Je ponočnjak in selivka in tako 
na Ljubljanskem barju preživi 
le nekaj poletnih mesecev od 
začetka maja do septembra. V 
Sloveniji so opazili oz. popisali 
pribl. 120 primerkov.

Vsega, kar nam je povedal 
Željko Šalamun na vodenem 
izletu, se v tem kratkem član-
ku ne da povzeti in si lahko 
preberete tudi na spletnih 
straneh Doppsa in v revijah. 
Lahko pa zatrdim, da smo bili 
prav vsi neizmerno vzhičeni 
ob poslušanju petja in oglaša-
nja ptičev koscev, zato že sedaj 

povabilo ob letu osorej. Vsem 
ljubiteljem narave in ptic ter 
vseh živali pa toplo polagamo 
na srce, varujmo naravo in to 
prelepo Ljubljansko barje z 
bližnjo in daljno okolico. 

 Nevenka Kosec, 
podpredsednica PD Krim 

Gobarsko mikološko društvo Ig

Sprejeti v Mikološko zvezo Slovenije
Tridesetega maja 2015 je 

v Polzeli potekala redna 
skupščina Mikološke 

zveze Slovenije. Gostitelja in 
pokrovitelja sta bila Občina 
Polzela in Gobarsko društvo 
Polzela. Po pozdravnem na-
govoru župana in otvoritve-
nem nagovoru predsednika 
mikološke zveze so se oglasile 
fanfare in v dvorano je prišlo 
20 otrok iz vrtca Polzela, oble-

čenih v kostume različnih gob, 
in dve vzgojiteljici. V prvi toč-
ki so deklamirali na temo gob, 
v drugi zapeli in na koncu še 
zaplesali. 

Sledil je sprejem našega 
društva v Mikološko zvezo, pri 
katerem so delegati enoglasno 
potrdili naš sprejem. Po spre-
jetju je delegat in predsednik 
GMD Ig Braco Vukosavljević 
v svojem zahvalnem nago-

voru predstavil Občino Ig in 
Gobarsko mikološko društvo. 
Sledil je podpis gobarskega 
kodeksa Mikološke zveze.
Tako je naše društvo postalo 
polnopravni član Mikološke 
zveze Slovenije in skupščina 
je nadaljevala delo.

Gobarsko mikološko dru-
štvo Ig se za tak svečani spre-
jem zahvaljuje Mikološki zvezi 
Slovenije, Občini Polzela, Go-

barskemu društvu Polzela in 
vrtcu Polzela.

 Gobarsko Mikološko 
društvo Ig

 KULTURA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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60. Govekarjev večer v knjižnici na Igu
V ponedeljek, 11. 5. 2015, se je v literarnem delu večera med obiskovalce pritihotapil zgodovinski 
ponos slovenstva. Letos, ko Slovenija obeležuje 70. obletnico osvoboditve, se je na literarnem 
večeru obudilo večno vprašanje o smiselnosti vojn, okupacij, političnih in etničnih nestrpnosti.

Gostja večera je bila sla-
vistka, lektorica, pre-
vajalka in pisateljica 

Marjeta Žebovec iz Smledni-
ka. Z Društvom Fran Govekar 
sodeluje več kot deset let. Z 
literarno skupino DFG je so-
oblikovala več literarnih ve-
čerov. Sodeluje pri urejanju 
knjig, prevaja in lektorira, razi-
skuje in piše o slovenskih knji-
ževnikih različnih obdobij od 
začetkov pismenosti do danes. 
Tako je izdanih že šest zbirk, 
urejenih po časovnih obdob-
jih, z naslovom Slovenski knji-
ževniki, kjer avtorica predsta-
vi slovenske pisce, pesnike in 
dramatike celostno: zasebno, 
poklicno in umetniško. Knji-
ge so opremljene tudi s foto-
grafijami. Iz knjig Slovenski 
književniki, Bojevnik, Dela in 
avtorji, Janez Jalen – pisatelj 
in duhovnik za vse Slovence, 
Ivan Sadar – Človek kakor 
drugi sta Marjeta Žebovec in 
Alenka Jeraj izmenoma prebi-
rali literarne izseke pesnikov 
in pisateljev, ki so opisali svo-
ja doživljanja časa pred prvo 
svetovno vojno, med njo in 
po njej. Lepo, v srce segajoče, 
boleče pa tudi humorno je bilo 
doživljanje predstavljene lite-
rature Rudolfa Maistra, Fran-
ca Ksaverja Meška, Franceta 
Bevka, Ivana Matičiča, Ivana 

Albrehta, Ivana Sadarja, Ja-
neza Jalna, Otona Župančiča, 
Andreja Budala, Frana Bona-
ča, Franceta Zbašnika, Mirana 
Jarca, Petra Butkoviča, Anto-
na Funtka, Alojza Gradnika in 
še nekaterih. Marsikdo bo po 
teh knjižnih delih posegel z 
velikim zanimanjem.

V drugem delu večera se je 
skozi pogovor z moderatorko 
večera Alenko Jeraj predsta-
vila ljubiteljska slikarka Mar-
jana Dimec. Je članica Likov-
nega društva 2002 iz Škofljice 
in zadnja leta članica likovne 
skupine Društva Fran Gove-
kar, kjer se udeležuje likovnih 
delavnic akvarela. Do zdaj je 
sodelovala na vseh skupinskih 
razstavah obeh društev, ude-
ležuje se slikarskih kolonij ex 
temporov in na likovnih razpi-
sih JSKD. V letu 2014 je pre-
jela 1. nagrado na ex temporu 
Sladka Istra v Kopru. Samos-
tojno razstavlja drugič. Živi in 
dela v Ljubljani.

Slikanje jo razveseljuje in 
razbremenjuje. Uživa v razi-
skovanju barv in tehnik izraža-
nja. Pretežno slika v akrilu na 
različnih podlagah. Motivika 
je pestra, v zadnjem obdobju 
se poglablja v abstrakcijo.

Tokrat je na ogled postavila 
svoj zadnji opus slik v meša-
ni tehniki in v akrilu na plat-

nu. Slike nakazujejo zavestno 
prestopanje iz realizma v ab-
strakcijo. Zanimivo zgodbo si 
lahko ustvari gledalec ob opa-
zovanju platen, ki nagovorijo 
na prvi pogled dekorativno, a 
vabi k ustvarjanju lastne do-
mišljijske zgodbe. Provokativ-
no avtorica nagovori z zadnjo 
sličico – besednim povabilom, 
naj gledalec doda na steno 
svojo miniaturno likovno delo. 
Avtorica želi občinstvu sporo-

čiti, da je vsak od nas pomem-
ben soustvarjalec prostora in 
časa tudi skozi likovni ali be-
sedni izraz.

Razstava je na ogled do 
vključno 18. 6. 2015.

 

 Zdenka Vinšek

Slikarka Marjana Dimec s svojimi deli   Alenka Jeraj

področju umetniške fotogra-
fije sta predstavila mentorja 
Matej Pelhan in Jure Krava-
nja, strokovnjaka fotografske 
umetnosti. V CIRIUS-u so po-
nosni, da je v evropskem na-
tečaju mladih fotografov pre-
jelo kar pet njihovih dijakov 
najvišja priznanja. Fotografija 
je pretanjen, obče razumljiv 
univerzalni jezik. Tudi Klarine 
fotografije na tokratni razsta-
vi z naslovom Moje poti skozi 
naravo vzpostavijo z gledal-

cem nebesedno komunikacijo. 
Navdušujejo, ker po svoje od-
krivajo delčke narave in Klari-
nega razmišljanja ter čutenja 
skozi njen objektiv.

Med predstavitvijo nam je 
Klara povedala, da ima gibal-
ne in učne težave zaradi ce-
rebralne paralize od rojstva, 
po končani osnovni šoli na Igu 
pa se je vključila v izobraževa-
nje v CIRIUS-u. Zaupala nam 
je, da jo narava in njeno foto-
grafiranje osrečujeta. Posebej 

občuduje cvetje in drevesa, in 
ko je opazila, da imajo dreve-
sa posebno moč, saj se obno-
vijo in borijo za življenje tudi 
po hudih poškodbah, je serijo 
fotografij posvetila njim in jih 
poimenovala Drevesa s poseb-
nimi potrebami. Ena teh foto-
grafij iz Postojne po žledolo-
mu je na razstavi. 

To je prva njena samostojna 
razstava in jo Klara posveča 
očetu in mami, ki sta ji v veliko 
podporo v prizadevanjih. Ob 

koncu se je Klara Zajec zah-
valila mentorjem, ravnatelju 
CRIUS-a in predsednici DFG 
za pomoč pri organizaciji prve 
razstave. Prisotni smo Klari 
Zajec zaželeli mnogo uspehov 
na poti do ciljev. Razstava bo 
na ogled do konca julija 2015.

 

 Zdenka Vinšek
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Atelje na prostem na Igu
V okviru Tedna ljubiteljske kulture, ki je pod okriljem JSKD potekal po vsej Sloveniji med 15. in 
24. majem 2015, se je Likovna skupina Društva Fran Govekar odločila, da se predstavi javnosti 
našega kraja s slikanjem v tehniki akvarel.

Kljub deževnemu in 
mrzlemu vremenu se je 
slikanja udeležilo 11 lju-

biteljskih slikark in slikarjev. 
Med 11. in 15. uro smo se zara-
di dežja predstavili po streho 
pred Mladinskim domom in v 
njem namesto na travniku ob 
Centru Iga, kot je bilo načrto-
vano.

Obiskali so nas nekateri 
domačini, veliko navdušenja 
smo bili deležni od varovan-
cev CUDV Draga, ki so si z za-
nimanjem ogledali naše slike, 
skice in postopke slikanja v 
akvarelu. Z občudovanjem so 
si ogledali tudi koliščarski del 
muzeja.

Prijetno smo bili presene-
čeni nad odzivnostjo učencev 
1. razreda OŠ Ig, ki jih poučuje 
učiteljica Božena Števančec. 
Otroke je pozdravila Zdenka 
Vinšek in uvodoma predsta-
vila zvrsti motivov in osnovo 
akvarelne tehnike, z demon-

stracijo je poudarila pomen 
igre z barvami, vodo, papirjem 
in čopičem.

Otroci so si ogledali dela 
posameznih slikark in slikar-
jev, stekel je prijeten klepet. 
Otroke je zanimal postopek, 
mešanje barv, motivi. Po pol- 
urnem kramljanju so se lotili 
slikanja z vodenimi barvica-
mi na že pripravljenih mizah 
in pod mentorstvom slikark 
ustvarjali svoje motive. Nasta-
la so čudovita dela od abstrak-
cije do tihožitij in pejsažev. Ob 
slovesu sem slišala izjavo otro-
ka: »Kako lep dan, ta teden naj-
boljši.« Veseli smo, da smo pri-
spevali k medgeneracijskemu 
sodelovanju, kljub kratkemu 
času in omejenemu prostoru 
smo se poslovili z obojestran-
skim zadovoljstvom.

Slike otrok ter akvareli sli-
kark in slikarjev bodo nekaj 
časa krasili prostor v Mladin-
skem domu, nato bodo razsta-

vljeni še na Osnovni šoli Ig.
Za dobro organizacijo se 

zahvaljujemo vodji Likovne 
skupine DFG Mateji Grmek 
Jere. V ateljeju na prostem 
smo sodelovali: Julijana Per-
šič, Marijana Rous Gojak, 
Francka Železnikar, Minka 
Žagar, Ivanka Demšar, Irena 
Gašparič, Dani Baznik, Zma-

go Werbole, Milan Zgonc in 
Zdenka Vinšek.

 

 Zdenka Vinšek

Otroci so se družili s slikarji in ustvarjali akvarele. 

Vpis v glasbeno šolo
Letošnjo jesen prihaja 

na Ig Glasbena šola 
Emil Adamič z Dobro-

ve. V petem letu delovanja 
svoje znanje širi na obmo-
čja, kjer lokalno okolje nima 
ustrezne tovrstne podpore 
ter možnosti na področju 
glasbenega izobraževanja. 
Pouk izvajamo po programu, 
primerljivem javno prizna-
nemu, z akademsko izobra-
ženim strokovnim kadrom, 
poteka pa v osnovnih šolah 
ter njihovih podružnicah.

Glasbena šola zagota-
vlja poučevanje vrste in-
štrumentov od pihal, trobil, 
tolkal do inštrumentov s 
tipkami, brenkal in godal. 
Poudarek je predvsem na 
pihalih in trobilih (skupin-

ski inštrumenti). Pogoj za 
odprtje posameznega oddel-
ka je sprejem najmanj štirih 
učencev, ki so prej opravili 
sprejemni preizkus. Za vpis 
v glasbeno pripravnico oz. 
predšolski pouk ni potreb-
no opravljati sprejemnega 
preizkusa. Pogoj za odprtje 
glasbene pripravnice pa je 

vpis najmanj šestih učencev.
Naša glasbena šola daje 

velik poudarek tudi na sode-
lovanju z lokalno skupnostjo 
(šola, občina, kulturna 
društva …). Vabimo vas, da 
se pridružite veliki družini, 
ki šteje več kot 120 učencev. 

 Borut Dolinar

Sprejemni izpit bo v 
ponedeljek, 22. junija 
2015, ob 17. uri  
v prostorih OŠ Ig.  
Prijava na izpit prek 
spletne strani:  
www.gs-emiladamic.si/
prijavnica,  
info@gs-emiladamic.si 
ali na tel.: 040/567-789.
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Letni koncert ŽPZ
Na Golem smo se zbrali ljubitelji petja in prisluhnili izboru pesmi pevk Ženskega pevskega zbora 
Ig, ki deluje pod okriljem Društva Fran Govekar Ig. 

Pevke so nas popeljale 
skozi zadnjih 10 let svo-
jega ustvarjanja pod 

vodstvom mag. Iztoka Petriča. 
Iztok se namreč s to sezono 
poslavlja od vodenja zbora. 
Koncert so začele s pesmijo 
Zapojmo pesem, nato pa smo 
v različnih sklopih slišali pri-
rejene ljudske Čej so tiste ste-
zice, Travnički so že zeleni, Vsi 
so venci vejli in Sonce ljubo, v 
drugem sklopu priredbe na 
besedila znanih slovenskih 

pesnikov Z vencem tem ovi-
jem slavo, Dekletom, Po jeze-
ru bliz Triglava, Marijine in 
črnsko duhovno Somebody’s 
knocking on your door, ljudske 
hudomušne Šmentana muha, 
Zbadljivka, Čuk se je oženil 
ter skladbe iz muzikalov Fan-
tom iz opere, Moje pesmi moje 
sanje in Armida. Zaključile 
se z znanimi popevkami Ča-
kala bom, Ne čakaj na maj in 
Moje orglice. Med sklopi je 
Iztok predstavil različne do-
godivščine, ki so se primerile 
zboru na intenzivnih pevskih 
vajah ali na kakšnem nastopu 
in nas nasmejal. 

Ker večina sodeluje v zboru 
že od začetka, so prejele Zlata 
Gallusova priznanja oz. znač-
ke, ki jih prejmejo pevci za 15 
let udejstvovanja na področju 
pevske kulture. Zlate značke 
so prejele: Branka Kristan, 
Danica Bivec, Emiljana Meg-
lič, Irena Petrovčič, Jelka Piš-
kurić, Jožica Kovačič, Lojzka 
Švigelj, Marija Rupert, Marina 
Štrumbelj, Marinka Platnar, 
Mateja Seibert, Mihela Mavec, 
Milanka Debevec in Veronika 
Grabrijan. Srebrno Gallusovo 
značko za 10 let udejstvovanja 
na pevskem področju je preje-
la Vesna Mencej, predsednica 
zbora, bronasto pa Hermina 
Oblak. 

Ob koncu sem se kot pred-
sednica društva mag. Iztoku 
Petriču zahvalila s šopkom za 
izvedbo koncerta pa tudi dose-
danje sodelovanje.

Jeseni pevke s petjem na-
daljujejo in v svoje vrste 
vabijo nove pevke. Če 
rade pojete in si želite so-
delovati v zboru, vljudno 
vabljene. 
Prijave na info@dfg.si.

Nežni glasovi naših pevk 
so nas pomladno in poletno 
navdušili, da smo polni lepih 
vtisov po koncertu odhajali 
domov.

  Alenka Jeraj

»Nekdo je vate položil bisere in čaka, da jih odkrijem.«

Pevke in člani Društva Fran Govekar Ig smo te bisere v 
Iztoku spoznali in smo veseli in ponosni, da jih je de-

lil tudi z nami. Nepozabnih 10 let druženja in skupnega 
ustvarjanja je stkalo med nami prijateljske vezi, ostajajo pa 
izkušnje in prijetni spomini. Iztoku se za predano delo in 
sodelovanje zahvaljujemo in mu želimo, da bi bisere delil 
tudi v prihodnje na vseh svojih poteh.

Članice in člani Društva Fran Govekar Ig  
in še posebej pevke ŽPZ 

Iztok Petrič s sezono 2014/15 
končuje vodenje ŽPZ.

Nastop ŽPZ Ig na Golem

POLETNI TABORPOLETNI TABOR
Kdaj? Za družine (s predšolskimi otroki do 7 let): od 
petka, 31. 7., do nedelje, 2. 8. 2015. Za otroke (od 7 let 
naprej): od ponedeljka, 3. 8., do petka, 7. 8. 2015. 
Kje? Tabor bo potekal v okolici vasi Rob. Natančna 
lokacija je objavljena na spletni strani 
www.td-kurescek.si oz. jo prejmete ob prijavi.
Komu je namenjen? Družinam z otroki, mlajšimi od 7 
let (predšolski otroci) in šoloobveznim otrokom (od 2. 
raz. naprej, za prvošolce z individualnim dogovorom). 
Prijave zbiramo do 30. junija prek elektronske pošte 
mojca15@gmail.com ali osebno. 
Plačilo je možno v enem ali v dveh obrokih. Prispevek 
za enega otroka je 50 €, za vsakega naslednjega otroka 
pa 40 €. Prispevek za družino je 30 €. 

Dodatne informacije: 041/841-978 (Mojca) in na 
spletni strani www.td-kurescek.si.

Tabor v naravi za otroke in družine
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Planetarij v vrtcu Ig

V tem šolskem letu smo 
se z otroki iz vrtca Ig 
veliko pogovarjali o 

vesolju. Ugotovili smo, da ot-
roke ta tematika zelo zanima, 
zato smo v vrtec povabili Pla-
netarij. Na igrišču pred vrtcem 
so postavili velik balon. Otro-
ci iz skupin Medvedki, Ptički, 
Čebelice, Ježki in Metuljčki 
smo se razdeli v dve skupini 
in odšli na zanimivo digitalno 

predstavitev vesolja. Otrokom 
je bilo najbolj zanimivo, da so 
bili v velikem balonu, kjer so 
si ogledali slike in filme, proji-
cirane po celotnem stropu ba-
lona. Bili smo na potovanju po 
našem osončju, kjer smo spoz-
nali Sonce, planete in lune. 

 Staša Golob,  
skupina Medvedki

V vrtcu Ig smo pripravljeni

V mesecu maju smo v 
novem vrtcu prvič iz-
vedli evakuacijsko vajo 

in s tem preverili, kako smo 
pripravljeni za primer nesre-
če. Z evakuacijskimi vajami 
želimo otroke in zaposlene 
naučiti, kako je treba zapustiti 
prostore vrtca, preizkusiti or-
ganizacijsko in tehnično prip-
ravljenost za varno zapustitev 
zgradbe ob izrednih razmerah 

ter ugotoviti morebitne izbolj-
šave, da bi bila evakuacija čim 
bolj varna in učinkovita. Sredi 
dopoldneva se je oglasil po-
žarni alarm in vsi, ki smo bili 
v stavbi, smo morali zapustiti 
vrtec po evakuacijski poti. Po-
sebej dobro so se izkazali naši 
najmlajši, ki so mirno, brez na-
glice in po navodilih zapustili 
vrtec. Že v nekaj minutah so 
bili na varnem prav vsi udele-

ženci 'nesreče'. Prijazni gasilci 
so otrokom po uspešno izve-
deni vaji podrobno razkazali 
gasilske avtomobile, njihovo 
opremo in obleko. Vsi otroci 
so lahko poskusili gasiti kot 
pravi gasilci. Na koncu smo 
preizkusili še vodni top, kar je 
na otroke pustilo velik vtis. Vsi 
pa si bodo prav gotovo zapom-
nili tudi glasne sirene, lučke in 
velik volan, ki so ga le stežka 
premaknili.

Posebna zahvala gre ga-
silcem PGD Ig, ki so nam 
prijazno razkazali vso svojo 
opremo in otrokom predsta-
vili svoje delo. Samo oni lahko 
otrokom približajo svoje delo 
in jih prepričajo, da se jih v 
primeru nesreč ne bodo bali. 
Na koncu so jih otroci že znali 
glasno pozdraviti z gasilskim 
pozdravom Na pomoč!

 Maja Čuden,  
 Jan Brajer

Evakuacija

Preizkusili smo vodni top. 

Pred vrtcem je zrasel planetarij.

Koliščarski 
tabor za otroke
Tudi letos bomo taborili v idilični dolini Drage ob 

ribnikih, ki so nastali z zajezitvijo potoka Draščica. 
Tabor je namenjen otrokom v starosti od 7 do 12 let. 

Na taboru bomo spoznavali zgodovino barja in njegove po-
sebnosti, rastlinstva in živalstva v okolici, se naučili zakuriti 
ogenj, se podali na gozdno učno pot in se naučili osnov ri-
bištva. 

Tabor bo od 14. do 16. avgusta 2015.
Kaj moram imeti s seboj? Spalno vrečo, baterijo, primerno 
obleko in obutev (anorak, kopalke, trenirko, kratke hlače, 
sprej proti komarjem ...) in veliko dobre volje.
Kolikšna je kotizacija? 40 EUR, za bratca ali sestrico 35 EUR
Kdo zbira prijave? Alenka Jeraj (GSM: 051/374-475) ali 
e-pošta: info@dfg.si do 10. avgusta 2015.
Tabor bo v vsakršnem vremenu. V primeru dežja bo program 
temu prilagojen.

Pridružite se nam!

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV



18 Mostiščar 05 | Junij 2015

 KOTIČEK ZA MLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ekskurzija: Notranjska
V torek, 12. 5. 2015, smo se petošolci Osnovne šole Ig podali na potepanje po Notranjski. Vodja 
ekskurzije je bila učiteljica Vida Hrovat, z nami pa je bil tudi vodnik, ki nam je povedal veliko 
zanimivih stvari.

Najprej smo se ustavili 
v kraju Planina, kjer 
smo si ogledali Planin-

sko jamo. Vsak je dobil svojo 
svetilko, nato pa smo se polni 
mešanih občutkov odpravili 
v temo pred nami. Do vhoda 
v jamo smo prečkali najdaljši 
akvadukt v Sloveniji, ki meri 
33 metrov. Planinska jama je 
največja vodna jama v Slove-
niji. V globoki temi približno 
200 metrov pod zemljo smo 
si lahko ogledali sotočje dveh 
rek. Pivke, ki prinese vode iz 
Postojnske kotline, in Raka, 

ki združuje vode Rakovega 
Škocjana, Cerkniškega polja 
in Javornika. V jami je bilo 
konstantnih 8 stopinj Celzija. 
Jama je precej vodnata; v po-
polni temi smo lahko poslušali 
vodo v vsej njeni čarobnosti. 
Prva skupina učencev je ime-
la srečo in je v zadnjem delu 
jame videla dve človeški ribi-
ci, nam pa sta že ubežali. Zato 
pa smo lahko videli ogromno 
lesketajočih se mikroorganiz-
mov na stropu jame, ki se hra-
nijo s kamni. Videli smo tudi 
kapnike, visoke dvorane, ozke 

soteske, podzemna jezera, br-
zice, sifone …

Pot smo nadaljevali do Po-
stojne, kjer smo si ogledali vi-
varij Proteus. Vhod v vivarij je 
bil prvotni vhod v Postojnsko 
jamo. Takoj na vhodu smo 
lahko videli odtis lobanje jam-
skega medveda, ki je včasih tu 
prebival. Meril je kar 3 metre 
v višino in 5 metrov v dolži-
no. Poleg človeške ribice, ki 
je pravzaprav največja jamska 
žival na svetu, smo si lahko 
ogledali še ogromno drugih 
drobnih živalic. Spoznali smo 
jamske kozice, jamske ježke, 
mokrice, rakce, pajke in še 
veliko drugih. Ste vedeli, da 
je človeška ribica pravzaprav 
jamski plenilec? Včasih so 
mislili, da je prednica zmaja, ki 
živi v Postojnski jami. Je slepa 
in zraste do 30 cm. Živi lah-
ko več kot sto let, brez hrane 
pa lahko zdrži tudi 6 do 7 let. 
Človeška ribica je popolnoma 
prilagojena življenju v temi: 
njena koža ne vsebuje zašči-
tnega pigmenta, je bledikasta 
z rožnatim odtenkom, kar je 
posledica kožnih kapilar. Diha 
z zunanjimi škrgami, s prep-
rostimi pljuči in kožo. Ima  
2 para drobnih nog, ki sta si da-
leč narazen, s po tremi prstki 
na sprednjem in po dvema na 
zadnjem paru. Pri plavanju si 
pomaga s plavutastim repom.

Iz Postojne smo se odpeljali 
do Krajinskega parka Rakov 
Škocjan. Rakov Škocjan je kra-
ška dolina, po kateri teče reka 
Rak. Leži med Cerkniškim in 

Planinskim poljem. Včasih je 
v reki Rak živelo ogromno ra-
kov, ki so bili veliki od 20 do 
30 cm – po njih je dolina tudi 
dobila ime. Ker pa raki živijo 
le v zelo čisti vodi, jih danda-
nes skoraj ne vidimo več. Ime 
Škocjan je dobila po cerkvici 
sv. Kancijana v bližini Velike-
ga naravnega mostu. Spreho-
dili smo se po majhnem delu 
parka in si ogledali Mali ter 
Veliki naravni most. 

Ker so se nam že oglašali 
želodčki, smo se odpeljali do 
Cerknice, kjer smo z veseljem 
pojedli kosilo. 

Naša zadnja točka je bila 
Dolenja vas, bolj natančno mu-
zej Jezerski hram. Ob maketi 
Cerkniškega jezera smo lahko 
videli, kako voda polni polje in 
nastaja jezero ter kako se voda 
umika. Ogledali smo si tudi 
posnetek življenja na Cerkni-
škem jezeru, spoznali običaje 
in navade ljudi ter živali in ra-
stlinje, ki je tu doma. Poznate 
Jezerkota? To je Cerkniški po-
vodni mož. Tudi mi ga nismo 
srečali, smo se pa zato naučili 
reči po cerkniško: »Jezeru je, 
jezera nej!«

Prijetno utrujeni od ce-
lodnevnega potepanja smo 
se pozno popoldne odpeljali 
nazaj proti Igu, kjer so nas že 
čakali starši.

 Katarina Vinšek 
 Romina Križman

Pred Planinsko jamo

Rakov Škocjan in reka Rak
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Razredni tabori v Zapotoku
Dijaki BIC Ljubljana, Gimnazije in veterinarske šole že nekaj let odhajajo na razredne tabore. 
To so dnevi, ki jih razred preživi zunaj učilnice, v naravi. Na takšnem taboru se morajo dijaki 
izkazati kot dobro delujoč tim, hkrati pa se izurijo v praktičnih veščinah bivanja. Že kar nekaj 
časa nas prijazno gosti vas Zapotok in tako je bilo tudi letošnjega maja. 

Načrtovanje razrednih 
taborov se običajno 
začne že na začetku 

šolskega leta. Kam, kdaj in 
kako? Odgovor je zadnja leta 
preprost. V Zapotok, seveda! 
Ta biser neokrnjene narave je 
na dosegu roke, saj tja pripelje 
tudi mestni avtobus. Nekda-
nja zapotoška osnovna šola 
se spet prelevi v šolo – a tok-
rat malce drugačno: nekdanje 
učilnice postanejo pisane naj-
stniške sobe, v priročni kuhi-
nji se spretno zavrtijo kuhalni-
ce mladih kuharjev in kuharic, 
na bližnjem igrišču pa se kma-
lu po prihodu začne razlegati 
zvok žoge. Nepogrešljivi del 
tabora je tudi taborni ogenj, 
ob katerem se vedno znova za-
vemo, kako prvinska človeška 
dejavnost je druženje pod mi-
lim nebom. 

Skupaj zmoremo več

Razredni tabori so neločlji-
vo povezani z naravo in oko-
ljem, zato je sodelovanje z do-
mačini še posebej dragoceno. 
Dijaki vedno radi prisluhnejo 
strokovni predstavitvi sobi-

vanja z medvedom, ki je tudi 
eden od 'domačinov', in se ob 
obisku zapotoške Pehte, zeli-
ščarke Ane, vselej pozanimajo, 
katero zelišče pomaga za laž-
je učenje. Noben tabor pa ne 
mine brez sprehoda po Zapo-
toški učni poti. Na majskem ta-
boru je dijake drugega letnika 
po njej popeljala Darja Mlakar 
iz Sekcije za zdravo življenje. 
Z zanimanjem smo opazovali 
pomladno prebujajoči se gozd, 
bodoči veterinarski tehniki pa 
so se najbolj navdušili nad sol-
nicami, pritrjenimi na dreve-
sa. Ob Marijinem kamnu smo 
si nabrali energije za uspešen 
konec šolskega leta in se nato 
povzpeli na Kurešček. Krožna 
pot vodi tudi mimo zeliščne-
ga vrta, ki so ga domačinom v 
okviru treh razrednih taborov 
pomagali postaviti dijaki naše 
šole. Delo so skrbno načrtova-
li, prva skupina dijakov je so-
delovala pri postavljanju spi-
ralne strukture vrta, druga pri 
postavljanju ograje iz leskovih 
vej, tretja pa pri kreativni iz-
delavi označevalnikov rastlin. 
Zeliščni vrt je namreč prava 
učilnica v naravi – na njem 

se lahko poučimo o videzu in 
uporabnosti posameznih zeli-
šč, pa tudi o strupenih rastli-
nah. Sodelovanje je bilo vsem 
udeleženim v veliko veselje 
in dobra energija se izraža že 
navzven: vrt je ob našem zad-
njem obisku bohotno razkazo-
val vse svoje čare. 

Fotolov v Zapotoku

Na vsakem taboru počne-
mo kaj posebnega. Na tok-
ratnem so se dijaki podali na 
fotolov za zanimivi posnetki 
v Zapotoku. V skupinah so se 
razkropili po okolici ter foto-
grafirali zastavljene fotograf-
ske tarče. Med drugim je bilo 
treba v objektiv ujeti prostor, 
ki bi ga priporočili za sprosti-
tev, nebo, kot je videti, če ležiš 
v travi, smeti, ki so jih pobrali 
med fotolovom, posneti pa je 
bilo treba tudi popularni selfie 
z domačini. Dijaki so v lovu 
za motivi prečesali Zapotok 
po dolgem in počez ter nare-
dili sijajne posnetke, ki so jih 
popoldne sestavili v zabavne 
fotostripe. Pri tem so doživeli 
nemalo zanimivih prigod, vsi 

pa so bili nadvse navdušeni 
nad čudovito okolico in prijaz-
nostjo Zapotočanov. 

Kdaj pridemo še enkrat?

Razredni tabor običajno 
traja tri dni in ob koncu vsi 
menimo, da je minilo prehitro. 
»Kdaj pridemo še enkrat?« je 
vprašanje, ki ga dijaki vedno 
zastavijo ob odhodu. Tokratni 
drugi letniki programa vete-
rinarski tehnik se bodo vrnili 
že jeseni – pripravljeni za nove 
delovne podvige, aktivno dru-
ženje z domačini in seveda 
polni pričakovanj, kaj jim bo 
ponudila jesenska izvedba za-
potoške narave. 

 Andreja Petek, 
BIC Ljubljana – Gimnazija 

in veterinarska šola 
 Dijaki in arhiv BIC LJ

Selfie z domačiniDijaki ob obisku zeliščnega vrta
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Koliščarski muzej na Bodenskem 
jezeru
Odkar so tudi ižanska kolišča pod zaščito Unesca, se vse bolj zanimamo za koliščarsko kulturo 
in v okviru tega projekta smo lahko ugotovili, da naša kolišča niso edina v Evropi, temveč je 
bilo takih naselij cela vrsta vse okoli Alp, saj jih je samo v okvir vpisa Prazgodovinska kolišča 
okoli Alp vključenih 111 iz šestih alpskih držav. Marsikje se zelo dobro zavedajo, kakšna 
dragocenost je taka zgodovina, in zato so zgradili muzeje in rekonstrukcije hiš. Dva taka 
muzeja sta v Nemčiji, na Bodenskem jezeru in na Federseeju.

Muzej na Bodenskem 
jezeru je v kraju Uhl- 
dingen na severni, 

nemški obali jezera. Ogled po-
teka po dodelanem scenariju. 
Najprej se skupina zbere pri 
vhodu, na vsakih 20 minut se 
odprejo vrata v muzej in sku-
pine po približno 20 obiskoval-
cev se podajo na raziskovanje. 
V prvi sobi si sredi dogajanja 
v garderobi potapljaškega 
kluba, kjer vidiš potapljaško 
opremo in slediš razgovoru 
potapljačev pred potopom do 
ostankov kolišč. Sledi prehod 
v drugo sobo, kjer imaš obču-
tek, da si potopljen sredi jeze-
ra med ostanki kolišč in na va-
seh stenah ter stropu se vrstijo 
videoprojekcije potapljačev, ki 
raziskujejo ostanke.

Sledi prehod v naslednjo 
podobno sobo, kjer je 360-sto-
pinjski zaslon in imaš obču-
tek, kot da si pod vodo žive-
ga koliščarskega naselja pod 
ledom, in ko se led razbije in 
stali, se dvigneš iz vode in vse 
naokoli so koliščarske stavbe, 
kjer so takratni prebivalci, ki 

opravljajo svoja vsakodnevna 
opravila. Na koncu se del ste-
ne odpre, skozi vrata zagledaš 
rekonstruirane koliščarske 
stavbe in se podaš na ogled 
stavb v družbi vodičke. Po 
koncu vodenega ogleda pa si 
lahko sam po želji ogleduješ 
vse hiše.

V muzeju na prostem je re-
konstruiranih 23 koliščarskih 
hiš v šestih skupinah in pred-
stavljajo hiše iz različnih ob-
dobij od kamene do bronaste 
dobe. 

Izkopavanja na Bodenskem 
jezeru so začeli že sredi 19. sto-
letja, ko so se začeli spraševati, 
kaj predstavljajo številni lese-
ni koli, ki so jih našli zabite v 
dno jezera. Do danes so samo 
na Bodenskem jezeru našli 
ostanke več kot 100 naselbin, 
mnoge pa še na jezerih v oko-
lici. 

Že leta 1922 so ustanovili 
Društvo za kolišča in lokalno 
zgodovino ter še istega leta 
postavili prvi dve koči na je-
zeru, ki sta lepo ohranjeni še 
danes − predstavljata stano-

vanjski hiši iz kamene dobe 
iz ok. leta 4000 pr. n. št. Leta 
1926 so tu posneli nemi film o 
življenju koliščarjev, ki je bil 
velika uspešnica. Danes je v 
koči kino, ki pa je odprt le med 
šolskimi počitnicami. Koči sta 
za svojo starost zelo lepo ohra-
njeni.

Glede na obdobje, ki ga 
prikazuje, je druga najstarejša 
hiša Hornstaad, ki predstavlja 
verno kopijo hiše iz leta 3912 
pr. n. št., kakršno so našli ob 
Bodenskem jezeru. Pri gradnji 
so uporabili izključno tehniko 
gradnje, kakršno naj bi poznali 
prebivalci tistega časa. 

Tudi vas Sipplingen je kopi-
ja vasi iz iz časa ok. 3500 let pr. 
n. št. Vasico sestavlja šest hiš 
na skupni ploščadi, obdane 
pa so z obrambnim obzidjem 
iz lesenih kolov. Zgradili so 
jo leta 1940. V hišah so roko-
delske delavnice in na vode-
nem ogledu vodiči razložijo, 
kaj predstavljajo posamezni 
predmeti in kako so jih izde-
lovali in uporabljali. V hišah je 
predstavljena dejavnost ribiča, 

lončarja, tkalca, zidarja in te-
sarja, šesta hiša pa predstavlja 
vaško skupno hišo. Vse hiše so 
zgrajene na podlagi odkritij iz 
tridesetih let prejšnjega stole-
tja na Federseeju. Naslednja je 
hiša Arbon, zgrajena leta 1998 
kot eksperiment, narejena je 
povsem iz lesa, predstavlja pa 
hišo, ki naj bi bila zgrajena leta 
3376 pr. n. št. Njene ostanke so 
našli v Švici v kantonu Thur-
gau.

Naslednji dve vasici sta po-
snetka hiš iz bronaste dobe 
(ok. 1000 pr. n. št.). Prva je Bad 
Buchau, zgrajena je bila leta 
1931 na podlagi izkopavanj 
leta 1920, tudi tokrat so bila 
osnova najdbe na Federseeju. 
V naselju je pet hiš in lončar-
ska peč iz leta 1050 pr. n. št. 
V hišah je prestavljena dejav-
nost treh rokodelcev, in sicer 
livarja, lončarja, pastirja, četr-
ta je hiša vaškega poglavarja, 
peta pa predstavlja shrambo. 
Ploščad, na kateri so zgrajene 
hiše, stoji na več kot 400 kolih. 
Drugo naselje, ki predstavlja 
bronasto dobo, je vasica Unte-

Naselje Bad Buchau iz bronaste dobeVas Sipplingen z obzidjem
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ruhldingen (gl. naslovnico). V 
tem kraju na Bodenskem jeze-
ru so našli ostanke več kot 80 
hiš iz leta 975 pr. n. št. in med 

letoma 1998 in 2001 so zgradili 
pet hiš na skupni ploščadi. V 
hišah je predstavljeno življe-
nje iz obdobja bronaste dobe 

s prikazom modelov v naravni 
velikosti in izčrpnimi opisi na 
informacijskih tablah.

Poleg teh so v muzeju še tri 
hiše, ki so jih zgradili leta 2006 
na drugi lokaciji, ko je nemška 
televizijska hiša SWR posnela 
diokumentarni film, v katerem 
je sedem odraslih in šest otrok 
poskušalo dva meseca živeti 
tako kot prebivalci v kameni 
dobi. Hiše so po koncu sne-
manja razstavili in znova pos-
tavili v tem muzeju. Vodnica 
je povedala, da so večino časa 
porabili za iskanje hrane.

V muzejski stavbi je še lepa 
razstava, kjer je razstavljenih 
okoli 1.000 originalnih pred-
metov iz različnih nahajališč 
iz Nemčije, Švice, Avstrije in 
Italije. Škoda, da ni nobenega 
predmeta iz Slovenije ...

Ogled muzeja je zelo po-
učen in tudi skrbno načrto-
van, tako da obiskovalec dobi 
veliko informacij in dobro 
predstavo o tem, kakšna so 
bila kolišča in kako so ljudje v 
različnih obdobjih tam živeli. 
Muzej je res vrhunski, poveda-
ti pa je seveda treba, da nasta-
ja že več kot 90 let, ves ta čas 
ga vodi koliščarsko društvo (o 
muzeju več na spletni strani: 
www.pfahlbauten.de). In še za-
nimivost – muzej se financira 
le iz vstopnin, donacij in čla-
narine, od države pa ne dobi 
dotacij.

Prihodnjič pa še nekaj o 
muzeju na Federseeju. 

  Matjaž Zupan

Na izlet v Istro
Na lepo sončno soboto 9. maja sta se dve naši telovadni skupini pod vodstvom vaditeljice 
Milojke Černeka odpravili na izlet v slovensko Istro. Udeležba je bila precej zdesetkana, kar je 
prava škoda, saj je bilo doživetje izredno. 

Dobre volje smo se 
odpravili proti Primor-
ski in Milojka nas je 

počakala na kraju dogodka. 
Vožnja je potekala udobno in 
varno, za kar gre zasluga voz-
nici Mateji (Mateja, še nas boš 
lahko vozila). Seveda si je po 
stari slovenski navadi najprej 
bilo treba 'privezati dušo', 
za kar je poskrbela Francka. 
Postregla nam je z napitkom, 
ki ga je dobila s Kube in v ka-
terem je bil nekakšen kuščar. 
Nismo ga zaznale, ker se je 
že razkrojil − Francka je o tem 
previdno molčala, dokler nis-
mo popile −, vendar smo pre-
živele.

Tako okrepljene smo začele 
razmišljati, kako bi ob prihodu 
presenetile Milojko. Odločile 
smo se, da ji zapojemo pesem, 
in sicer avtorja Iztoka Mla-
karja Moja mama kuha kofe, 
kar smo spremenile v »naša 
Milojka kuha kofe, samo ci-
korjo, samo cikorjo …« (Iztok, 
oprosti). Kmalu smo krenili 
z avtoceste in se čez Bertoke 
pripeljali v idilično vasico Lo-

par. Milojko smo razveselile   
s pesmijo, na kar nas je odpe-
ljala na domačijo, kjer nas je 
pričakal gospodar Marino z 
ženo in hčerko. Sprejem je bil 
tako prijeten, da smo se kmalu 
počutile kot doma. Seveda si je 
bilo treba spet 'privezati dušo', 
zraven pa krhki flancati. Sledi-
la je značilna istrska mineštra 
bobiči, v nadaljevanju pa div-
jačinski golaž s polento. 

Kalorije, ki so se uspešno 
nabirale, je bilo treba pokuriti 
in opraviti tisto, zaradi ar smo 
pravzaprav prišli. Gostitelji so 
nas odpeljali v divjino nabirat 
divje šparglje. In ker najlepši 
šparglji rastejo v največjem 
trnju ter v najhujši strmini, je 
prišlo tudi do 'žrtev'. Dve ude-
leženki sta se skotalili navzdol. 
Poškodb ni bilo, saj smo ven-
dar telovadke in znamo pasti, 
pa tudi šparglji se niso izgubi-
li, saj jih nabiralki tudi za ceno 
svojega življenja ne bi izpustili 
iz rok.

Prijetno utrujeni smo se 
vrnili iz hoste in na domačiji 
stehtali šparglje ter določili 

zmagovalke in razdelili poka-
le. Prvima dvema je tudi pripa-
dla čast šparglje pripraviti po 
istrsko – seveda ob inštrukciji 
domačinov. Ob tem je bilo ve-
liko smeha in dobre volje. Vse 
pripravljeno smo potem poku-
sili, bilo je dobro. Vmes smo 
prigriznile še domače klobase. 

Dan se je prevesil v drugo 
polovico, poslovile smo se od 

prijaznih gostiteljev. Na tem 
mestu naj se jim še enkrat v 
imenu cele skupine zahvalim 
za prijetno druženje in za čas, 
ki so nam ga namenili, da smo 
se počutile res prijetno. Hvala 
tudi Milojki, ki je vse to orga-
nizirala. Upam, da še kdaj po-
novimo.

 Jožica Šut 

Dobre volje v slovenski Istri

Hiše, zgrajene za snemanje dokumentarne oddaje o koliščih
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Dolina Drage in opekarstvo

Geologija doline Drage 
Naravne lepote in pestra geološka zgradba jugovzhodnega dela Barjanske kotline so že od 
nekdaj privlačile mnoge raziskovalce in strokovnjake doma in iz tujine. Predvsem so jih 
zanimale geološke razmere v tem delu Barjanske kotline in mineralne surovine, kot so kamen 
za žganje apna ter kakovostna opekarska glina in kamen za gradbene namene.

To je povsem razumlji-
vo, saj je leta 1895 ves  
osrednjeslovenski pros-

tor prizadejal izredno močan 
in rušilen ljubljanski potres, ki 
je po mnenju večine razisko-
valcev nastal ob želimeljskem 
prelomu, temu naravnemu do-
godku pa sta sledili še dve uni-
čujoči svetovni vojni. Potres je 
porušil ali prizadejal večino 
gradbenih objektov v širšem 
ljubljanskem prostoru. Zato 
so italijanski strokovnjaki iz 
Furlanije Julijske krajine že 
na prehodu iz 19. v 20. stoletje 
iskali v dolini Drage predvsem 
glino primerne kakovosti za 
izdelavo opeke. Ko so jo v doli-
ni Drage našli, so se takoj lotili 
opekarske dejavnosti. 

Tektonske razmere

Tektonski premiki v širšem 
ljubljanskem prostoru oz. Bar-
janski kotlini, med katerimi 
so prevladovali gubanje, pre-
lamljanje ter neenakomerno 
pogrezanje ob dinarskih (SV) 
in prečnoalpskih (S-J) pre-
lomih, so imeli za posledico 
nastanek kompleksne geolo-

ške zgradbe, ki je sestavni del 
manjše tektonske enote, znane 
pod imenom želimeljsko-or-
tneška gruda. 

Obravnavano ozemlje seka-
jo več deset kilometrov dolgi 
dinarski prelomi, kot so ortne-
ški, želimeljski in mišjedolski 
prelom, ki se na barje vlečejo 
tja od Kolpe, in veliko kraj-
ši prečnoalpski prelomi, kot 
so pijavogoriški, dragarski in 
ižanski prelom. Nekaj so pri-
speveli še najšibkejši alpski 
(Z-V) prelomi, ki so najkraj-
ši. Ob dinarskih prelomih so 
nastale par sto metrov široke 
zdrobljene in milonitizirane 
cone. Vzdolžno in prečno na 
prelome potekajo številne 
manjše antiklinalne in sinkli-
nalne gube.

Severno od Škrilja in v do-
lini Drage JV od Iga izdanja-
jo pod diskordantno ležečimi 
spodnjetriasnimi plastmi v 
obliki kupolaste dome mlaj-
šepaleozojske (karbon, perm) 
klastične kamenine. Zgornje-
triasne plasti karnijske, no-
rijske in retijske starosti med 
Hudim Rogatcem in Zapoto-
kom gradijo večjo antiklinalo 
z osjo, ki tone proti jugovzho-
du.

Želimeljsko-ortneška gruda 
je sestavni del velike tektonske 
enote z imenom Dolenjsko-
notranjska mezozojska gruda, 
za katero so značilne dinarsko 
potekajoče smeri plasti, glav-

nih prelomov in večjih sink-
linalnih in antiklinalnih gub. 
Želimeljsko-ortneška gruda 
se iz Želimeljske doline in 
doline Drage vleče prek Veli-
kega Osolnika (680 m) proti 
jugu na Ortnek. Z vseh stra-
ni je obdana s prelomi. Nje-
no zahodno mejo predstavlja 
prečnoalpski ižanski prelom 
ob katerem je norijski dolomit 
Mokrškega hribovja narinjen 
na spodnjetriasne plasti želi-
meljskega ozemlja. Vzhodna  
meja Želimeljsko-ortneške gru- 
de poteka vzdolž dinarskega 
želimeljskega preloma. Želi- 
meljsko-ortneška gruda je 
sestavljena iz permokarbon- 
skih in triasnih karbonatnih 
kamenin. Pri vasi Klada so na 
permokarbonski kremenov 

konglomerat narinjene spo-
dnjetriasne plasti. 

Želimeljska dolina je kli- 
nasta zajeda, ki je nastala 
zaradi hitrejšega ugrezanja 
terena med dvema subparalel-
nima dinarskima prelomoma 
vzdolž Želimeljske doline in se 
je v zgornjem delu zaradi preč-
noalpskega pijavogoriškega 
in krajšega alpskega rogovil-
skega preloma (od Rogovile 
na Rakovnik) razširila v ko-
tanjasto udorino z ravno alu-
vijalno površino. Tudi dolina 
Drage se v spodnjem delu med 
ižanskim in rogovilskim pre-
lomom ter kremenškim gre-
benčkom razširi v manjšo ko-
tanjo z ravno površino, ker je 
bila v mlajšem pleistocenu in 
holocenu zapolnjena z vršaj-
nim materialom in v manjši 
meri z jezerskimi usedlinami. 
Želimeljska dolina je zelo po-
membna tektonska meja tudi 
zato, ker se geološke razmere 
na zahodni strani močno raz-
likujejo od tistih vzhodno od 
želimeljskega preloma. 
(Se nadaljuje)

  Stevo Dozet,  
doktor geoloških znanosti

Detajl Osnovne geološke karte 
prikazuje geološko zgradbo 
JV obrobja Ljubljanskega 
barja. (C, P − perm in karbon, 
T1 − spodnji trias, T2 − srednji 
trias, T3 − zgornji trias, J1 − 
spodnja jura)

Slovarček geoloških izrazov
gruda ali horst − z vseh strani s prelomi omejen in dvignjen 

del zemeljskega površja
guba − tektonska struktura nastala pri gubanju zemeljskih 

plasti, sestavljena iz vbočenega (sinklinala) in izbočenega 
(antiklinala) dela

prelom – razpoka vzdolž katere se je izvršilo premikanje 
zemeljskih plasti

narivanje − tektonski premik zemeljskih plasti na druge 
kamenine pod majhnim kotom

Kamnolom v Dragi: sistemi prelomov in razpok v plasteh glavne-
ga dolomita (zgornji trias)
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Ponovno bomo odstranjevali 
škodljivo ambrozijo 
Društvo Šola zdravja še 

vedno živahno delu-
je, zato bo podružnica 

na Igu tudi letos poskrbela za 
vzdrževanje in izboljševanje 
zdravja vseh občanov, ne le 
svojih članov. V to delovanje 
spada tudi vzdrževanje zdra-
vega okolja, med drugim tudi 
preprečevanje hudih alergij, ki 
jih prej ali slej povzroči cvetni 
prah pelinolistne ambrozije. 
Upam, da se nam bodo k deja-
nju pridružili tudi drugi člani 
DU Ig, ki se zavedajo preteče 
nevarnosti.

Čeprav nam je lansko pole-
tje zagodlo z nepredvidljivim 
vremenom, pa je bilo prav to 
zaslužno, da se ta nevšečna 
rastlina ni popolnoma razcve-
tela. Zato bomo letos termine 
delovanja prilagodili tako vre-
menskim razmeram kot tudi 
rasti ambrozije in predvidene-
mu cvetenju.

Naj spet spomnim, kar je 
že dolgo znano, da je cvetni 
prah pelinolistne ambrozije 
ena najbolj alergenih naravnih 
snovi. To je invazivna rastlina, 
k nam zanesena iz Amerike. 
Države okoli Slovenije (pred-
vsem Avstrija in Hrvaška) so 
se problema zavedle in spre-
jele ukrepe že pred leti. Kot 
je običaj, Republika Slovenija 
tudi s tem zamuja in je šele l. 
2010 sprejela ustrezen pred-
pis, ki je, kot običajno, pravno 
precej luknjičav, Odredbo o 

ukrepih za zatiranje škodljivih 
rastlin iz rodu Ambrosia, ki 
nima zadostnih določil prisile. 
Zato odredba med lastniki in 
uporabniki zemljišč ni niti po-
znana, kaj šele izvajana.

Po načelu, da naj vsakdo 
očisti predvsem svoje dvori-
šče, bomo akcijo odstranjeva-
nja ambrozije v ravninskem 
delu Občine Ig izvedli, ko bo 
zaradi vremenskih razmer ta 
zrasla do primerne velikosti. 
Kdaj bo to, bomo napovedali 
na krajevnih oglasnih tablah. 
Nekaj dni pred čiščenjem va-
bimo vse, ki premorejo dovolj 
dobre volje in sposobnosti, da 
jih na določenem kraju uspo-
sobimo za determinatorje, ki 
bodo na dan akcije prosto-
voljcem v pomoč pri prepo-
znavanju te škodljive rastline. 
Posebej vabimo vaščane pod-
krimskih vasi, ki imajo zem-
ljišča na Iškem vršaju in so 
lani vabilo v celoti preslišali.

Prebivalci hribovskih vasi 
so večinoma sami dovolj oza-
veščeni in organizirani, zato 
bodo njihove akcije lokalne.

K temu prikazu posebej 
vabimo lastnike in najemnike 
kmetijskih zemljišč, ki so za či-
ščenje svojih površin po nave-
deni odredbi tudi odgovorni. 
Tako kot lani bomo z veseljem 
sprejeli pomoč zapornikov iz 
odprtega oddelka KPD.

Takrat bomo tudi določi-
li, ob katerih cestah in poteh 

bo naše čiščenje potekalo. V 
načrtu je, da bomo obšli jav-
ne površine obojestransko ob 
Ižanski cesti do meje z MOL, 
ob cesti proti Škofljici do ta-
ble občine Škofljica, ob cesti 
v Brest od križišča pri KPD 
do vasi Brest ali še dlje. Vsaka 
skupina bo imela vsaj eno de-
terminatorko/determinatorja, 
ki bo sposoben ambrozijo pre-
poznati (to je še zlasti zahtev-
no pred cvetenjem). 

Občina Ig je za vse udele-
žence priskrbela ustrezne ro-
kavice, Semenarna, d. d., nam 
je lani donirala jutaste vreče 
za nabirek, s pitno vodo pa 
bomo v vročini prostovoljce 
oskrbovali sami. 

Ker pa se prostovoljci brez 
odobritve lastnikov ne smejo 
sprehajati in delovati na pri-

vatnih obdelovalnih parcelah, 
se bomo tudi letos z občinsko 
referentko Andrejo Zdravje in 
požrtvovalnim poznavalcem 
razširjenosti ambrozije g. Ko-
renčičem podali na lociranje 
z ambrozijo najbolj zaraščenih 
parcel, jih locirali, fotografirali 
in tako dokumentirali. Letos 
bomo naredili korak naprej in 
o najdbah obvestili pristojne 
inšpekcijske službe. 

Priložena slika naj prika-
že, kaj nekatere čaka, če se ne 
bomo pravočasno lotili čišče-
nja svoje ožje okolice …

 Janez S. Vrhovec,  
Ana Podržaj,  

Tjaša Tolar

Šola zdravja praznovala 5. obletnico
V petek, 8. maja 2015, 

smo praznovali peto 
obletnico skupine Ig 

Društva Šola zdravja. Prazno-
vanja so se udeležili tudi čla-
ni društva iz skupine Livada. 
Udeležencev je bilo 35. Zbrali 
smo se pri gasilskem domu 
na Igu kot običajno, ob 7.30 
uri. Pred začetkom telovadbe 
sem vse prisotne pozdravila in 
nato smo začeli z našo polurno 
telovadbo.

Pozdravne besede prisot-
nim je podala tudi vodja sku-
pine iz Livade Silvica Elrih in 
se zahvalila za povabilo. Zaže-
lela nam je še naprej tako us-
pešno delovanje.

Člani skupine smo pripravi-
li skromno pogostitev, za kar 
se vsem iskreno zahvaljujem. 
Z glasbo nas je razveselil naš 
član Štefan. Zahvaljujem se 
tudi PDG Ig, da lahko nemo-
teno vsako jutro telovadimo 

na prostoru pred gasilskim 
domom.

Dogodek je fotografsko 
ovekovečil fotograf Janez Vr-
hovec, član naše skupine.

Veseli smo, da smo zakora-
kali že v šesto leto delovanja. 
Naša skupina šteje že 31 čla-
nov in 5 pridruženih članov, 
dnevno pa nas telovadi od 10 
do 18.

Pridružite se nam, telo-
vadimo vsak dan od 7.30 
do 8.00 ure pri gasilskem 
domu na Igu, razen ob ne-
deljah in praznikih, in to v 
vsakem vremenu, ne glede 
na dež, sneg, mraz.
Ne bo vam žal.

 Ana Podržaj,  
vodja

Če ambrozije ne bomo pravočasno zatirali, bomo čez čas naokoli 
hodili – takole.
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Opozorilo kmetovalcem pred ponaredki 
fitofarmacevtskih sredstev

Na trgu v Evropski uniji 
se pojavlja vedno več 
ponaredkov fitofarma-

cevtskih sredstev. Ta sredstva 
so praviloma mnogo cenejša 
od originalnih in do svojih 
kupcev prihajajo po neuradnih 
poteh. 'Trgovci’ jih pripeljejo 
na primer s kombiji v vas in za 
plačilo zahtevajo gotovino. 

Vendar se je treba zave-
dati, da z nizko ceno takega 
sredstva kmetovalec kupi tudi 
neustrezno kakovost. Še več, 
ponaredki so lahko zelo nevar-
ni ali neučinkoviti:
− lahko vsebujejo samo obar-

vano vodo, pesek ali puder, 
brez učinkovine

− lahko vsebujejo zelo razred-
čene aktivne snovi, ki ne 
učinkujejo dovolj

− lahko vsebujejo snovi, ki 
so zaradi dokazane škodlji-
vosti človeku in okolju v 
Evropi uradno že prepove-
dane

− lahko vsebujejo pripravke, 
ki jim je rok uporabe že po-
tekel

− lahko je navedena napačna 
uporaba, na primer insekti-

cid namesto herbicid in po-
dobno

− lahko vsebujejo snovi, ki 
škodujejo tretiranim rastli-
nam
Kmetovalec z neprevidnim 

nakupom in uporabo ponare-
jenega pripravka lahko ško-
duje samemu sebi in svoji 
okolici:
− Če tak pripravek ne vsebu-

je učinkovine, posevek ali 
nasad kljub tretiranju ni 
zaščiten, se ne razvija, kot 
bi se moral in ne da priča-
kovanega pridelka. Kmeto-
valec je denar za pripravek 
vrgel stran, čeprav je bil po-
ceni. Enako se lahko zgodi, 
če pripravek vsebuje zelo 
razredčeno učinkovino ali 
pa je rok uporabe že pote-
kel.

− Če pripravek vsebuje pre-
povedane snovi, kmetova-
lec z njegovo uporabo škodi 
svojemu zdravju, zdravju 
svojih bližnjih, zdravju kup-
cev njegovih pridelkov ter 
okolju. Kemijske snovi se v 
Evropi prepovejo takrat, ko 
se nedvoumno ugotovi, da 

škodijo zdravju ljudi in oko-
lju in se zares ne bi smele 
več uporabljati, ne glede na 
ceno. 

− Če pripravek vsebuje dru-
ge nevarne snovi, ali je na-
vedena napačna uporaba, 
kmetovalec lahko z njegovo 
uporabo uniči ali poškoduje 
rastline, ki jih tretira. 

Kako prepoznati ponaredke 
fitofarmacevtskih sredstev?

1. Ponaredki fitofarmacevt-
skih sredstev se ponujajo 
po nizki ceni in po neobi-
čajnih trgovskih poteh.

2. Večkrat na etiketi niso na-
vedeni grafični simboli ter 
opozorilni in obvestilni 
stavki.

3. Taki pripravki so večkrat 
pakirani v reciklirani em-
balaži,s ponarejeno etiketo 
originalnega pripravka. 

4. Lahko so pakirani v drugo 
embalažo, na primer stekle-
nice od olja ali drugo.

5. Večina takih ponaredkov − 
kar 80 odstotkov – izvira s 
Kitajske.

Če je pripravek pakiran v 
sumljivi embalaži in se po-
nuja po nerealno nizki ceni 
in kot enkratna priložnost 
zunaj običajnih trgovskih 
poti, je najverjetneje pona-
redek!

Za kakovost in ustreznost 
registriranih fitofarmacevt-
skih sredstev, ki so ustrezno 
pakirana in opremljena z eti-
keto, opozorilnimi in obvestil-
nimi stavki ter navodilom za 
uporabo odgovarja podjetje, 
ki je lastnik registracije. Za 
ponaredke fitofarmacevtskih 
sredstev ne odgovarja nihče 
drug kot kmetovalec, ki je po-
naredek kupil in uporabil. On 
sam tudi odgovarja za morebi-
tno škodo, ki si jo je povzročil 
z uporabo takega pripravka. 
Zato svetujemo izredno pre-
vidnost pri nakupu fitofarma-
cevtskih sredstev zunaj običaj-
nih trgovskih poti! 

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec

Vstopanje v KOPOP-operacije na  
Ljubljanskem barju nad pričakovanji

Z reformo skupne kme-
tijske politike so se le-
tos na novo razdelila 

sredstva znotraj neposrednih 
plačil in znotraj programa ra-
zvoja podeželja. V program-
skem obdobju 2014−2020 je 
poudarjena večnamenska 
vloga kmetijstva, ki omogo-
ča prehransko varnost (glede 
na podnebne spremembe) 
ter spodbuja trajnosten in 
uravnotežen razvoj vseh po-
deželskih območij, tudi tistih, 
kjer so pogoji kmetovanja te-
žavnejši. Spodbuja se kmeto-
vanje, ki omogoča trajnostno 
upravljanje z naravnimi viri. 
Kmetje prejmejo dodatno pod-
poro, če uvedejo strožje kme-
tijsko-okoljske pridelovalne 
prakse s tako imenovanimi 

kmetijsko-okoljsko-podnebni-
mi plačili (KOPOP operacije).

Shema KOPOP je eden iz-
med ukrepov Programa ra-
zvoja podeželja 2014-2020 
in obsega 19 operacij, name-
njenih različnim panogam v 
kmetijstvu, s ciljem varovanja 
okolja in s posebnim poudar-
kom na podnebnih spremem-
bah. Od teh so štiri namenjene 
ohranjanju biotske pestros-
ti: Posebni traviščni habitati 
(HAB), Traviščni habitati me-
tuljev (MET), Habitati ptic vla-
žnih ekstenzivnih travnikov 
(VTR) in Steljniki (STE) ter 
jih kmetje lahko vpisujejo tudi 
na Ljubljanskem barju. Ker 
je Ljubljansko barje z vidika 
ohranjanja biotske pestrosti 
eno najpomembnejših obmo-

čij v državi, dobijo upravičenci 
na barju za izvajanje teh zah-
tev plačane 100 % izračunane 
vrednosti za izgubo dohodka 
oz. dodatno delo, ki nastane 
zaradi izvajanja posameznih 
zahtev (v prejšnjem obdobju 
le 41 % izračunane vrednosti). 
To pomeni, da v primerjavi s 
kmeti na drugih območjih za 
isto operacijo na Ljubljanskem 
barju upravičenec dobi za oko-
li 100 EUR/ha večje plačilo. 
Vstop v KOPOP-operacije je 
možen vse do leta 2020 in je 
prostovoljen, torej je to odloči-
tev vsakega posameznika. 

Z začetkom letošnje sub-
vencijske kampanje smo zače-
li izvajati tudi projekt LJUBA 
– Ljudje za barje, sofinanci-
ran iz Programa Finančnega 

mehanizma EGP. Glavni na-
men projekta je učinkovito 
upravljanje Natura 2000 ob-
močja Ljubljansko barje. Kme-
tje na Ljubljanskem barju ima-
jo pomembno in odgovorno 
vlogo, saj s svojo dejavnostjo 
preprečujejo zaraščanje Barja, 
z naravi prilagojeno kmetijsko 
prakso pa lahko pomembno 
prispevajo k ohranjanju biot-
ske pestrosti. Eden glavnih 
ciljev projekta je vzpostavi-
tev sodelovanja med naravo-
varstveno in kmetijsko stroko. 
Projektni partnerji smo se ak-
tivno vključili v subvencijsko 
kampanjo kmetijske politike 
za obdobje 2014–2020, ki jo 
vodi KGZS – Zavod Ljubljana, 
Oddelek za kmetijsko svetova-
nje, kjer smo na usposabljanjih 
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Odgovor na članek 

»Kmetje – novodobni tlačani, brezpravna  
raja na svoji zemlji«

V aprilski številki revi-
je Mostiščar je g. Ciril 
Kumše objavil članek, 

v katerem večkrat izpostavlja 
naše društvo z navedbami, 
ki ne držijo. Na Društvu za 
opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije (DOPPS) zato 
želimo te navedbe pojasniti, 
nad tovrstnim neupravičeno 
napadalnim načinom komu-
niciranja ostro protestiramo 
in pričakujemo njegovo javno 
opravičilo. Že skoraj dve de-
setletji smo namreč kot solas-
tniki in upravljavci Naravnega 
rezervata Iški morost tudi mi 
sestavni del naše občine in ni 
nam vseeno, kako prebivalci 
doživljajo naše delovanje. Da 
ne bo pomote, že takoj povej-
mo, da je bilo sodelovanje tako 
z okoliškimi kmeti kot z obči-
no ves čas odlično.

1. Strinjamo se, da je za 
varstvo narave v kmetijski kra-
jini nujno potrebno aktivno 
upravljanje s strani človeka, 
saj lahko le tako lahko ohranja-
mo biotsko pestrost teh obmo-
čij. Na Ljubljanskem barju pre-
biva več redkih in ogroženih 
vrst, zaradi česar je to območje 
še posebno dragoceno. Žal pa 
se tu v zadnjih dveh desetle-
tjih dogajajo hitre in obsežne 
okoljske spremembe, ki se 
kažejo tudi v slabšanju stanja 
narave. 

Če se omejimo samo na 
nekatere ptice, je v obdob-
ju 1999–2014 izginilo že 52 % 

koscev, letos pa tu gnezdita le 
še dva para velikih škurhov, 
za katere je Barje edino redno 
gnezdišče v državi. Tako hitro 
izumiranje narave, ki je običaj-
no le prvi indikator, bomo ver-
jetno slej ko prej občutili tudi 
prebivalci tega območja. 

2. Ustavna pravica vseh 
državljanov Republike Slove-
nije je življenje v zdravem ži-
vljenjskem okolju. Lastnikom 
zemljišč in njihovemu osebne-
mu interesu se to morda kdaj 
res zdi nepravično, vendar je 
varstvo narave v Sloveniji pač 
del javnega dobrega in s tem 
interesa vseh ljudi. Civilna 
družba, katere del je DOPPS, 
in pristojne državne institucije 
si torej ne prizadevamo za nič 
drugega kot za usklajevanje in 
po potrebi ščitenje splošnega 
interesa ljudi v primerjavi s 
privatnim interesom.

3. Kmetje že dolgo niso več 
samo neodvisni prideloval-
ci hrane, ampak njihov način 
kmetovanja močno vpliva na 
vso okoliško krajino in okolje. 
Prav ta večnamenskost kme-
tijstva je zadnjih 15 let v EU 
tudi uradno priznana kot ena 
glavnih utemeljitev za podpo-
ro kmetijskemu sektorju preko 
Skupne kmetijske politike. Če 
povemo drugače – davkopla-
čevalski denar, ki je namenjen 
kmetijskim subvencijam, je v 
vse večjem deležu utemeljen 
na predpostavki, da bodo z 
njim kmetje močno prispevali 

k varstvu narave in okolja, ki 
sta javno dobro. 

Zato naj si vsak kmet na 
Barju sam iskreno odgovori 
na vprašanje, ali za vsaj tretji-
no denarja, ki ga letno dobi na 
račun prek države, resnično 
prispeva v okoljevarstvenim 
in naravovarstvenim ciljem v 
domačem krajinskem parku. 
Kmetijske subvencije namreč 
niso samoumevne, ampak je to 
denar, ki ga zberemo vsi dav-
koplačevalci v EU. Lahko bi šel 
tudi za kakšen drug namen – 
na primer za socialno varstvo, 
šolstvo in podobno.

4. DOPPS ima na Ljubljan-
skem barju v svoji lasti 7,5 ha 
in v najemu od Sklada kmetij-
skih zemljišč 45,5 ha zemljišč. 
Od tega je 37 ha trajnih trav-
nikov, od katerih jih imamo 28 
ha tudi prijavljenih v evidenci 
GERK in zanje uveljavljamo 
neposredna plačila, preostalo 
pa so grmišča in druga nekme-
tijska zemljišča. Vsa ta zemljiš-
ča so del naravnega rezervata 
Iški morost (skupaj 63,5 ha), 
v okviru katerega je še 10,5 
ha zemljišč v lasti okoliških 
kmetov. Namen rezervata je 
varstvo nekaterih najbolj ogro-
ženih vrst na Ljubljanskem 
barju, ki živijo na pozno koše-
nih vlažnih travnikih.

Naše travnike kosimo sami 
ali pa jih lahko po dogovoru 
brezplačno pokosijo okoliški 
kmetje, pridobljeno steljo pa 
jim tudi brezplačno oddamo.

5. Na DOPPS-u smo v zad-
njem letu kmetijsko ministr-
stvo vsaj trikrat opozorili, da 
je za zahtevo NPAS, na katero 
se sklicuje g. Kumše, omejitev 
upravičenosti le na GERK-e v 
velikosti nad 1 ha nepotrebna. 
V primeru kombinacije z ope-
racijama, kot sta VTR in MET, 
s katerima EU in država pod-
pirata varstvo vlažnih travni-
kov, pa je celo škodljiva. S tem 
bodo namreč po nepotrebnem 
izločili kmete z manjšimi par-
celami, ki bi sicer lahko s tem 
pridobili dodatno podporo in 
zagotovili pozitivne učinke za 
varstvo narave.

Na DOPPS-u smo v letu 
2015 na Barju zahtevo NPAS 
v povezavi z operacijo VTR 
prijavili na približno 21 ha, za 
kar je predvideno plačilo 20,10 
EUR/ha letno. To pomeni, da 
pričakujemo, da bomo s tega 
naslova letno dobili približno 
420 EUR podpore. Povprečni 
kmet na Barju več kot toliko le-
tno (samo v obliki neposrednih 
plačil) dobi že za 2 hektarja 
njiv. Kritika g. Kumšeta je torej 
povsem neupravičena.

Vabimo vas, da si več o 
Iškem morostu preberete na 
naši spletni strani www.ptice.
si. Zelo veseli pa bomo tudi 
vašega obiska na katerem od 
brezplačnih vodenih izletov.

 Tanja Šumrada, 
Društvo za opazovanje in 

proučevanje ptic Slovenije 

za kmete podrobneje predsta-
vili pomen in zahteve naravo-
varstvenih operacij KOPOP. 
Dodatno smo to predstavili 
tudi na individualnih obiskih 
na kmetijah. 

Naše izkušnje iz subvencij-
ske kampanje 2015 so, da so se 
shema KOPOP in posamezne 
zahteve med kampanjo neneh-
no spreminjale. Srečevali smo 
se z nekaterimi dezinformaci-
jami in napačnimi tolmačenji 
posameznih zahtev, tudi pri-
spevki v medijih niso bili ved-

no naklonjeni KOPOP-u. Med 
kampanjo so se začele pojavlja-
ti celo pobude za spremembo 
sheme KOPOP. Kljub vsem no-
vostim so ob razjasnitvi neka-
terih dejstev kmetje s pomočjo 
kmetijskih svetovalcev ugoto-
vili, da zahteve in ne nazadnje 
tudi plačilo ni tako nestimu-
lativno, kot se je morda zdelo 
na začetku. Tako je po grobi in 
še neuradni oceni kmetijskih 
svetovalcev KGZS Zavoda Lju-
bljana na Ljubljanskem barju 
vsaj eno od omenjenih nara-

vovarstvenih KOPOP-operacij 
vpisalo okrog 90 kmetij na oko-
li 350 ha površin, kar je več kot 
v prejšnjem sedemletnem ob-
dobju. Natančni podatki bodo 
znani po obdelavi Agencije Re-
publike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja, vendar 
je že po prvih podatkih jasno, 
da so nekateri kmetje z vpisom 
v KOPOP-ukrepe prepozna-
li svojo pomembno vlogo pri 
ohranjanju biotske pestrosti. 
Spodbudno je tudi dejstvo, da 
bodo nekateri bolj previdni 

kmetje v KOPOP pristopili nas-
lednje leto. Tako lahko pričaku-
jemo na Ljubljanskem barju še 
večje število travnikov, ki bodo 
naravi bolj prijazno upravljani.

Za vse dodatne informaci-
je v zvezi z novimi KOPOP- 
operacijami nas obiščite 
na spletni strani www.lju-
ba.si ali se obrnite na kme-
tijske svetovalce KGZS Za-
voda Ljubljana.

 Krajinski park 
Ljubljansko barje
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Sušnik: »Mi strahu ne poznamo več!«
Zadnjo soboto v mesecu maju je v Ljubljani na Kongresnem trgu potekal spominski shod na 
žrtve druge svetovne vojne in morije po njej. 

Shod je organizirala Nova 
slovenska zaveza ob 70. 
obletnici napovedi pobo-

jev. Vsaka fara je dobila spo-
minski križ z napisanim šte-

vilom žrtev s farne plošče. Na 
spominski slovesnosti je bil 
osrednji govornik predsednik 
Nove slovenske zaveze Peter 
Sušnik, ki je v svojem govoru 

dobro povzel tragedijo sloven-
skega naroda. 

Na spominski slovesnosti 
so bila prebrana vsa imena 
župnij, ki imajo farne spo-
minske plošče in število žrtev. 
Spominske križe je blagoslovil 

ljubljanski pomožni škof dr. 
Anton Jamnik. Spominski križ 
so dobile tudi vse tri občinske 
župnije: Ig, Golo in Tomišelj.

 Simona Pavlič

Steg Stari maharji

Obljube novih skavtov 
V petek, 8. 5. 2015, smo 

se skavti iz vseh štirih 
vej (volčiči in volkulje, 

izvidniki in izvidnice, popot-
niki in popotnice, voditelji) z 
nahrbtniki peš odpravili na 
Kurešček. Pot smo začeli na 
Golem pri cerkvi, naš cilj pa 
je bila cerkvica Kraljice miru 
na Kureščku. Ko smo prispeli, 
smo uradno dvignili zastave 
ter zapeli skavtsko in sloven-
sko himno. Potem so nas že 
čakale 'koliščarske igre', ki so 
jih pripravili naši popotniki. 
Po igrah smo ob travniku pod 
cerkvijo postavili in zanetili 
pravi skavtski ogenj. Ob og-
nju smo peli skavtske pesmi 
in se zabavali. Prespali smo 
v župnišču na Kureščku. So-

botni dan smo začeli z malo 
telovadbe, da smo se do kon-
ca zbudili, po njej smo pojedli 
zajtrk in pospravili župnišče. 
Sledila je generalka in pripra-
ve na obred obljub. Ob 14h so 
začele prihajati naše družine. 
V cerkvici Kraljice miru smo 
imeli vsi skupaj skavtsko 
mašo, po njej smo se skavti na 
travniku pod cerkvijo ob pisku 
postavili v slovesen kvadrat. 
Začel se je obred obljub – vsak 
novinec je jasno in ponosno 
povedal svojo skavtsko prise-
go in zakone. Tisti dan se je 
veliki skavtski družini pridru-
žilo 10 novih skavtinj izvidnic 
in 17 volčičev in volkuljic. Naš 
steg se tako vsako leto veča, 
skavti in skavtinje pa postaja-

mo med seboj dobri prijatelji 
in se trudimo živeti skavtsko 
obljubo.

 Nika Florjančič,  
steg Škofljica 1

Spominska križa za župniji Ig in Tomišelj

Skavti zbrani na Kureščku

»Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet ...«
France Prešeren

Vabljeni na  

sv. mašo za domovino 
v nedeljo, 21. junija 2015, ob 9.00 

v cerkev sv. Marjete na Golem.

Mašo bo daroval domači  
župnik Janez Drnovšek.

Vabimo vse ljudi dobre volje, narodne noše 
in gasilce, da skupaj obeležimo naš največji 

praznik − dan državnosti.
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Eko tržnica na Igu
Se kdaj zamislite nad tem, kakšno hrano jemo in kakšne proizvode za vsak dan, kot so čistila, 
kozmetika in podobno uporabljamo? 

Pogosto se sploh ne za-
vedamo, da so lahko v 
hrani in omenjenih pro-

izvodih kemične snovi, ki nam 
ne koristijo, kot so različni pe-
sticidi, herbicidi, insekticidi, 
konzervansi in podobno. Vsi, 
ki imamo svoje zelenjavne 
vrtove, seveda pazimo, da pri 
pridelavi ne uporabljamo ta-
kih kemičnih pripravkov ali pa 
jih uporabljamo le v najmanjši 
možni količini. Kaj pa v hrani, 
ki jo kupimo? 

V Sloveniji je vse več pride-
lovalcev hrane, ki sledijo smer-
nicam ekološke pridelave in v 
ta namen je bilo ustanovljenih 
več organizacij in združenj (na 
primer Zveza združenj ekolo-
ških kmetov Slovenije, Biodar 
in podobno). Kje pa lahko take 
proizvode kupimo? Najbolje je 
kar neposredno pri prideloval-
cu, kar pa je pogosto težko iz-
vedljivo, zato je v Sloveniji vse 
več trgovin, ki ponujajo tako 

pridelano hrano in novembra 
lani smo dobili prvo tako trgo-
vinico tudi na Igu. Imenuje se 
Eko tržnica, vendar povejmo, 
da ne gre za tržnico v pravem 
pomenu besede, temveč za 
prodajalno. Nahaja se v pro-
storih agencije IškAAdventu-
re na področju nekdanjega Mi-
zarstva Ig in je odprta vsako 
soboto dopoldne.

Začeli so s spletno prodajo, 
danes pa imajo malo prodajal-
no, kjer nudijo različne pridel-
ke. Nekaj jih naštejmo – moke 
in druge pridelke iz žit, mar-
melade in vloženo zelenjavo, 
olja, med in izdelke iz medu, 
testenine, sokove, čokolade in 
piškote, vino, semena, v sezoni 
tudi sadje in zelenjavo. Poleg 
tega nudijo kozmetiko in čis-
tila iz sivke z bio certifikatom. 
Ponudba se seveda spreminja, 
zato boste morda ob vašem 
obisku našli še kaj drugega.

Kljub temu, da delujejo šele 

dobrega pol leta, je obisk pro-
dajalne spodbuden in predsta-
vili so nam tudi nekaj dolgo-
ročnih načrtov, kamor sodi 
povezovanje in spodbujanje 
kmetij na barju, lastna prede-
lovalnica pridelkov, ponudba 
pekovskih izdelkov, suhega 
sadja, mesnin in tako naprej, 

seveda gre razvoj počasi, po-
gosto pa so omejitve tudi stro-
gi predpisi.

 Matjaž Zupan

Po ekološke izdelke zdaj tudi na Eko tržnico    Matjaž Zupan

 PLANINSKI KOTIČEK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tura z veliko začetnico

Košutnikov turn in Cjajnik
Prvi žarki sonca se zarišejo v greben Košute, ko se v zgodnjem jutru vozimo mimo Jelendola 
in sledimo vijugasti gozdni cesti do našega izhodišča, parkirišča na gozdni jasi, oddaljeni 
kakšnih 15 do 20 minut hoda od planine Dolga njiva. Čaka nas prava, kondicijsko zahtevna in z 
adrenalinskima feratama začinjena tura na Košutnikov turn in Cjajnik. Vsekakor tura za dobro 
pripravljene gornike, tura z veliko začetnico.

V sezoni 2014/2015 smo 
na PD Krim organi-
zirali tečaj gibanja v 

zahtevnem gorskem svetu. 
Štiri zagnane tečajnike sva z 
Boštjanom učila priprave na 
turo, gibanja v gorah, lažjega 
plezanja, varovanja v letnih 
in zimskih razmerah, izdelo-
vanja vozlov, spusta po vrvi in 
še kaj. Nekaj teorije je seveda 

potrebne, a poudarek tečaja je 
bil vendarle na praksi in tako 
smo naredili skupaj kar lepo 
število tur. Za konec tečaja sva 
ponudila tečajnikom, ki so se 
izkazali s svojo uka želnostjo 
in resnim pristopom do dela, 
tridnevno turo v kanjona Ve-
like in Male Paklenice. Kanjo-
na  sta v pogorju Velebita, v 
bližini Zadra na Hrvaškem. A 

najraje se zgodi, da se ravno 
na koncu kaj zalomi. Pa se je. 
Matjaž se je več dni spopadal 
z virozo in ni bil pri močeh za 
pot, Mojci pa zaradi službenih 
obveznosti niso odobrili pro-
stega petka. Tako smo turo 
preložili na jesen. Ker smo si 
nekateri uspeli vzeti prosti pe-
tek, smo se Simona, Marjan in 
jaz dogovorili, da preplezamo 

zahtevni plezalni zavarovani 
poti − ferati v Košutnikovem 
turnu in v Cjajniku. Za ferato v 
Cjajniku piše v opisu, da tako 
zahtevne zavarovane poti pri 
nas ni mogoče najti. Sam sem 
preplezal to kombinacijo že 
dvakrat in v tretje gre rado.

V hladu, malo čez 6. uro, se 
odlepimo s parkirišča. Gozd 
pred nami je še temačen, viš-
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je gori, na grebenih, pa že vse 
rumeno-redeče žari. Hodimo 
z lepim tempom, ne počasi in 
tudi ne kaj divjaško, ker nas 
čaka dolg in naporen dan. Po 
približno 15 minutah pridemo 
na planino Dolga njiva. Na njej 
je planšarija, za zdaj še zaprta, 
a čez kakšen mesec dni bo tu 
veselo. Peli bodo kravji zvonci, 
krulili prašiči v ogradi, blejale 
ovce in še kakšna druga doma-
ča žival jim bo delala družbo. 
Planšarija slovi po dobrem 
mladem siru, po odličnem ki-
slem mleku, žgancih z ocvirki, 
enolončnicah itd. Še kakšne 
pol ure se vzpenjamo po gor-
skih tratah, nato pa zavijemo 
v greben Tolste Košute. Tu 
nas ulovijo prvi sončni žarki. 
Pot je lepa in vzpenja se zlož-
no. Kmalu pridemo v pobočje 
Košutnikovega turna, s svoji-
mi 2.233 m najvišjega vrha v 
vzhodnem delu grebena Košu-
te. Po dveh urah hoda smo na 
vrhu. Sicer je sončno, a prek-
leto mrzlo piha. Na vetrovnem 
vrhu naredimo par fotografij 
in si vzamemo nekaj minut 
počitka na severni, avstrijski 
strani, le par metrov pod vr-
hom, kjer ni vetra. Ni kaj, treba 
bo naprej, kot bi rekel Janko 
– prebroji mrtve, pokupi čavre 

in pokret. Spuščamo se proti 
zahodu v škrbino, ki je par de-
set metrov nižje od vrha. Tu se 
začne prva izmed ferat – Košu-
tnikova ferata.

V škrbini piha kot za stavo, 
zato se spustimo ob jekleni-
cah nekaj metrov navzdol, na 
udobno in s soncem obsija-
no polico, kjer ni vetra in se 
pripravimo za smer. Obvezna 
oprema priroma z nahrbtni-
ka, čelada, plezalni pas, samo-
varovalni sistem, še kakšna 
vponka in pomožna vrvica 
– za vsak primer je vedno na 
pasu. Spust je zračen, a lep, 
in v stolpu pod nami opazimo 
plezalca, ki se vzpenja proti 
nam. Z njim  se srečamo ravno 
pred prečenjem visečega mo-
stu – viseče gugalnice, vpete 
z jeklenicami med steni, pod 
mostom pa je kakšnih 50 m 
prostega pada. Prečim in se 
na drugi strani dobro vpnem. 
Treba bo namreč ovekovečiti 
Simono in Marjana na mostu. 
Hitro sta prek, seveda vsak 
posebej. Če bi bila na mostu 
hkrati oba, bi se krepko ziba-
la. Nadaljujemo ob jeklenicah 
navzdol in kmalu dosežemo 
melišča na avstrijski stra-
ni grebena. Kar dosti snega 
je še, in ko ugotovimo, da je 

ravno pravšen za tek navzdol, 
smo hitri. Dosežemo območje 
gozda, se motamo po njem še 
kakšne pol ure ter pridemo do 
Koče pod Košuto (Koschuta 
Hütte) na višini 1.279 m. Ugo-
tovimo, da smo naredili v dob-
rih štirih urah 1.000 višinskih 
metrov navzgor in enako tudi 
navzdol, s plezanjem vmes. Ni 
kaj, lepo.

Koča je sicer prijetnega vi-
deza in ob mojih prejšnjih obi-
skih je bila tu vedno kakšna 
ženska delovna sila, ki je bila 
naše gore list. Tokrat nas pri-
čaka čemern oskrbnik sre-
dnjih let, ki ne zna nič sloven-
sko. S Simono si zaželiva bele 
kave in jo nekako uspe naro-
čiti. A tisto, kar dobiva je vse 
kaj drugega kot kava. Voda iz 
smrdljivega 'švedra' in malo 
rjavo pobarvana. To je to, kava 
po avstrijsko. Simona si veliko 
upa in si naroči še enolončni-
co. Začuda je ta kar okusna. 
Dovolj je bilo posedanja na 
dopoldanskem soncu, hitimo 
nazaj v breg, v smeri Cjajnika.

Melišča pod Cjajnikom so 
v spodnjem delu začuda pod 
snegom in hitro napredujemo. 
Ko pridemo bližje steni, sne-
ga zmanjka. Ni poti, ne vem, 
kje moramo iti, a sneg, ki se je 
pravkar stopil, je vzel s seboj 
vse sledove jesenske poti in 
prebijamo se po grušču. Ka-
menje se kotali pod nogami, z 
rokami se mestoma opiramo 
v breg, dva metra gor in zdrs 
za meter dol in tako naprej, do 
stene, do vstopa v smer. Kako 
nam odleže, ko začutimo trdno 
skalo pod nogami in čvrste op-

rimke v rokah.
Gledam Simono in Mar-

jana. Lahkotno premagujeta 
zdaj zahtevnejše, zdaj lažje 
odseke smeri. Dobre volje sta, 
to me veseli. Lepo mi sledita. 
Skrenem iz smeri, kajti ta na-
redi dolg ovinek, naravnost 
navzgor je pa lepa kompaktna 
skala z dobrimi oprimki in si 
mislim – počakam ju, ko spet 
dosežem pot. Gledam levo v 
smeri poti, ni ju. Za trenutek 
pomislim, kje hudiča sta. Za 
menoj sta, plezata in uživata. 
Pri Koči pod Košuto je na veli-
ki tabli fotografija stene z vri-
som in opisom smeri in piše: 
do vrha 3 ure. Po dveh urah od 
koče stojimo na vrhu. Bolj če-
pimo kot stojimo, kajti prosto-
ra je bolj malo in vse naokoli so 
prepadne stene. Obvezno foto-
grafiranje in vpis v evidenčno 
knjigo obiskov gore, pa smo 
spet v steni. Tokrat plezamo 
navzdol. Vertikala je spoštlji-
va, varovala pa zanesljiva. Je 
pa potrebna moč v rokah in 
dobro obuvalo, kajti kjer ni no-
benega še tako malega stopa, 
kamor bi prislonil čevelj, gre z 
nogami na trenje, lastna teža 
je pa na rokah. Spusta je za 
kakšnih 150 metrov. Konec le-
pega, no, ni čisto tako, a pleza-
nja je konec, ko se dotaknemo 
travnate škrbine med Cjanjni-
kom in vršnim pobočjem gre-
bena. Od tu nas čaka še pribl. 
200 višinskih metrov vzpona 
po sitnem gruščnatem svetu 
na greben. 

Na vrhu pa spet prepih. 
Smo pa zato na sončni strani 
Karavank. Ampak v tistem ve-V steni

Na vrhu
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Vaja − oskrba ponesrečenca     Jože Krašovec

18. Tek na Krim
V nedeljo, 31. maja, smo se prebudili v sivo jutro, vrh Krima je bil zavit v oblačno kapo. 
Organizatorji Teka na Krim, ki ga vsako leto priredi Gorska reševalna služba Ljubljana, smo se 
zaskrbljeno ozirali v nebo. Na Dolenjskem je že zjutraj deževalo, na barju pa je bilo še suho.

Start je bil ob pol desetih 
dopoldne na hipodromu 
v Vrbljenu. Na pot so se 

podale ekipe iz gorskih reše-
valnih služb iz Škofje Loke, 
Jezerskega in Ljubljane. Pri- 
družilo se jim je še nekaj do-
mačinov. Na meglen vrh Kri-
ma so prvi pritekli reševalci z 
Jezerskega, ki se na tem teku 
vedno uvrščajo med najboljše.

Po sestopu v Vrbljene so 
tekmovalci oskrbeli še na-
mišljenega ponesrečenca, ki 

zaradi hudih bolečin v mečih 
ni mogel hoditi. Imobilizacijo 
goleni so vse ekipe opravile 
brez napak.

Razglasitev rezultatov je z 
odličnim govorom odprl Tone 
Sazonov - Tonač, legenda slo-
venskega alpinizma in gorske-
ga reševanja. Pokali za naj-
hitrejše so pri moških prejeli 
GRS Jezersko (Anže in Milan 
Šenk, čas 42 : 53), GRS Škofja 
Loka (Jože Kordiš, Jure Oblak, 
čas 43 : 54) in GRS Ljubljana 

(Janez Javoršek, Gašper Rak, 
čas 45 : 45). Med ženskimi in 
mešanimi ekipami je bila prav 
tako najhitrejša ekipa GRS Je-
zersko (Sabina in Tone Karni-
čar, čas 52 : 02), drugo mesto je 
pripadlo GRS Škofja Loka (Ja-
nja Oblak, Stane Stanonik, čas 
56 : 46) in tretje AO Železničar 
(Barbara Novak, Luka Golob, 
čas 1 : 02 : 56).

Vreme je zdržalo vse do 
konca, ko je skozi oblake po-
kukalo tudi sonce. Razšli smo 

se z obljubo, da tudi prihodnje 
leto konec maja zagrizemo v 
klance, ki z barjanskih ravnic 
pripeljejo na vrh čokatega Kri-
ma.

Miha Peternel

Start teka na Krim     Miha Peternel

tru to nič kaj dosti ne pomeni. 
Doma sem si po satelitski sli-
ki ogledoval grapo, ki se mi je 
zdela kar primerna za sestop, 
da ne bi ponovili vse pristopne 
poti. Zavijemo v grapo in kma-
lu ugotovimo, da je satelitska 
slika eno, realnost, ki jo ponu-
ja grapa in pobočje ob njej, pa 
nekaj drugega. A previdno se 
tihotapimo navzdol. Trave so 
suhe, to je pomembno, sicer bi 
šli nazaj na greben. V grapi pri-
demo kmalu do krajših melišč, 
ki omogočajo hiter in varen 

sestop. Vmes so občasno skoki 
in tu pač malo preprimemo, pa 
gre. Grapa se vleče, kar ni je 
konec. Končno dosežemo pot, 
ki vodi s Kofc pod pobočjem, 
skozi smrekov gozd do plani-
ne Dolga njiva. Še nekaj ovin-
kov in znajdemo se na planini. 
Žari v popoldanskem soncu. 
Nekaj časa si je treba vzeti, saj 
se nam ne mudi domov. Simo-
na nabira prve gorske cvetice 
za čaj, Marjan se zapodi v dre-
vesa, obrasla z Islandskim liša-
jem, ki ga nabira za čaj. Jaz pa 

nožek in vrečko v roke in v lov 
na gorski regrat za hči, ki pri-
čakuje prvega mojega vnučka 
ali vnukinjo, da bo otrok zdrav, 
ker bo mamica jedla regrat, 
poln železa.

Spust do parkirišča je hi-
ter. Pospravimo opremo in se 
zapodimo v dolino. V Tržiški 
Bistrici se ustavimo na pijači. 
Takšno turo je treba zapiti. 
Simona končno dobi dobro 
kavo, midva z Marjanom pa 
hladno pivo v supercah. Ko-
nec, kot se šika.

Še za konec. Veselje mi je 
bilo gledati oba, kako sta urno, 
dinamično in varno napredo-
vala. Dobra tečajnika sta po-
hvala učiteljema. Upam, da jo 
še kam skupaj mahnemo.

Lep planinski pozdrav vsem 
bralcem Mostiščarja.

 Aleš Cvahte,  
alpinistični inštruktor



30 Mostiščar 05 | Junij 2015

 ŠPORT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2. memorialni turnir Vesne Rožič
Na Igu so se v nedeljo, 31. maja, na šahovskem turnirju zbrali vsi najboljši slovenski šahisti in 
tako na najlepši možni način počastili spomin na Vesno Rožič.

Ko smo v l. 2014 organizi-
rali in uspešno izpeljali 
1. memorialni turnir v 

spomin na Vesno Rožič, smo 
kot željo zapisali, da bi takšen 
turnir postal tradicionalno 
druženje vseh ljubiteljev šaho-
vske igre. Vesna je bila stalna 
članica slovenske mladinske 
in pozneje tudi članske ženske 
reprezentance, nastopala je na 
mnogo prvenstvih doma in v 
tujini ter tudi na različnih od-
prtih turnirjih. Dosegla je več 
odmevnih rezultatov, od na-
slova državne prvakinje do 4. 
mesta na evropskem mladin-

skem prvenstvu med dekleti 
do 18 let. Za reprezentanco 
je igrala na več evropskih in 
svetovnih prvenstvih ter šaho-
vskih olimpijadah in Mitropa 
pokalu. 

Zato smo se letos ponov-
no potrudili in organizirali 2. 
memorialni šahovski turnir. 
Odziv med šahisti v Sloveniji 
in tujini je bil izjemen. Na tur-
nirju se je zbrala vsa slovenska 
šahovska smetana, člani in čla-
nice slovenskih državnih re-
prezentanc in drugi šahisti, ki 
imajo Vesno v lepem spominu. 
Prišlo je več kot 30 šahistov iz 
tujine: Avstrije, Hrvaške, Itali-
je, BiH ter šahisti iz Ukrajine in 
Kazahstana, ki trenutno delajo 
v Sloveniji. 

Memorialni turnir je potekal 
v športni dvorani na Igu. Ude-
ležba s 144 igralci je bila celo 
večja kot lani in za slovenske 
razmere zelo dobra. Najbolj pa 
– kot rečeno – razveseljuje vi-
soka udeležba igralcev z med-
narodnimi nazivi, to so mojstri, 
mednarodni mojstri in vele-
mojstri. Slednjih je bilo šest od 
tega dve ženski in štirje moški 
– vsi slovenski reprezentanti. 

Odprtje turnirja je s 
pozdravnim nagovorom in 
simbolično prvo potezo iz-
peljal župan Občine Ig Janez 
Cimperman. Udeleženci so 
se Vesni poklonili z minuto 

molka. Članica ŠK Ig Nika 
Janželj je prebrala odlomek iz 
Vesninega spisa na temo, kaj 
ji pomeni šah. Čeprav na tur-
nirju niso mogli sodelovati kot 
igralci, so se odprtja tako kot 
lani udeležili nekateri Vesnini 
prijatelji, sedanji selektor moš-
ke reprezentance mednarodni 
mojster Matjaž Mikac in vele-
mojster Duško Pavasović, prej-
šnji selektor in kapetan moške 
reprezentance.

Zmagal je velemojster Luka 
Lenič iz Domžal, ki je tudi si-
cer najboljši slovenski šahist, 
velemojster, 1. deska Slovenije 
in tudi (bivši) svetovni prvak v 
mladinski kategoriji. Na 2. in 3. 
mesto sta se uvrstila naslednja 
dva velemojstra – reprezen-
tanta, Jure Škoberne in Jure 
Borišek.

Nagrado za najboljšo 
žensko je prejela velemojstri-

ca Jana Krivec s 16. mestom v 
absolutni razvrstitvi.  Nagrade 
so bile razpisane za najboljših 
6 v absolutni konkurenci in za 
najboljših 6 žensk. Najboljšim 
trem v starostnih skupinah do  
12, 16 in 20 let – ločeno za de-
kleta in fante – so bile podelje-
ne medalje in nekaj praktičnih 
nagrad, najboljšim seniorjem 
in posameznikom po kategori-
jah so bile podeljene praktične 
nagrade. Sojenje je vodil med-
narodni šahovski sodnik Bojan 
Arzenšek s pomočnikom Fran-
com Poglajnom.

Ižanski šahisti so se v ostri 
konkurenci odrezali nekoliko 
slabše kot lani. Najboljši je bil 
na 17. mestu mednarodni moj-
ster iz Iške vasi Igor Jelen. Od 
Ižancev so visoka mesta do-
segli Tim Janželj na 18., Samo 
Rožič na 24., Jan Župec na 34., 
Domen Hiti na 40. in Lara Jan-

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste požrtvovalno sodelo-

vali pri organizaciji 2. memorialnega turnirja v spomin na našo 
Vesno Rožič. Člani Šahovskega kluba Ig, sodelavci Osnovne 
šole Ig in drugi podporniki, ki ste poskrbeli za ureditev dvora-
ne in okolice ter za odlično izvedbo prireditve, brez vseh vas  
ter podpore župana in  sodelavcev Občine Ig, pisarne ŠZS in 
drugih, ki jih niti ne moremo posebej našteti, memorialni tur-
nir ne bi bil izjemen šahovski dogodek v Sloveniji.

Hvala vam,
Tanja, Adrijan in Samo Rožič

Zmagovalci turnirja: Jure Borišek, Luka Lenič, Jure Škoberne, 
Vojko Mencinger, Jernej Špalir, Aljoša Tomazini

Zmagovalke turnirja: Caterina Leonardi, Jana Krivec, Ana Sre-
brnič, Lara Janželj, Ksenija Novak, Maja Vučko

Župan Janez Cimperman je 
pozdravil udeležence turnirja.
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želj na 41. mestu. Turnirja so se udeležili še Nejc 
Župec, Miha Jelen, Nika Janželj, Anja Jelen, Ni-
kola Vujić , brata Tarik in Tarkan Arslanov, Ož-
bej Jenko, Luka Jelen in Nik Rozman.

Vse informacije z rezultati in foto utrinki tek-
movanja so objavljeni na spletni strani: www.
sah-zveza.si/rez/1505/vesna15/index.asp.

Organizator – ŠK Ig – je turnir izpeljal brez-
hibno in požel pohvale udeležencev. Nekateri 
so menili, da bo ta turnir šahovski dogodek leta 
v Sloveniji. K dobri organizaciji so prispevali 
tudi podporniki ŠK Ig, sodelavci OŠ Ig, PGD, ki 
so posodila mize ter številni drugi. Želimo, da 
bi turnir v spomin na Vesno v podobni obliki 
izpeljali vsako leto in bi postal tradicionalno 
druženje vseh ljubiteljev šahovske igre pri nas.

 Tanja Bakan Rožič 
 Franc Poglajen

Ženski balinarski turnir DU Ig
Balinanje je množična oblika rekreacije upokojencev in tako je tudi v našem društvu. V društvu 
redno vadi skoraj 50 balinarjev. Kot neke vrste nagrada ter priložnost za pregled usposobljenosti 
je tudi udeležba ženskih in moških ekip na turnirjih v ljubljanski okolici in doma. 

Tako je bil petek, 29. maja 
2015, ženski balinarski 
turnir na balinišču  DU 

Ig  pri gasilskem domu na Igu. 
Udeležilo se ga je 36 tekmo-
valk. Poleg dveh ekip našega 
društva je sodelovalo še se-
dem ekip iz naslednjih društev 
upokojencev: Polhov Gradec, 
Dragomer-Lukovica, Komen-
da, Krim, Bičevje, Brezovica in 
Moste. Vsako ekipo so sestav-
ljale 3 tekmovalke + rezerva. 
Pred začetkom tekmovanja 
sem vse prisotne pozdravila 
in jim zaželela čim boljše re-
zultate ter dobro počutje pri 
nas. Pozdravne besede priso-
tnim je podal tudi predsednik 
DU Ig Štefan Bunič, ki je med 
drugim poudaril, da naša Ob-
čina Ig letos praznuje 20 let 
delovanja. Sodnik na turnir-
ju je bil Milan Đukić, ki nam 
je pred turnirjem podrobno 
predstavil in pojasnil pravila 
celotnega tekmovanja. Pokal 
za 1. mesto smo osvojile čla-
nice balinarske sekcije DU Ig. 
Vsem balinarkam prvih štirih 
ekip smo podelil tudi kolajne, 
kjer smo obeležili 20 let Obči-
ne Ig. Tako kot na vsakem ta-
kem balinarskem tekmovanju 

smo tudi pri nas pripravili tek-
movanje balinark v bližanju. 
Pokal za naj bližalko je preje-
la naša balinarka Ana Polak, 
pokal za drugo naj bližalko pa 
Ana Podržaj, prav tako naša 
balinarka. Po končani pode-
litvi pokalov in kolajn smo s 
pomočjo naših donatorjev in 
članov naše balinarske sekcije 
pripravili pogostitev, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. Zelo 
hvaležni smo vodstvu DU Ig, 
ki podpira športno dejavnost v 
našem društvu. Zahvaljujemo 
se tudi članom PGD Ig, ki nam 
omogočajo nemotene trenin-
ge na balinišču, in če je pot-
rebno, odstopijo tudi prostor 
za sestanke ter pogostitev tek-
movalcev in navijačev. Prav 
posebej pa se zahvaljujemo 
Občini Ig, ki je sofinancirala to 
prireditev.

Logotip - Društvo upokojencev Ig

Ana Podržaj, 
predsednica Odbora  

za šport in rekreacijo

Statistika turnirja: 
velemojstrov = 4 
velemojstric = 2
mednarodnih mojstrov = 3 
mojstrov FIDE = 9
mojstric FIDE = 1
nacionalnih mojstrov = 1 
nacionalnih mojstric = 1 
število federacij = 8

igralcev z ELO ratingom = 90
igralk z ELO ratingom = 17
skupaj z ELO ratingom = 107

igralcev z lokalnim ratingom = 120
igralk z lokalnim ratingom = 24
skupaj z lokalnim ratingom = 144 

igralec z najvišjim ratingom: Luka Lenič 2642 
igralka z najvišjim ratingom: Jana Krivec 2259 

igralec z najvišjim lokalnim ratingom: 
Luka Lenič 2557
igralka z najvišjim lokalnim ratingom: 
Ana Srebrnič 2238

povprečni rating igralcev = 1949 
povprečni rating igralk = 1741 
celotni povprečni rating = 1916

povprečni lokalni rating igralcev = 1944 
povprečni lokalni rating igralk = 1858
celotni povprečni lokalni rating = 1930

število igralcev = 120 
število igralk = 24 
vseh skupaj = 144 

Spoštovani,
vabimo vas na
MOŠKI BALINARSKI TURNIR
DU IG 2015
v petek, 21. avgusta 2015, ob 8. uri na balinišču 
DU Ig pri gasilskem domu na Igu.

Prihod ekip ob 8.00 uri. Začetek turnirja bo takoj po 
opravljenem žrebu. Tekmovali bomo v disciplini 3 + 1 po 
pravilih Balinarske zveze Slovenije. Na turnirju nastopajo 
le člani društev upokojencev. V primeru slabega vremena 
bo turnir prestavljen, o čemer boste pravočasno obvešče-
ni. S seboj prinesite obilo dobre volje in športnega duha! 

Prireditev sofinancira Občina Ig.

Balinarski pozdrav!

Franc Virant, vodja moške Balinarske sekcije DU Ig
Ana Podržaj, predsednica Odbora za šport in rekreacijo
Štefan Bunič, predsednik DU Ig

Logotip - Društvo upokojencev Ig
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Iz Romunije v Domžale in 
aktivno med poletjem
Tekmovalci Karate-do kluba Ig Shotokan so na tekmovanju v Romuniji osvojili pet medalj. Na 
seminarju v Domžalah je 20 karateistov povišalo svojo stopnjo pasu. Kljub koncu treningov v 
telovadnici bomo aktivni tudi poleti.

Sredi maja je trinajstčlan-
ska ekipa Shotokan ka-
rate-do zveze Slovenije 

odpotovala na tekmovanje v 
Romunijo v mesto Fagaraš. 
Med njimi so bili štirje z Iga, 
in sicer trije tekmovalci: Graal 
Lucignano, Lovro Kramberger 
in Naser Batič ter trener Ma-
tej Kabaj. Na tekmovanju je 
sodelovalo 200 tekmovalcev 
iz različnih romunskih klubov 
in Slovenije. Skupaj so si naši 
tekmovalci priborili 13 medalj, 
od tega jih je pet odšlo na Ig. 
Graal je osvojil dve drugi mes-
ti v katah in borbah posame-

zno ter tretje v borbah ekipno, 
Naser pa dve tretji, prav tako 
v katah in borbah posamezno. 
Dolgo pot v Romunijo smo 
končali še z ogledom zelo lepo 
ohranjene trdnjave v centru 
mesta Fagaraš in obiskom gra-
du grofa Drakule.

Izpit za višji šolski pas je za 
karateista nagrada za vložen 
trud in potrditev uspešnega 
pedagoškega dela za trenerja. 
V povprečju se izpiti opravlja-
jo na 12 mesecev, odvisno od 
posameznikove želje, vzdržlji-
vosti, telesne pripravljenosti, 
osredotočenosti in miselne-

Učenci OŠ Ig že 3. leto zapored 
zmagali
V Trzinu je v soboto, 9. maja, potekalo 21. Odprto šolsko državno prvenstvo za osnovne in srednje 
šole za šolsko leto 2014/2015, v organizaciji Karate-do kluba Atom iz Domžal. Osnovna šola Ig 
je že tretje leto zapored z veliko prednostjo osvojila 1. mesto med osnovnimi šolami. Na drugo 
mesto se je uvrstila Osnovna šola Trzin in na tretje Osnovna šola Janka Glazerja Ruše.

Šolsko državno prvenstvo 
je potekalo v telovadni-
ci Osnovne šole Trzin. 

Šolsko državno prvenstvo je 
bilo namenjeno vsem tekmo-
valcem in tekmovalkam, ki 
trenirajo v klubih in obisku-
jejo osnovno ali srednjo šolo 
v Sloveniji. Prvenstva se je 
udeležilo 155 tekmovalcev in 
tekmovalk, ki so prihajali iz 38 
osnovnih in 8 srednjih šol.

Osnovno šolo Ig je zastopa-
lo 13 učencev, vsi člani Kara-
te-do kluba Ig Shotokan. Med 
njimi so se najboljše rezultate 
dosegli: Nik Nedelko (2 x 1. 
mesto kate in 3. mesto bor-
be), Taja Kočar Rožaj (1. mesto 
kate in 1. mesto borbe) in Na-

ser Batič (1. mesto borbe in 2. 
mesto kate). Skupaj so učenci 
OŠ Ig dosegli sedem 1. mest, 
osem 2. mest in tri 3. mesta. 
Čestitke vsem!

Člani Karate-do kluba Ig 
Shotokan so poleg OŠ Ig za-
stopali še Osnovno šolo Trno-
vo, Waldorfsko šolo in OŠ 
Prule ter Srednjo medijsko in 
grafično šolo Ljubljana med 
srednjimi šolami. Tekmovanje 
je bilo dobro organizirano, or-
ganizator pa je začetek tekmo-
vanja popestril s kratkim glas-
beno-pevskim programom.

 Mateja Breznik,  
sekretarkaKarate-do  

kluba Ig Shotokan Zmagovalci med osnovnimi šolami    Matej Kabaj

Člani ižanskega karate kluba v Romuniji.    Zenmedia
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ga prizadevanja na treningu. 
Izpiti za višje barvne pasove 
(moder pas in višje) se lah-
ko opravljajo le na seminar-
jih. Dvajset članov domače-

ga ižanskega karate kluba je 
sodelovalo na seminarju v 
Domžalah konec maja, kjer so 
opravljali izpit. Izpiti so bili 
uspešni in tako imamo v klubu 

novih osem rjavih, tri vijolične 
in devet modrih pasov. Čestit-
ke vsem!

Konec junija se konča-
jo treningi v dvorani. Konec 

treningov bomo popestrili s 
Klubskim karate dnevom, na 
katerem so bo marsikaj doga-
jalo. Od mentorskega trenin-
ga, ko nas bo obiskal glavni 
inštruktor zveze Shihan Ivan 
Čerič 8. DAN, do izpitov za 
naše najmlajše. Sledil bo pi-
knik ob Iški, kjer se bomo dru-
žili, zabavali, igrali in plesali. 
Po zaključenih treningih v te-
lovadnici pa nas čaka aktivno 
poletje, ko bomo na poletnih 
seminarjih v Savudriji, Izoli, 
Italiji in Belgiji gojili veščino 
prazne roke. Karate-do.

Karate pozdrav, OSS!

 Matej Kabaj, 
predsednik in glavni trener 

Karate-do kluba  
Ig Shotokan

Tekačici    Miran Novak  

Ižanci z diplomami za uspešno opravljen pas

13. tek v Bevkah
Športno društvo Bevke je 

v soboto, 6. 6. 2015, ob 
10.00 organiziralo 13. 

tradicionalni tek po obronkih 
vasi Bevke. Tek je bil name-
njen šolski mladini, različnim 
športnikom in rekreativnim 
tekačem iz vse Slovenije. Od-
rasli so izbirali med tekom na 
7, 14, 21 km, otroci pa na 500 in 
1.000 m.

Krožna proga za odrasle v 
dolžini 7 km je bila speljana po 
obronkih vasi Bevke in je po-
tekala po asfaltu, makadamu, 
kolovozu, travniku in gozdni 

poti. Kljub pozni uri za zače-
tek teka, to je ob 10.00, in pek-
lenski vročini se je teka ude-
ležila ižanska tekačica Vesna 
in pretekla polmaraton 21 km. 
Ravno to kategorijo je teklo 
najmanj tekačev, pretežno so 
tekli na 7 in 14 km.

Ljudje v Bevkah so bili zelo 
prijazni, ustrežljivi, spodbujali 
so tekače, da so pretekli zas-
tavljeno razdaljo. Ne smemo 
pa pozabiti najmlajših, ki so 
tudi tekmovali. Kros proga je 
bila speljana okoli Športnega 
parka Bevke. Med njimi je bila 

tudi Inna Novak, ki se je ude-
ležila teka na 500 m in prejela 
priznanje.

Po teku je v šotoru sledila 
prireditev. Za kosilo so vsem 
tekačem postregli s testeni-
nami in šmornom ter pijačo. 
Na odru pa je otroke zabaval  
čarodej, nastopila pa je tudi 
plesno-navijaška akrobatska 
skupina Žabice. Na koncu 
prireditve pa je sledilo prese-
nečenje za otroke – sladoled, 
česar so bili najbolj veseli.

 Marija Novak

IškAAdventure trek 2015
Konec letošnjih počitnic 

se bo na IškAAadven-
ture treku 2015 v Zapo-

toku  zgodil prav prijetno. Kot 
smo objavili že v prejšnji šte-
vilki Mostiščarja, bo v soboto, 
5. septembra, ne le celodnev-
no orientacijsko tekmovanje, 
temveč tudi druženje. Za to 
bomo poskrbeli soorganiza-
torji prireditve IškAAdventu-
re, Planinsko društvo Krim in 
Turistično društvo Kurešček. 
Za tekmovalce želimo ostati 

tudi nekoliko skrivnostni. S 
tem namenom bomo razkrili 
zemljevide za krajši progi Ak-
tivo in Pohodniško na predve-
čer tekmovanja na www.tre-
king.si, najdaljšo Ultra pa uro 
pred tekmo. Udeleženci bodo 
odkrivali lepote in zanimivosti 
okoli Kureščka, Golega in Mo-
kerca, tisti v najvišji kategoriji 
pa tudi precej širše, torej do 
Krvave peči in Želimelj. Priča-
kujemo veliko znanih obrazov 
tega športa, želimo pa tudi no-

vih navdušencev trekinga. Pri-
družite se nam!

 Janko Purkat, 
PD Krim
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Aikido športni klub Krim 

Zakaj aikido?
Aikido je sodobna bo-

rilna veščina, ki jo je 
na temelju starejših 

japonskih borilnih veščin v 
20. stoletju zasnoval Morihei 
Ueshiba.

Aikido ni tekmovalen in 
agresiven šport in za to ne pot-
rebujemo velike moči, zaradi 
česar je primeren tako za fante 
kot za dekleta, saj pri tem va-
deči veliko naredimo za svojo 
samozavest, samodisciplino, 
duhovno rast, naučimo se 
mirnega reševanja konfliktov, 

naredimo veliko na področju 
gibalnih in aerobnih sposob-
nosti, psihofizične sprostitve 
ter na krepitvi manjših skupin 
mišic, ki so zelo pomembne za 
pravilno lego hrbtenice, pra-
vilno delovanje sklepov ipd.

Aikido ne zajema tekmo-
vanj, zaradi česar bi bili pred-
vsem mlajši vadeči obreme-
njeni z doseganjem rezultatov 
ter izpostavljeni nepotrebni 
agresivnosti, stresom in fru-
straciji, česar je v vsakdanjem 
življenju že tako preveč. Po-

membna je samo prava moti-
vacija, vztrajnost in zastavlje-
ni cilj, ki mora biti primeren 
glede na želje in sposobnosti 
vadečega. Pri tej veščini je re-
zultat dela samo napredovanje 
po stopnjah in jo je treba vzeti 
kot del življenja, s katerim lah-
ko naredimo veliko za svoje 
zdravje in varnost.

Zato vas vabimo – tako 
mlajše kot odrasle –, da si vza-
mete čas, naredite nekaj za 
svoje otroke in zase ter se nam 
pridružite na nekaj treningih, 

kjer boste lahko preizkusili to 
zanimivo japonsko veščino in 
se seznanili z načinom vadbe, 
ki bo pripomogla pri izboljša-
nju vaših gibalnih in aerobnih 
sposobnosti kakor tudi pri sa-
moobrambi, kar je v današnjih 
časih dobrodošlo.

Informacije: 
Danilo Zorko,  
gsm: 041/684-884,  
www.aikidokrim.si

 Danilo Zorko

Ulična košarka tri na tri ali  
kako se je rodil Hrib Street
V soboto, 16. maja 2015, 

smo v TD Kurešček 
organizirali prvo tek-

movanje v ulični košarki. 
Predpriprave, ki so se zgodi-
le zelo hitro, a vendar nadvse 
učinkovito, so zajemale posta-
vitev koša pred RTC Zapotok, 
barvanje talnih označb ter 
prijave navdušenih košarkar-
jev in zavzetih sponzorjev do-
godka. Pa se je začelo. Čeprav 
vreme košarkarjem sprva ni 
bilo naklonjeno, saj je zaradi 
dežja precej drselo (in 'pridr-
salo' manjšo poškodbo članici 
ženske ekipe), se je duh borbe-
nosti dvignil prav do višav in 
kmalu je pokukalo sonce, ki je 
ogrelo tudi navijače.

Sodelujoče je sestavljalo 
sedem ekip z izvirnimi imeni: 
Stara šola, Jude Jale, Falko-
ni, Hribske zvezde … in edina 
ženska ekipa Divje mačke. Vsi 
so se z žrebom zapisnikarja 
Petra Kristana pomerili proti 
vsaki ekipi.

Izkušeno grlo komentatorja 
Sama Stergelja, ki niti za tre-
nutek ni obmolknilo v humor-
nih pripombah, je v sozvočjih 
z glasbenimi ritmi DJ Fahoffa 
pričaralo nepozabno vzdušje, 
ki je igralcem in obiskovalcem 

pripelo krila. Divje mačke so 
grizle, vsi so skakali, metali in 
kričali, a vendar je Stara šola 
dokazala, da proti izkušnjam 
tudi zagnanost ne prinese 
zmage. In kot se za ulično ko-
šarko spodobi, niso manjkale 
niti freestyle rime, za katere 
je med oddihom poskrbel ra-
per Ževža. Sodnika, ki sta z 
budnim očesom spremljala in 
(ob)držala čut za pravičnost, 

sta skozi umirjene razsodbe 
varno pripeljala igralce do ci-
lja.

V zadnjem, zaključnem de-
janju prireditve so medalje 
zmagovalcem turnirja Hrib 
Street 2015 ovenčale ramena. 
Stara šola iz ljubljanskih Ko-
sez je za svojo virtuoznost pre-
jela zlato, srebrno zadoščenje 
so si priigrali drugouvrščeni 
domačini Jude Jale in bronas-

to črnuški Falkoni.
Spektakularen dogodek, na 

katerem so se zlile energije, je 
lahko obžaloval vsak, ki ga je 
zaradi lenobe preživel doma. 
Zdrav duh v zdravem telesu se 
je realiziral do konca. Vsem, ki 
ste ga zamudili, pa kmalu sledi 
povabilo na naslednjega. 

 Maja Anžur Kajzer 
 Andro Jovanovič

Hrib Street 2015 je bil uspešen in poln pozitivne energije!
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PD Krim organizira

kolesarjenje po poteh Krima
Dobimo se (vsak s svojim kolesom –  
zaželena gorska in treking kolesa)

v četrtek, 25. junija, ob 14.30  
pred Gostilnico Furman na Igu.

Kolesarjenje na Kureščku
Kurešček je znana smer 

za kolesarje, ki priko-
lesarijo na hrib zara-

di ravnopravšnjega vzpona, 
dostopnosti in nenazadnje 
lepega razgleda na barje in 
Ljubljano. Dostop je možen z 
Iga, Roba ali turjaške strani, 
kolesarji pa lahko izbirajo med 
cestnim asfaltom ali gozdnimi 
potmi. Gre za registrirane in 
urejene kolesarske poti, ki jih 
kolesarji večinoma poznajo in 
so označene, vendar so zani-
mive tudi manj znane gozdne 
povezave pod Mokrcem in 

Kureščkom, ki povezujejo hri-
bovske vasi. Pri TD Kurešček 
smo z letošnjim letom začeli 
urejati dokumentacijo za trasi-
ranje teh poti, ki bi jih radi do-
dali na zemljevid registriranih 
kolesarskih poti ter omogočili 
obiskovalcem uživanje lepot v 
hribovskem zaledju Občine Ig. 
S tem namenom smo organizi-
rali Kolesarjenje na Kureščku 
z nagovorom V hrib na gib. 
Zbrani kolesarji so zadnjo so-
boto v maju prekolesarili od 
Zapotoka do gornjega Golega, 
kjer so slavnostno odprli tablo 

kolesarskih poti. V ta namen 
so vsi udeleženci dobili spo-
minsko majico. 

Na tabli so zaenkrat ozna-
čene obstoječe registrirane 
kolesarske poti. Ob tabli smo 
postavili klopce, od koder se 
lahko ob oddihu razgledate na 
idilično golsko cerkev sv. Mar-
jete ter po sosednjih hribih in 
dolinah. 

Vabljeni v hrib na gib!

 Zuhra Jovanovič 
 Mirko Hvala

Nova tabla s karto kolesarskih 
poti na Golem

Društvo Fran Govekar Ig
vabi na 

tradicionalni 12. pohod  
po mejah Občine Ig.

Tokrat se bomo v počastitev dneva državnosti naše domovine 
Slovenije dvanajstič podali na dvodnevni pohod po mejah 
Občine Ig v soboto, 27., in nedeljo, 28. junija 2015.
Start ob 7.00 pri pošti na Igu, nato se bomo podali proti Iški 
vasi in Iški, od tam na Krim, se spustili na barje in prvi dan 
zaključili v Dragi, kjer bomo prespali. Naslednji dan pa se 
bomo podali v Želimlje, nato na Visoko in Kurešček, v kanjon 
Iške, zaključilli pa na Igu, kjer si bomo ogledali razstavo 
Koliščarji z Velikega jezera. Letos namreč praznujemo 
140-letnico odkritja ižanskih kolišč.
Pot tehnično ni zahtevna, vendar je zaradi dolžine in 
konfiguracije terena naporna in je primerna za pohodnike, ki 
imajo kondicijo in so vajeni daljše hoje. Na pohodu se nam 
lahko pridružite tudi samo za en dan, v soboto ali nedeljo.
Prijavnina je 35 eur in vključuje: organizacijo in vodenje 
pohoda, spominsko majico, hrano in osvežilne pijače. 
Poskrbljeno bo tudi za prevoz opreme in morebitnih 
obnemoglih pohodnikov. Za opremo za nočitev (šotor, spalno 
vrečo ...) poskrbijo pohodniki sami.
Prijave in informacije na GSM:  
051/374-475 (Alenka) ali info@dfg.si.

Športne igre MZU Ljubljana
Mestna zveza upo-

kojencev Ljubljana 
vsako leto organi-

zira Pokrajinske športne igre 
upokojencev Ljubljanske pok-
rajine, v katero spada tudi 
Društvo upokojencev Ig. Člani 
našega društva tekmujemo v 
pikadu in balinanju. Letos pa 

smo tekmovali tudi v keglja-
nju s kroglo na vrvici.

Tekmovanje v pikadu in 
kegljanju s kroglo na vrvici 
je bilo v Loški dolini, v torek, 
22. aprila 2015. Tekmovale so 
ženske in moške ekipe 4 + re-
zerva. Ekipno nismo dosegli 
vidnih rezultatov. Naša člani-

ca Ana Podržaj pa je v pikadu 
osvojila kolajno za 3. mesto 
med posamezniki. Tekmova-
nje v balinanju je potekalo na 
balinišču v Ljubljana–Šiška. 
Tekmovanje za ženske je bilo 
19. maja, za moške pa 20. maja 
2015. Tekmovalo se je v ekipi 4 
+ rezerva. Ženske smo osvojile 

kolajne za 4. mesto, moški pa 
so se uvrstili na 6. mesto. Zah-
valjujemo se našemu DU za 
delno kritje stroškov.

 Ana Podržaj, 
predsednica Odbora  

za šport in rekreacijo

Logotip - Društvo upokojencev Ig

Izlet je BREZPLAČEN.
Prosimo za potrditev udeležbe do 20. junija. 
Informacije: 031/684-884 (Simona Zorko)

Sledi vožnja s kolesi po trasi:  
Ig–Iška vas–Gornji Ig– Planinca–
Brest–Ig v dolžini 25 km.

Trasa je razgibana in srednje 
težka, delno asfaltirana in delno 
makadamska.
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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 

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

MALI OGLASI
Že dlje časa iščem, zato bi si rad izposodil in prebral knjigo 
Frana Gestrina Svet pod Krimom. Natisnjena je bila v majhni 
nakladi, zato upam, da jo ima tudi kdo od bralcev Mostiščarja.  
Za pomoč se zahvaljuje A. Pucihar, 041/377-352. 

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

mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je  

27. 8. 2015.

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. 01/788-87-50

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 vlaga-
jo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin 
ali v elektronski obliki na naslov:  
inspektorat@ob.grosuplje.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.

Občina Ig,  
Govekarjeva cesta 6,  
1292 Ig

Za vsa dodatna pojasnila 
smo vam dostopni na 
naslednjih številkah:

Župan 01/280-23-02
Direktor občinske uprave 01/280-23-04
Družbene dejavnosti 01/280-23-10
Komunalne dejavnosti 01/280-23-12
Gospodarske dejavnosti 01/280-23-08
Kmetijstvo 01/280-23-24
Požarna varnost in zaščita 01/280-23-24
Turizem 01/280-23-18
Finančno-računovodska služba 01/280-23-06
Urbanizem 01/280-23-16
Režijski obrat 01/280-23-14
Medobčinski inšpektorat 01/788-87-57
Sprejemna pisarna 01/280-23-00
Uradne ure sprejemne pisarne:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije, 
obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter 
informacije o predpisanih prilogah. 
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Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ
Odgovorni urednik: JANEZ PRESEČNIK
Tehnični urednik: UROŠ PIRC
Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje
Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855
Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-366
Oglasno trženje: 01/5880-079
Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.
Tisk: Salomon d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje
Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje
9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 
Naklada: 14.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja vsak drugi torek • 16. 6. 2015 • št. 480, leto 19 • 1,69 € •

UGANKARSKA
OSVE@ITEV

BOGAT 
NAGRADNI 

SKLAD

100 strani  
ugankarskega raja: križanke, 
osmerosmerke, iskalnice, labirinti, gobelini, 
številčnice, sudokuji, slikovne uganke, kvizi, 
šale, horoskop in še mnogo več.

junij-september 2015 | št. 16, leto 5 | cena: 2,99 €

2.800
€ 

nagrad!

Izdajatelj: SALOMON d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ, Tehnični urednik: UROŠ PIRC 

Oglasno trženje: 01/5880-079

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855; Naročniška služba: 01/5880-366

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o.; Tisk: Salomon d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 18.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

Revija sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9.5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

V tej številki za več kot

www.salomonov-ugankar.si

Križanke in uganke
za poletne dni

Poletje

PISU_16_-_001_100.indd   1

29.5.2015   17:27:53

Križanke in ugankePOSEBNA 
IZDAJA 

SALOMONOVEGA 
UGANKARJA – 

POLETJE

OSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEVOSVE@ITEV
100 strani 

junij-september 2015 | št. 16, leto 5 | cena: 2,99 €

Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje
Poletje

NAGRADNI NAGRADNI NAGRADNI NAGRADNI NAGRADNI 

SKLADSKLADSKLADSKLADSKLADSKLADSKLADSKLADSKLAD
POLETJE

V tej številki za več kot
V KRALJESTVU KRI@ANK     www.salomonov-ugankar.si

Poletne novosti!
HOROSKOP 
ZA POLETNE 

ROMANCE

Nina Pušlar, ki je pred kratkim 
svoje dolge lase zamenjala s 

kratko _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _, si je menda 
'omislila' tudi novega fanta, 

pevca skupine Čedahuči.

(str. 34-35)

Foto: facebook.com

(str. 32)Kako ohraniti zagorelo polt

Lady 
piknik 

pod 
klobuki

(str. 14-15 in 22-23)

Fo
to

: M
ed

ia
24

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

RAŽA - romboidna morska riba z močnim trnatim repom, SAPONIN - strupen glikozid z milu podobnimi lastnostmi, 
SOREL, Jean - francoski filmski igralec (Lepotica dneva), ULSTER - pokrajina in provinca na severu Irske

Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.
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- 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

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

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  

Kdo čakal zdaj nas bo na pragu?
Kdo pomahal zdaj nam bo v pozdrav? 
Kdo rekel bo besedo nam v tolažbo? 
Kdo se veselil z nami bo uspehov?
Kdo nas spodbujal bo?
Kdo? Ko tebe, dragi ata, več med nami ne bo?

Z A H V A L A
ob boleči izgubi našega dragega moža, brata, 
očeta, dedija in tasta

IVANA GIOVANIJA
iz Želimelj 66

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. Hvala za vsa 
izrečena sožalja, besede tolažbe in darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Še enkrat hvala vsem, ki ste dragega ata pospremili na njegovi zadnji 
poti.
Zavest, da ti nekdo stoji ob strani, nam ne more odvzeti bolečin, jih pa 
olajša – hvala vam!

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako, kot je bilo. 
v vsaki stvari si, ki je v hiši, 
v mislih si, besedah naših, 
da, celo v sanjah, 
le da korak se tvoj 
nič več ne sliši ... 
J. Medvešek

Z A H V A L A
V 76. letu starosti nas je zapustil naš mož, ati, 
ata in dedek

DANIJEL ROZMAN
(1939–2015)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem in sovaščanom, ki ste 
nam v težkih trenutkih ob nenadni izgubi stali ob strani, izrekli sožalje 
ter darovali za svete maše, cvetje in sveče.
Iskrena zahvala g. župniku Jožetu Pozdercu in nečakinji Jani Možina za 
izrečene poslovilne besede ter ge. Silvi Dolinšek.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Zapel je zvon,
tebi v slovo,
poln bolečin,
ostaja spomin,
ostaja praznina,
molk in tišina.

Z A H V A L A
V 85. letu starosti nas je zapustil dragi oče, 
brat, tast, dedek in pradedek

ANTON MODIC
iz Kota

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od našega očeta s 
cvetjem, svečami, darovi za svete maše, tople stiske rok, besede tolažbe 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala članom prostovoljnega gasilskega društva Kot-Staje in članom 
sosednjih gasilskih društev. Hvala za poslovilne besede gospodu Tadeju 
Jamniku, cerkvenemu pevskemu zboru, patronažni sestri mag. zdr. nege 
Mateji Berčan, dr. med. Mariji Štefančič Gašperšič, gospodu župniku 
Jožetu Pozdercu, gospe Silvi Dolinšek in pogrebnemu zavodu Vrhovec.
Vsem iskrena hvala.

Vsi njegovi

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 kate-
rega lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).

Spremljajte občinske novice  
in koledar dogodkov tudi na

www.obcina-ig.si
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JUNIJ
Sobota, 20. junij, ob 20. uri, 
Prod v Iški vasi

Gasilska veselica s skupino 
Mambo Kings
PGD Iška vas

Nedelja, 21. junij, ob 18. uri, 
RTC Zapotok

Mednarodni dan joge
Društvo Zapotok

Ponedeljek, 22. junij,  
ob 19. uri, Knjižnica Ig

61. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

Torek, 23. junij, ob 20. uri, 
Kulturna dvorana Golo

Prireditev ob dnevu 
državnosti
KD Mokrc

Četrtek, 25. junij, ob 14.30,  
Ig (pred Gostilnico 
Furman)

Kolesarjenje po poteh Krima
PD Krim

27.–28. junij Tradicionalni 12. pohod po 
mejah občine Ig
Društvo Fran Govekar Ig

JULIJ
18.–19. julij,  
Hipodrom Vrbljene

Dvodnevna konjeniška 
prireditev
KD Krim

AVGUST
31. julij−2. avgust in 
3.−7. avgust,  
Rob

Tabor v naravi za otroke in 
družine
TD Kurešček

14.–16. avgust, Draga Koliščarski tabor za otroke
Društvo Fran Govekar Ig

Petek, 21. avgust, ob 8. uri, 
Ig (balinišče pri gasilskem 
domu)

Moški balinarski turnir DU Ig 
2015
DU Ig

Sobota, 22. avgust, ob 10. uri,  
Draga

Koliščarski dan
Društvo Fran Govekar Ig

Sobota, 29. avgust, ob 8. uri, 
RTC Zapotok

Pohod treh cerkva
TD Kurešček

SEPTEMBER
Sobota, 5. september, 
Zapotok

IškAAdventure trek
IškAAdventure v sodelovanju 
z društvi

Sobota, 19. september Ižanski sejem
Letos bosta program 
popestrila tudi tekmovanje 
kuharjev za pokal Šefla in 
gobarska razstava.

Sobota, 26. september Vrbica 2015
Tradicionalen pohod na 
stičišče štirih občin. Letos je 
organizator srečanja Občina 
Ig ob pomoči društva Claustra 
Alpium Iuliarum.

 KOLEDAR PRIREDITEV //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KD Mokrc v sodelovanju z Občino Ig
vabi na prireditev ob

DNEVU DRŽAVNOSTI
in

PRAZNOVANJU 
KRESNE NOČI

v torek, 23. 6. 2015, ob 20. uri
v kulturni dvorani gasilskega centra na Golem.

Obeležili bomo tudi 20 let Občine Ig in 
15 let delovanja ženskega pevskega zbora 

Žene in dekleta dveh vasi.

Vabljeni!

Spoštovani ljubitelji konj!

Konjerejsko društvo Krim 
vas vabi na

V soboto, 18. julija 2015, začnemo ob 13. uri
tekmovanje v spretnostni ježi,

sledila bo ježa v slalomu in
nato še barrel tekmovanje.

V nedeljo, 19. julija, si boste po 14. uri 
lahko ogledali

državno prvenstvo kasaških dirk in
kmečke dirke konj slovenske hladnokrvne pasme.

Po končani prireditvi bo poskrbljeno tudi za zabavni 
program z ansamblom Ponos.

Vljudno vabljeni!

veliko dvodnevno konjeniško prireditev 
na hipodromu Vrbljene.



KOLIŠČARSKI DAN
v soboto, 22. avgusta 2015, od 10.00 do 18.00 v Dragi pri Igu

(če bo dež, pa 23. avgusta 2015) 

Koliščarski dan = zabava za vso družino 

predstava Koliščarji z Velikega jezera

predavanje
likovna kolonija

delavnice

druge aktivnosti
Ne zamudite!

www.vdezelikoliscarjev.si

SOBOTA, 29. 8. 2015
ZBORNO MESTO: RTC ZAPOTOK ob 8. uri

STARTNINA: 8 EUR, za otroke do 12. leta brezplačno. 
Prispevek vključuje strokovno vodenje pohoda, plastenko vode, 

enolončnico, zloženko z zemljevidom ter set priponk s 
fotografijami cerkva.

Celoten pohod s postanki bo trajal 5 ur, ni zahteven 
in je primeren tudi za manjše otroke.

Več informacij dobite na tel. 040/808-078 ali 
elektronski naslov: jure.zvonko@bookla.net

www.td-kurescek.si

CERKEV SV. MARJETE (GOLO) - CERKEV SV. NIKOLAJA 
(VISOKO) - CERKEV MARIJE KRALJICE MIRU (KUREŠČEK)

Turistično društvo Kurešček 
vabi na

POHOD
TREH 

CERKVA


