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Spoštovani bralci in bralke,
v majski številki pišemo o ponovni obravnavi predloga novega občin-

skega grba, ki že sproža odzive tudi med občani. Kot so tokrat potrdili 
svetniki, bosta rogoz, močvirska tulipana in ponirka na grbu zamenjala 
nova simbola – mostišče ter t. i. heraldična roža. Iz občinske hiše ne 
spreglejte tudi obvestila o novih pravilih, ki veljajo za obisk pokopališča 
na Igu.

Društva so različno pozdravila različne praznike, ki smo si obeleževali 
v preteklem mesecu, TD Krim je že tradicionalno pripravil velikonočno 
razstavo, v hribih so s sv. Jurijem praznovali prihod pomladi ter se na dan 
upora proti okupatorju najprej odpravili na pohod, nato pa zbrali na pro-
slavi v Petelinovih doilinah. Rubrika Kultura je tokrat pevsko obarvana, 
pišemo o občinski reviji pevskih zborov, več zborov pa se pripravljaja oz. 
so že imeli tudi samostojne koncerte. 

Na šoli so na delovno soboto pripravili dan odprtih vrat, kjer je bil 
glavni poudarek pomen branja in pisanja. Na dan Zemlje, 22. aprila, so 
se sedmošolci podali na orientacijski tek podnebne solidarnosti. V Iški 
vasi so se učenci razveselili novih igral. 

Domoznanske strani prinašajo članka o dolini Drage (naslovnico pa 
krasi spomladanski utrinek iz prav te slikovite doline) ter o posledicah, ki 
jih je našim krajem prizadel veliki ljubljanski potres pred 120 leti. V Iški 
Loki in Vrbljenah je Krajinski park Ljubljansko barje vaščanom predstavil 
svoj projekt Lokna, posvečen t. i. barjanskim oknom. V rubriki Kmetijstvo 

objavljamo zaključek članka Cirila Kumšeta. V njegovem razmišljanju o 
kmetovanju na Ljubljanskem barju se je 'našlo' mnogo bralcev, ki imajo 
podobne izkušnje. 

Gasilci, združeni v Gasilski zvezi Ig, so se zbrali na tekmovanju v gasil-
ski orientaciji, ki je potekalo v Želimljem. O tem poročajo gasilci iz Iške 
Loke in Iške vasi. Sicer se gasilska društva pripravljajo tudi na gasilske 
veselice, prva bo letos v Tomišlju, do konca junija pa sledijo še veselice v 
Iški Loki, na Igu ter v Iški vasi. 

Najbolj zagnani pohodniki so se odpravili peš po Jakobovi poti od 
Ljubljane do Trsta. Kako so pešačili, preberite v rubriki Planinski kotiček. 
V športni rubriki predstavljamo našega uspešnega mladega hokejista iz 
Škrilj, ki je s svojo ekipo letos osvojil naslov državnih prvakov. Na Golem 
se konec meseca začenja sezona igranja tenisa na prostem, za vse, ki 
vas zanimajo orientacijski pohodi, pa že napovedujemo tekmovanje, ki 
bo pri nas potekalo septembra. Junija bodo mimo Iga na Golo kolesarili 
tudi najboljši profesionalni kolesarji, udeleženci Dirke po Sloveniji. 

Letos Občina Ig praznuje 20 let delovanja, prihodnji mesec pa bo 
rojstni dan − prav tako dvajseti − praznoval tudi naš Mostiščar. Se še 
spomnite, kako je bila videti prva številka? Junijska bo čisto drugačna 
– takšna, kot si po 20 letih neprekinjenega izhajanja zasluži biti. 

Prijetno branje! 
Uredništvo Mostiščarja

Koledar prireditev
petek, 22. maj, od 11. do 15. ure, pred Centrom Ig Atelje na prostem Društvo Fran Govekar Ig
sobota, 23. maj, ob 9. uri, pred RTC Zapotok Voden sprehod po Zapotoški učni poti Društvo Zapotok
sobota, 23. maj, ob 19. uri, Kulturna dvorana Iška vas Koncert Mešanega pevskega zbora DU Ig Društvo upokojencev Ig
sobota, 23. maj, ob 20. uri, igrišče v Tomišlju Gasilska veselica s skupino Gadi PGD Tomišelj
nedelja, 24. maj, ob 10. uri, Iški vintgar Kolesarjenje ob reki Iški, po učni poti Okljuk Krajinski park Ljubljansko barje
torek, 26. maj, ob 19. uri, Dvorana Centra Ig (3. nad.) Strokovno predavanje Strupene gobe in zastrupitve Gobarsko mikološko društvo Ig
petek, 29. maj, ob 20. uri, Iški morost (pri mostu čez Iško) Koščev izlet na Iški morost Dopps in PD Krim
sobota, 30. maj, ob 10. uri, Dom borcev in mladine, Zapotok Kolesarjenje na Kureščku Turistično društvo Kurešček
sobota, 30. maj, ob 20. uri, Iška Loka − Senožetka Gasilska veselica s skupino Mladi Gamsi PGD Iška Loka
sobota, 30. maj, ob 19.30, Kulturna dvorana Golo Koncert Ženskega pevskega zbora Društvo Fran Govekar Ig
torek, 2. junij, ob 20. uri, Dvorana Centra Ig (3. nad.) Pogovorni večer VSO 
sobota, 6. junij, od 10. ure naprej, Golo (pri šoli) Festival Kurešček Turistično društvo Kurešček
nedelja, 7. junij, ob 9. uri, pred RTC Zapotok Delavnica v naravi z Dariom Cortesejem Društvo Zapotok
sobota, 13. junij, ob 7. uri, Draga (pri lovskem domu) Vodeno spoznavanje in opazovanje ptic PD Krim
sobota, 13. junij, ob 19. uri, pri gasilskem domu na Igu Gasilska veselica s skupino Ponos PGD Ig
nedelja, 14. junij, ob 15. uri, Hipodrom Vrbljene 16. srečanje harmonikarjev Podkrimka 2015 TD Krim
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

G L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a j  2 0 1 5

f o t o r e p o r t a ž a

2

G L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a j  2 0 1 5M O S T I Š Č A R

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

MOSTIŠČAR JE URADNO GLASILO OBČINE IG
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 22. maj 2015

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

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

Zuhra Jovanovič, Anton Krnc, Franc Toni 
Andreja Zdravje

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

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

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

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



Občinski svetniki na seji Foto: Maja Zupančič

Urejanje pokopališča Ig
Občina Ig je v mesecu apri-

lu in maju začela nujne adap-
tacije na območju pokopališča 
Ig. Med prvimi deli so bila na 
mrliški vežici zamenjana dotra-
jana in razmajana stekla. Dela 
so se nadaljevala na novem delu 
pokopališča s polaganjem tla-
kovcev in novo napeljavo vodo-
vodne cevi. V kratkem bodo 
nameščena tudi nova kovinska 
vrata na vseh vhodih na poko-
pališče. S tem želimo preprečiti 
vandalizem, ki se je v zadnjem 

času zelo razširil, hkrati bomo 
uvedli še dodatne varnostne 
ukrepe, ki bodo zmanjšali van-
dalizem. Potrebno je še precej 
izboljšav in adaptacij tako na 
tem kot na drugih pokopališčih, 
vendar se bomo v prihodnje del 
lotevali postopoma. 

Ponovno želimo apelirati na 
vse obiskovalce, da se držite 
pokopališkega reda ter na poko-
pališče in njegovo parkirišče ne 
vodite psov in drugih živali. Prav 
tako na pokopališču ni dovo-

ljena vožnja s kolesi in drugim 
prevoznimi sredstvi. 

Ker smo v zadnjem času v 
zabojnikih opazili večjo količi-
no gospodinjskih odpadkov, vas 
naprošamo, da teh ne odlaga-
te v zabojnike ob pokopališču. 
Kršitelje so 'izdali' njihovi osebni 
podatki, najdeni v odpadkih.

Nov red na pokopališču 
Po novem bo pokopališče Ig v 

nočnem času zaprto in zaklenje-
no, tako da prehod ne bo možen.

Pokopališče bo odprto za obi-
skovalce vsak dan:
− od 1. aprila do 30. septembra 

od 7. do 21. ure
− od 1. oktobra do 31. marca od  

7. do 19. ure.
V dnevih pred prazniki in na dan 

praznika bo pokopališče odprto 
tudi zunaj določenega časa.

Andreja Zdravje,
občinska uprava 

S 5. redne seje občinskega sveta
V sredo, 6. maja, so se svetni-

ki občinskega sveta sestali na 5. 
redni seji. Po potrditvi dnevne-
ga reda in zapisnika prejšnje seje 
(mimogrede, uradni zapisniki 
sej so po potrditvi dosegljivi na 
spletni strani občine) je sledila 
obravnava treh točk povezanih z 
odpadki. Igor Petek (Snaga, d. o. o.) 
je svetnikom najprej predstavil 
osnutek predloga Odloka o sode-
lovanju pri skupnem izvajanju 
in koncesiji za gospodarski javni 
službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaga-
nje ostankov predelave ali odstra-
njevanja komunalnih odpad-
kov na območju občin Ig, Velike 
Lašče, Domžale, Kamnik, Mengeš, 
Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče 
in Vodice ali preprosteje, gre za 
sodelovanje navedenih občin pri 
izvajanju določenih javnih gospo-
darskih služb. Svetniki so po krajši 
razpravi osnutek odloka soglasno 
potrdili. V nadaljevanju je sledila 
predstavitev ter nato potrditev še 
enega osnutka, in sicer Odloka o 
sodelovanju pri skupnem izvajanju 
in koncesiji za gospodarsko javno 
službo zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na obmo-
čju občin Cerklje na Gorenjskem, 
Ig, Velike Lašče in Vodice. Marina 
Valič (Snaga, d. o. o.) je pod 5. 
točko dnevnega reda svetnikom 
predstavila še elaborat o obliko-
vanju cen za ravnanje z odpad-
ki, način obračuna ter nov cenik 
storitev ravnanja z odpadki. Cene 
Snaginih storitev se bodo sicer 
spremenile, dve postavki se bosta 
znižali, dve zvišali, znesek na 

položnicah pa bo ostal enak kot 
do zdaj. Cenik objavljamo tudi v 
Mostiščarju, v veljavo pa bo stopil 
1. junija. Svetniki so imeli za pred-
stavnika Snage nekaj vprašanj, 
mdr. smo tako izvedeli, da naj bi 
na območju naselja Ig razmišljali 
o uvedbi zabojnikov za papir, ki 
bi jih dobila vsa gospodinjstva. 
Izkušnje kažejo, da se tako zbere 
kar trikrat več papirja. 

Kot 6. točko so svetniki obrav-
navali in potrdili Zaključni račun 
Občine Ig. Alenka Jeraj (SDS) je 
komentirala odstotek realizacije 
na posameznih programih, kot 
primer neporabljenih sredstev pa 
navedla področji turizma in kultu-
re. Izpostavila je še problematiko 
društev pri plačevanju najemnin 
za prostore in predlagala, da se 
opravi analiza teh najemnin. 

Nadalje je občinski svet potr-
dil Odlok o podrobnih merilih in 
pogojih na območju urejanja IV-6/
PM Iška vas. 

Za konec so svetniki ponovno 
obravnavali predlog za nov grb 
Občine Ig, avtorji tega so upo-
števali več predlogov svetnikov s 
prejšnje seje, ki so se nanašale zla-
sti na videz kolišča. Zlatko Usenik 
(SMC) je povedal, da ga moti, da 
ni bilo javnega razpisa oz. javne 
razprave o novem grbu. Župan 
je pojasnil, da je bil javni natečaj 
že leta 1997, ko smo prvič dobili 
svoj grb, mdr. je bil aktualen tudi 
motiv kolišča, ki pa takrat ni dobil 
dovoljšnje podpore. Župan tudi 
meni, da smo prav prek kolišč 
najbolj prepoznavni, prav letos 
obeležujemo 140-letnico odkritja 

kolišč, leta 2011 pa so bila ižan-
ska kolišča vpisana tudi med sve-
tovno dediščino. Zlatko Usenik je 
poudaril, da nima nič proti ume-
stitvi kolišča na grbu, pomislek 
pa izrazil o drugem motivu, heral-
dični roži, ki bo tudi del novega 
grba. Alenka Jeraj je ponovno 
opozorila na dejstvo, da kolišče 
na novem grbu ni verodostojno 
predstavljeno, saj kolibe v resni-
ci niso stale na ploščadi, temveč 
samostojno. Župan je poudaril, 
da gre za simbolno upodobitev, 
prav tako pa so praznine med 
posameznimi hišami heraldično 
manj sprejemljive. Svetniki so 
nato iz več predlogov 'sestavili' in 
soglasno potrdili nov grb, ki ima v 
zgornjem delu kolišče na plošča-
di, v spodnjem pa belo heraldično 
rožo z rdečim detajlom. 

Pod točko vprašanja in pobu-
de je Klemna Glavana (SLS) 
zanimalo, kakšna dela potekajo 
v strugi Iške. Župan je pojasnil, 

da trenutno poteka odstranjeva-
nje proda, sledilo bo popravilo 
udrtih delov struge. Slavko Pavlič 
(SDS) je vprašal, kako napredujejo 
postopki za gradnjo nasipa ob 
Iški med Tomišljem in Brestom. 
Župan je povedal, da še ni zbranih 
vseh podpisov soglasij lastnikov 
zemljišč ter da je obiskal pristoj-
no ministrico, ki mu je obljubila, 
da bo gradnjo financirala drža-
va. Franca Tonija (21. marec) je 
mdr. zanimalo, kdaj se bo začela 
gradnja kulturne dvorane in kdaj 
čistilne naprave na Igu. Župan je 
pojasnil, da naj bi se gradnja čistil-
ne naprave začela po prvomajskih 
praznikih, za kulturno dvorano pa 
je v pripravi razpis. Zlatka Usenika 
je zanimalo, kako je z razširitvijo 
pokopališča na Kureščku, direktor 
občinske uprave Janez Miklič  je 
povedal, da je v teku dogovor z 
lastnikom zemljišča. 

Maja Zupančič
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14),  
skladno z Odlokom o proračunu Občine Ig za leto 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) in Statutom Občine Ig  

(Uradni list RS, št. 129/06 z dopolnitvami),  
objavlja Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov  

s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2015 

1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev s podro-
čja kmetijstva in pospeševanja razvoja podeželja, ki imajo 
sedež v Občini Ig. 
Sofinancirajo se programi strokovnega dela društev na po-
dročju kmetijstva in sicer: letni programi in projekti ter redna 
dejavnost društva. Občina sofinancira neprofitne oblike so-
delovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna 
društva in društva, ki delujejo na področju razvoja kmetijstva 
na podeželju, informiranju, podajanja in predstavitve vsebin 
povezanih z razvojem podeželja ter izvedbe strokovnih vse-
bin v sklopu prireditev na podeželju.

2. Višina sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev 
s področja kmetijstva in gozdarstva je 5.300 eur. Sredstva 
so zagotovljena v proračunu Občine Ig za leto 2015 na pro-
računski postavki 1011000 in 1011001, na kontu 412000.

3. Upravičenci in pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:
– so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti 

s področja kmetijstva in gozdarstva,
– delujejo najmanj eno leto,
– delujejo v javnem interesu,
– da imajo sedež v Občini Ig,
– kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti povezane z po-

speševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetij-
skih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh, 

– imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani 
Občine Ig,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavno-
sti,

– redno izvajajo svojo dejavnost,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentaci-
jo, kot to določa zakonodaja,

– da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in doka-
zila Občini Ig skladno z zahtevami,

– imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslov-
ne obveznosti,

– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

4. Merila za ocenjevanje vlog pri izvajanju programa:
– število članov društva/število članov društva iz Občine Ig,
– število udeležencev na posamezni aktivnosti društva iz 

občine Ig,
– delež lastnih sredstev pri izvedbi programa s finančno 

ovrednotenim programom dela za tekoče leto, 
– program dela društva in opredelitev povečanja razvoja 

kmetijstva z delovanjem društva na območju občine Ig, 
– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva 

(literatura, ekskurzije, tečaji), 
– programi oz. projekti pripomorejo k prepoznavnosti Obči-

ne Ig in promocije,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih prireditvah 
– organiziranje ali sodelovanje na regijskih in državnih prire-

ditvah ali tekmovanjih. 
– program dela društva in finančni plan društva za leto 

2015, potrjen na občnem zboru.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– izjavo,
– vzorec pogodbe.

6. Obveznost prijavitelja
Društva bodo realizacijo programov za leto 2015 in vrednost 
izvedenih aktivnosti podala na obrazcu za poročanje z doka-
zili (računi, iz katerih je razvidna vrednost sofinanciranih izve-
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denih aktivnosti za najmanj 50 % programa; za ostalih 50 % 
posameznega programa, ki je sofinanciran po tem razpisu, 
je lahko priložena izjava o višini sredstev posamezne aktivno-
sti, podpisana s strani odgovorne osebe).

7. Vloga
Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti 
priložena k vlogi je potrebno oddati na razpisnem obrazcu, ki 
ga lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva 
cesta 6, Ig ali na spletni strani www.obcina-ig.si.
Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne 
osebe društva. 
Društvo, ki je že pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti 
iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice 
ponovno preko tega razpisa. Vlogi bo priložena izjava, da se 
posamezni prijavljen program hkrati ne sofinancira iz drugih 
virov Občine Ig ali iz drugih javnih virov.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren 
način predstavljati občino Ig.

8. Rok za vložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, Ig, ali vložiti v sprejemni pisarni Občine Ig, najkasne-
je do 29. 5. 2015. Veljavne bodo le pisne vloge na predpi-
sanem obrazcu in vloge oddane v roku. Prijav, ki ne bodo od-
dane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo upoštevala.

9. Informacije o razpisu 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ob-
čini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, kontaktna oseba je Andreja 
Zdravje, na telefon 01/280-23-24.
Vloge bo pregledala in točkovala komisija za področje kmetij-
stva, ki bo tudi pripravila predloge dodelitve sredstev. Prepo-
zno prispele vloge se zavrže, neutemeljene in vloge na neu-
streznih obrazcih, pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog se v 
roku osmih dni pozove na pisno dopolnitev. Vlagatelji bodo v 
roku 30 dni od zaključka razpisa obveščeni o izidu razpisa.

Datum: 21. 04. 2015 Župan Občine Ig
Številka: 330/005/2015 Janez Cimperman l.r. 

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

Športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, april/2012)  
objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2015/2016

1. V Športni dvorani Ig je možna športna vadba, uradne 
tekme ter rekreacija za športna društva, klube in druge 
organizacije vse dni v tednu od 16.30 do 23.00 (od 
ponedeljka do petka) in od 8.00 do 22.00 (ob sobotah in 
nedeljah).

2. Športna dvorana Ig se z dvema pregradnima stenama 
lahko preuredi na tri ločene vadbene površine.

3. V Športni dvorani Ig je možno igranje:
	 −		v celi dvorani: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna 

žoga za dvoranski nogomet);
	 −		v 1/3 dvorane: košarka, odbojka, namizni tenis, bad-

minton, dvoranski hokej, športno plezanje na mali 
umetni steni, možne pa so tudi različne oblike splošne 
vadbe.

4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, 
organizacije ter podjetja s sedežem v in izven občine Ig.

5. Prednostno pravico uporabe pri najemu športnega objek-
ta imajo uporabniki po vrstnem redu kot izhaja iz 6. člena 
Pravilnika o uporabi športne dvorane Ig (Mostiščar, UO, 
april/2012) . 

6. Cena najema je v skladu s cenikom za uporabnike 
Športne dvorane Ig, ki so vključeni v letni program športa 
Občine Ig in v skladu s cenikom za uporabnike Športne 
dvorane Ig, ki niso vključeni v letni program športa občine 
Ig (Mostiščar, UO, april/2012).

7. V ceno najema je vključeno koriščenje športne dvorane 
ter ene garderobe, sanitarij, tušev ter parkirišča pred 
dvorano. 

8. Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, 
podjetja s sedežem v in izven občine Ig naj svojo vlogo za 
najem Športne dvorane Ig v sezoni 2015/2016 posredu-
jejo do 1. 6. 2015, na naslov Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig, na obrazcih, ki jih dobijo na Občina Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig v času uradnih ur ali na domači 
strani: www.obcina-ig.si.

9. Na osnovi posredovanih vlog bo pripravljen predlog 
koriščenja športne dvorane.

10. Do 24. 6. 2015 bodo uporabniki športne dvorane Ig v 
šolskem letu 2015/16 prejeli sklep o dodelitvi terminov, 
v začetku šolskega leta pa bodo z njimi podpisane po-
godbe o najemu.

Datum: 5. 5. 2015  Župan Občine Ig
Številka: 67102/005/2015 Janez Cimperman l.r. 
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) ter na podlagi  
30. člena v povezavi s 5. in 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih  

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)  
je Občinski svet Občine Ig na svoji 5. redni seji dne 6.5.2015 sprejel naslednji

SKLEP
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih  

javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

1. S tem sklepom se za Občino Ig določi tarifni sistem za 
obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki(v nadaljevanju: 
javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki) in sicer za:
— zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki 

vključuje zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komu-
nalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter mešanih 
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: zbiranje komu-
nalnih odpadkov) in posebej zbiranje biološko razgra-
dljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpa-
da (v nadaljevanju: zbiranje bioloških odpadkov), 

— obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov (v na-
daljevanju: obdelava komunalnih odpadkov) in

— odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje ostank-
ov komunalnih odpadkov). 

2. S tem sklepom so določeni elementi tarifnega sistema in 
način obračuna za storitve obveznih občinskih gospodar-
skih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki:
— zbiranja komunalnih odpadkov,
— zbiranja bioloških odpadkov,
— obdelave komunalnih odpadkov,
— odlaganja ostankov komunalnih odpadkov in
— nadstandardne in druge storitve.

3. Elementi tarifnega sistema, izračunani na 4 decimalna 
mesta so:
— cene za posamezno storitev ravnanja s komunalnimi 

odpadki iz 2. točke tega sklepa izražene v evrih na 
kilogram (EUR/kg), ki so sestavljene v skladu s podza-
konskim predpisom, ki določa metodologijo za obliko-
vanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in so potrjene s strani pris-
tojnih občinskih organov. Cena posamezne storitve je 
sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravl-
janja storitve, ki se na računu prikazujeta ločeno,

— sodila za preračun cen iz masnih v prostorninske 
enote, izražena v kilogramih na prostorninski meter 
(kg/m3), izračunana kot količnik med maso odpadkov 
posamezne storitve javne službe ravnanja s komunal-
nimi odpadki iz 2. točke tega sklepa in obračunsko 
prostornino zabojnikov za komunalne oz. biološke od-
padke upoštevaje količine celotnega območja občin iz 
1. točke tega sklepa,

— obračunska količina za posameznega uporabnika 
storitve ravnanja s komunalnimi odpadki izražena 
na prostorninski meter (m3), ki je zmnožek števila in 
prostornine zabojnikov in/ali vrečk za komunalne in 
biološke odpadke s katerimi uporabnik razpolaga, 

povprečnega mesečnega števila praznjenj zabojnika 
za komunalne in biološke odpadke in deležev, ki jih ima 
uporabnik na morebitnem skupnem zbirnem mestu.

4. Obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. 
točke tega sklepa se za redno zbiranje komunalnih od-
padkov za uporabnike v gospodinjstvih, počitniških hišah 
in poslovnih prostorih, kjer se komunalni odpadki zbirajo 
v zbirnih stiskalnicah ter v zabojnikih prostornine od 80 do 
1.100 l, praviloma izvaja mesečno. Vsem uporabnikom se 
obračunajo storitve iz 1., 2., 3. in 4. alineje 2. točke tega 
sklepa razen uporabnikom, ki BIO odpadke hišno kom-
postirajo in nimajo zabojnika za zbiranje BIO odpadkov. 
Tem uporabnikom se ne zaračuna storitev iz 2. alineje 2. 
točke tega sklepa. Za obračun storitve odlaganja ostank-
ov komunalnih odpadkov se upošteva delež izločenih 
odpadkov, ki se ob vsaki spremembi objavi v ceniku iz-
vajalca javne službe. Zaradi centinske izravnave so pri 
zneskih obračuna storitve možna minimalna odstopanja. 

Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za 
storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, ki biološke 
odpadke hišno kompostira in nima zabojnika za zbiranje 
bioloških odpadkov:

Zu = Cko x Sko x Oko
kjer je:
Zu — znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz 
1., 3. in 4. alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko — cene za storitve iz 1., 3. in 4. alineje 2. točke tega 
sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg), 
Sko — sodila za preračun cen za storitve iz 1., 3. in 4. alineje 2. 
točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter 
(kg/m3),
Oko — obračunska količina komunalnih odpadkov za posa-
meznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).

Obračun javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
za storitve iz 2. točke tega sklepa za uporabnika, ki ima 
zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov:

Zu = (Cko x Sko x Oko) + (Cbio x Sbio x Obio)
kjer je:
Zu — znesek, ki ga uporabnik plača za posamezno storitev iz 1., 
2., 3. in 4. alineje 2. točke tega sklepa izražen v evrih (EUR),
Cko — cene za storitve iz 1., 3. in 4. alineje 2. točke tega 
sklepa izražene v evrih na kilogram (EUR/kg), 
Sko — sodila za preračun cen za storitve iz 1., 3. in 4. alineje 2. 
točke tega sklepa izražena v kilogramih na prostorninski meter 
(kg/m3),
Oko — obračunska količina komunalnih odpadkov za posa-
meznega uporabnika izražena na prostorninski meter (m3),
Cbio — cena za storitev iz 2. alineje 2. točke tega sklepa 
izražena v evrih na kilogram (EUR/kg), 
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Sbio — sodilo za preračun cene za storitev iz 2. alineje 2. točke 
tega sklepa izraženo v kilogramih na prostorninski meter (kg/m3),
Obio - obračunska količina bioloških odpadkov za posamezne-
ga uporabnika izražena na prostorninski meter (m3).

5. Obračun obdelave komunalnih odpadkov za storitve iz 3. 
alineje 2. točke tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo 
izven rednega zbiranja komunalnih odpadkov je: 

 Zo = Cob x Kob 
kjer je:
Zo — znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Cob — cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v evrih 
na kilogram (EUR/kg),
Kob — masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov 
izražena v kilogramih (kg).

6. Obračun obdelave in odlaganja ostankov predelave ko-
munalnih odpadkov za storitve iz 3. in 4. alineje 2. točke 
tega sklepa, ki se v obdelavo pripeljejo izven rednega 
zbiranja komunalnih odpadkov: 

 pri obračunu obdelave komunalnih odpadkov in odla-
ganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, se za obračun storitve odlaganja komunalnih 
odpadkov upošteva delež izločenih odpadkov, ki se ob 
vsaki spremembi objavi v ceniku izvajalca javne službe. 

Zo = (Cob x Kob ) + (Cod x Kod)
kjer je:
Zo — znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Cob — cena obdelave komunalnih odpadkov izražena v evrih 
na kilogram (EUR/kg),
Kob — masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov 
izražena v kilogramih (kg),
Cod — cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov izražena 
v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kod — masa v obdelavo sprejetih komunalnih odpadkov 
zmanjšana za delež z obdelavo izločenih odpadkov izražena v 
kilogramih (kg).

7. Obračun odlaganja ostankov predelave ali odstranjevan-
ja komunalnih odpadkov za storitve iz 4. alineje 2. točke 
tega sklepa, ki se na odlaganje pripeljejo izven rednega 
zbiranja komunalnih odpadkov: 

 Zo = Cod x Kod
kjer je:
Zo — znesek, ki ga uporabnik plača izražen v evrih (EUR),
Cod — cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov izražena 
v evrih na kilogram (EUR/kg),
Kod — masa odloženih ostankov komunalnih odpadkov 
izražena v kilogramih (kg).

8. Obračun nadstandardnih in drugih storitev iz 5. alineje 
2. točke tega sklepa se opravi po veljavnem ceniku izva-
jalca javne službe.

9. Kot merilo za razdeljevanje stroškov storitev javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa 
med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s 
skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih 
odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali 
začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju, za 
pravne osebe pa število zaposlenih. Če izvajalcu javne 
službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov 
storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz 
1. točke tega sklepa niso posredovali pisnih podatkov 

in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v posameznih stanovanjih ali število za-
poslenih pri pravnih osebah, se uporabi kot merilo, za 
razdelitev stroškov storitev javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa po posameznih 
stanovanjih in poslovnih prostorih, podatke o tlorisnih 
površinah stanovanj in poslovnih prostorov.

10. Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za 
katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdel-
itev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki iz 1. točke tega sklepa upoštevata 
najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in 
najmanjša pogostost odvoza, obračun storitev pa se iz-
vede 2-krat letno. Točen način obračuna določa občinski 
odlok posamezne občine.

11. V primeru občasnega nastanka večjih količin mešanih 
komunalnih odpadkov ali BIO odpadkov, lahko uporab-
niki posamezno vrsto odpadka prepuščajo v ustrezni tip-
izirani vrečki za mešane komunalne odpadke ali za BIO 
odpadke, ki jih nabavijo na prodajnih mestih, ki jih določi 
izvajalec javne službe. Z nakupom tipizirane vrečke so 
plačane tudi storitve posamezne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki iz 2. točke tega sklepa.

12. Obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi od-
padki iz 2. točke tega sklepa se izvaja na osnovi podatk-
ov za posameznega uporabnika, za posamezno stavbo in 
podatkov registra zbirnih mest. Spremembe podatkov, ki 
vplivajo na obračun storitev, so možne na osnovi podat-
kov iz uradnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne 
službe sporočajo uporabniki.  

13. Izvajalec javne službe, lahko na pisno vlogo uporabnika, 
brez dodatnih stroškov, zamenja zabojnike za vse vrste 
odpadkov za manjše ali večje, razen v primeru zmanjšanja 
volumna za zabojnike za mešane komunalne odpadke ali 
biološke odpadke, ki se uporabniku zaračuna po veljav-
nem ceniku izvajalca javne službe.

14. Izvajalec javne službe je dolžan zaračunati vse zakonsko 
predpisane dajatve.

15. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja objavljen v Urad-
nem listu RS št. 24/2014.

16. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Občine Ig, uporabljati pa se začne na podlagi 
potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz 2. točke 
tega sklepa, z dnem objave cenikov.

17. Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki  s potrjeno ceno in cenik nadstand-
ardnih storitev oblikuje in objavi izvajalec javne službe na 
svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Datum: 23. 4. 2015 Župan Občine Ig
Številka: 3544/007/2015 Janez Cimperman l.r. 



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

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

Občina Ig – Zbirni center Matena-Ig

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

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

na www.obcina-ig.si

Krajevni urad Ig

Občane obveščamo, da je Krajevni urad Ig, ki deluje v 
prostorih Občine Ig, odprt samo ob sredah  
med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00.
Več informacij: Krajevni urad Ig, tel.: 01/286-20-03 v času 
uradnih ur ali Upravna enota Ljubljana, tel.: 01/306-32-00.

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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
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Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki za Občino Ig

Cenik velja od 1. 6. 2015 dalje.

Z.št. Vrsta storitve Enota
Cena v EUR  

brez DDV
DDV  

9,5 %
Cena v EUR  

z DDV

1. Zbiranje komunalnih odpadkov 

1.1. Javna infrastruktura zbiranja  komunalnih odpadkov kg 0,0071 0,0007 0,0078

1.2. Storitev zbiranja komunalnih odpadkov kg 0,0969 0,0092 0,1061

2. Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov 

2.1. Javna infrastruktura zbiranja biološko razgradljivih  
odpadkov kg 0,0043 0,0004 0,0047

2.2. Storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov kg 0,0504 0,0048 0,0552

3. Obdelava komunalnih odpadkov

3.1. Javna infrastruktura obdelave komunalnih odpadkov kg 0,0000 0,0000 0,0000

3.2. Storitev obdelave komunalnih odpadkov kg 0,0978 0,0093 0,1071

4. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Obračuna se 79 % v obdelavo sprejetih odpadkov

4.1. Javna infrastruktura odlaganja komunalnih odpadkov kg 0,0345 0,0033 0,0378

4.2. Storitev odlaganja komunalnih odpadkov kg 0,0789 0,0075 0,0864

Skladno z Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja (UL RS, št. 
87/2012) je cene ravnanja s komu-
nalnimi odpadki potrdil Občinski 
svet Občine Ig na 5. redni seji dne 
6. 5. 2015.

Priloga 1: Podatki o količinah 
storitev gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki 
in sodilih za preračun

Priloga 2: Informativni izračun 
storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki za redno zbiranje odpad-
kov, za prazne stavbe in za tipizi-
rane vrečke

Z dnem uveljavitve cen po tem 
ceniku prenehajo veljati cene z 
dne 1. 4. 2014.

Ljubljana, 12. 5. 2015

Janko Kramžar, 
direktor Snage d. o. o. 
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PRILOGA 2
Informativni izračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redno 
zbiranje odpadkov, prazne stavbe in za tipizirane vrečke za Občino Ig

Informativni izračun velja od 1. 6. 2015 dalje. Zneski v EUR/eno praznjenje
 Zbiranje komunalnih 

odpadkov
Obdelava komunalnih 

odpadkov 
Odlaganje komunalnih 

odpadkov Osnovna  
cena skupaj

Davek na dodano 
vrednost 9,5 %  

Končna cena  
z 9,5 % DDVInfrastruktura Storitev Infrastruktura Storitev Infrastruktura Storitev

Cena za storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (KO)
Vrečka – lit          

50 0,0687 0,9372 0,0000 0,4570 0,1274 0,2914 1,8817 0,1788 2,0605
100 0,1373 1,8743 0,0000 0,9139 0,2548 0,5827 3,7630 0,3575 4,1205

Zabojnik – lit          
80 0,1099 1,4995 0,0000 0,7311 0,2038 0,4662 3,0105 0,2860 3,2965

120 0,1648 2,2492 0,0000 1,0967 0,3058 0,6993 4,5158 0,4290 4,9448
160 0,2197 2,9989 0,0000 1,4623 0,4077 0,9324 6,0210 0,5720 6,5930
240 0,3296 4,4984 0,0000 2,1934 0,6115 1,3986 9,0315 0,8580 9,8895
360 0,4944 6,7476 0,0000 3,2902 0,9173 2,0978 13,5473 1,2870 14,8343
500 0,6867 9,3716 0,0000 4,5697 1,2740 2,9137 18,8157 1,7875 20,6032
550 0,7553 10,3088 0,0000 5,0266 1,4014 3,2050 20,6971 1,9662 22,6633
660 0,9064 12,3705 0,0000 6,0320 1,6817 3,8460 24,8366 2,3595 27,1961
700 0,9613 13,1203 0,0000 6,3975 1,7836 4,0791 26,3418 2,5025 28,8443
770 1,0575 14,4323 0,0000 7,0373 1,9620 4,4870 28,9761 2,7527 31,7288
900 1,2360 16,8689 0,0000 8,2254 2,2933 5,2446 33,8682 3,2175 37,0857

1.000 1,3733 18,7433 0,0000 9,1393 2,5481 5,8273 37,6313 3,5750 41,2063
1.100 1,5107 20,6176 0,0000 10,0533 2,8029 6,4101 41,3946 3,9325 45,3271

Prazna stavba          
26,67 0,0366 0,4999 0,0000 0,2437 0,0680 0,1554 1,0036 0,0953 1,0989

80 0,1099 1,4995 0,0000 0,7311 0,2038 0,4662 3,0105 0,2860 3,2965
Cena za storitev zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (BIO)

Vrečka – lit          
50 0,0306 0,3591 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3897 0,0370 0,4267

100 0,0613 0,7183 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7796 0,0741 0,8537
Zabojnik – lit          

80 0,0490 0,5746 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6236 0,0592 0,6828
120 0,0735 0,8619 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9354 0,0889 1,0243
240 0,1471 1,7239 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,8710 0,1777 2,0487

1. Za uporabnika tipizirane vreč-
ke je strošek storitve ravnanja 
z odpadki plačan z nakupom 
vrečke. 

2. Za uporabnike zabojnikov je 
mesečni strošek storitve rav-
nanja s komunalnimi odpadki 
zmnožek cene, izražene v mer-

ski enoti EUR/kg, sodila za pre-
račun cene izraženega v merski 
enoti (kg/m3) in obračunske 
količine komunalnih odpadkov 
za posameznega uporabnika 
izražene v merski enoti m3.

3. V primeru prazne stavbe se 
obračuna ali ena tretjina naj-

manjše velikosti zabojnika 
(26,67 lit) ali pa najmanjša 
velikost zabojnika (80 lit) in 
najmanjša frekvenca odvoza. 
Velikost zabojnika za obračun 
prazne stavbe določi občinski 
odlok.

4. Za dodatno praznjenje zabojni-

kov po naročilu veljajo cene iz 
cenika, povečane za 100 %.
Z dnem uveljavitve tega infor-

mativnega cenika preneha veljati 
cenik z dne 1. 4. 2014.

PRILOGA 1
Podatki o količinah storitev gospodarskih javnih služb ravnanja  
s komunalnimi odpadki in sodilih za preračun za Občino Ig

  Priloga 1 velja od 1. 6. 2015 dalje.
   Zbiranje 

komunalnih 
odpadkov

Zbiranje biološko 
razgradljivih 
odpadkov

Obdelava 
komunalnih 
odpadkov

Odlaganje 
komunalnih 
odpadkov

A. Masa komunalnih odpadkov v kg 85.894.000 23.500.000 41.497.000 32.797.000

B. Obračunska prostornina zabojnikov v m3 444.060 164.892 444.060 444.060

C. Sodilo za preračun v kg/m3 = A/B 193,4288 142,5175 93,4491 73,8571

Skladno s 5. in 6. odstavkom 
23. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih jav-
nih služb varstva okolja (UL RS, 

št. 87/2012) objavljamo podatke 
o količinah storitev gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunal-
nimi odpadki in sodila za pre-
račun količin, izraženih v kg za 

potrebe obračuna storitev.
Skladno s 1. odstavkom 23. 

člena Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen se cena storitve 
javne službe izražena v EUR/kg,  

uporabnikom zaračuna glede na 
prostornino zabojnika in pogo-
stost odvoza. Podroben način 
obračuna določa Sklep o tarifnem 
sistemu za obračun storitev obve-
znih občinskih gospodarskih jav-
nih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki, ki ga je Občinski svet 
Občine Ig sprejel na 5. redni seji 
dne 6. 5. 2015.
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O novem grbu Občine Ig
V aprilski številki Mostiščarja sem zasledil, da so bili svetniki 

Občinskega sveta Občine Ig na 4. redni seji seznanjeni s predlogom 
novega občinskega grba. Župan je pojasnil, da so z vpisom ižanskih 
kolišč na seznam svetovne dediščine nastali pogoji za spremembo 
grba.

Glede potrebe po novem grbu 
in o njegovi grafični rešitvi imam 
nekaj pomislekov.

Prazgodovinska kolišča na Igu 
niso nekaj edinstvenega, tem-
več le ena od koliščarskih lokacij, 
značilnih za okolico Alp. Ižanska 
kolišča so prejela certifikat 
UNESCO Svetovna dediščina za 
vpis dveh skupin kolišč na barju 
skupaj s Švico, Francijo, Nemčijo 
in Avstrijo. Ne želim zmanjševati 
pomena tega certifikata za pro-
mocijo Občine Ig. Po mojem mne-
nju arheološka zapuščina kame-
nodobnih prebivalcev barja nima 
dovolj skupnega s sedanjimi pre-
bivalci, da bi bila prepričljiv razlog 

za spremembo občinskega grba.
Na grbu naj bi bila upodoblje-

na kolišče in heraldična roža. Eno 
od načel grboslovja je, da na grb 
ne spadajo antične in arheološke 
najdbe, v kar lahko prištejemo 
ostanke kolišč. Heraldična roža 
je cvetni lik, ki je bil uporabljan 
predvsem na pečatih in peča-
tnih prstanih, redkeje na grbih. 
Ta 'umetna' roža za prepoznav-
nost Občine Ig nima vrednosti. 
Ni natančnih podatkov, čigava 
je bila predmetna heraldična 
roža, zagotovo pa ni pripadala 
Slovencu. Verjetno je pripadala 
Spanheimom ali njihovim mini-
sterialom.

Izdelava grba bo povzročila 
kar nekaj stroškov. Zamenjati bo 
treba občinske zastave, logotipe, 
memorandume, uradne obrazce 
in po 20 letih ponovno ustvarjati 
vizualno prepoznavnost simbolov 
Občine Ig. Sprašujem se, ali je 
umestno, da v času pomanjka-
nja finančnih sredstev za življenj-
sko pomembne projekte občin-
ski svetniki namenjajo denar za 
neprednosten projekt, ki ne vpliva 
na razvoj in kakovost življenja v 
občini.

Predlog za grb je predstavil 
znani heraldik in veksilolog Valt 
Jurečič, svetniki pa potrdili izbor 
novih motivov grba. Svetnike 
in župana smo sicer izvolili, da 
modro vodijo občino. Lepo je 
vedeti, da imajo zaupanje v lastno 
presojo, je pa demokratično, če 
včasih pred sprejemom odloči-
tve prisluhnejo mnenju občanov, 

posebej ko gre za simbole, ki so 
last in predstavnost vseh obča-
nov. 

Če že novi grb in zastava, potem 
naj predstavljata novejšo zgodo-
vino, zdajšnje značilnosti in narav-
ne danosti Občine Ig, prikazane 
skladno z vizualnimi komunika-
cijskimi standardi in heraldičnimi 
pravili. Predloženi grb ustvarja 
vtis, da je Občina Ig nižinska ob 
barju ležeča občina. Na višje ležeči 
del občine je popolnoma poza-
bljeno, čeprav ima nekaj prepo-
znavnih značilnosti, ki v nasprotju 
s kolišči še vedno obstajajo.

Predlagam županu in svetni-
kom Občine Ig, da pred spreje-
tjem odločitve o novem grbu in 
zastavi organizirajo javno razpra-
vo, ali pa pustijo grb tak, kot je.

Ivan Herbert Kukec

SDS-novičke
V petek, 24. aprila 2015, je v dvorani Centra Ig potekal pogovorni 

večer s samostojnim kulturnim delavcem in raziskovalcem delova-
nja Udbe Romanom Leljakom. 

Predstavil je razvoj in delovanje 
obveščevalne službe in politične 
policije v bivši SFRJ pod vodstvom 
in kontrolo Komunistične parti-
je. Sprva imenovana VOS, nato 
OZNA, KNOJ, UDBA, SDV in KOS 

je imela pri svojem delu samo 
eno vodilo »Vse je dovoljeno!« 
pod krinko borbe proti narodnim 
sovražnikom. Udba je 60 % svo-
jega dela uporabila za iskanje 
notranjih sovražnikov (tj. vseh, ki 
so oporekali Komunistični parti-
ji) – od tega je danes uničenih 
90 % arhivov, 30 % emigraciji – 
uničenih 50 % arhivov, 10 % pa 
kontraobveščevalni dejavnosti − 
uničenih 30 % arhivov. 

Udba je bila vedno v lasti 
Komunistične partije. V njenem 
pravilniku jasno piše o likvidaci-
jah. V Sloveniji je potekalo 13 ope-
rativnih centrov Udbe. Od Udbe je 
30 % Slovencev imelo/ima koristi 
(!) – tj. privilegije, bonitete.

Malo bolj podrobno nam je 
gost predstavil odkritje prostora 
zločina Hude jame pri Laškem. 
Poboji so tu potekali tako teme-
ljito, da preživelih iz Hude jame 

ni. 10 % je bilo žensk, tudi mlajših 
od 14 let (!). Žrtve še vedno niso 
pokopane in ležijo v košarah za 
kruh. Roman Leljak je tudi opozo-
ril, da je po Sloveniji več kot 600 
krajev zločina.

Več o delu Udbe in njenih sode-
lavcih pa si lahko preberete v knji-
gah Romana Leljaka.

Simona Pavlič,
OO SDS Ig

Foto: Alenka Jeraj

Spominska slovesnost pri 
rovu Sv. Barbara (Huda jama)

Društvo za ureditev zamolčanih grobov organizira 
v soboto, 13. junija 2015, ob 11.00 spominsko 

slovesnost s sveto mašo pri rovu Sv. Barbara 
(Huda jama). 

OO SDS Ig bo organiziral avtobusni prevoz na spominsko 
slovesnost. Obiskali bomo tudi spominski park Teharje. 

Prevoz je brezplačen, prispevek za kosilo je 15 eur.

Z Iga bomo odšli predvidoma ob 8.30.

Prijave na: simona.pavlic@sds.si ali GSM: 051/430-402. 

Občinski odbor SDS

O B Č A N O V  K O T I Č E K

Pogovorni večer z Romanom Leljakom



Mašo je daroval Jože Plut.
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Pozdrav pomladi v Iški Loki
V soboto, 28. 3. 2015, ob 19. uri je majhna prenovljena dvorana 

v gasilskem domu Iška Loka pokala po šivih. Zbralo se je mlado 
in staro, da se skupaj poveseli in podruži. Po nekaj letih premora 
je nastopil čas, da spet obudimo tradicijo vsakoletnega vaškega 
dogodka: Pozdrav pomladi. Tokrat smo ga naslovili Iz majhnega 
raste veliko, hkrati pa nismo pozabili na vse ženske, mamice in 
babice ob njihovem prazniku. 

V samem uvodu smo lahko 
videli in slišali, kako raste mama. 
Najmlajši predšolski otroci so 
nas popeljali v pomlad s svoji-
mi pesmicami. Pokazali so veliko 
poguma in se na odru odlično 
znašli. Malo starejši so nas vodili 
iz otroštva v čas zaljubljenosti in 
odraščanja. Na to so nas spomnili 
Pedenjped, Peter Nos, Cvilimož in 
ostali. Prek pesmi smo spoznali 
različne družinske prigode – od 
teh, kaj pravi očka, kdo se jezi do 
kdo je stara mama. Manjkali nista 
niti kitara in harmonika. Ko smo se 
približevali odraščanju, je na oder 
prišla skupina mladih pevcev iz 
Tomišlja, ki slišijo na ime Arcus. S 

svojim petjem so nas razveselili 
in popestrili večer. Ker pa z odra-
ščanjem pridejo tudi pomemb-
ne odločitve (nov dom, poroka, 
družina), smo se prepustili krat-
kemu odlomku iz igre Poročil se 
bom s svojo ženo odrasle gleda-
liške skupine Pod odrom Društva 
Fran Govekar Ig. Vsi nastopajoči 
so uspešno končali z igrivo Hudo 
mravljico. Večer se je nadaljeval v 
sproščenem vzdušju ob klepetu 
in dobrotah. 

Program so pripravili otroci iz 
cele vasi, sodelovalo pa je tudi 
veliko pripravljenih sovaščanov. 
Za prostor in tehnični del so 
poskrbeli člani PGD Iška Loka, za 

oder KSK Anže Kovačič in Marko 
Uršič, okusno pecivo pa so nape-
kle pridne gospodinje. 

Zahvaljujemo se tudi gostu-
jočim: skupini Arcus iz Tomišlja 

in odrasli gledališki skupini Pod 
odrom z Iga.

Nataša Uršič

D R U Š T V A

Pohod na Krim
V nedeljo, 10. maja 2015, je v organizaciji Območnega odbora 

Združenja VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, Brezovica potekal pohod 
na Krim.

Na Krimu so leta 1817 postavili 
trigonometrično točko, ki so jo 
uporabljali za koordinatno izho-
dišče pri katastrski izmeri dežele 
Kranjske, Primorja in Istre. Izmera 
je trajala med leti 1817 in 1828, o 

dogodku pa priča bronasta spo-
minska plošča na zidu planinske 
koče. Leta 1971 so na Krimu začeli 
graditi RTV-oddajnik. V istem času 
se je za Krim začela zanimati tudi 
jugoslovanska vojska, ki je začela 
graditi svoje objekte. Od takrat pa 
vse do osamosvojitve leta 1991 je 
bil zato Krim zaprt za javnost.

Na Krim smo pohodniki star-
tali iz več smeri. Na vrhu smo 
se najprej udeležili svete maše 
za domovino in vse padle na 
Krimu, ki jo je daroval vojaški 
vikar msgnr. dr. Jože Plut. Med 
mašo je prepeval Mešani pevski 
zbor župnije Tomišelj. Po maši je 
sledilo okrepčilo – malica, nato 
pa kulturni program. V kulturnem 
delu smo prisluhnili domoljub-
nim pesmim Podpeškega okte-
ta in Mladinskemu zboru VSO 
Triglav Ig. Za umetniško besedo je 
poskrbela Alenka Jeraj. Uvodoma 
je navzoče pozdravil predsednik 

OO VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, 
Brezovica, Matjaž Lulik, v imenu 
predstavnikov občin je sprego-
voril Tone Krnc, kot slavnostni 
govornik pa je bil navzoč pred-
sednik Združenja za vrednote slo-
venske osamosvojitve Aleš Hojs.

Po kulturnem programu nam 
je predstavnik Slovenske vojske 
razložil nekaj o objektih Slovenske 

vojske na Krimu in nam jih delček 
tudi pokazal.

Simona Pavlič,
OO VSO Velike Lašče,  

Škofljica, Ig, Brezovica
Foto: Simona Pavlič

Ogled objektov Slovenske vojske na Krimu

Najmlajši so pomlad pričarali s pesmicami. Foto: Nejc Smole
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28. in 29. marec 2015 

Velikonočna razstava Turističnega društva Krim 
Tudi letos, že trinajsto leto zapovrstjo, smo na cvetno soboto in 

nedeljo člani in članice Turističnega društva Krim v dvorani gasil-
skega društva pripravili Razstavo velikonočnih jedi, orodja, butaric 
in aranžmajev. 

Letošnjo razstavo smo pripravili 
v sklopu praznovanja 20-letnice 
Občine Ig. V ta namen smo na 
vidnem mestu v dvorani iz skoraj 
500 pirhov napravili velik napis 
20 LET OBČINA IG. Napis je bil v 
velikosti 2 x 2,5 metra, na umetni 
zeleni travi, s pirhi v rdeči barvi 
(številka 20) ter napisom Občina 
Ig (rdeči nageljni), obkrožen pa z 
modrimi pirhi z zvezdicami v zna-
menju evropske zastave. 

Tudi letos so se nam s svojimi 
izdelki – velikonočnimi jedmi – 
pridružile nekatere naše zveste 
gospodinje, ki sicer niso članice 
društva, pa vendar vsako leto z 
veseljem postavijo na ogled svoje 
ročne umetnine in izdelke. Prav 
tako so se našemu povabilu tudi 
letos radi odzvali učenci podru-
žnične šole Tomišelj in Vrtca Ig, 
enota Sonček iz Tomišlja, pekarna 
Grosuplje iz Grosuplja, mesarstvo 
Farkaš z Iga, Majda Alič iz Podpeči 
(občina Brezovica), ki je ponovno 
razstavila svoje izdelke (kvačka-
ne okraske), in letos prvič tudi 
Turistično društvo Lavrica iz sose-
dnje občine Škofljica, ki so imeli 
izdelke razstavljene na svojem 
razstavnem kotičku. Tudi letos 
ni manjkal prikaz izdelovanja t. i. 
ljubljanskih butaric iz oblanja, ki 
nam jih je predstavila domačinka 
Joži Glavan. Razstavo si je spet 
ogledal tudi novinar in fotograf 
Primož Hieng. Njegova prispev-

ka ste si lahko ogledali v prvem 
tednu marca in v tednu pred raz-
stavo v dnevnem časopisu.

Na razstavi si je bilo mogoče 
ogledati različne velikonočne 
aranžmaje od najmlajših iz vrtca 
do starejših članov društva, suho-
mesnate izdelke, kot so klobase, 
salame, krače, šunke, žolco, take 
in drugačne potice, kruh iz krušne 
peči in pečice, sladice in pirhi na 
dobesedno tisoč in en način, saj 
je bilo razstavljenih − pobarvanih 
in okrašenih na različne načine 
več kot 500 jajc. Razstavljena je 
bila tudi stara posoda in orodje, ki 
se uporablja za pripravo teh jedi 
(mirtnga, sito, kuhalnica, burkle, 
omelo, lopar, pehar, litoželezni 
lonci, razne košare in jerbas … in 
seveda črna kuhinja – tudi sušilni-
ca mesa).

Več slik z razstave si lahko ogle-
date na naši spletni strani www.
td-krim.si.

Razstavo si je poleg številnih 
obiskovalcev tako z Gorenjske, 
Dolenjske, Notranjske, osrednje 
Slovenije in drugod ogledal tudi 
župan občine Janez Cimperman z 
ženo, nekaj predstavnikov občin-
ske uprave, dva svetnika Občine 
Ig in župnika z Iga, Jože Pozderec 
in Ivan Turk, ki sta razstavo tudi 
blagoslovila. Za popestritev raz-
stave so še drugo leto zapored 
poskrbeli člani kvarteta Slavček, 
ki so s svojimi pesmimi zagotovili 

dobro razpoloženje. 
V imenu Turističnega društva 

Krim se zahvaljujem najprej Ivanki 
Lesica in Hermini Oblak za velik 
prispevek pri peki, Jelki Minatti za 
barvanje večjega dela pirhov in 
napis ob jubileju Občine ter Darji 
Gorenčič in Darji Modic za pripra-
vo in ureditev razstave, prav tako 
tudi vsem sodelujočim pri pripra-
vi razstave – tako članom društva, 
vsem gospodinjam, Turističnemu 
društvu Lavrica, vrtcu in šoli iz 

Tomišlja, pekarni Grosuplje, Majdi 
Alič iz Podpeči in mesarstvu Farkaš 
z Iga, ki so sodelovali s svojimi 
izdelki, PGD Vrbljene-Strahomer 
za dvorano in tudi vsem tistim, 
ki ste si vzeli urico časa ter nam 
s svojim obiskom pokazali, da 
znate ceniti trud, ki je potreben za 
pripravo take prireditve.

Janez Modic, 
predsednik TD Krim

Foto: Darja Modic

Vsaka kokoš ima svoje gnezdo jajc − pirhov. Blagoslov velikonočne razstave sta opravila Jože Pozderec in Ivan Turk.

Velikonočni žegen in velikonočni zajtrk 
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Jurjevo, praznik pomladi, tudi pri nas
Jurjevo je bil nekoč najbolj priljubljen pomladni praznik, saj 

po ljudskem koledarju prinaša pomlad. Praznovali smo ga po celi 
Sloveniji, najdlje pa se je jurjevanje obdržalo v Beli Krajini. Zadnja 
leta se tradicijo praznovanja pomladi na dan sv. Jurija oživlja in se 
ga ponovno praznuje v več krajih po Sloveniji, tako tudi pri nas. 

Jurjevanje je praznik pomla-
di, čas, ko ozeleni narava, oživijo 
polja in se živina po dolgi zimi 
vrne na pašnike in predstavlja 
tudi simbolni začetek paše konj. 
Jurjevanje spremlja Zeleni Jurij, 
ki je kot lik poznan po vsej slo-
vanski Evropi. Turistično društvo 
Kurešček želi običaje, ki spremlja-
jo ta pomemben ljudski praznik, 
predstaviti širšemu občinstvu tudi 
v naših krajih. 18. aprila 2015 je na 
Kureščku potekalo že 2. jurjeva-
nje, ki smo ga praznovali na livadi 
pri domu na Kureščku s prečudo-
vitim razgledom na Ljubljano in 
okolico. 

Na jurjevanju na Kureščku je 
bil tudi program ljudsko obar-
van, kot se za ta praznik spodobi. 
Jasna Martinjak in Roman Povše 
sta ob spremljavi Tristana Povšeta 
in Žige Birsa igrala in pela ljud-
ske pesmi. Žiga je med pesmimi 
pripovedal legende o Juriju , ki v 
deželo prinaša pomlad, vrhunec 
svečanega dela pa je bil prihod 

konj z Zelenim Jurijem in vitezom 
na čelu. Zaradi zapadlega snega 
niso mogli nastopiti folkloristi 
KUD-a Sv. Jeronima iz Štrigove in 
njihova vokalno-instrumentalna 
skupina Štrigovčanci.

Ker je sveti Jurij zavetnik konj, 
se konje na jurjevanje blagoslovi 
kot priprošnja sv. Juriju naj varuje 
te čudovite živali pred poškod-
bami in boleznimi. Zbrane konje 
in njihove lastnike je blagoslovil 
duhovnik Anton Košir.

Rajanje se je nadaljevalo ob 
glasbi, žaru in s pastirskimi igrami. 
Otroci so skakali čez ogenj, metali 
podkve, se igrali zmajev rep ... 
Medtem pa je snežna odeja, ki je 
zjutraj še prekrivala pokrajino, do 
popoldneva popolnoma izginila. 
Kot pravi legenda, Zeleni Jurij naj 
bi pogrel tla, četudi z ognjem. 
Zeleni Jurij namreč ponazarja 
večno borbo med dobrim in zlim, 
med zimo in pomladjo, med mra-
zom in toploto, med jalovostjo in 
rodovitnostjo. Iz vsake stopinje 

njegovega konja pa začne nekaj 
rasti. 

Sončna nedelja se je tako izka-
zala kot ravno pravi dan za pra-
znovanje prihoda pomladi po 
ljudskem koledarju. Popoldansko 
sonce je obiskovalce prijetno 
grelo, da so do večera uživali v 
toplini njegovih žarkov ter v dobri 
družbi. Otroci so se po livadah 
podili, skrivali in igrali svoje igrice. 
Organizatorji smo nadvse zado-
voljni, da nam je jurjevanje že 
drugo leto uspelo in si želimo 

tradicijo praznovanja pomladi 
nadaljevati. Naši smeli načrti so, 
da postane jurjevaje na Kureščku 
ena od osrednjih prireditev v 
našem okolju, ki privabi konjarje, 
mlade družine in mnoge druge 
obiskovalce na prvo pomladno 
prireditev na prostem.

Zuhra Jovanovič
Foto: Andro Jovanovič

Sv. Jurij je prijahal na Kurešček. Preskakovanje ognja, stara pastirska igrica  Foto: Anita Poznik

Konji so prejeli blagoslov. 

Prvomajski pohod na Krim
Letos smo v Iški vasi  že tradicio-

nalno pripravili prvomajski pohod 
na Krim. Priprave in organizacija 
so se začele že dober teden prej, 
vsi pa smo upali na lepo sončno 
vreme, ki privabi veliko pohodni-
kov. Kuhanje golaža so prevzeli 

naši kuharski člani, ki se radi preiz-
kušajo tudi na tekmovanjih, in ker 
po navadi osvojijo kakšno vidno 
mesto, smo jim zaupali to odgo-
vorno in okusno nalogo.

Letos je pogled v nebo marsika-
terega domačina odvrnil od vzpo-

na na našega tisočaka. Smo se pa 
člani Društva za turizem, kulturo 
in šport Iška vas prijetno zabavali 
v družbi pohodnikov in spet smo 
se srečali s kom po letu dni. 

Bilo je prijetno, tudi za naše 
mlajše pohodnike, ki so pogumno 

osvojili vrh. 
Upamo, da vas bo naslednje 

leto več.
Andreja Zdravje
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Med Hribci na dan upora
27. aprila sta Turistično društvo Kurešček in Društvo Odmev 

Mokrca v spomin in počastitev dneva upora ter sedemdeset let od 
zmage nad fašizmom in nacizmom organizirali pohode s Kureščka, 
Rašice, Iga, Golega in Iške vasi v Petelinove doline. 

Kulturni program, v katerem 
so sodelovali Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Ig, recita-
torji Bor Gros, Timotej Gregorič in 
Matic Virant, je povezovala Mojca 
Poredoš. Prisotnim je zaželela 
prijetno druženje in praznovanje 
predsednica Turističnega društva 
Kurešček Zuhra Jovanovič, nago-
voril jih je Ivan H. Kukec iz Društva 
Odmev Mokrca. 

V Petelinove doline  smo se 
napotili, da okrepimo domo-
ljubno zavedanje in se poklo-
nimo spominu tistih, ki so se  
pod Mokrcem zbirali na poziv 
Osvobodilne fronte za boj proti 
nacifašističnim okupatorjem. Prvi 
so se v Petelinovih dolinah leta 
1941 zbrali vaščani iz Škrilj in usta-
novili Mokrško četo. Leta 1942 
je bil v Zapotoku formiran bata-
ljon Toneta Tomšiča, v Petelinovih 
dolinah pa Šercerjeva brigada. 
Nedaleč stran je bila partizanska 
bolnica Krvavice, na Kureščku 
kurirska postaja in v Mokrcu voja-
ška obveščevalna točka.

Na celotnem območju pod 
Krimom in Mokrcem sta italijanski 
in nemški okupator požgala 25 
vasi in izgnala 1702 prebivalca. 
Od leta 1941 do 1945 je v osvobo-
dilnem boju in v taboriščih izgubi-
lo življenje 20 % najbolj aktivnega 
dela prebivalstva iz teh krajev.

Čez nekaj dni, 9. maja, mine-
va sedemdeset let, odkar smo 
si Slovenci z žrtvami naroda in 
oboroženim bojem z zavezniki 
Rusi, Američani, Angleži, narodi 
Balkana in vsemi svobodoljubni-
mi ljudmi Evrope izbojevali svo-
bodo. Ta boj smo nadaljevali leta 
1991 in si priborili samostojno 
državo Slovenijo.

Dogajanja v času, ki ga živimo, 
ogrožajo težko priborjeno svobo-
do in samostojnost. Nasprotnik 
ne koraka več s topovi in tanki 
– nebrzdan liberalni kapitalizem 
napada s finančnimi topovi. Z 
izkoriščanjem posameznikov 
in celih narodov povzroča vse 
večjo socialno razslojenost, uni-
čuje materialno, socialno in vre-
dnostno tkivo naroda in njegovo 
dediščino.

Nekateri nekdanji zavezni-

ki omogočajo, da se poraženci 
druge svetovne vojne obnašajo 
kot zmagovalci. Pri tem gredo tako 
daleč, da so na sedemdesetletni-
co osvoboditve Auschwitza pova-
bili nekdanje okupatorje, niso pa 
povabili zaveznika, ki je Auschwitz 
osvobodil. Silijo nas, naj name-
sto bitja naših src in šepetanja 
vetra v vejah te veličastne mokr-
ške katedrale poslušamo šeleste-
nje denarja. Sporočamo jim: NE 
BOMO SE ODREKLI samostojni 
socialni državi, druženju, prijatelj-
stvu, svobodi in sobivanju z nara-
vo. Sporočamo jim: NE BOMO SE 
UKLONILI.

Ivan Herbert Kukec

Na proslavi je nastopil MePZ DU Ig.  Foto: Janez Vrhovec

Božo Zalar z Rašice, pobudnik pohoda pred 15 leti, z Bracom Vukosavljevićem, 
bivšim predsednikom TD Kurešček in aktualno predsednico.  Foto: Anita Poznik

Pohodniki se pripravljajo na pot.  Foto: Janez Vrhovec
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Kulturna dvorana gasilskega centra Golo – 18. april 2015

19. Občinska revija pevskih zborov
V Občini Ig je pevska kultura izredno močna, pesem je namreč 

najbolj neposreden, vsakomur razumljiv jezik povezovanja. Zato 
že vrsto let pripravljamo občinsko revijo pevskih zborov, kjer se 
predstavijo vsi zbori, ki delujejo na področju naše občine.

Letos se je prireditev izpod 
Krima preselila pod vznožje 
Kureščka in Mokrca. V soboto, 18. 
aprila 2015 ob 18. uri, je lepa zbo-
rovska pesem zvenela v Kulturni 
dvorani na Golem. 

Naj vam pesem prinese sme-
hljaj na usta in srečo v srce.

Na reviji je sodelovalo sedem 
zborov, od tega dva otroška in 
pet odraslih. Vsak zbor je zapel tri 
pesmi. Na začetku je reviji nekaj 
uvodnih besed namenil predse-
dnik Odbora za družbene dejav-
nosti Anton Modic. 

V nadaljevanju so se najprej 
predstavili otroški zbori, in sicer: 

Otroški pevki zbor Vrtca Ig, enota 
Hribček pod vodstvom Marjane 
Lenič in spremljavi Maje Mrak 
in Otroški pevski zbor Vrtca Ig, 
enota Krimček pod vodstvom 
Jane Kristan in spremljavi Nadje 
Janežič.

Sledili so še odrasli zbori, in 
sicer so nastopili:

Ženski pevski zbor Ig društva 
Fran Govekar Ig pod vodstvom 
Iztoka Petriča, Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Ig pod vod-
stvom Klemna Jerinca, Borovničke 
pod vodstvom Nadje Janežič in 
ob spremljavi Polone Kukovica, 
Moški pevski zbor društva Fran 
Govekar Ig pod vodstvom Mirka 
Merzela ter Ženski pevski zbor 

Žene in dekleta dveh vasi pod 
vodstvom Polone Kukovica.

Strokovni spremljevalec leto-
šnje revije je bil Igor Švara, ki je 
po končani reviji opravil tudi raz-
govore z zborovodji. Povezovalka 

programa je bila Andreja Zdravje.

Upamo, da vam je pesem to 
nedeljo polepšala dan.

Marica Zupan,
občinska uprava

Foto: Polona Skledar

Otroški pevski zbor Vrtca Ig, enota Hribček
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Koncert Moškega pevskega zbora Ig
Letni koncert MPZ Ig, ki deluje pod okriljem Društva Fran Govekar 

Ig, je bil 24. aprila 2015 ob 19.30 v dvorani Centra Ig. Za njimi je plo-
dnih 30 let delovanja. V tem času so razveseljevali nas, ki živimo v 
Občini Ig, pa tudi široko po Sloveniji in celo v zamejstvu. 

Moški pevski zbor Ig deluje 
od leta 1984, ko se je v podjetju 
Mizarstvo Ig zbralo nekaj delav-
cev. Zbor je vodil Anton Glavan, 
učitelj matematike na Igu in častni 
občan Občine Ig, nato pa je vode-
nje prevzel Mirko Merzel, za kraj-
še obdobje Štefan Balažic, zdaj 
pa pevci že nekaj let ponovno 
prepevajo pod vodenjem Mirka 
Merzela.

Pevci so letos prejeli priznanje 
Občine Ig za 30-letno prepevanje. 
Ob 25-letnici delovanja zbora so 
Jože Piškurić, Anton Podlipec in 
Stane Jeraj prejeli Govekarjevo 
priznanje, ki je najvišje prizna-
nje, ki ga podeljujemo v društvu 
Fran Govekar Ig. Razen Antona 
Podlipca, ki ne more več prepe-

vati, sta v zboru še vedno Jože 
Piškurić in Stane Jeraj.

Na prizorišče jih je pripeljala 
Lojzka Petek s harmoniko. Za 
koncert so pripravili nekaj sloven-
skih narodnih in umetnih pesmi, 
podali pa so se tudi v Dalmacijo. V 
prvem delu smo slišali pesmi: Čej 
so tiste stezice, Mrzel veter, Pod 
rožnato planino, Kaj bi te vprašal, 
Moj pobič je furman, Pijmo bratci, 
Od Martina Kebra in Eto pletem. 
Med odmorom smo spet prisluh-
nili Lojzki Petek, ki nam je zai-
grala nekaj skladb na harmoniko 
in dodala nekaj vicev. V drugem 
delu smo slišali: O kresu, Na trgu, 
Kje je moj mili dom, Nmau čez 
izaro, Dobil sem pisemce, Tam na 
vrtu, Po jezeru in Pobratimija. Za 

dodatek pa so nam zapeli še nji-
hovo himno Žabe.

Program je povezovala pred-
sednica društva Fran Govekar 
Ig Alenka Jeraj, ki je ob koncu 
koncerta čestitala pevcem ob 
30-letnici delovanja za vztrajnost 

in ljubezen do petja ter jim zažele-
la, naj jih pesem še dolgo spremlja 
na vseh poteh življenja. 

Tončka Jeraj
Foto: Alenka Jeraj

Društvo Fran Govekar Ig
vabi na

KONCERT
ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA

z naslovom 
ZAPOJMO PESEM …
v Kulturno dvorano Golo

v soboto, 30. maja 2015, ob 19.30.
Vljudno vabljeni!

ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi

V zadnjem času se zboru pridružilo več mlajših pevcev.

Društvo upokojencev Ig vabi na

KONCERT 
MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA 

DU IG
v soboto, 23. maja 2015, ob 19. uri  

v kulturni dvorani Iška vas.

Gostje večera bodo pevci  
prijateljskega DU iz Semiča.

Moški pevski zbor
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59. Govekarjev večer v knjižnici na Igu
20. 4. 2015 je potekal v prijetnem vzdušju literarno-glasbeni in 

likovni večer. Moderatorka večera je bila Božena Števančec, člani-
ca gledališke skupine Društva Fran Govekar. Za glasbeni uvod je 
poskrbel mladi harmonikar Miha Grmek, ki je zaigral nekaj naro-
dnih pesmi.

V klepetu z moderatorko se 
je predstavila slikarka in kiparka 
Francka Železnikar, ki je posta-
vila razstavo svojih del. Francka 
Železnikar se z umetnostjo ukvar-
ja ljubiteljsko, intenzivno od upo-
kojitve. Pred več kot petnajstimi 
leti se je odločila likovna znanja 
izpopolnjevati. Vključila se je v 
likovni izobraževalni program 
Šole za tretje življenjsko obdobje. 
Prva mentorica je bila ak. slikar-
ka Zdenka Žido, od leta 2007 se 
izpopolnjuje pod vodstvom men-
torice ak. slikarke Duške Jesih. 
Kiparstva se je učila pri mentorici 
Evi Peterson Lenassi, izdelovanja 
keramike pa pri mentorici Lučki 
Šićarov. Eno leto se je izpopolnje-
vala na likovnem tečaju dipl. sli-
karja Žiga Bratoša, zadnja tri leta 
se posveča tudi likovni tehniki 
akvarel in obiskuje likovne delav-
nice, ki jih vodim Zdenka Vinšek.

Slikanje in kiparjenje pomeni 
Francki Železnikar izpopolnitev 
življenjskega poslanstva, skozi 
barve in oblike izraža svoje čute-
nje in doživljanje. Doslej je sode-
lovala na številnih skupinskih raz-
stavah, tudi pod okriljem Društva 
Fran Govekar, tokrat pa se prvič 
predstavlja povsem samostojno.

Na razstavi so na ogled čudo-
vita kiparska in keramična dela 
od uporabnih, dekorativnih in 
zgodovinsko zaznamovanih pred-
metov do kipov človeških figur in 
miniaturnih abstraktnih kompozi-
cij. Več kot 30 slik odkriva slikar-
kine veščine v potezah čopiča v 
tehnikah akril na platno in akva-
rel. Slike razkrivajo ljubezen do 
narave, lepot realističnega sveta, 
z veliko mero preciznosti se pred-
stavi tudi z nekaj študijami različ-
nih slikarskih mojstrov. Razstava 
je lep pregledni izbor slikarkinega 
ustvarjalnega dela. Na ogled je 
bila do 11. maja.

V drugem delu se je predsta-
vil Jurij Marussig, dolgoletni član 
Društva Fran Govekar, kot pesnik 
in pisatelj. Učiteljsko pot je začel 
na Igu, nato v Kranju, po magiste-
riju pa predava s področja special-
ne pedagogike tudi na Pedagoški 
fakulteti v Kopru. Zelo se zavze-
ma za spreminjanje metod uči-
teljskega poklica v smeri potreb 
današnjih mladih generacij ter 
otrok s posebnimi potrebami. 
Končuje tudi doktorat. Napisal je 
tri zbirke zgodbic in pravljic za 
otroke, naj omenim Črkovnjak, ki 
je odličen didaktični pripomoček 
za učenje. Doslej je izdal sedem 

zbirk pesmi, ena je posvečena 
morju, ki ga pesnik obožuje, pet 
zbirk je posvečenih ljubezni do 
narave, sočloveka, ženske. Z več 
avtorji člani Društva Fran Govekar 
je sodeloval tudi v zbirki pesmi 
Lovim utrinke svetlobe. Zadnjo 
samostojno zbirko Si to ti, mama? 
je Jurij Marussig obširneje pred-
stavil. Pesmi je napisal v spomin 
svoji mami, odlični pedagoginji in 
pianistki. Prebral nekaj pesmi, ki 
so v poslušalcih vzbudile močna 
čustva te vrste ljubezni, medse-
bojne povezanosti in pogrešano-
sti. Zbirka bo izšla tudi v Braillovi 
pisavi. Jurij Marussig sodeluje 
tudi s slepimi in slabovidnimi 
otroki in mladostniki. Na večer 
je povabil od rojstva slepo Anjo 
Pustak Lajovic, dijakinjo 4. letnika 

Srednje administrativne šole za 
slepe in slabovidne v Ljubljani. 
Anja je vsestranska umetnica, 
saj piše pesmi, igra na kitaro in 
poje. Zapela nam je pesmi Rada 
bi mamica postala in Dan ljube-
zni ter prebrala v čudovitih verzih 
svojo pesem Mama.

Večer je bil zaokrožen s pol-
nostjo doživetij večera ob ogle-
du likovne razstave Francke 
Železnikar.

Zdenka Vinšek
Foto: Zdenka Vinšek

Vabimo vas na

61. Govekarjev večer
v ponedeljek, 22. junija 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Ker smo v času pred dnevom državnosti, bo pesnik Igor 

Pirkovič predstavil svojo domovinsko poezijo. 
Odprli bomo razstavo izdelkov udeležencev likovnega 

tečaja akvarela.
Razstava bo na ogled do 13. julija 2015.

Vljudno vabljeni!

Gostje aprilskega Govekarjevega večera

Atelje na prostem
V tednu ljubiteljske kulture pod okriljem JSKD smo se 

člani Likovne skupine Društva Fran Govekar Ig odločili, da se 
predstavimo javnosti v petek, 22. maja 2015, na prostem 
pri Centru Ig.

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

Vabljeni!
Zdenka Vinšek,

Likovna skupina 



k o t i č e k  z a  m l a d e

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

M O S T I Š Č A R G L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a j  2 0 1 5

1 8

Nastop na odprtem dnevu
Šel sem v šolo kot vsak dan. Ponedeljek se je zdel normalen kot 

vsi drugi, ampak ni bil.

Proti koncu pouka je naša razre-
dničarka in hkrati učiteljica za slo-
venščino prišla v razred in rekla: 
»Gal, Blaž, Matija, Jakob, Matic, 
Rebeka in Nika. Po pouku pridite 
k meni v učilnico.« Čisto me je 
pretreslo, saj nisem vedel, kaj bo. 
Najraje bi se pogreznil v zemljo. 
Kaj če pridem domov s podpisom. 
Uh, raje ne omenjam. No ja, kje 
sem že ostal. 

Aha, po pouku se zberemo in 
vstopimo v učilnico. Učiteljica je 
že imela pripravljene liste. Mislil 
sem si. »Zdaj je pa po meni.« 
Usedli smo se. In začela je govori-
ti. »Oh, ne!« Sem si mislil. V bistvu 
sploh ni bilo hudo. Ker nam je 
rekla, da bomo nastopali na pri-
reditvi za dan odprtih vrat. Vsi 
smo bili za. Razen Blaža, ki se je 

spomnil, da ima takrat koncert z 
orkestrom. »No ja, pa drugič.« Je 
rekel in odšel. Ker se nihče ni javil 
za njegovo vlogo, sem jo dobil 
jaz. Prevzel sem Blaževo vlogo, 
za svojo pa sem izbral Roka. 
Nastop se je bližal in končno je 
nastopil dan, za katerega smo se 
pripravljali in vadili. Bili smo na 
prireditvi. Tresli smo se, kot da bi 
bil potres. »Na vrsti smo.« Smo si 
govorili in že smo bili na odru.

Vse je bilo v redu, razen tiste 
eksplozije, ki je zamudila. Toda 
nas to ni zmedlo. S sošolci smo 
odigrali, tako kot smo vadili. Vse 
je dobro izpadlo.

Vsi smo bili zadovoljni. Cela šola 
nas je poznala. »O, to je un z 
naboji! U, ta je un ki je padel dol 
s skiroja!« Ja, tudi to smo že slišali.

Tako, vesel sem, da je trud, 
ki smo ga vložili v učenje vlog, 
poplačan. Vaje, ki so bile potreb-
ne, da je vse potekalo v redu, pa 
spadajo v tisti pregovor, ki pravi, 

da vaja dela mojstra.

Gal Okorn, 6. a
Foto: Barbara Flajnik

Odprti dan OŠ Ig
V sončnem sobotnem dopoldnevu smo ustvarili prireditev Učenci 

ižanske šole beremo in pišemo, kjer smo predstavljali različnost 
pestrega dogajanja v povezavi z branjem in pisanjem, ker se zave-
damo pomena bralne in splošne pismenosti in tega, da ta tudi pri 
nas izredno hitro pada. 

Aktivnosti so potekale na 
področju slovenskega jezika in 
tujih jezikov, kjer so učenci tek-
movali za bralne značke, pisali 
prispevke, ustvarili prve knjige, 
sodelovali v različnih krožkih s 
kulturnega področja, nastopali 
na prireditvah tako v šoli kot v 

posameznih krajih Občine Ig. Za 
popularizacijo branja smo pova-
bili mladinskega pisatelja Primoža 
Suhodolčana, ki je nekajkrat vrgel 
na koš, večkrat pa povedal kaj 
zanimivega iz svojih šolskih dni.

Učitelji športa so izvedli šolski 
plesni festival in za konec dneva 

zanimivo košarkarsko tekmo med 
učenci in ekipo učiteljev in star-
šev.

Da lahko taka prireditev uspe, 
je potrebno veliko dela, ki smo ga 
sicer opravili od začetka šolskega 
leta, vendar pa je kljub temu osta-
lo še precej dela, ki ga je bilo treba 
opraviti tik pred zdajci,  saj je bil 
namen odprtega dne tudi zbi-
ranje sredstev za Šolski sklad OŠ 
Ig. Učenci v podaljšanem bivanju 
in učiteljice so izdelali srečke in 
izdelke za srečelov. Likovni krožek 

in krožek Kvačkamo in pletemo 
sta izdelala vabila in plakate za 
odprti dan. Šolske kuharice so 
spekle piškote za srečelov. 

Srečelov so izpeljali prizadev-
ni starši na čelu s podpredsedni-
kom šolskega sklada Primožem 
Pavšičem. Prodali smo več kot 200 
srečk in tako zbrali 1.188,50 €,  
ki bodo koristno uporabljeni za 
delovanje Šolskega sklada OŠ 
Ig. Na podružnični šoli Golo so s 
prodajo izdelkov učencev v šolski 
sklad zbrali 259,98 €, v Tomišlju pa 
106,62 €. Denar bomo namenili 
predvsem za sofinanciranje pla-
čila prehrane, plačila šole v naravi 
ter namensko za socialno ogrože-
ne otroke. Prisrčna hvala staršem, 
ki ste namensko darovali sredstva 
prek položnic za šolski sklad v 
višini 780 €. Hvala tudi za prispev-
ke podjetij, kjer se je nabralo še 
190 €.

Hvala vsem obiskovalcem 
sobotnega dopoldneva, skupaj 
smo ustvarili in preživeli lep kul-
turni mozaik.

Brigita Stropnik Arapović, 
Slavica Čergič, Tina Mržek,

OŠ Ig
Foto: Barbara FlajnikPredstavnik sveta staršev z vabilom in reklamnimi tablami za srečelov Primož Suhodolčan pred metom na koš

Učenci 6. a z igro Bratovščina Sinjega galeba
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Dobili smo nova 
igrala

Urejanje šolske okolice v Iški 
vasi se bliža koncu. Lani smo dobi-
li večjo travnato površino za teka-
nje, novo ograjo, nova drevesa, 
asfaltirani del površine ob vhodu 
v šolo ter ploščad za košarko. 
Letos pa smo dobili še zložljivo 
streho za zaščito pred soncem 
in krasna igrala za plezanje proti 
soncu! Naši učenci so ob tej prilo-
žnosti napisali naslednje:

Skoraj eno leto smo zdržali 
brez igral. Preden so igrala nare-
dili, smo na tistem mestu skakali 
čez kolebnico in se igrali različne 
igre na pesku, odbojko in pepčka. 
V ponedeljek so prišli delavci in 
učiteljica je povedala, da bomo 
dobili igrala. Bili smo zelo veseli. V 
torek smo čakali. V sredo smo tudi 
čakali. Ko smo v četrtek videli, da 
jih postavljajo, smo komaj čakali! 
Nova igrala so nas zelo preseneti-

la. Bila so hitro postavljena, delav-
ca sta bila zabavna. Končno smo 
dobili igrala, da se lahko igramo! 
Zelo so lepa. Spodaj so dali rdečo 
podlago, ki je zelo mehka. Na igra-
lih so krogi, lestev, plezalna stena, 
navpični drog, vodoravni drog in 
mreža. Zelo imamo radi našo lepo 
šolo. Naša šola je naj šola na svetu!

Učenci in učiteljice PŠ Iška vas
Foto: Stanko Zavec

Tečemo za dober namen. Sedmošolci na orientacijskem teku

V petek zjutraj smo takoj preizkusili nova igrala.

Tek podnebne solidarnosti
Pri pouku geografije smo se že 

pogovarjali o različnih podnebnih 
spremembah, npr. o globalnem 
segrevanju, o sušah, kot posle-
dica tega je pomanjkanje pitne 
vode. Po dolgem razmišljanju 
smo ugotovili, da je še najbolj od 
vseh področij prizadeta Afrika. V 
njej namreč primanjkuje vode, saj 
je zaradi podnebnih sprememb 
čedalje manj padavin, ljudje tam 
pa so posledično lačni. Najbolj so 
na udaru otroci, zato je prav, da 
se na njih spomnimo in jim s tem 
izkažemo solidarnost. 

Mi smo to storili ob dnevu 
Zemlje, 22. 4., in sicer tako, da 
smo imeli sedmošolci orientacij-
ski tek, v okviru katerega smo 
tekli tudi zaradi solidarnosti do 
otrok v Afriki. Naredili pa smo 
tudi nekaj dobrega in koristnega 
zase – razgibali smo se na sve-
žem zraku in tako naredili nekaj 
dobrega za svoje zdravje. Pred 
orientacijskim tekom smo si na 
majico ali na list papirja, ki smo 
ga potem pritrdili nanjo, napisali 
svoje sporočilo, in sicer, za kaj 
tečemo (npr. tečem za revne otro-

ke v Afriki, tečem za vse lačne v 
Afriki). Ker pa je bil dan Zemlje, 
smo lahko napisali tudi sporočilo, 
ki se je navezovalo na okoljevar-
stveno tematiko (npr. tečem za 
manjšo porabo pitne vode, tečem 
za manjšo onesnaženost našega 
planeta). Orientacijska proga je 
bila dolga 4,3 km, mi pa smo bili 
na njej razdeljeni v skupine po 2 
ali 3. Ob pomoči zemljevida smo 
iskali skrite točke. S pretečenimi 
kilometri smo še dodatno izkazali 
podporo in solidarnost do revnih 
in lačnih ljudi v Afriki ter do naše-

ga planeta Zemlje.
Odločila sem se, da bom tekla 

za revne otroke v Afriki. Zdelo se 
mi je, da oni najbolj potrebujejo 
pomoč, ki sem jim jo s tekom 
izkazala. Verjamem, da so tudi 
moji sošolci in ostali sedmošolci, 
ki so sodelovali v orientacijskem 
teku, z velikim veseljem izkazali 
solidarnost do pomoči potrebnih 
v Afriki. Na našem teku podnebne 
solidarnosti smo vsi sodelujoči v 
znak solidarnosti pretekli 258 km.

Zala Berk, 7. b
Foto: Branka Potočnik
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Dolina Drage in opekarstvo

Dolina Drage pri Igu − izjemna naravna vrednota
Dolina Drage danes slovi po ribnikih, obdanih z bogato močvir-

sko vegetacijo, ter urejeni gozdni učni poti, nekoč pa je tu delovala 
opekarna. Zaradi redkih rastlinskih in živalskih vrst, ki tu uspevajo, 
so bili ribniki v dolini Drage že leta 1986 razglašeni za naravni spo-
menik, pozneje vključeni v Naturo 2000, z ustanovitvijo Krajinskega 
parka Ljubljansko barje leta 2008 pa razglašeni za naravni rezervat 
v okviru parka. Med vodnimi rastlinami prevladujeta beli lokvanj in 
vodna dresen, v ribnikih pa živi želva močvirska sklednica. 

Dolina Drage je okrog pet 
kilometrov dolga prečnoalp-
ska reliefna zajeda na JV robu 
Ljubljanskega barja, ki je nastala 
vzdolž nekaj kilometrov dolgega 
tektonskega preloma. Zasnova 
doline je tektonsko-erozijska. 
Nastala je namreč ob močnem 
več kilometrov dolgem tekton-
skem prelomu s smerjo S-J ter z 
erozijo zelo zdrobljenega kamnin-
skega materiala ob omenjenem 
prelomu. Na samem robu barja 
se dolina razpre v rodovitno flu-
vialno ravnino, ki je nastala z 
zapolnitvijo draške kotanje z bolj 
ali manj zaobljenim prodom, 
peskom, meljem in glinami kvar-
tarne starosti. Draško kotanjo na 

severnem delu zaključuje vzpeti-
na Kremenica, na vzhodu jo obda-
ja greben Sarskega, na zahodni 
strani pa Draška reber z naseljem 
Dobravica. 

Naselje Draga
Edino naselje v dolini je Draga, 

katere razvoj lahko pripišemo 
razvoju opekarske dejavnosti, ki 
jo je tod začela italijanska druži-
na Aita, nadaljevala pa družina 
Comino. K razvoju Drage je prispe-
valo tudi ribogojništvo (prav v ta 
namen naj bi bili najpozneje v 18. 
stoletju izkopani prvi ribniki), ki je 
živo še danes. Še v prvi polovici 
20. stoletja, pred elektrifikacijo 
oz. pojavom zamrzovalnih skrinj, 

je bila pomembna dejavnost 
lomljenje ledu na ribnikih. Led 
so nato prodajali zlasti gostincem 
in mesarjem za njihove ledenice. 
Pomembna dejavnost danes 
postaja izletniški turizem, saj je 
dolina priljubljena točka spreha-
jalcev in ljubiteljev narave. 

Ime Draga se v znanih pisnih 
virih prvič pojavi leta 1349, ko 
je omenjena prodaja travnika v 
Dragi (die wies(en) in der Drag). 
Draga je bila v preteklosti zase-
lek, ki je spadal pod naselje 
Dobravica, od leta 2007 pa je 
samostojno naselje. Če je imela 

Mini počitnice
Otroci vrtca Ig smo tudi letos 

odšli na Mini počitnice, tokrat 
smo se za tri sončne dni podali v 
Gozd Martuljek. Prvi dan smo ure-
jali vrt in odšli na krajši sprehod, 

na katerem smo spoznali zgodbo 
o velikanu Ledencu. Drugi dan 
smo popravili manjšo hišo ter se 
preizkusili v igrah vzdržljivosti in 
spretnosti. Pripravili smo si tudi 

'mini disko', v katerem smo ple-
sali in peli, nato pa se posladkali s 
palačinkami. Zadnji dan smo tek-
movali v spretnostnem poligonu 
in se pri tem vsi odlično odrezali. 

Po kosilu smo se z avtobusom 
odpeljali proti domu, saj so nas 
starši že nestrpno pričakovali.

Skupina Polžki

Polžki so uživali na mini počitnicah.

Potok Draščica in močvirnat svet v srednjem delu doline

Ni nam bilo dolgčas!



Presek kvartarnih plasti v strugi 
Draščice, severno od kmetije Rebolj
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leta 1900 Draga le 37 prebivalcev, 
jih je imela leta 2014 kar 175. 

V Dragi od leta 1984 deluje 
Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Dolfke Boštjančič, v kate-
rem usposabljajo, vzgajajo in izo-
bražujejo otroke in mladoletnike 
z zmernimi, težkimi in najtežjimi 
motnjami v duševnem razvoju.

Draščica
Draščica je potok, ki izvira v 

grapi pod naseljem Golo, od 
koder teče proti jugu skozi naselje 
Draga, po katerem je dobil svoje 
ime. Draščica je zgornji del svoje 
struge izdolbla z veliko erozijsko 
močjo vzdolž tektonske cone 
prečnoalpskega preloma in tako 
v smeri S-J ustvarila dokaj izrazito 
dolino. V spodnjem, ravninskem 
delu, nadaljuje Draščica svojo 
pot vzdolž dinarskega preloma 
v smeri JV-SZ proti Igu, kjer se v 
Rastukah (ime!) izliva v reko Iščico. 
Slednja teče proti severu, prečka 
Ljubljansko barje ter se tik pred 
ljubljanski južno obvoznico izliva 
v Ljubljanico. 

V Draščico se iz več stranskih 
dolinic zlivajo številni majhni 
hudourniki in dva nekoliko večja 
pritoka: Zadačnica in Rakovnik. 
Desni pritok Zadačnica izvira 
pod Strmcem (481 m) pri Kladi. 
Najprej teče proti severu, nato 
pod Dačnikom (460 m) pod pra-
vim kotom zavije proti zahodu in 
se še pred domačijo Rebolj izliva 
v Draščico. Levi pritok Rakovnik 
izvira v grapi pod Draško reberjo 
in teče od tod proti severu, hrani 
jezeri Špilgut in Rakovnik ter se 
nato izliva v Draščico. Ob koritu 
Draščice se je na mnogo mestih 
razvilo močvirje z močvirskim 
rastlinjem, grmovjem in drevjem. 

V strugi Draščice je par kilome-
trov pred kmetijo Rebolj razgaljen 
kratek navpičen presek kvartarnih 
plasti: spodaj je 75 cm debela 
plast modrikasto sive gline, nad 
njo pa okrog 25 cm debela plast 
oranžno rjave ilovice z drobnimi 
slabo zaobljenimi prodniki in tan-
kimi vložki svetlo sive gline. Dno 
struge je prekrito z recentnim 
heterogenim prodom, peskom in 
meljem.

Dolina ribnikov
V dolini Drage je sedem pretoč-

nih ribnikov, ki skupaj z zamočvir-
jenimi predeli zavzemajo površi-
no okrog 50 ha. Ribnike napaja 
potok Draščica. Gre za umetne 
tvorbe, ki so bile leta 1986 razgla-
šene za naravno znamenitost ozi-
roma naravni spomenik. Zgornje 
ribnike v dolini Drage (Prvi, Veliki, 
Srednji, Rezani in Zadnji) so dali 
izkopati v 18. stoletju predvsem 
zaradi gojenja rib, spodnja ribni-
ka Špilgut, Rakovnik ter manjša 
Ledvička pa so po ustnih virih 
nastali v opuščenih glinokopih. 

Veliki ribnik je gojitveni  bajer 
rib in izhodiščna točka gozdne 
učne poti Draga. Kot pove ime, je 
največji z dolžino ok. 70 in širino 
ok. 50 m. Globok je do 6 m, name-
njen pa vzgoji in ohranitvi redkih 
rac mlakaric. Ko presuši in v času 
izlova, se na njegovem severnem 
robu vidi presek kvartarnih plasti, 
ki je podoben tistemu v draški 
kotanji. 

Srednji ribnik upravlja Gozdno 
gospodarstvo Ljubljana (Obrat 
Škofljica), preostale tri pa lovci 
Lovske družine Ig. Mali bajer, ki 
pripada Srednjemu ribniku, ima 
naravno podrast, v kateri gnez-
dijo race mlakarice in predstavlja 
rešitev pred iztrebljenjem teh 
ptic. Poleg tega je dolina Drage 
dokumentirano nahajališče naše 
edine avtohtone sladkovodne 
želve močvirske sklednice, ki je 
uvrščena na rdeči seznam ogro-
ženih rastlinskih in živalskih vrst. 

Ribnika Špilgut in Rakovnik 
ležita v severnem delu rezervata. 
Špilgut je precej manjši in name-
njen samo za vzgojo rib, kot so 

ščuke, krapi in kleni. Skupaj z  
Rakovnikom ga upravlja Ribiško 
društvo Smuč z Iga. Ob glavni 
cesti Ig−Kremenica−Pijava Gorica 
je še trodelni ribnik Ledvička, ki 
ga uporablja Športno rekreacijsko 
društvo Ledvička – dva dela tega 
ribnika sta gojitvena, tretji pa je 
namenjen ribolovu. 

Dolina Drage ima z večjimi 
površinami stoječe vode izreden 
pomen za ohranitev mnogo ptic, 
saj so jih ornitologi tod našteli več 
kot 150 različnih vrst. 

Draški vršaj 
Dolino Drage so v kvartar-

ni dobi s pobočij obdajajočih 
vzpetin z različnim kameninskim 
materialom zasipavali številni 
manjši hudourniki iz bližnjih grap 
ter potok Draščica. Tako nanesen, 
bolj ali manj zaobljen kameninski 
material različnih velikosti je izo-
blikoval Draški vršaj. Sestavljajo 
ga v glavnem prodniki triasnih ter 
permokarbonskih karbonatnih 
in klastičnih kamenin. Prodniki 
pripadajo triasnim karbonatnim 
kameninam, kremenova zrna 
in prod pa permokarbonskemu 
peščenjaku in konglomeratu. V 
prodnem materialu prevladujejo 
prodniki triasnih dolomitov. Vršaj 
je sprva potoval in se širil v smeri 
od juga proti severu, v ravnin-
skem delu zavil v dinarski smeri 
proti Igu in tam trčil ob Iški vršaj in 
se zato ponovno preusmeril proti 
severu. Debelina Draškega vrša-
ja je majhna, njegova sestava pa 
precej raznovrstna. (se nadaljuje)

Stevo Dozet, Maja Zupančič
Foto: Stevo Dozet

Naselje Draga z ribnikom Ledvička, v ozadju desno Krim (pogled s Kremenice)

Prod v strugi Draščice sestavljajo kamnine permokarbonske ter triasne starosti.   
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Ljubljanski potres 1895

Treslo se je tudi po Ižanskem
14. aprila pred 120 leti je Ljubljano in okolico prizadel silo-

vit potres. Na srečo ni zahteval veliko življenj, materialna škoda 
pa je bila precejšnja. V okolici Ljubljane je bila škoda največja 
prav na Studencu (današnjem Igu) in okoliških krajih, ki ležijo na 
Ljubljanskem barju. Prvi potresni sunek so na Igu zabeležili ob 
23.20, do jutra je nato sledilo še 30 popotresnih sunkov. Trajanje 
prvega sunka je bilo 10–12 sekund, naslednjii so bili krajši. 

V tedanjem časopisju lahko 
beremo, da so na Ižanskem ob 
potresu »ljudje prileteli iz hiš na 
prosto in klicali Boga in Marijo na 
pomoč, drugi so hodili v gručah po 
vasi, komaj čakaje belega dne. Ob 
petih že so začeli ljudje prihajati iz 
podružnic k sveti maši in so dopo-
vedovali, kako so preživeli te stra-
hovite trenutke. V cerkev k sv. maši 
niso mogli, ker se je morala vsled 
velikih poškodb zapreti«. Mašo 
so tako dan po potresu imeli v 
podružnični cerkvi sv. Jurija na 
Pungartu. V župnijski kroniki pa 
izvemo, da se je ob potresu »čulo 
grozno bobnenje in nato se je zače-
lo zibati in gugati, da si mislil, da 
se svet podira. Šum in ropot sta 
prebudila ljudi iz sladkega spanja, 
ki so vsi zbegani bežali iz hiš, drugi 
pa so misleč, da je sodni dan, popa-
dali na kolena in molili. Mahoma 
je bila vsa vas pokonci. Ljudje so se 
zbirali v gruče in preplašeno hodili 
po vasi. Sunki so se vedno pona-
vljali, vendar so bili vedno redkeji in 
slabeji. Polagoma so se vznemirjeni 

elementi umirili in potihnili; rahli 
sunki in tu in tam tudi kak močni, 
poleg tega podzemeljsko bobnenje 
se je čulo več dni«.

Dan po potresu je bil velikonoč-
ni ponedeljek in ljudje so v veliki 
procesiji romali k Materi Božji v 
Tomišelj, »da bi nam Ona, ki je 
mati Gospoda, kojomu so pokorni 
vetrovi in morje, in nam je tudi to 
noč pokazal svojo strahovito moč 
in našo ničnost, odvrnila nadaljno 
nevarnost«. 

Studenec
Na Studencu je bilo od skupaj 

183 hiš, kar 43 jih je bilo močno 
poškodovanih – zrušili so se zido-
vi, slemena, oboki. Največ škode 
je bilo na SZ in JV zidovih. Končni 
podatki so pokazali, da je bilo bolj 
ali manj poškodovanih 125 hiš. 
Precej poškodovani sta bili tudi 
župnijska cerkev ter šolsko poslo-
pje, tako da so maše nekaj časa 
potekale na prostem, pouk pa na 
gradu Trnek, kjer je prostor odsto-
pil tedanji lastnik Anton Kocmur 

(pozneje je grad prodal Občini 
Studenec).

Po oceni tehničnih strokovnja-
kov, ki so si 23. aprila ogledali cer-
kvena poslopja, je bilo na ižanski 
župnijski cerkvi škode za več kot 
5.000 goldinarjev, za več kot 2.500 
goldinarjev pa še na drugih poslo-
pjih v lasti župnije. Poškodovana 
je bila namreč tudi pokopališka 
kapela (staro so po potresu poru-
šili in jeseni 1896 zgradili novo) ter 
župnišče in mežnarija. Župnijska 
cerkev na Igu je imela več razpok, 
najbolj je bil poškodovan prezbi-
terij, ki so ga morali na novo pozi-
dati, stene v ladji pa so učvrstiti z 
železnimi sponami.  

Šolsko poslopje je bilo precej 
poškodovano, zidovi so odstopili, 
v stenah so bile 2–3 cm široke 
razpoke, zlasti v prvem nadsto-
pju, kjer so morali vse stene na 
novo pozidati. Tri učilnice niso bile 
več primerne za pouk, v učilnici 
drugega razreda pa se je zrušil 
strop, zato se je takratni nadučitelj 
Fran Trošt z lastnikom gradu Trnek 
dogovoril, da so pouk do poči-
tnic zasilno lahko nadaljevali v eni 
izmed prostrornih sob v gradu. 

Matena in drugi kraji
V Mateni sta bili popolnoma 

porušeni dve hiši, cel ni ostal niti 

en dimnik v vasi. Poškodovana je 
bila tudi cerkev, v kateri je zaze-
vala razpoka, zvonik pa se je (kot 
na Igu) ločil od cerkve. Po potresu 
so morali matensko cerkev v celo-
ti prenoviti, na novo so obokali 
prezbiterij, stene v ladji pa pove-
zali z železnimi vezmi. Prenovljeni 
so bili tudi oltarji in narejena nova 
prižnica. Za popravilo cerkve je  
kranjska deželna vlada odobrila 
sredstva v višini 200 goldinarjev. 

V Brestu so morali podreti štiri 
gospodarska poslopja, ki so bila 
preveč poškodovana. Med bolj 
prizadetimi kraji je bila tudi Iška 
Loka. Tomišlju je potres, kar se 
škode, tiče prizanesel (nepoško-
dovani sta mdr. ostali cerkev in 
šola), nekoliko bolj prizadeto je 
bilo Vrbljene. Tudi v Strahomerju 
in na Gornjem Igu so jo odnesli 
brez večje škode, v Iški vasi je bilo 
poškodovanih nekaj hiš, prav tako 
v sosednji Mali vasi. 

Maja Zupančič

Viri in literaura:
- Slovenec, 19. 4. 1895.
- Laibacher Zeitung, 30. 4. 1895.
- Franz E. Seuss, Das Erdbeben von 

Laibach am 14. April 1895, Dunaj 1897.
- Bogdan Kolar, Nekatere značilnosti 

delovanja župnije Ig v 19. in na začetku 
20. stoletja, Ig 2011.
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Predstavitev projekta zaščite barjanskih oken
V četrtek in petek zvečer, 7. 

in 8. maja 2015, sta v gasilskih 
domovih Iška Loka ter Vrbljene 
potekali delavnici o zaščiti bar-
janskih oken. V prvem delu je bil 
predstavljen projekt evropskega 
teritorialnega sodelovanja med 
Slovenijo in Hrvaško Ohranitev in 
promocija vodnih biotopov – kali 
in barjanska okna za prihodnost 
– Lokna. V tem projektu sode-
lujejo štirje partnerji, med njimi 
tudi Krajinski park Ljubljansko 
barje. Naloge KP Ljubljansko 
barje v tem projektu so popis 
barjanskih oken, sanacija treh 
barjanskih oken in ureditev ter 
označitev oken za obiskovalce ob 
spremljajočih promocijskih aktiv-
nostih (letak, plakat, fotografska 
razstava, delavnica in ekskurzija 

za osnovnošolce). Projekt traja od 
februarja 2015, tako da nekatere 
izmed naštetih aktivnosti že pote-
kajo, predvsem zbiranje osnovnih 
podatkov s strani lokalnih prebi-
valcev. V prihodnjih mesecih bo 
potekal terenski popis barjanskih 
oken, kjer se popisujejo dvoživke, 
favna in flora ter hidrogeološke 
značilnosti teh izvirov.

Hidrogeolog dr. Miha Brenčič 
nam je v drugem delu delavni-
ce predstavil predstavil fenomen 
barjanskih oken. Izvedeli smo, 
da se na območju Ljubljanskega 
barja na obrobju prodonosnih rek, 
kot sta reka Iška in Borovniščica, 
pojavljajo izviri, ki nosijo različna 
imena: retja, tolmuni, barjanska 
okna. Ti izviri se razlikujejo tako 
po vodnatosti kot po obliki in 

velikosti. Dr. Brenčič je predstavil 
štiri tipe izvirov: globoki, plitvi in 
kraški tip izvira ter tip izvira, ki ga 
danes na Ljubljanskem barju ni 

več: jezersko okno ali Seefenster, 
ki nam jih je pokazal tudi na voja-
škem jožefinskem zemljevidu.

V zadnjem delu delavnice so 

Barjanska okna je predstavil Miha Brenčič.
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domačini predstavili svoj pogled 
na obravnavane izvire, ki so jih 
v Iški Loki poimenovali retja, v 
Vrbljenem pa tolmuni ali okna. 
Povedali so nam, da so nekoč pili 
vodo iz izvirov Loščice, Jevšnik 
in Strahomersko okno. Pokazatelj 
čiste vode so bile tudi številne 
živalske vrste, kot so raki, školjke 
in različne vrste rib. Danes doma-
čini odsvetujejo pitje vode iz teh 

izvirov, ker naj bi bili le ti onesna-
ženi zaradi tretiranja koruze s fito-
farmacevtskimi sredstvi. Izvedeli 
smo tudi, da je nivo vode v teh 
izvirih precej padel. Glavni razlog 
za velik upad vode v teh izvirih 
vidijo domačini v črpanju pitne 
vode v vodarni Brest. Voda precej 
hitreje upada v izvirih v Iški Loki, ki 
v času večje suše celo presahnejo 
(po Brenčiču: plitvi izviri, v katere 

voda priteka iz zgornjega vodo-
nosnika). V izvirih pri Podkraju (po 
Brenčiču: globoki izviri, v katere 
voda priteka iz spodnjega vodo-
nosnika) pa po pripovedovanju 
Jožeta Krašovca voda ostaja tudi v 
času večje suše. Na delavnicah so 
bili prisotni tudi gasilci, ki so izpo-
stavili pomen tekoče vode sredi 
barja v primeru požarov.

Vsem udeležencev opisanih 

delavnic se zahvaljujemo za sode-
lovanje in hkrati pozivamo vse, ki 
si želijo posredovati svoje izkušnje 
ali spomine na barjanska okna,  
da nas pokličejo na telefon 
08/2052-350 ali nam pišejo na 
info@ljubljanksobarje.si.

Barbara Zupanc
Krajinski park Ljubljansko barje

Dan slovenskih parkov
24. maja praznujemo v Sloveniji 

– skupaj z drugimi evropskimi 
državami – evropski dan parkov. 
Razglasila ga je Evropska zveza 
naravnih in narodnih parkov 
EUROPARC Federation leta 1999, 
da bi opozorila na pomen nara-
vovarstvenih območij pri ohranja-
nju danes že osiromašene biotske 
pestrosti. Pri nas je ta spominski 
dan namenjen predvsem širjenju 
zavesti o pomenu varovanja biot-
ske raznovrstnosti in trajnostne-
ga razvoja v širših zavarovanih 
območjih, saj je Slovenija ena 
izmed držav z najvišjo stopnjo 
ohranjenosti narave v Evropi. 

Slovenija sodi po biotski razno-
vrstnosti in krajinski raznovrstno-
sti v svetovni vrh. Na majhnem 
prostoru ponuja izjemen moza-

ik biotske, krajinske in kulturne 
raznovrstnosti ter ljudi, ki so v 
nenehnem odnosu z naravo 
prišli do zavesti o neizogibni 
soodvisnosti človeka in narave. 
Ustanavljanje zavarovanih obmo-
čij je med najpomembnejšimi 
mehanizmi ohranjanja rastlinskih 
in živalskih vrst ter njihovih habi-
tatov. Naravni parki so sicer pred-
vsem naravovarstvena kategorija, 
vendar so hkrati tudi mehanizem 
upravljanja za zavarovanje narav-
nih vrednot, za upravljanje Nature 
2000 ter za ohranjanje krajinske 
pestrosti. 

Slovenski naravni parki pri-
pravljamo na nedeljo, 24. maja, 
dan slovenskih parkov. Na ta 
dan bodo slovenska zavarova-
na območja narave, združena v 

Skupnosti parkov Slovenije, na 
široko odprla svoja vrata obisko-
valcem in jim ponudila prek 30 
dogodkov, vodenih izletov, inter-
pretacij narave, sprehodov po 
učnih poteh, izobraževalnih in 
doživljajskih vsebin.

Prvi Dan slovenskih parkov pri-
pravljamo v želji, da ljudem pred-
stavimo raznovrstnost slovenskih 

parkov, njihovo izjemno pestrost 
in smiselnost ohranjanja narave. 
Program vseh dogodkov lahko 
preberete na spletni strani www.
ljubljanskobarje.si. Velika večina 
dogodkov na ta dan bo brezplač-
nih, tudi dogodek, ki ga pripra-
vljamo v KP Ljubljansko barje.

Barbara Zupanc,
KP Ljubljansko barje

 
Krajinski park Ljubljansko barje na ta dan vabi na

kolesarjenje ob reki Iški po učni poti Okljuk.
Dobimo se ob 10. uri v Iškem vintgarju, pri izhodiščni tabli učne poti.

Na poti bomo sodelavci parka predstavili učno pot, ki pripoveduje o medse-
bojni odvisnosti reke in človeka, slišali pa bomo tudi nekaj o drugih zanimivo-
stih Ljubljanskega barja ter se spoznali z delom v parku. Pot od Iškega vintgar-
ja do Lip je dolga 12 kilometrov ter poteka po ravnem in po urejenih poteh.

Kmetje – novodobni tlačani, brezpravna raja 
− na svoji zemlji

Na barju se ne sme več kopati jarkov. Posebno velikih odvodnih. 
Kmetje smo hoteli sami skopati odvodni jarek ob Čudnovem grab-
nu (vzporedno z Iško). Ni šans. Ptičkarji, kot jim pravimo, so bili 
absolutno proti. Kaj jih briga za par sto ton koruze, ki bi zrasla na 
tej zemlji. Izgovarjali so se na vodno gospodarstvo, ki naj bi urejalo 
te jarke. Tam pa so rekli, da je to nemogoče, ker so na DOPPS-u 
absolutno proti.

Zakaj se ne čisti glavnih odvo-
dnih jarkov? Zakaj se ne bi smelo 
očistiti nabrežin Iščice? Če Iščica 
kot glavna odvodna žila ne odteka 
z barja, je popolnoma brez koristi 
čistiti mejaše (jarke med parcela-
mi), ki odvajajo vodo od glavnih 
jarkov. Posledično je izplen od 
njive več kot za petkrat manjši, 
ker voda uniči vse kulturne rastli-
ne. Toda koga briga? Direktorica 
parka je na TV govorila, kako da 
so sekali vrbje šele februarja, 
in ne oktobra, ko je bilo popla-

vljeno. Ona bi verjetno to čisti-
la z ladjami. Sveta preproščina. 
Predstavnik DOPPS-a pa je komaj 
znal našteti tri vrste ptic, katerih 
pa je tako in tako malo morje. Ne 
zaščitenih! Nato pa je 'okoljevar-
stvenik' ropotal nekaj o tem, kako 
bi malo hitrejši tok Iščice poplavil 
Trnovo in Črno vas. Človek sploh 
ne pozna toka reke Iščice. Kot bi 
rekel, da bo Ljubljanica zalila Ig. 
Strokovnjak!

Še enkrat. Naj upravniki 
Krajinskega parka, Nature 2000, 

DOPPS-a in preostali ljubiteljski 
ljubitelji, ki želijo barje spremeniti 
v močvirje po svoji podobi, naj-
prej to naredijo na NAŠI (družbe-
ni) zemlji, šele nato pa naj gospo-
darijo na MOJI (lastniški) zemlji.

In še zadnja zahteva. Če hočete, 
da delamo po strogih navodilih 
Nature kot krajinskega parka, nam 
je država oziroma upravljavec 
parka dolžna plačati nadomestilo 
za izpad dohodka! Zakaj ga še 
ni? Ali mislite, da bomo kar tiho? 
Odškodnina se začne obračuna-
vati od prvega dne ustanovitve 
Krajinskega parka in vzpostavi-
tve režima upravljanja z zemljišči. 
Bi se morala, kar bomo lastniki 
nepreklicno zahtevali – poplačilo 
razlike med dejanskim in pričako-
vanim dohodkom. Komunizem ali 
pa socializem, kakor vam drago, 

smo pokopali tudi kmetje.
To je začetek upora proti temu, 

da z našimi zemljišči gospodari 
nekdo, ki misli kot leta 1945, da je 
spet vse naše. Trajajo pogovori, da 
se lastniki upremo proti samovolj-
nemu gospodarjenju manjšinskih 
lastniko na na barju in se končno 
loči, kaj je moje, tvoje in naše. In 
da se plača za samovoljo neka-
terih, ki bi spet uveljavljali svojo 
moč.

V razmislek: kupil sem zemljo, 
jo pošteno plačal tudi z dvoodsto-
tnim davkom na promet nepre-
mičnin, kot ste plačali vi za svoje 
stanovanje. Z istim davkom. Kako 
se vi lahko brez problema spreha-
jate po moji zemlji, jaz pa se po 
vašem stanovanju na smem? Saj 
ne bom delal nobene škode, pa 
še psa ne bom sprehajal po sobi. 

 

Krajinski park Ljubljansko barje_logo_cb.pdf   22.9.2010   13:15:59
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Dosevki za zeleno gnojenje
Cvetoči dosevki so pomembni tudi za čebelarje. Čebele si nabe-

rejo cvetni prah in nektar, ki sta v jesenskih mesecih za razvoj 
čebeljih družin še kako pomembna. S setvijo oljne redkve in bele 
gorjušice po spravilu žit lahko zmanjšamo okuženost tal z ogorčica-
mi. Koreninski sistem oljne redkve in bele gorjušice posesa ličinke 
nematod. Ličinke v rastlini propadejo, rane na koreninicah se zace-
lijo in s tem je razvojni krog ogorčic prekinjen. Pridelek sladkorne 
pese in čistega sladkorja se lahko poveča za 15−30 %. Pomembno 
je, da sejemo sorte, ki imajo sposobnost zmanjševanja okuženosti 
tal z ogorčicami. 

Oljna redkev (Raphanus  
sativus L. var. oleiformis)

Oljna redkev je hitro rastoča 
rastlinska vrsta z belo vijoličastim 
socvetjem. Glede vode, toplote in 
hranil v tleh ni posebno zahtev-
na. Rastline prek zime propadejo, 
zato se spomladi ne pojavljajo 
kot nadležen plevel. Ker imajo 
rastline globok in širok koreninski 
sistem, tla zrahljajo in prezračijo. 
Posevek pognojimo s 60−80 kg N/
ha. Oljno redkev sejemo od julija 
do konca avgusta na medvrstno 
razdaljo 15−20 cm in na globino 
2−3 cm. Poraba semena je 25−30 
kg/ha.

S setvijo oljne redkve se priso-
tnost ogorčic v tleh lahko zmanjša 
za 80−90 %, pridelek sladkorne 
pese in čistega sladkorja pa se 
poveča tudi za 30 %. Ker oljna 
redkev ustvarja veliko organske 

mase v tleh, zmanjšuje vseb-
nost nitratov v talnem profilu in 
s tem pojava železne pegavosti 
pri krompirju. Zato oljno redkev 
sejejo tudi pridelovalci krompirja.

Bela gorjušica (Sinapis alba L.)
Je enoletna rumenocvetoča 

rastlinska vrsta. Ima močan kore-
ninski sistem, zato je odporna 
proti suši. Dobro uspeva tudi na 
višjih nadmorskih višinah. V tleh 
zmanjšuje prisotnost ogorčic, 
zato je primerna za pridelovalce 
sladkorne pese in vse, ki želijo 
ohraniti trajno rodovitnost, mikro-
biološko aktivnost in visoko vseb-
nost humusa v tleh. Priporočena 
količina dušika za gnojenje je 
60−80 kg N/ha. Belo gorjušico 
sejemo od julija do septembra 
na globino 2−3 cm ter na medvr-
stno razdaljo 15−20 cm. Za hektar 

potrebujemo 20−25 kg semena. 
Novejše sorte dajo tudi do 30 % 
višji pridelek zelinja in zmanjšajo 
prisotnost ogorčic v tleh za 90 %. 

Facelija  
(Phacelia tanacetifolia Benth.)

Je enoletnica s šopastim kore-
ninskim sistemom. Ima hitro zače-
tno rast, zato hitro prekrije tla in 
zavre rast plevelov. Ker ne prena-
ša nizkih temperatur, se spomladi 
ne pojavlja kot nadležen plevel. 
Na ogorčice deluje nevtralno (ne 
spodbuja razvoja ličink), zato je 
odličen predposevek sladkorni 
pesi, krompirju, koruzi ter pre-
ostalim gomoljnicam in kore-
novkam. Facelija je tudi odlična 
medonosna vrsta. Prvi cvetovi 
se pojavljajo že po šestih tednih. 
Poleg akacije in lipe je facelija 
ena najbolj medovitih rastlin. Za 
gnojenje z dušikom priporoča-
mo 60 kg N/ha. Za setev facelije 
potrebujemo 12−16 kg semena/
ha. Sejemo od junija do sredine 
avgusta na globino 2 cm ter na 
medvrstno razdaljo 15−20 cm. 

Za popestritev biološke razno-
vrstnosti lahko za podor sejemo 
več rastlin skupaj. Tako lahko izko-
ristimo delovanje različnih vrst 

ratlin na tla in omogočimo trajno 
rodovitnost tal. Metuljnice nam 
obogatijo tla z dušikom, trave pre-
krijejo prizemno plast tal, oljna 
redkev in bela gorjušica izboljšata 
zdravstveno stanje tal, facelija in 
ajda pa privabita čebele. 

Navedena sta dva primera 
mešanice za zeleno gnojenje ali 
podor:

Vrsta in sorta Setveni od-
merek kg/ha

Krmni grah 20
Jara grašica 15
Ajda 15
Perzijska detelja 6
Facelija 0,5
Skupaj 56,5

Vrsta in sorta Setveni od-
merek kg/ha

Krmni grah 10
Jara grašica 8
Oljna redkev 2
Bela gorjušica 5
Facelija 1,5
Skupaj 26,5

Lahko dodamo tudi aleksandrij-
sko deteljo, inkarnatko, navadno 
medeno deteljo in izmed trav tudi 
mnogocvetno ljuljko. 

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Tehnologija pridelovanja sončnic za silažo
Sončnica (Helianthus annuus L.) 

botanično spada v družino košaric 
(Asteraceae). Večinoma jo pridelu-
jemo kot surovino za predelavo v 
jedilno olje, čeprav jo lahko upo-
rabljamo tudi kot zeleno krmo 
ali silažo. V zelenem stanju dajejo 
sončnice manjvredno krmo, ki je 
živina ne je rada, zato je bolje, če 
jo siliramo.

Kolobar
Na isto njivo bi jo glede na bio-

loška spoznanja o kolobarjenju 
smeli sejati šele vsako 6. do 7. 
leto. Vzrok za tako velik priporo-
čen časovni presledek je pojav 
bolezni in škodljivcev. Zelo ugo-
dni prejšnji posevki za sončnice 

so okopavine ter prava oziroma 
strna žita. Na splošno je pomemb-
no, da ni prejšnji posevek poljšči-
na oziroma zelenjavnica, ki ima 
skupne bolezni s sončnicami.

Setev
Sončnice lahko v Sloveniji seje-

mo med obdobjem setve slad-
korne pese in koruze nekako do 
15. maja. Pri poznejši setvi imajo 
rastline manjše število listov, to 
pa pri pridelavi za silažo pomeni 
manjši pridelek. Sončnica je za 
mraz manj občutljiva kot koruza 
in vznika tudi pri nižjih tempratu-
rah, vendar je pomembno, da od 
setve do vznika ne mine več kot 
8 do 15 dni, zato je pomembno, 

kakšna je temperatura tal, ki naj bi 
bila najmanj 5 0C.

Sončnice sejemo na medvrsten 
razmik 70 cm. Priporočena gosto-
ta setve je 70.000 do 80.000 rastlin 
na hektar, odvisno od kultivarja in 
tal. Na lahkih peščenih tleh seje-
mo manj rastlin. Za strojno setev, 
sejemo jo s koruzno sejalnico 3 do 
4 cm globoko, potrebujemo 4 do 
5 kg semena na hektar.

Gnojenje in spravilo
Sončnica je velika porabnica 

rastlinskih hranil, še posebno kali-
ja. Za pridelek 50.000 do 60.000 
kg zelene mase potrebuje na hek-
tar:

N 120 kg

P
2
O

5
55–60 kg

K
2
O 280–340 kg

Z gnojenjem z organskimi gno-
jili ne smemo pretiravati, pogno-
jimo z 20−30 tonami hlevskega 
gnoja. Polovico odmerka dušika 
damo ob temeljnem gnojenju 
ob setvi, drugo polovico pa ob 
dognojevaju, takrat ko ima rastli-
na 4 do 7 parov pravih listov.

Siliramo jo v času polnega cve-
tenja, ker pozneje oleseni.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

Ker sem kmet. Zakaj jaz ne smem, 
vi pa lahko!?

Na koncu se v imenu ižanskih 
kmetov zahvaljujem našemu  
županu Janezu Cimpermanu, ki je 

edini imel jajca in novinarki poja-
snil, da je najprej treba poskrbeti 
za ljudi, šele nato za vse ostale. 
Gospod župan, v imenu kmetov 
Ižanske doline, še enkrat  hvala!

Lahko bi se podpisal kot 'en 
kmet' na Ižanskem, torej tako kot 
nekdo iz DOPPS-a, brez imena in 
priimka. Ga je sram? 

Kmet v pokoju, pa vendar pri-
zadet

Ciril Kumše,  
Iška Loka 



z d r a v o  ž i v l j e n j e

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

M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a j  2 0 1 5

2 5

GONG ZVOČNA KOPEL
nedelja, 24. 5. 2015, ob 18. uri,  

RTC Zapotok

Zvočna kopel bo potekala pod strokovnim vodstvom izvajalke 
Maje Kristan, učenke Dona Conreauxa, ki nas bo na kopel 
pripravila z razgibalnimi vajami.
S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejo, po želji nekaj za 
pod glavo. Prinesite vodo v steklenici ali kristale, da boste 
lahko vibracijo gongov skozi meditacijo ujeli in jo odnesli s 
seboj domov.
Prispevek na osebo je 4 €.
Prosimo za prijave najpozneje do 22. 5. 2015 na tel.: 041/612-
891 (Maja) ali 041/222-312 (Darja).
Če uporabljate slušni aparat, ni ovir, le med kopeljo se mu 
odpovejte.
Primerno za vse starosti in vse nazore!
Kopel ni nadomestilo za posege tradicionalne medicine in ne 
zdravilstva, je pa pot uglaševanja s svetom znotraj in zunaj nas.

Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

V zelenju zdravilnega čemaža
Pohod po čemaž, ki ga organizira Društvo Zapotok, Sekcija za 

zdravo življenje, vsako leto pritegne vedno več ljubiteljev spreho-
dov in narave, predvsem pa tistih, ki sprehod združijo še z nabi-
ranjem zdravilnega čemaža. Tudi letos smo se 11. aprila podali v 
Ščurkov graben in si nabrali košarico ali dve divjega česna, kot mu 
tudi pravimo. Čemaž namreč oddaja značilen vonj po česnu, po 
čemer ga najprej prepoznamo.

Pot skozi gozd, po kateri smo se 
vsako leto spustili iz Zapotoka v 
Ščurkov graben, še ni očiščena po 
lanskem žledolomu. Z avtomobili 
smo morali do Ščurkov, potem 
pa peš po dolini ob žuborečem 
potočku do konca grabna. Pot je 
tako malo krajša, vendar nekate-
ri vsakoletni udeleženci pravijo, 
da je to eden od najlepših spre-
hodov. Malo po poti ob travni-
kih, malo po gozdni cesti, malo 
čez vodo, vmes pa polno prvih 
cvetočih znanilcev pomladi, ki so 
se nam razkazovali. Ponujale so 
se trobentice, pljučnik, tropotec, 
lapuh, deteljice in grmi robid in 
malin. Tudi bukve so s svojimi sve-
tlo zelenimi poganjki že nazna-
njale bogate krošnje. Uživali smo 
v lepoti barv in pristnosti vonjav. 
Na koncu doline nas je pričaka-
lo pobočje zdravilnega čemaža. 
Porazgubili smo se v zelenje in 
za dobre pol ure so bile košarice 
polne. Ob tako velikem pobočju 
čemaža skoraj ni bilo možnosti, 

da bi ga zamenjali za šmarnico 
ali podlesek, kar je največkrat 
možno. Napravili smo zanesljiv 
preizkus za neizkušene nabiralce 
in otroke. Med prsti smo zmečkali 
nekaj listov in takoj smo ga prepo-
znali po značilnem vonju. Vseeno 
smo bili pri nabiranju previdni, 
predvsem pa smo pazili, kaj so v 
košarice dajali otroci. Starše smo 
prosili, da doma še enkrat dobro 
pregledajo nabrano vsebino.

Čemaž – čistilec telesa
Rastlina je v celoti užitna. Za 

pripravo hrane najbolj uporablja-
mo sveže ali hladno predelane 
liste. Nekateri zeliščarji pravijo, 
da ni bolj učinkovite rastline za 
čiščenje želodca, črevesja in krvi, 
kot je čemaž. Čisti žile in iz telesa 
prežene strupene in trdovratne 
snovi. Zato bi ga morali ceniti kot 
suho zlato. 

Čemaž uporabljamo v kulinariki, 
največkrat kot namaz na kruhu, 
zmešan s skuto in kislo smetano 
ali maslom. Dodajamo ga k sola-

tam, testeninam, rižu, krompirju, 
kot prilogo k ribam ali drugemu 
mesu. 

Osnovna čemaževa zmes: sese-
kljan čemaž (ročno ali v električ-
nem mešalniku), hladno stisnjeno 
olivno olje in sol (himalajska ali 
solni cvet iz piranskih solin). Zmes 
nadevamo v steklene kozarčke 
z navojnim pokrovčkom. Na vrh 
prilijemo nekaj kapljic olivnega 
olja, da preprečimo dostop zraka. 
Zapremo in hranimo v hladilniku 
ali temnem hladnem prostoru. 
K osnovni zmesi lahko po želji 
dodajamo še druge sestavine: 

zmlete pinjole, orehe, nariban 
korenček, naribana zelena, skuta, 
jogurt, parmezan, limonin sok.

Po povratku v RTC smo tudi mi 
pripravili tri različne namaze. Slani 
skuti smo dodali kislo smetano, 
nasekljan čemaž in olivno olje. 
Drugemu namazu smo name-
sto olivnega dodali bučno olje. K 
tretjemu namazu pa smo prime-
šali zmlete pinjole. Prav okusna 
in zdravilna je bila naša sobotna 
malica.

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje,

Društvo Zapotok

Vabljeni na

MEDNARODNI DAN JOGE
21. junija 2015 ob 18.00 uri

RTC Zapotok.

Združeni narodi so na pobudo indijskega premierja Narendre Modija 
21. junij razglasili za mednarodni dan joge. Mednarodni dan joge se 
bo obeležil prvič po celem svetu na isti dan, na prostem, v parkih, ob 
vodah, na javnih prizoriščih.

Na travniku pod Kureščkom bomo mednarodni dan joge 
obeležili z izvajanjem preprostih jogijskih asan, kratko 
meditacijo in zvočno kopeljo gong. Gost prireditve bo 

predstavnik iz Zveze joga društev Slovenije.

S seboj prinesite: podlogo za sedenje ali ležanje in toplo 
oblačilo.

Če bo slabo vreme, bo prireditev v RTC Zapotok.
Informacije na gsm: 041/222-312 (Darja).

Primerno za vse starosti in vse nazore, vstop je prost.

Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

Nabiranje čemaža v Ščurkovem grabnu



Anžej Pintarič, David Železnik in Aljaž 
Smole z medaljami   
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PGD Iška vas
V soboto, 25. 4. 2015, je v Želimljah potekalo občinsko tekmovanje 

v gasilski orientaciji 2015 za pionirje, mladince in pripravnike. PGD Iška 
vas se je tekmovanja udeležilo v velikem številu. Otroci so na gasilskih 
vajah pridno trenirali in nabirali kondicijo ter preživeli prijetne trenutke 
s svojimi prijatelji. Čeprav vidnih rezultatov nismo dosegli, pa vseeno 
nismo ostali neopaženi.

Tina Škulj

Prostovoljno gasilsko društvo  
Iška vas 

organizira 
gasilsko veselico,

ki bo v soboto, 20. junija 2015,  
ob 20. uri, na produ v Iški vasi.

Od 20. do 21. ure  
nas bodo zabavali  
fantje Ižanske  
skupine On-Off,
od 21. do 3. ure  
zjutraj pa bodo za  
veliko plesa poskrbeli  
Mambo Kingsi.

Vabljeni, da se  
veselice udeležite  
v čim večjem  
številu!

PGD Tomišelj

GASILSKA VESELICA
v soboto, 23. maja, ob 20. uri

na igrišču v Tomišlju.
Za zabavo bodo skrbeli GADI.

Veselica bo pod šotorom.

PGD Iška Loka osvojila 2. mesto
V soboto, 25. 4. 2015, se je PGD 

Iška Loka udeležilo tekmovanja v 
gasilski orientaciji, ki je potekalo v 

Želimljah. Tekmovanja se je ude-
ležilo skupno 114 ekip pionirjev 
in mladincev iz Gasilskih zvez Ig, 

Škofljica in Velike Lašče. Iz našega 
društva se je tekmovanja udele-
žilo kar sedem ekip, in sicer: dve 
ekipi mladincev in pet ekip pio-
nirjev. Vse ekipe so dosegle lepe 
rezultate, ena izmed ekip pionir-
jev pa se je še posebno dokazala, 
saj so dosegli odlično 2. mesto 
in se s tem uvrstili na regijsko 
tekmovanje v gasilski orientaciji. 
Medalje jim je podelil poveljnik 
Gasilske zveze Ig Andrej Auber. 

Pionirji in mladinci so se z vese-
ljem udeleževali vaj, ki so poteka-
le v Senožetki, hkrati pa se zahva-
ljujem tudi njihovim staršem in 
vsem mentorjem skupin, ki so 
pomagali pri vajah in pripravah 
na tekmovanje.

Mateja Kramar
Foto: Marjan Smole

Gasilci iz Iške vasi Foto: Olga Besedić

Tekmovalci z mentorji 
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Po Jakobovi poti iz Ljubljane v Trst
Med pohodniki smo se večkrat pogovarjali o podvigu skupine 

ižanskih upokojencev, ki se je lanskega avgusta odpravila peš na 
morje, in se spraševali, ali naj pohod ponovimo tudi za letos. Bili 
smo zelo veseli, ko smo v programu pohodov in drugih dejavnosti 
Planinskega društva Krim v spomladanskem delu zagledali: Peš po 
Jakobovi poti od Ljubljane do Trsta.

V ranem jutru, nekaj po šesti 
uri v soboto, 11. aprila 2015, smo 
se srečali pri cerkvi sv. Jakoba v 
Ljubljani. Z vodjo odprave Jankom 
Purkatom smo se na pot podali še 
Klara, Marija, Simona, Tončka S., 
Tončka J., Franc, Blaž in Zvonka. 
Jakobova pot je označena z zna-
čilnimi rumenimi školjkami in 
vodi od cerkve najprej na Prule, 
po Opekarski cesti, za Murglami 
in dalje proti Notranjim Goricam. 
Tu smo imeli prvi postanek za  
kavico in malico. Pridružil se nam 
je še Milan. Potem smo zakora-
kali na Barje in mimo Bevk prišli 
do cerkve sv. Jakoba na Blatni 
Brezovici, kjer smo si v Romarsko 
listino pritisnili prvi pečat. Še 
mimo Sinje Gorice in že smo bili 
na Vrhniki, kjer smo si privoščili 
pozno kosilo. Okrepčani smo se 
napotili mimo cerkve sv. Trojice 
v dolino rečice Bele, se na kratko 
ustavili pri Starem Malnu in se čez 
Strmco napotili proti cilju prvega 
dne Zapolje pred Logatcem. Prvi 
dan smo prehodili 37 km, tudi 
vzponov se je nabralo za 435 m. 
V hostlu so nas namestili v veliko 
sobo, kjer si je vsak našel svoje 
ležišče. Povečerjali smo zaloge iz 
nahrbtnika, se osvežili in oskrbeli 
žulje. Za utrujene noge in ramena 
pa je poskrbela Marija, ki je imela 
na zalogi več zeliščnih pripravkov 
za blaženje bolečin. Verjemite, da 
smo hitro zaspali.

V nedeljo zjutraj smo se po obil-
nem zajtrku napotili v Logatec, v 
Mercatorju obnovili zaloge hrane 
in še ujeli del nedeljske maše. Za 
Logatcem se je začela pot dviga-
ti do Kališča, potem pa smo se 
spustili na Planinsko polje, ki ga 
najbolj poznamo zaradi lansko-
letnih poplav. Unica je tudi letos 
že pokazala zobe, občutili smo jo 
tudi mi, saj smo namesto velikega 
ovinka raje prebredli poplavljeni 
del ceste. Po obvestilu lokalnega 
vodnika naj bi bila voda visoka 
do kolen. Ko smo prišli do popla-
vljenega cestišča, smo se sezuli, 
slekli hlače in pogumno stopili v 
mrzlo vodo. Želeli smo čim prej  
na drugo stran, le Klari in Mariji 

se ni prav nič mudilo. To se jima 
je obrestovalo, saj je prišel nekdo 
s štirikolesnikom in vsako posebej 
suho prepeljal čez vodno oviro. 
Prvi je bil čez seveda Janko, ki se 
je mimogrede še okopal. Posedli 
smo v travo, kjer se je še videlo, 
da je bila še nedavno pod vodo, si 
posušili noge, se oblekli in nada-
ljevali pot. Postanek smo izkoristili 
še za malico. Mimo Jakovice, Laz 
smo prišli do Planine, kjer smo si 
natočili vode in pot nadaljevali 
proti Planinski gori. Velik del poti 
nas je spremljala pesem kukavi-
ce, ki so jo nekateri slišali prvič v 
tej pomladi. Po kratkem postanku 
pri Marijini cerkvi smo se spustili 
do Studenega in mimo Belskega 
prišli v Bukovje, kjer je prijazna 
prodajalka samo za nas odprla 
trgovino, čeprav je bilo v nedeljo 
popoldne.

Čakal nas je samo še košček poti 
do Predjame, kjer smo imeli dogo-
vorjeno prenočišče. Ta dan smo 
prehodili 31 km, vzpona pa je bilo 
815 m. Po večerji smo se namestili 
v sobah, ponovili večerni obred 
in utrujeni 
kmalu zaspa-
li.

Z b u d i l i 
smo se v 
lepo, hladno 
jutro. Po zajtr-
ku smo nada-
ljevali pot. Na 
osojni strani 
smo na travi 
videli slano. V 
Stranah smo 
se ustavili pri 
starih zašči-
tenih tisah. 
Starejša, ki 
ima obseg 
kar 420 cm, 
naj bi bila po 
legendi še 
iz časov sv. 
H i e r o n i m a 
( 3 4 7 – 4 2 0 ) . 
Prvi je njeno 
starost leta 
1860 ocenil 
Karl Dežman, 

ki ga poznamo zaradi izkopava-
nja kolišč na Ljubljanskem barju. 
Njegova ocena je bila 952 let. 
Poznejša raziskovanja so pokaza-
la, da je stara 540 let, mlajša z 
obsegom 211 cm pa naj bi bila 
stara 220 let.

Pri Velikem Ubeljskim smo se 
približali avtocesti, potem pa smo 
se povzpeli na pobočje Nanosa, 
kjer smo po mehki gozdni poti 
imeli srečo, da smo se povsem 
približali srni, ki je stala ob poti 
in se sploh ni zmenila za nas. Pri 
Hraščah smo se spustili pod avto-
cesto in se po stari cesti napotili 
do Podnanosa.

V prijetnem lokalu smo si pri-
voščili enolončnico in malo pose-
deli, ker nas je le nekaj kilometrov 
ločilo od Podrage, našega pone-
deljkovega cilja. V Podragi smo 
poiskali župnišče, ki ima prostor 
za prenočevanje romarjev. Tretji 
dan smo prehodili 23 km, ob 515 
m vzpona.

V župnišču smo imeli organi-
zirano samo spanje, za kar smo 
potrebovali spalne vreče, ki jih je 
vodja že prej dostavil tja. Večerjo 
smo si morali priskrbeti sami. Pa 
so naši fantje narezali sir in sala-
mo, ki so jo spotoma kupili, pri 
vaščanih pa so priskrbeli tudi vina. 
Tako smo doživeli pravo malo 
zabavo. Pri prenočevanju se nam 

je pridružila pohodnica z Nove 
Zelandije, ki je hodila po Jakobovi 
poti v obratni smeri, torej iz Trsta 
v Ljubljano.

V torek nas je čakala dolga pot 
do Trsta, zato smo vstali že ob 
svitu. Uredili smo se, pozajtrkova-
li, prijazna vaščanka pa nam je že 
ob 6. uri skuhala lonec kave. Začel 
se je vzpon na Štjak in potem 
spust v dolino pod njim. Ob stezi 
smo smukali divje šparglje in se 
kar takoj sladkali z njimi. Ponovno 
smo se vzpenjali na Avber in 
nadaljevali pot proti Tomaju. Tam 
smo si privoščili enolončnico, ki ji 
je sledila še sladica. Malo čudno 
so nas gledali le, ker smo večino-
ma pili vodo. Pot smo nadaljevali s 
pogledom na Repentabor in pov-
sem neopazno prestopili mejo z 
Italijo. Kmalu smo bili na Občinah 
in že je bil pred nami Trst. Vendar 
se je pot do našega cilja cerkve 
sv. Jakoba še kar vlekla. Posebno 

Tako smo bili videti po prihodu v Predjamo po dveh dneh hoje oziroma na polovici poti. 
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utrujajoča je bila pot po asfaltu 
v središče mesta. Okrog  16. ure 
smo bili končno na cilju. Pred cer-
kvijo nas je že čakala Tončkina 
svakinja, posneli smo nekaj foto-
grafij in se z avtobusom odpeljali 
do glavne postaje, da bi se s tram-
vajem odpeljali do Opčin, kjer naj 
nas bi pričakali svojci za prevoz 
domov. Zadnji dan smo prehodili 
34 km, z vzponi 925 m. 

Skupno smo prehodili 125 km, 
2.700 višinskih metrov vzpona 
in 3.000 višinskih metrov spusta. 
Skupaj smo preživeli doživetij 
polne štiri dneve. Bili smo utruje-
ni, nekateri ožuljeni, dobre volje 
pa nam ni zmanjkalo. Znali smo 

se pošaliti na svoj račun, čeprav 
smo bili kar pisana druščina tudi 
starostno. Najmlajši je imel 27 let, 
najstarejša skoraj 70. Tudi tem za 
pogovore nam ni zmanjkalo, saj 
smo spoznavali drevesa in zelišča, 
tudi zdravilne in strupene. Dobro 
smo se ujeli in že načrtujemo 
naslednje podvige. Hvaležni smo 
Janku za odlično organizacijo in 
vodstvo, saj nas je potrpežljivo 
vodil po poteh, ki bi jih sam s 
svojo kondicijo gotovo prehodil v 
pol krajšem času.

Tončka Jeraj
Foto: Janko Purkat

Na pohodu Po medvedovih stopinjah
Dne 25. 4. 2015 so Občina Kočevje in Turistično društvo Brezpotja 

v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, območna enota 
Kočevje, pripravili 2. vzdržljivostni pohod Po medvedovih stopi-
njah skozi mogočne gozdove Kočevskega Roga.

Vabilo na pohod je prejel tudi 
ZGS, KE Škofljica. Poklical sem 
Janka Purkata in akcija je stekla. 
Pet članov, ki smo nedavno tega 
prehodili Jakobovo pešpot od 
Ljubljane do Trsta, se nas je odlo-
čilo, da opravimo tudi ta pohod. 
Start pohoda je bil pri penzionu 
Tušek jezero v Kočevju od 4.30 do 
6. ure, po predhodni prijavi, cilj pa 
je bil do 20. ure na izhodišču iste 
lokacije. 

Za vodjo pohoda je naša skupi-
na izbrala med nami najbolj izku-
šenega pohodnika Janka Purkata, 
kateri je v svoj GPS preko organi-
zacijske spletne strani vnesel sled. 
Na izhodiščni točki smo opravili 
vse formalnosti že ob 4.15 uri, ob 
4.30 pa smo se podali s svetilkami, 
kartami in GPS v temno megleno 
jutro. Kljub dobro označeni peš-
poti (pot je označena z zeleno 
medvedjo šapo na beli podlagi) 
sta nam bila v veliko pomoč GPS 
in preudarna hoja.

Pot nas je peljala mimo 
Željnskih jam, v katerih so v pra-
davnini ledenodobni lovci vkrca-
li prvi ogenj v zavetju jamskega 
vhoda. Ko se je začelo daniti, smo 
prispeli v gozdni rezervat Pugled 
– Žiben. Videli smo pričevanje 
opuščene kulturne krajine, ki jo je 
človek kar nekaj stoletij obdeloval 
in negoval, v 2. svetovni vojni pa 
zapustil. O nekdanjih kočevskih 
vaseh pričajo porušeni zidovi, 
vodnjaki in visokodebelna dreve-
sa sadovnjakov. 

Roška žaga je bila osrednja 
točka naše poti, na kateri smo 
pojedli topel obrok in sprejeli 
odločitev, da nadaljujemo tudi 
drugi del poti.

Pot nas je vodila skozi gozdni 
rezervat Rog, zavarovano obmo-
čje mogočnih jelovo-bukovih 
gozdov. Tako smo prispeli v pra-
gozd Rajhenavski Rog, kjer še 
nikoli ni pela sekira ali motorna 
žaga, narava pa tu že tisočletja 
nemoteno uveljavlja svoje zako-
ne. Stik s pradavnino v tišini pod 

stoletnimi orjaki – nenavadnost 
trhležev nas je očarala in prevzela. 

Na gozdni cesti smo ugledali 
tablo, ki je označevala eno naj-
debelejših jelk v Sloveniji, kraljico 
Roga z višino 50 m in prsnega 
premera 160 m. 

Ob prihodu do rezervata 
Prelesnikova koliševka smo kljub 
vztrajni hoji ugotovili, da nam 
zmanjkuje časa, zato smo si samo 
bežno pogledali lepote in značil-
nosti tega mrazišča.

Končno smo prispeli do vasi 
Onek skozi katero pelje asfaltna 
cesta. Veseli smo bili, ker smo bili 
z mislimi že na cilju. Kmalu smo 
ugotovili, da je za naše utrujene 
in otečene podplate asfalt prava 

muka. Hodili smo po makadamski 
bankini, kar je bilo mnogo manj 
boleče.

Na cilj smo prispeli le 10 min 
pred 20. uro. GPS pa je pokazal 63 
prehojenih km in 2.100 prehojene 
višinske razlike. Ob prihodu na 
cilj smo si vsi prispeli pohodniki 
čestitali in si zaploskali. Od 150 
prijavljenih nas je na končni cilj 
prispelo le okoli 50.

Da smo dosegli cilj, se moramo 
zahvaliti dobri pripravi in disci-
plinirani hoji, dobremu vodenju 
in predvsem dobremu vzdušju v 
naši ekipi.

Milan Podlogar,
PD Krim

Ekipa PD Krim Foto: Blaž Kranjc

Na cilju
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Hokej, to je moje življenje!
Med mnogimi športnimi panogami, v katerih se občani Občine 

Ig udejstvujejo, je tudi hokej. Vendar o njem nekoliko manj govo-
rimo, čeprav je slovenska reprezentanca zadnje čase vedno bolj 
prepoznavna na hokejskem zemljevidu, saj se kot majhna država 
zelo konkurenčno predstavlja in dosega zavidanja vredne rezultate 
na olimpijskih in svetovnih prvenstvih. Naši najbolj prepoznavni 
hokejski zvezdi sta Anže Kopitar in Jan Muršak, ki igrata v najve-
čjih hokejskih ligah na svetu, to je ameriška NHL (National Hockey 
League) in evroazijska KHL (Kontinental Hockey League).

Tudi otroci se skozi športne 
dejavnosti v vrtcih in šolah nav-
dušujejo za športe in sanjajo, kako 
bodo postali podobni svojim 
vzornikom ali zvezdam tega ali 
onega športa. Sanje so dovoljene, 
kajti le tako si vsak lahko postavi 
svoj cilj in tudi pot do njega.

Tako je razmišljal tudi naš občan 
Matej Petretič (12 let) iz Škrilj. Že 
pri treh letih, ko je prvič gledal 
hokejske tekme po televiziji, si je 
želel iti na drsalke. Njegov oče, 
ki je tudi včasih igral hokej, ga je 
prepričal, da naj še malo počaka, 
saj je bilo prezgodaj. Pri 5 letih pa 
je bilo čakanja konec in so Mateja 
vpisali v takrat najbližnji hokejski 
klub Alfa na Vevčah, kjer je bil 
eno leto. Nato je pet let treniral v 
Slaviji junior v Zalogu, zadnji dve 

leti pa igra za HK MK Bled, kjer so 
v letu 2014 zasedli 3. mesto na 
državnem prvenstvu v svoji kate-
goriji. Letos, konec marca, pa so z 
ekipo HK MK Bled, selekcijo U-12 
postali tudi državni prvaki. 

To mu pomeni največ, kajti 
spoznanje, da si lahko vedno 
boljši, je dobil prav s to lovori-
ko. Pozabljena so vsa leta trde-
ga dela, treningov, ko preživi več 
kot 300 dni v letu na ledu, ko 
se udeležuje turnirjev doma in 
po Evropi (Švica, Češka, Slovaška, 
Madžarska, Avstrija, Nemčija …), 
ko obiskuje poletne kampe hoke-
ja, kjer dopolnjuje svoje znanje … 
Vsako leto je več vsega, tako da za 
morje ostane mogoče kak teden, 
pa še tam je treba vsak dan treni-
rati in vzdrževati kondicijo. 

Ko se vsako leto začne sezona 
v septembru, so vsi vikendi zase-
deni za tekme državnega prven-
stva. Igra tudi za selekcijo do 14 
let. Velikokrat odpade možnost za 
prosti čas, odpadejo rojstni dnevi 
in druženja s prijatelji. Ob tem 
pa še šola, ki ravno tako zahteva 
vsako leto več učenja in nalog. 
Ravno ob teh mu pride prav lese-
na deska za valjanje testa od stare 
mame, na kateri piše naloge in se 
uči kar v avtu. Vsak trening mu 
vzame okoli 4 ure odsotnosti od 
doma. Doma na dvorišču pa je 
postavljen še gol, ki prav tako ne 
sme samevati!

Med hokejisti je znano razmi-
šljanje, ki pravi: »Hokej je moje 
življenje, to je naše življenje, tistih, 
ki vemo, kaj je hokej. Kaj vedo 
drugi o udarcih in bolečinah, ki 
jih ob tem prenašaš, o stresu in 
živcih, ki ti ne pustijo mirnega 
spanca večer pred tekmo? Kaj 
vedo o nervozi, ko čakaš na klopi? 
Kaj vedo o tem, kako je dobiti ali 
izgubiti tekmo v zadnjih sekun-
dah? Kaj vedo, o čem razmišljaš 
20 minut pred tekmo? Ali vedo, 
kako rad imaš ta šport, igrišče, 

tribune, 4 soigralce, 5 nasprotni-
kov, ljudi, ki te podpirajo, ljudi, ki 
ti nasprotujejo, en pak, en klub? 
Za vsakim hokejistom je mlad ost 
polna odrekanj, garanja, zato, da 
bi živel s HOKEJEM in igral svojo 
najljubšo igro!«

Matej, le tako naprej, uživaj v 
tej svoji najljubši igri, naj te tvoje 
sanje ne zapustijo in uspehi bodo 
tu.

 Zuhra Jovanovič
Foto: domači arhiv

IškAAdventure trek 2015
Letos, tokrat že tretjič, gostimo pohodniško orientacijsko pri-

reditev, ki je ena od sedmih tekem, ki štejejo za točke v Slovenski 
treking ligi 2015 (www.treking.si). Prireditev bo potekala v soboto, 
5. septembra 2015, pred Domom borcev in mladine v Zapotoku. 

Vse pohodniško orientacijske 
trase bodo speljane v Mokrškem 
pogorju in njegovi bližnji okolici. 
Namen pohodniško orientacijskih 
prireditev je doživljajska izkušnja 
pohodništva na različnih hribovi-
tih predelih Slovenije. Udeleženci 
se pomerijo v vzdržljivosti in iznaj-
dljivosti na dveh različno dolgih 
progah, neoznačeni in prven-
stveni pohodni trasi z nabiranjem 
kontrolnih točk in izvajanjem 
morebitnih nalog presenečenja. 

Za širši krog udeležencev bo 
zanimiva krajša netekmovalna 
aktivna kategorija, ki je primer-
na tudi kot zanimivo družinsko 
doživetje v naravi. Za vse, ki pa 
niste čisto nič vešči v orientaci-
ji in bi se želeli kaj naučiti, pa 
bomo pri tej kategoriji poskrbeli 
tudi za vodnika orientacista, ki 

vas bo med iskanjem točk nad-
ziral in naučil osnov orientaci-
je ter vam pomagal pri iskanju 
posameznih točk. Skratka idealna 
priložnost za aktivnosti v naravi, 
povezane z učenjem orientacije. 
Letošnja zanimivost je, da bomo 
prvič postavili tudi progo kate-
gorije trail, ki je označena, zato ni 
potrebno znanje orientacije.

Organizatorji prireditve 
IškAAdventure in PD Krim z lokal-
nim TD Kurešček vam obljublja-
mo, da bomo poskrbeli za pester 
spremljevalni program, kjer se bo 
možno po končanem aktivnem 
delu v naravi pozabavati, druži-
ti ter kupiti domače lokalne in 
naravne izdelke. Več informacij 
na www.iskAAdventure.si, info@
iskAAdventure.si ali na 041/638-
616.

Boštjan Gačnik,
IskAAdventure in PD Krim

Matej s pokalom

Z lanskoletnega tekmovanja
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Plezanje v Zapotoku
V plezalni dvorani RTC Zapotok 

se poleg otrok že skoraj vso sezo-
no zbirajo malo starejši ljubitelji 
športnega plezanja – rekreativ-
ci, ki pridno plezajo in se druži-
jo. Večinoma so to starši otrok, 
ki obiskujejo plezalno sekcijo, 
nekateri pa so tudi drugi. Čeprav 
nimajo svojega trenerja, kar lepo 
napredujejo v svojem plezalnem 
znanju. Med samimi rekreativci 
je prišla ideja, da bi organizirali 
mesečno petkovo srečanje vseh 
starejših ljubiteljev športnega ple-
zanja naše občine. V petek, 17. 4. 
2015, smo tako organizirali prvo 
tako srečanje in pripravili tudi 

manjšo plezalno tekmo. Plezali so 
štiri smeri, vsi plezalci so upo-
rabili vse svoje znanje pri pre-
magovanju kar zahtevnih smeri,  
po tekmi pa v RTC Zapotok tudi 
malo poklepetali ter naredili nove 
načrte v novi plezalni sezoni, ki 
se bo začela v mesecu oktobru. 
Ker se je zaradi lepega vremena 
začela sezona plezanja v naravnih 
plezališčih, vabimo vse, da se nam 
pridružite jeseni.

Vito Čehovin,
Plezalna sekcija,

Društvo Zapotok

Vabljeni na

Koščev izlet  
na Iški morost

v petek, 29. maja 2015, ob 20. uri. 
Vodi Željko Šalamun.

Še niste videli kosca? Nič zato, le redki ga vidijo, lahko pa na 
večernem izletu v Naravni rezervat Iški morost na Ljubljan-
skem barju slišite njegovo petje. Med sprehodom po krožni 
učni poti bomo prisluhnili tudi drugim vrstam ptic, ki pojejo 
in se oglašajo v večernem času. Skoraj gotovo bomo slišali 
glasno petje slavca, oponašanje močvirske trstnice, morda 
pa tudi enakomerno petje rečnega cvrčalca in kobiličarja. Do-
bimo se ob 20.00 na mostu čez reko Iško med Brestom in 
Tomišljem. Za obisk priporočamo pohodno obutev, ob dežju 
pa tudi škornje. Prijave in informacije na številki 01/426-58-
75 (vsak delavnik med 9.00 in 15.00) ali elektronskem naslo-
vu zeljko.salamun@dopps.si.

Soorganizator izleta PD Krim

Gobarsko mikološko društvo Ig
vabi vse člane in občane na
strokovno predavanje

STRUPENE GOBE IN 
ZASTRUPITVE

v torek, 26. maja,  
ob 19. uri
v sejni dvorani  
Centra Ig.
Predavala bo vrhunska 
strokovnjakinja in poznavalka 
gob Veronika Tratnik.

Dobrodošli!

Oglašujte v Mostiščarju
Vabimo vse ižanske podjetnike in obrtnike, da se z oglasom 
predstavijo v Mostiščarju. Postanite prepoznavni − glasilo 
Mostiščar brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Ig. 
Ugodne cene oglasov, že od 40 evrov dalje.  
Oglas vam brezplačno oblikujemo.
Informacije na: mostiscar@obcina-ig.si

Uredništvo Mostiščarja
Najboljši plezalci rekreativci Foto: Vito Čehovin

Teniška šola Chuck Mal
Teniška šola Chuck Mal že tretje 

leto zapored odpira svoja vrata 
na igrišču na Golem. Vabljeni vsi, 
ki radi vihtite loparje, od najmlaj-
ših naprej. Letos uradno začne-
mo vadbe v soboto, 30. maja, 
ko bomo na dnevu odprtih vrat, 

brezplačno seveda, pokazali, kako 
je videti teniški trening.

Več informacij na:  
info@chuckmal.si ali  
martinlunder@gmail.com ali 
040/418-676.

Martin Lunder 

Vadba v teniški šoli se začne konec maja. 
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DELAVNICA V NARAVI Z 
DARIOM CORTESEJEM,

poznavalcem užitnih divjih rastlin in  
avtorjem več 'divjih' knjig 

nedelja, 7. junij 2015, ob 9. uri, 
RTC Zapotok

Na delavnici se bomo seznanili s pogostimi divjimi 
rastlinami, ki jih lahko uporabljamo v prehrani in 

ki prav zdaj rastejo v okolici Kureščka.
Kako jih pripravimo, na kaj moramo paziti pri 
nabiranju, kakšna je njihova prehranska moč  

– vse to in še kaj bo tema delavnice.

Prispevek za delavnico je za člane Društva 
Zapotok 25 € na osebo, za nečlane 27 €. 

Za otroke je delavnica brezplačna.

Obvezne prijave do zasedenosti mest  
sporočite najpozneje do 3. junija 2015 na  

tel. št. 041/222-312 (Darja).

Vabljeni v svet divjih rastlin!

Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

Ig z okolico je v obdobju priprav na osamosvojitev 
in osamosvojitveno vojno odigral pomembno 
vlogo. 2. junija 1991 je v današnjem Centru za 
zaščito in izobraževanje, tedaj Učnem centru 510 
na Igu, prisegla prva generacija Slovenske vojske.
Območni odbor Združenja VSO Velike Lašče, 
Škofljica, Ig vabi ob obletnici tega dogodka na

POGOVORNI VEČER
v torek, 2. junija 2015,  

ob 20.00 v dvorani Centra Ig.
V pogovoru bodo sodelovali načelnik 

Generalštaba SV,  generalmajor dr. Andrej 
Osterman, polkovnik Branko Podbrežnik in 

podpolkovnik Igor Šepec.

V programu bo sodeloval Mladinski pevski zbor 
VSO Triglav Ig.

Vabljeni!

Člane Planinskega drustva Krim ter  
druge ljubitelje narave in ptic

vabimo na

vodeno spoznavanje in 
opazovanje ptic,

in sicer v soboto, 13. 6. 2015,  
ob 7. uri zjutraj

pri Velikem ribniku v Dragi.

Daljnogled in malica iz nahrbtnika dobrodošla.
Izlet bo trajal približno 2 uri, zato je primeren 

tudi za družine z otroki.
Če bo dež, izlet odpade.

Lepo vabljeni!

Naravovarstveni odsek  
Planinskega društva Krim
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Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

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

Akcija pomoči pri nakupu šolskih 
potrebščin 2015

Vse prosilce, ki bi želeli pomoč pri nakupu šolskih potrebščin za 
osnovnošolce in srednješolce v šolskem letu 2015/2016, obveščamo, 
da lahko dodatne informacije v zvezi s tem dobijo vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.

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

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 

VABIMO VAS NA  

DAN PIJAVE GORICE!
PREDVEČER

sobota, 23. maj, ob 19. uri v Skednju
Koncert Ustvari si pesem, pojejo Čotove pevke,

gostje: Kvartet Adijo iz Ljubljane bo zapel nekaj dalmatinskih 
pesmi.

Koncert bo spremljala fotografska razstava 
Ustvari si sliko.

OSREDNJA PRIREDITEV

 nedelja, 24. maj, ob 15. uri pred Skednjem

Prikaz razvoja kovaške obrti 
od srednjega veka do danes

S pesmijo v pomlad, poje MePZ Češnje

Za pijačo in jedačo je poskrbljeno!
Zaradi varnosti bo Gasilska cesta (od Želimeljske ceste do 

gasilskega doma) v času prireditve zaprta, predvidoma med 
15. in 22. uro. Za potrpljenje se zahvaljujemo sokrajanom z 

Gasilske ulice.

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Cenik oglasnega prostora v Mostiščarju
Tip oglasa Velikost Cena z DDV

Oglas – cela stran čb
Oglas – cela stran barvni 19 cm x 27 cm 240 €

360 €

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

200 €

Oglas – tretjina strani čb 19 cm x 9 cm 90 €

Oglas – četrtina strani čb 9 cm x 13 cm 75 €

Oglas – osmina strani čb 9 cm x 6,5 cm 40 €

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je četrtek, 4. junij. 

Junijska številka Mostiščarja bo predvidoma izšla 19. 6. 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.

Organizatorje prireditev opominjamo, da bo to zadnja številka,  
v kateri lahko najavijo svoje poletne prireditve,  

saj julija in avgusta Mostiščar ne izide.
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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

FLANŠA - kolobarjasta plošča na koncu cevi za povezavo z drugo cevjo, prirobnica, IRIG - naselje med Novim Sadom 
in Rumo v Sremu, KALIDASA - indijski književnik iz 5. stoletja, znan po drami Šakuntala
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ZAHVALA 
ANTON DEBEVEC
(1934−2015)

Ob izgubi očeta, dedija in tasta se zahvaljujemo g. Koširju za 
poslovilni obred, gasilcem z Golega in iz Škrilja za spremstvo, 
ge. Rozi Virant za pripravo vežice ter zdravnici ge. Štefančič, ki 
je vsa leta skrbela za njegovo zdravje. 
Zahvaljujemo pa se tudi vsem sosedom in prijateljem za daro-
vane maše in izrečena sožalja. 

Vsi njegovi

V sobi nikogar ni, 
tam le prazen stol stoji, 
a le kje si ti?
Tvoja duša v nebesih je, 
saj si za vse storil prav vse.
Tvoje telo pa v grobu je
in strmi v ducat luči.
Barbara

ZAHVALA
Le štiri dni po 88. rojstnem dnevu nas je zapustil naš dragi oče, 
stari ata in pradedek

JAKOB LIKOVIČ
z Gornjega Iga. 

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom 
in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrazili 
sožalje ter darovali za svete maše, cvetje in sveče.
Posebna zahvala zdravnici dr. Mariji Štefančič Gašperšič, nego-
valki ge. Jožici Drobnič in patronažni sestri ge. Mateji. 
Iskrena zahvala g. župniku mag. Jožetu Pozdercu in g. škofu dr. 
Petru Štumpfu za izrečene ganljive poslovilne besede. 
Hvala ge. Silvi Dolinšek za pripravo vežice, pevskemu zboru, 
fotografinji in pogrebnemu zavodu Vrhovec. 

Vsi njegovi

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Samo daleč, daleč je …
M. Kačič

ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je zapustila naša 
draga mama, tašča in babica 

MARIJA ŠTEBLJAJ 
iz Škrilj. 

Iskrena hvala vsem sorodnikom in vaščanom za izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče. Posebna zahvala gre družini 
Možina za vso nesebično pomoč. Hvala patronažni sestri in 
negovalki. Hvala Marini Plantan in Maji Glinšek za poslovilne 
besede. Hvala vsem gasilcem Prostovoljnega gasilskega 
društva Škrilje in Golo. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni

 Še vedno čutim na koncih  
prstov njen zadnji utrip,  
utrip srca, ki je mojemu srcu dalo prvi utrip  
in je bilo do zadnjega diha  
manj zase ko zame.  
Do zadnjega hipa, ko sem spoznal:  
nimam več mame.  
T. Kuntner

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi naše ljube mame, babice, tašče, 
sestre, svakinje, tete, prijateljice in dobre sosede

CECILIJE JUH
(1927–2015)
se želimo iskreno zahvaliti vsem vam, ki ste nam ob žalostnih 
trenutkih stali ob strani in čutili z nami. Hvala vam za vsak lju-
beč stisk roke in iskrene besede sožalja. Iskrena hvala Nevrolo-
ški kliniki Ljubljana za paliativno nego v zadnjih dneh njenega 
življenja. Prisrčna zahvala gospodu župniku Jožetu Pozdercu 
za pogrebni obred in izbrane besede tolažbe ter župnijskemu 
zboru za občutno zapete pesmi.
Hvala gospe Silvi Dolinšek in pogrebnemu zavodu Vrhovec za 
opravljene pogrebne storitve. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti, darovali za svete maše, cvetje, sveče in 
denarne prispevke.

Vsi njeni 

Cvetličarna Grdadolnik  
Gasilska ulica 10, Ig 
gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure
V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke
Vabljeni tudi v Vrtnarijo Grdadolnik  
na Ižanski cesti 320!
gsm vrtnarije: 041/694-244

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

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

spremstvu

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

 01 75 51 437
 041 637 617, 031 637 617

suzana.vrhovec@gmail.com

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



Prve deklamacije prvošolcev v angleškem jeziku

Ana, Eva in Zoja so zapele Hudo mravljico.

Sedmošolci so se izkazali v znanju nemškega jezika.

Gaja in Lana sta predstavili aktivnosti v pravljičnem krožku.

Primož Suhodolčan: Vitez brez krave (2. a)

Kako nastane knjiga? (učenci 5. razreda)

Jezikovna tržnica in nastop učencev 9. razreda

Neža in Enej iz Iške vasi zelo rada bereta.
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Na prireditvi se bodo predstavili harmonikarji domače občine, sosednjih 
občin ter drugod iz Slovenije. Poleg harmonikarjev pa bomo prisluhnili 
tudi drugim skupinam in še kakšno presenečenje vas čaka.
Po končanem srečanju bo sledilo družabno srečanje, kjer 
bodo za dobro voljo in veselo razpoloženje poskrbeli kar sami  
harmonikarji in ansambel Ponos.
Da pa ne boste ne lačni in ne žejni, bodo poskrbeli člani Turističnega 
društva Krim.
Če želite sodelovati in zaigrati na našem srečanju, pokličite na 
031/794-919 (Darja Modic).
Prijavite se lahko do sobote,  
13. junija 2015.

Pridite, ne bo vam žal.

Turistično društvo Krim
v sklopu praznovanja 20-letnice Občine Ig

vabi na

16. SREČANJE HARMONIKARJEV

PODKRIMKA 2015,
ki bo v nedeljo,  
14. junija 2015,  
ob 15. uri 
na hipodromu 
Vrbljene.


