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Spoštovani bralci in bralke!
Za vas smo pripravili 

prvo letošnjo številko 
Mostiščarja z nekaj pre-

teklih, še praznično obarvanih 
novic do napovedi prihajajo-
čih dogodkov – od večjih prvi 
sledi Podkrimski pustni kar-
neval, ki bo središče Iga zavzel 
na pustno soboto, 25. febru-
arja. Društva pa ne spreglejte 
Uradnih objav, kjer občina ob-
javlja kar sedem javnih razpi-
sov za razdelitev proračunskih 
sredstev. Vrtec Ig vabi k vpisu 
novincev v naslednjem šol-
skem letu. 

Letos nam  zima ni nanes-
la veliko snega, vendar se 
je zaradi nizkih temperatur 
obdržal kar dolgo. V rubriki 
Vaški sveti preberite, kako so 
ga izkoristili na Golem. Pod 
Krimom se je veliko dogajalo 
decembra, ko so na ogled mdr. 

postavili jaslice v naravni ve-
likosti. Januarja pa so imeli 
v Tomišlju farno žegnanje ob 
prazniku sv. Antona Puščavni-
ka, ki se tradicionalno konča z 
licitacijo krač. 

Za nami je kulturni pra-
znik – ljubiteljska kultura je 
v naši občini zelo prisotna, 
najbolj razširjeno je zagotovo 
zborovsko petje, kar dokazu-
jejo tudi novice v naši rubriki 
Kultura. Tam tokrat izveste, s 
kakšnim imenom bo odslej de-
loval Ženski pevski zbor, kdaj 
bo občinska revija pevskih 
zborov, o čem je tekla beseda 
na decembrskem in januar-
skem Govekarjevem večeru 
ter še kaj. 

Pridno pišejo tudi naši naj-
mlajši avtorji, osnovnošolci 
– tokrat več prispevkov, pove-
zanih s problematiko odpad-

kov (OŠ Ig je namreč tudi t. i. 
Ekošola). Javlja se tudi nekaj 
skupin iz Vrtca Ig, taborniki, z 
osnovnošolci aktivno sodeluje 
tudi Krajinski park Ljubljan-
sko barje. Zanimiv in pesni-
ško obarvan prispevek so nam 
poslali s Svobodne waldorfske 
šole Kurešček. 

Čeprav bi mislili, da zima 
ni najprimernejši čas za poho-

de, se jih je zvrstilo kar nekaj, 
večina že tradicionalnih – od 
božičnega nočnega pohoda na 
Planinco do Stojkovega poho-
da. Konec februarja pa ste lju-
bitelji organiziranih pohodov 
vabljeni na Matijev nočni po-
hod na Krim.

Prijetno branje vam želimo!

Uredništvo Mostiščarja

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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 17. februar 2017

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

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

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu.  
Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti opremljeni s podpisom avtorja.
Občinsko glasilo Mostiščar z občasno prilogo Uradne objave izdajatelja Občine Ig je na podlagi Zakona o medijih  
(Uradni list RS, št. 35/2001) vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 354.
ISSN 2350-4412 Mostiščar (tiskana izdaja), ISSN 2536-4111 Mostiščar (spletna izdaja) 

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

Rok za naslednjo številko
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja 
je četrtek, 23. februar. Marca bo Mostiščar predvidoma izšel 
10. v mesecu. 
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:  
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:  
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo  
zagotoviti objave.

Koledar izdaj Mostiščarja v letu 2017
Mesec Rok za oddajo prispevkov Predviden izid 
Marec 23. 2. 2017 10. 3. 2017 
April 30. 3. 2017 14. 4. 2017
Maj 4. 5. 2017 19. 5. 2017
Junij 1. 6. 2017 16. 6. 2017
Julij Mostiščar ne izide. 
Avgust Mostiščar ne izide.
September 29. 8. 2017 13. 9. 2017 
Oktober 28. 9. 2017 13. 10. 2017
November 7. 11. 2017 22. 11. 2017 
December 30. 11. 2017 15. 12. 2017

Datumi so okvirni, zato spremljajte tudi aktualne mesečne podat-
ke o predvidenih rokih izdaje na spletni strani in v Mostiščarju.

Uredništvo Mostiščarja

Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba: 
041/408-407
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

Zbirni center – zimski delovni čas
Zbirni center Matena je od meseca novembra do 
predvidoma meseca aprila odprt ob sredah od 
9.00 do 13.00 ter od 14.00 do 17.00 (če je ta dan 
praznik, bo zbirni center zaprt).
Prosimo za razumevanje.
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 NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Občina Ig z Ministrstvom za obrambo 
usklajuje zemljiškoknjižno stanje

Ministrica za obrambo 
Andreja Katič in žu-
pan Občine Ig Janez 

Cimperman sta 9. januarja 
na ministrstvu podpisala po-
godbo o uskladitvi zemljiško- 
knjižnega stanja za nepremič-
nine v katastrski občini Ig in 
pismo o nameri.

S podpisom pogodbe o 

uskladitvi zemljiškoknjižnega 
stanja in priznanju lastninske 
pravice bo Ministrstvu za ob-
rambo kot dejanskemu lastni-
ku omogočen vpis lastninske 
pravice v zemljiško knjigo na 
vseh odprtih parcelah Izobra-
ževalnega centra Ig, eni od 
najpomembnejših lokacij sis-
tema civilne zaščite.

S podpisom pisma o nameri 
ministrstvo soglaša z delnim 
prenosom zemljišča za potre-
be Prostovoljnega gasilskega 
društva Ig in brezplačnim pre-
nosom petih parcel v skupni 
površini 2.373 m2 na zakon-
sko predpisan način. Občina 
Ig bo za potrebe ministrstva 
pridobila in prenesla parcele v 
skupni površini 2.153 m2 na za-
konsko predpisan način. Mini-
strstvo in občina želita zaveze 
podpisanega pisma o nameri 
uresničiti v letošnjem letu.

Tako ministrica za obrambo 
Andreja Katič kot župan Obči-
ne Ig Janez Cimperman sta ob 
podpisu izrazila zadovoljstvo, 
saj podpis pomeni ureditev  
zemljiškoknjižnega stanja po 
20 letih pogovorov.

S tem podpisoma pogodbe 
in pisma o nameri se končuje 
spor iz leta 1994, ko je bila z 

Mestom Ljubljana in Ministr-
stvom za obrambo sklenjena 
menjalna pogodba. Urejanje 
zemljiškoknjižnega stanja je 
bilo dodatno oteženo z usta-
novitvijo Občine Ig in Mestne 
občine Ljubljana iz Mesta Lju-
bljana skladno z Zakonom o 
ustanovitvi občin in določitvi 
njihovih območij iz leta 1994 
ter na podlagi Dogovora o de-
litvi premoženja iz leta 2001 
med MOL in Občino Ig, ki je 
nastal po načelu lege nepre-
mičnin. Tako je Občina Ig nas-
ledila lastništvo nepremičnin 
v katastrski Občini Ig.

Več o tem podpisu si lahko 
preberete na spletni strani Mi-
nistrstva za obrambo.

 Povzeto s spletne strani 
Ministrstva za obrambo

  Vekoslav Rajh, MORS

Ponovoletno srečanje z županom
Župan občine Janez Cim-

perman je s sodelavci v 
četrtek, 26. januarja 2017, 

v sejni sobi Centra Ig pripravil 
ponovoletno srečanje, na kate-
rega so bili povabljeni vsi, ki 
kakorkoli ustvarjajo uspešne 
zgodbe v naši občini.

Poleg občinskih svetnikov, 
predsednikov vaških svetov, 
društev in zvez so bili vabljeni 
tudi predstavniki organizacij 
s sedežem v naši občini, javni 
zavodi in organizacije, ki sode-
lujejo z občino.

Vse zbrane je na začetku 
pozdravil župan, ki je v nadalje-
vanju predstavil že zaključene 

občinske projekte, ki so v delu, 
in kaj ima občina še v načrtih 
v naslednjih letih. Zahvalil se je 
tudi vsem za vse, kar so storili 
v prid občine, saj le s sodelova-
njem in skupnim delom lahko 
dosegamo zastavljene cilje.

Po prijetnih glasbenih zvo-
kih, ki jih je zaigral na klavirski 
harmoniki Mateo Matić, uče-
nec 7. razreda OŠ Ig, se je sreča-
nje nadaljevalo v neformalnem 
druženju.

Povezovalka na srečanju je 
bila Andreja Zdravje.

 Marica Zupan

Podpis pogodbe in pisma o nameri

Županov nagovor    Natalija Skok

Seznam dimnikarskih družb
Ministrstvo za okolje 

in prostor je na svo-
ji spletni strani ob-

javilo seznam dimnikarskih 
družb. Seznam je objavljen na 
podlagi izdanih ter dokončnih 
dovoljenj ter licenc upravnih 

enot. Seznam  pristojno mini-
strstvo redno ažurira, zato ga 
spremljajte, da se boste lažje 
odločili za pravo izbiro dimni-
karske službe, čas imate do 30. 
6. 2017. Če tega ne storite, ve-
lja, da ste izbrali dimnikarsko 

družbo, ki je imela veljavno 
koncesijo v naši občini na dan 
31. 12. 2016. To je bila dimni-
karska družba Dimnikarski 
mojster S.O.S. Ismet Okić s. p.

Na spletni strani Ministr-
stva za okolje najdete pod Iz-

vajalci dimnikarske službe ob-
javljen javni seznam.

 Andreja Zdravje



 NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Novi zabojniki za papir 

Kot smo napovedali, smo 
vam pripeljali nov za-
bojnik za papir, ki ga 

bomo praznili na štiri tedne. 
Odvoz bo ob sredah, prvič 8. 
februarja 2017. Datumi praz- 
njenja vaših zabojnikov so 
zapisani na položnici, urnik 
odvoza odpadkov pa lahko 

preverite in natisnete na sple-
tni strani www.mojiodpadki.
si prek spletne aplikacije Moji 
odvozi. Tam si lahko nastavite 
tudi brezplačni SMS-opomnik, 
ki vas bo en dan prej opozoril 
na praznjenje zabojnikov. Sna-
gin Center za pomoč in podpo-
ro uporabnikom: 01/477 96 00,  

snagalj@snaga.si
Dodatni zaboj-

nik ne spreminja 
stroška za ravna-
nje z odpadki – po-
ložnica torej ostaja 
enaka kot do zdaj.

Brest, Matena, Iška Loka, 
Staje, Kot – naslednji 
datum praznjenja: 8. 3. 2017 
Ig – naslednji datumi 
praznjenja: 22. 2. 2017,  
22. 3. 2017 

 Snaga d. d.

Novoletno obdarovanje 

V petek, 16. 12. je bilo v 
Športni dvorani na Igu 
novoletno obdarovanje 

otrok. Vzgojiteljice Vrtca Ig 
so uprizorile igrico Zvezdica 
Zaspanka, za kar jim gre vsa 
pohvala. 595 najmlajših je obi-
skal Božiček. 

Za pomoč pri organizaciji 
prireditve se Občina Ig zah-
valjuje OŠ Ig za pripravo dvo-
rane in daril, Vrtcu Ig za okra-

sitev, PGD Ig za varovanje in 
urejanje prometa, bolničarjem 
Civilne zaščite Ig za prvo po-
moč. 

288 starejšim nad 80 let pa 
so v imenu Občine Ig z voščili 
in darili obiskali predstavniki 
vaških svetov in Društva upo-
kojencev Ig.

  Polona Skledar

Otroke je na Igu obiskal Božiček.

Vrtec Ig 
na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih  

(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 — ZIUZGK, 
36/10, 62/10 — ZUPJS, 94/10 — ZIU, 40/12 — ZUJF in 

14/15 — ZUUJFO) objavlja

vpis novincev za šolsko 
leto 2017/2018

Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2017/2018 zbiramo 
do 31. 3. 2017. 

Če bo dospelih vlog več, kot je predvidenih prostih 
mest za šolsko leto 2017/2018, bo vse vloge, prispele do 
tega datuma, obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig 
na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.

Obrazec Vloga za sprejem v Vrtec Ig je dosegljiv na 
spletni strani vrtca www.vrtec-ig.si, lahko pa ga dobite 
tudi v vseh enotah vrtca ter v tajništvu, Cesta na Kurešček 
70, Ig.

Izpolnjeno vlogo lahko osebno oddate v tajništvu vrtca, 
lahko pa jo pošljete po pošti na naslov: Vrtec Ig, Cesta na 
Kurešček 70, 1292 Ig.

Do tega datuma morajo Vlogo za vpis otroka za šolsko 
leto 2017/2018 oddati tudi vsi tisti starši otrok, ki so bili 
uvrščeni na čakalne liste že v šolskem letu 2016/2017, pa v 
vrtec niso bili vključeni v tem šolskem letu.

17. redna seja občinskega sveta

Zadnja redna seja občin-
skega sveta v letu 2016 
je potekala 21. 12.; sve-

tniki so najprej potrdili dnevni 
red z 12 točkami, nato z nekaj 
popravki še zapisnik prejšnje 
seje. Sledila je obravnava od-
loka o proračunu, tu so najprej 
poročali predsedniki petih 
odborov, prejet je bil en aman-
dma (SDS je predlagal povi-
šanje sredstev namenjenih 
političnim strankam) in dva 
predloga. Amandma so sve-
tniki potrdili, predloga SVS 
Podgozd in Tomišelj (glede 
ureditve cest) pa bosta pred-
vidoma vključena v rebalans, 
je povedal župan. Svetniki so 
nato soglasno potrdili odlok o 

proračunu za leto 2017. 
Sledili sta potrditvi Sklepa 

o določitvi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča v 
Občini Ig za leto 2017 in Skle-
pa o določitvi vrednosti točke 
za izračun komunalnih taks v 
Občini Ig za leto 2017. Nato so 
svetniki potrdili ukinitev sta-
tusa javnega dobra v k. o. Iška 
Loka. 

Pod 6. točko dnevnega reda 
je bila obravnava in potrdi-
tev cene socialno varstvenih 
storitev – Občina Ig pomoč 
na domu sofinancira 60-od-
stotno, uporabniki pa 40-od-
stotno. Cena ure pomoči za 
uporabnike je 6,13 EUR. Cena 

socialnovarstvene storitve – 
enkratne denarne pomoči v 
Občini Ig za leto 2017 – pa je 
na letni ravni 921,30 EUR.

V nadaljevanju so svetniki 
obravnavali in potrdili letna 
programa športa in kulture, 
ki sta podlaga za razpisa za 
razdelitev sredstev (objavlje-
na sta v Uradnih objavah v tej 
številki Mostiščarja). 

10. točka je bila namenjena 
seznanitvi svetnikov o pod-
pisu pogodbe in pisma o na-
meri med Občino Ig in Mini-
strstvom za obrambo. Gre za 
urejanje zemljiškoknjižnega 
stanja na območje Centra za 
zaščito in reševanje na Igu. Po 
županovi obrazložitvi situacije 

so mu svetniki z glasovanjem 
dali soglasje za podpis pogod-
be in pisma o nameri. 

Sledila je daljša razprava 
o predlogu upravljanja doma 
v Iškem vintgarju. Kot mož- 
ni upravljalec se je svetu 
predstavilo Planinsko društvo 
Krim, ki je tudi po županovem 
mnenju najbolj poklicano za 
to. Svetniki so opozorili, da je 
najprej potrebno urediti prav-
no stanje glede doma, saj je 
trenutno v teku tožba. Točka 
je zaradi vrste pomislekov in 
nerešenih zadev za zdaj ostala 
brez končne odločitve. 

 Maja Zupančič 
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Občina Ig / številka 1, februar 2017

Uradne objave

- 1 -

1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev s področja kme-
tijstva in pospeševanja razvoja podeželja, ki imajo sedež v Občini Ig. 
Cilj financiranja društev je spodbuda k ohranjanju tradicije med po-
deželskim prebivalstvom Za njihovo delovanje je potrebno poleg 
lastnih prihodkov dolgoročno zagotoviti dodatna finančna sredstva. 
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja pode-
želskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in 
razvojem podeželja. 

2. Višina sredstev:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev s pod-
ročja kmetijstva in gozdarstva je 4.970,00 EUR. Sredstva so zago-
tovljena v proračunu občine Ig za leto 2017 na proračunski postavki 
1011000 in 1011001, na kontu 412000.

3. Upravičenci in pogoji:
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjujejo nas-
lednje pogoje:
− da so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s 

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

ševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnil-
nih dejavnosti in podeželja nasploh, 

− da imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani Obči-
ne Ig,

− da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,

− da redno izvajajo svojo dejavnost,
− da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot 

to določa zakonodaja,
− da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in dokazila Ob-

čini Ig skladno z zahtevami,
− da imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslovne 

obveznosti,
− da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

4. Upravičeni stroški: 
− izobraževalne vsebine splošnega pomena (predavanja, tečaji brez 

pridobitve certifikatov, 
− ohranjanje kulturne dediščine, prenos znanj domače obrti, 
− promocija dejavnosti društva (zgibanke),
− organizacija razstav, prikaz običajev, tekmovanj na temo kmetij-

stva.

5. Intenzivnost pomoči:
− do 80 % upravičenih stroškov,
− predavanja, ki so namenjena občanom in imajo značaj tehnične 

podpore, se lahko sofinancirajo do 100 %.
− Največja intenzivnost pomoči je 1.600,00 EUR.

6. 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 ovrednote-

nim 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 (literatu-

ra, ekskurzije, tečaji), 
− programi oz. projekti pripomorejo k prepoznavnosti Občine Ig in 

promocije,
− organiziranje in sodelovanje na občinskih prireditvah,
− organiziranje ali sodelovanje na regijskih in državnih prireditvah ali 

tekmovanjih,
− program dela društva in finančni plan društva za leto 2017, potrjen 

na občnem zboru.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
− besedilo razpisa.
− prijavni obrazec,
− izjava,
− vzorec pogodbe.

8. Obveznost prijavitelja 
Društva bodo realizacijo programov za leto 2017 in vrednost izve-
denih aktivnosti podala na obrazcu za poročanje z dokazili (računi, 
iz katerih je razvidna vrednost sofinanciranih izvedenih aktivnosti za 
najmanj 50% programa; za ostalih 50% posameznega programa, ki je 
sofinanciran po tem razpisu, je lahko priložena izjava o višini sredstev 
posamezne aktivnosti, podpisana s strani odgovorne osebe).

9. 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 dru-
gih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko 
tega razpisa. Vlogi je priložena izjava, da se posamezni prijavljen pro-
gram hkrati ne sofinancira iz drugih virov Občine Ig ali iz drugih javnih 
virov, podpisan s strani odgovorne osebe.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način 
predstavljati občino Ig.

10. Rok za vložitev vlog
Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, Ig, ali vložiti v sprejemni pisarni Občine Ig, najkasneje do 31. 3. 
2017. Veljavne bodo le pisne vloge na predpisanem obrazcu in vloge 
oddane v roku. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, 
komisija ne bo upoštevala.

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 2017 (Uradni list RS, št. 86/2016), Statutom občine Ig 
(Uradni list RS, št. 39/2016) in Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 14/2016, 32/2016), objavlja Občina Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva  

v občini Ig v letu 2017



Občina Ig / številka 1, februar 2017 Uradne objave2

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje sredstev pomoči za ohranja-
nje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ig za leto 
2017 in sicer za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva, za izvajanje 
ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopolnilnih de-
javnosti na kmetijah (splošna pravila za gospodarstvo – pomoč »de 
minimis«) za naslednje ukrepe:

UKREPI VIŠINA SREDSTEV
Skupinske izjeme za kmetijstvo: 8.000,00 EUR
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja

6.500 EUR

1.500 EUR

Pomoč »de minimis« 
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo − urejanje gozdnih vlak 5.000,00 EUR
Pomoč občine
UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 2.000,00 EUR

II. Upravičenci do sredstev 
1. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in 

srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, 
oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih 
ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 de-
javna v gozdarskem sektorju, zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo 
kriterijem za mikro podjetja, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev.

2. Pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje nekmetijske 
dejavnosti, s sedežem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisan v 
register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

3. Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na po-
dročju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

4. Dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani 
kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih go-
spodarstev in ima sedež na območju občine.

III. Razpisno področje
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetij-
sko proizvodnjo 
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospo-

darstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljša-
njem in preusmeritvijo proizvodnje,

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za 
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde 
Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom 
do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskr-
bo in varčevanjem z energijo in vodo;

– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih ne-
sreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravni-

mi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah 
ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo se lahko dodeli za:
3.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
3.2. urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

3. 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko pro- 
izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekon-

strukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih,

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-
darskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni 
kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se 
nanaša na naložbo),

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izje-

mo namakalnih naprav,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenski-

mi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložb na kme-
tijskih gospodarstvih. 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospo-
darstvu lahko znaša do 3.000 EUR. 
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma ka-

terih naložba se izvaja na območju občine,
– imajo v lasti nad 2 ha primerljivih površin,
– imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
– imajo v lasti drobnico najmanj 2 GVŽ.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva. 

Pogoji za pridobitev:
– za izvedbo investicije je potrebno predložiti ustrezno dovoljenje, v 

kolikor je le to potrebno (gradbeno dovoljenje, lokacijsko informa-
cijo, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe),

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 
702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev zadnje oddane zbirne vloge (subvencijska vloga),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba,
– drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

3. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in paš-
nikov

11. Informacije o razpisu 
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig, kontaktna oseba je Andreja Zdravje, na te-
lefon 01/2802-324.
Vloge bo pregledala in točkovala komisija za področje kmetijstva, 
ki bo tudi pripravila predloge dodelitve sredstev. Prepozno prispele 

vloge se zavrže, neutemeljene in vloge na neustreznih 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.

Številka: 3300-001/2017 Župan Občine Ig 
Datum: 1. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.

Občina Ig objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2017 (Ur. list RS, št. 86/2016), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08, 03/13), ki se smiselno 
uporablja tudi za lokalne skupnosti, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Ig za programsko obdobje 2015−2020 (Ur. list RS št. 14/2016, 32/2016)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ig za leto 2017
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtev-

ne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z og-

rajo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Intenzivnost pomoči: 
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji možni znesek je 2.000,00 EUR. 

Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospo-

darstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna 
skupnost …),

– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma ka-
terih naložba se izvaja na območju občine,

– posamezno kmetijsko gospodarstvo ima v lastni najmanj 2 ha pri-
merljivih kmetijskih površin,

– imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
– imajo v lastni drobnico, najmanj 2 GVŽ.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in pro-

gram del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa 

zemljišča,
– splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva. 

UKREP 3: POMOČ ZA DEJAVNOST PRENOSA ZNANJA IN IN-
FORMIRANJA
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Upravičeni stroški: 
– stroški organizacije poklicnega usposabljanja, dejavnosti pridobi-

vanja strokovnih znanj vključno z usposabljanji,
– izvajanje delavnic ter inštruiranje,

Intenzivnost pomoči do 100 % upravičenih stroškov.

Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register 

kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se 
ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno 

registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposoblje-
nosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči: pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa zna-
nja in informiranja, razen za stroške iz drugega odstavka tega člena, 
kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti,
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom 

stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor 
najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca 
usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega 
naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in 
organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah 
ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečla-
nov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije pro-
izvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

UKREP 7: POMOČ „DE MINIMIS“ – Pomoč za gozdarstvo – ure-
janje gozdnih vlak 
Sredstva so namenjena vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji goz-
dnih vlak z namenom odpiranja gozdov in ureditve dostopov posa-
meznih parcel. Gozdne vlake načrtuje Zavod za gozdove Sloveniji 
(ZGS) v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi 
prenos načrtovane trase na teren. Nove vlake so zajete v gozdnogo-
jitvenem načrtu ZGS. 

Upravičeni stroški: delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno 
kladivo) – strojne ure in ure delavca.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani ZGS,
– soglasje vseh lastnikov parcel, preko katerih poteka vlaka,
– gradbene dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi 

o graditvi objektov, urejanju 
– prostora in varstvu okolja.

Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložbe, oziroma 
največ do 900 eur na kmetijsko gospodarstvo.

Višina dodeljenih sredstev je ob upoštevanju navedenih finančnih do-
ločb in ostalih pogojev v okviru ukrepa odvisna od višine razpisanih 
sredstev in števila vlog prosilcev.

POMOČ OBČINE
UKREP 8: ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ
Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in štu-
dentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohod-
ka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na 
družinskega člana.
Upravičenci do sredstev: udeleženci izobraževanja kmetijskih pro-
gramov, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančne določbe: do 500,00 EUR na učenca v tekočem letu.

SPLOŠNE DOLOČBE

IV. Merilo za dodelitev sredstev ob upoštevanju pogojev razpi-
sa je popolna vloga, ki je pripravljena v skladu z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo.
Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva 
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem 
roku ne dopolni, se zavrže.

V. Vsebina vloge (obvezne priloge) in navodila za izpolnitev vlo-
ge v okviru razpisanega ukrepa je navedena v razpisni dokumenta-
ciji oz. na obrazcih vloge, ki jo prosilci dobijo na sedežu Občine Ig, 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali na spletni strani občine na naslovu: 
www.obcina-ig.si.

VI. Vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje tega ukrepa 
na področju kmetijstva v letu 2017 morajo prispeti na naslov sedeža 
Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig do vključno 17. 3. 2017 (velja 
datum žiga pošte).

VII. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2017 morajo biti porabljena v letu 2017. 
Vlagatelji bodo sklepe o višini sredstev prejeli najkasneje v roku 30 
dni po zaključenem razpisu. 
Račun in dokazilo o plačilu računa mora biti izdan šele po izdanem 
sklepu Občine Ig o dodelitvi sredstev.
Vlagatelji bodo prejeli pogodbo o sofinanciranju, s katero bodo dogo-
vorjene medsebojne obveznosti. Če upravičenci ne vrnejo podpisane 
pogodbe, se šteje, da so odstopili od vloge za pridobitev finančnih 
sredstev. Vsa dokazila (račune) izdane po izdaji sklepa Občine o 
dodelitvi sredstev, o plačilu storitev in zahtevek za nakazilo je pot-
rebno dostaviti najkasneje do 16. 11. 2017.

VIII. Nadzor in sankcije 
Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občin-
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ska strokovna služba Občine Ig lahko pa tudi druga oseba, ki jo po-
oblasti župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilni-
ku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve (2) leti. 

IX. Način reševanja vlog
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, pri-
ložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogo-
jev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 
2015−2020. 
Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan opravi pregled popolnih 

vlog, občinska uprava pa pripravi sklepe o dodelitvi sredstev. Odpi-
ranje vlog ne bo javno. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna. 

X. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani na: www.obcina-ig.si ali v sprejemni 
pisarni občine.
Vse dodatne informacije lahko dobite na oddelku za kmetijstvo, tel.: 
01/2802-324, Andreja Zdravje.

Številka: 3300-001/2017 Župan Občine Ig 
Ig, 1. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Obči-
ne Ig za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig za 
leto 2017.

2. S proračunom Občine Ig za leto 2017 se za sofinanciranje ljubi-
teljske kulturne dejavnosti nameni sredstva v višini 16.547,00 EUR. 
Na podlagi Letnega programa kulture se po posameznih dejavnostih 
nameni sredstva kot sledi iz tabele:

DEJAVNOST SOFINANCIRANJE
gledališka 2.718,00 EUR
pevska 4.800,00 EUR
literarno -glasbena 1.440,00 EUR
plesna 250,00 EUR
likovna 600,00 EUR
lutkovna 250,00 EUR
honorarji 1.800,00 EUR
JSKD 689,00 EUR
Sofinanciranje uporabe prostorov 4.000,00 EUR
Skupaj 16.547,00 EUR

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

ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih,
− redno, v rokih dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih 

programov,

− da je njihova dejavnost neprofitna,
− poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
− da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabni-

kov,

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

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

6. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu komisija ne bo 
upoštevala. 
Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig s 
pripisom Javni razpis – kultura 2017, najkasneje do 7. 3. 2017. Prepoz-
no prispele prijave ne bodo obravnavane.

7. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 5-članska strokovna ko-
misija, ki jo imenuje župan.

8. Predlagatelji bodo do 31. 3. 2017 pisno obveščeni o izidu razpisa.

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

Številka: 6110-0001/2017 Župan občine Ig
Datum: 3. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2017

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-
ljišča na območju Občine Ig za leto 2017 znaša za zazidano stavbno 
zemljišče 0,002734 EUR/m2.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v UO Občine Ig, uporablja pa se od 
1. januarja 2017 dalje.

Številka: 4224-0056/2016 Župan Občine Ig
Datum: 22. 12. 2016 Janez Cimperman l.r.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (UL RS 39/2016), 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča (UL RS, št. 107/99), je Občinski svet Občine Ig na 17. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Občine Ig za leto 2017
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I. 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo: vrtci, šole, špor-
tna društva, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki 
ter organizacije, registrirane za izvajanje športne dejavnosti, ustano-
ve, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in šahu in so 
javno koristne in neprofitne.

II. 
Športna društva in njihova združenja morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:
− da dostavijo potrdilo nacionalne panožne zveze o rangu tekmova-

nja (velja za kakovostni in vrhunski šport),
− da dostavijo potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega ka-

dra (kot to določa Zakon o športu: vaditelj, trener, učitelj, profesor 
športne vzgoje),

− da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja špor-
ta, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseže-
nih rezultatih ter druge zahtevane podatke,

− da se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna aktivnost 
ali pa se ukvarjajo s šahom. V program se ne uvrščajo tehnični 
športi (avto – moto, letalski, športno modelarstvo, jamarji, pota-
pljači), body building, fitnes, ples (razen standardnih in latinsko-a-
meriških plesov ter rock&roll), športi z živalmi (kinološka društva), 
konjeniški šport (kjer se upošteva tradicija, vsebina, izobraževa-
nje, usposabljanje, spopolnjevanje strokovnega kadra, znanstve-
noraziskovalna dejavnost, založniška dejavnost, informacijski sis-
tem), 

− da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje 
programov 

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

− da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realiza-
cijo načrtovanih športnih aktivnosti,

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

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

III. 
Za leto 2017 so s Proračunom Občine Ig za programe športa name-
njena sredstva v višini 67.247,00 EUR. Po sprejemu Letnega progra-
ma športa se po posameznih programih nameni sredstva kot sledi iz 
tabele:

Programi za OŠ Ig in Vrtec Ig

PROGRAM FINANČNA 
SREDSTVA PO 
POSAMEZNIH 
PROGRAMIH

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

1.100,00 EUR

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

6.320,00 EUR

Izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje strokovnega 
kadra
Izobraževanje

80,00 EUR

Skupaj 7.500,00 EUR

Programi društev

PROGRAM FINANČNA 
SREDSTVA PO 
POSAMEZNIH 
PROGRAMIH

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

80,00 EUR

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

8.400,00 EUR

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

3.800,00 EUR

Športna dejavnost študentov
Interesna športna dejavnost študentov

140,00 EUR

Športna rekreacija 
Športna rekreacija

875,00 EUR

Kakovostni šport
Kakovostni šport

3.200,00 EUR

Izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje strokovnega 
kadra
Izobraževanje

2.600,00 EUR

Založniška dejavnost 100,00 EUR
Informacijski sistem 70,00 EUR
Dodatne točke 1.500,00 EUR
Državni prvak 280,00 EUR
Udeležba na turnirjih 2.180,00 EUR
Udeležba na uradnih tekmovanjih v panožnih zvezah 3.200,00 EUR
Sofinanciranje drugih objektov – šport otrok in mladine, 
športna dejavnost študentov, kakovostni šport

500,00 EUR

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

32.822,00 EUR

Skupaj 59.747,00 EUR

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

V. 
Predlagatelji programov morajo oddati prijavo na razpisnem obraz-
cu, ločeno za posamezne vsebine športnih programov. Razpisno do-
kumentacijo lahko dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v 
času uradnih ur ali na internetni strani www.obcina-ig.si. 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ne bomo upo-
števali.

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

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2017
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VI. 
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 
Ig, s pripisom »Javni razpis – šport«.

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

VIII. 
Rok za prijavo na razpis je 10. 3. 2017. Prepozno prispele ne bodo 
obravnavane.

IX. 
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju šport- 
nih programov.

X. 
Predlagatelji programov bodo do 14. 4. 2017 obveščeni o izidu raz-
pisa.

Številka: 6711-0001/2017 Župan Občine Ig
Datum: 3. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.

1.
Skladno z Merili za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz pro-
računskih sredstev Občine Ig in Sprememb Meril za izbor programov 
športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mo-
stiščar, UO št. 3/12), lahko prejme priznanje Občine Ig za športne 
uspehe posamezni športnik, športnica ali ekipa.

2.
Pogoji za dodelitev tega priznanja so: 
− nastop v mladinski ali državni reprezentanci; 
− osvojitev medalje na državnem prvenstvu;
− odmeven mednarodni dosežek;
− drug pomemben športni dosežek;
− dolgoletno delo na športnem področju. 

3.
Predlagatelji morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu, ki ga lahko 
dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur ali na 
internetni strani www.obcina-ig.si. 

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ne bomo upošte-
vali. Obvezna priloga je potrdilo nacionalne panožne zveze o rangu 
tekmovanja.

4.
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 
Ig, s pripisom »Javni razpis – športnica, športnik/ekipa leta«.

5.
Izbor bo opravil Odbor za šport.

6.
Rok za prijavo na razpis je 1. 3. 2017. Prepozno prispele in nepopolne 
prijave ne bodo obravnavane.

7. 
Naziv športnik, športnica in ekipa za leto 2016 bodo podeljeni na pri-
reditvi ob občinskem prazniku.

Številka: 6711-0002/2017 Župan Občine Ig
Datum: 3. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.

Predmet razpisa
Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe nepridobitnih orga-
nizacij, društev, združenj, skupin, javnih zavodov, posameznikov in 
drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili predmet sofinan-
ciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih ni bilo 
mogoče prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje prireditev v 
Občini Ig. 

Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali projekt 
na območju Občine Ig, za občane občine Ig in so v interesu Občine 
Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba prireditve bistveno pripo-
more k promociji Občine Ig. 
Izvajalec lahko prijavi največ dva programa oz. projekta. 
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki 
razpisa, ki:
− so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig 

oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da 
aktivno vključuje občane občine Ig,

− so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delova-
nja društva v občini Ig,

− imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo 
določa zakonodaja in so registrirani vsaj eno leto, 

− imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da 
društvo nima članarine, 

− imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za 
realizacijo načrtovanih programov, 

− pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o reali-
zaciji programov,

− poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Višina sredstev in rok porabe
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem raz-
pisu je na proračunski postavki 1104010 – razpisi prireditve 7.000 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

Merila in kriteriji
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na preglednost in 

Občina Ig na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Meril za izbor programov športa, 
ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig in Sprememb meril za izbor programov športa, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO št. 3/2012), objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za športnika, športnico in ekipo leta 2016

Skladno z Odlokom o poračunu Občine Ig za leto 2017 (Uradni list RS št. 86/2016), in na podlagi Pravilnika 
o sofinanciranju prireditev v občini Ig, Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2017
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Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih in drugih dru-
štev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v občini Ig in imajo to 
opredeljeno v svojih programih.

Upravičenci
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva), ki 
so registrirani za izvajanje dejavnosti in izpolnjujejo sledeče: 
− imajo sedež na območju občine Ig
− so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
− društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članari-

ni in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih
− so registrirani najmanj eno leto
− imajo potrjen program s strani Upravnega organa društva
− imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju 
turizma

− izvajajo redno turistično dejavnost
− redno dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov in načrt 

aktivnosti za tekoče leto.

Izvajalci prireditev lahko prijavijo največ do pet različnih prireditev.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje turistične dejav-
nosti na tem razpisu tudi Javni zavodi s sedežem na območju občine 
Ig. 
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vsebi-
nami:
− izvajanja promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena
− spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma
− akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ure-

janju in varstvu okolja
− organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega 

pomena 
− aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na 

področju turizma
− izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma

Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2017 znaša 9.000,00 €. 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v 
letu 2017 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

Merila in kriteriji
Prejete vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev navedenih v 
Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v občini 
Ig (UO 2/2013). Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še 
podrobnejša merila in kriterije za izbor prireditev, ki se sofinancirajo. 
Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupne-
ga števila zbranih točk in od vrednosti točke.

Vsebina prijave
Prijavitelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, ki 
ga lahko od objave do izteka prijavnega roka dvignejo na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur, objavljen pa je tudi na 
spletni strani www.obcina-ig.si. V kolikor prijavitelj prijavlja več pri-
reditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so v razpisnem ob-
razcu.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo 
upoštevala.

Rok za predložitev prijav in način predložitve 
Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 24. marca 2017. 
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva ces-
ta 6, 1292 Ig s pripisom »Javni razpis-turizem – društva«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prepozno prispele prijave 
ne bodo obravnavane. V kolikor bo komisija ugotovila, da vloga ni 
popolna bo pozvala prijavitelja, da jo v roku 5 dni ustrezno dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedem roku, 
se s sklepom zavržejo.

Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo najkasneje v 30 dneh po odpiranju prijav pisno ob-
veščeni o izidu razpisa. Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal 
sklep o izboru. Občina Ig bo z izbranimi sklenila pogodbo o sofinan-
ciranju programov v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev. Če se prejemnik v roku 30 dni od prejema po-
godbe nanjo ne odzove oz. ne vrne podpisane, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

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

Številka: 324-0001/2017 Župan Občine Ig
Datum: 1. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.

Skladno z Odlokom o proračunu Občine Ig (Uradni list RS št. 86/2016) in Pravilnikom o sofinanciranju  
programov turistične dejavnosti v Občini Ig (UO št. 2/2013), Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2017

kakovost, pomen prireditve za prepoznavnost občine, sodelovanje 
na občinskih prireditvah, članstvo, delež lastnih sredstev. Za vsako 
proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kri-
terije za izbor programov in projektov.

Vsebina prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestav-
ni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več prire-
ditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v raz-
pisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji od objave 
razpisa dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur in 
na spletni strani www.obcina-ig.si. 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem 
roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in 
bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene. 

Rok za predložitev prijav in obveščanje
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 

1292 Ig v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis − prireditve 2017«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je vključno do petka, 24. marca 2017. Pre-
pozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Programi bodo ocenjevani na podlagi Pravilnika in 
meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa. 
Občina Ig bo z izbranimi prejemniki sklenila pogodbo o sofinancira-
nju programov v letu 2017 v kateri bodo opredeljeni pogoji in način 
koriščenja proračunskih sredstev. Če se prejemnik v roku 30 dni od 
prejema pogodbe nanjo ne odzove oz. ne vrne podpisane, se šteje, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01/280-
23-18, e-pošta: marica.zupan@obcina-ig.si

Številka: 325-0001/2017 Župan Občine Ig
Datum: 1. 2. 2017 Janez Cimperman l.r.
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Marija Pavlič iz Vrbljen 
praznovala 80 let 

»Peti hočem Gospodu, 
ker mi je povrnil dobro.« 
Ps 13.6

Na predvečer sveč-
nice so se na naši 
domačiji zbrali 

prijatelji lepega petja, kot 
so se poimenovali, in s 
svojim prihodom prese-
netili našo mamo Marti-
novo Mici. 

Marija Pavlič, rojena 
Glavan, je na praznik sveč-
nice praznovala okrogli 
jubilej, 80. rojstni dan. Na 
predvečer praznika so 
jo z obiskom presenetile 
dolgoletne prijateljice, so-
pevke in nekaj pevcev cer-
kvenega MePZ Tomišelj. 
Veselje ob ponovnem sni-
denju, obujanje spominov 
in petje starih narodnih 
pesmi je odmevalo pozno 
v noč. 

Pevke, Pikonkova Pav- 
la iz Strahomera, Mišče-
va Marija, Lisičkova Pep-
ca in Štefanova Pepca iz 
Vrbljen, Kovačeva Danica 
iz Bresta, naša mama Ma-
rija ter še nekaj drugih, 
zdaj že pokojnih pevk, so 
bile dolgoletne prijatelji-
ce in pevke cerkvenega 
zbora župnije Tomišelj. 
Peti so začele pod okriljem 
Franca Kramarja, znanega 
skladatelja in zbiratelja 
slovenskih narodnih in 
cerkvenih pesmi, pozneje 
pa so nadaljevale vaje pri 
sinu Marku Kramarju, tudi 
organistu. Pred približno 
desetimi leti so prenehale 
peti na koru in mesto pre-
pustile mlajši ekipi, zato je 
bilo veselje in navdušenje 
ob ponovnem srečanju še 
toliko večje. Zapeli smo 

najprej slavljenki, nato pa 
so naše 'stare pevke' po-
novno skupaj zapele tiste 
stare ljudske pesmi, ki jih 
'ta mladi' povečini niti ne 
poznamo več. 

Zahvaljujemo se Vanji 
Glavan za koordinacijo 
srečanja in lepo presene-
čenje, ki ste ga pripravili 
za našo mamo, hvala tudi 
sedanjim pevcem župnij-
skega zbora, Frenku, Van- 
ji, Ivi, Veri in mladince-
ma Gašperju in Janezu za 
obisk in voščilo. Čeprav 
»smo stare pevke že odne-
hale, je zelo lepo, da ste se 
nas spomnili,« pravi Mici. 

Draga slavljenka, Bog 
te živi še vrsto let!

Naj pesem domača živi 
v srcih dobrih ljudi!

  Pavličevi iz Vrbljen 

Evropski večer s Patricijo Šulin
V petek, 27. januarja 2017, je v orga-

nizaciji Ženskega odbora  SDS Ig 
potekal pogovorni večer z evrop-

sko poslanko Patricijo Šulin. Gostja je 
predstavila svoje delo v Evropskem parla-
mentu, kjer je podpredsednica Odbora za 
proračun, nadomestna članica Odbora za 
nadzor proračuna in Odbora za promet in 
turizem, aktivna v delegaciji za Albanijo, 
države Mercusorja in Latinsko Ameriko, 
dejavna pa je tudi v medskupinah, med 
drugimi v medskupini za boj proti antise-
mitizmu. Na prvem zasedanju v letošnjem 
letu so poslanci volili novega predsednika 
Evropskega parlamenta z dve in pol letnim 
mandatom. Spletna stran www.mepran-
king.eu našo EU poslanko postavlja na iz-
jemno visoko 34. mesto med 751 poslanci, 
kar je zavidljiv rezultat. Naslednja tema je 
bilo črpanje evropskih sredstev, predsta-
vitev pobude vodje poslanske skupine 
ELS M. Webra, ki pravi, da bi vsakemu 
državljanu EU, ki dopolni 18 let, podarili 
vozovnico Interrail, s katero lahko mladi 
potujejo z vlakom po Evropi. Patricija Šu-
lin je soavtorica pisne izjave Amber Alert, 
evropske mreže za opozarjanje o reševa-
nju otrok in policijske mreže za pogreša-

ne otroke, ki si prizadeva, da bi si države 
pomagale in si izmenjale informacije, če 
otrok prečka notranjo mejo. Pisna izjava 
Amber Alert je bila sprejeta z rekordnim 
številom glasov, v projektu že sodelujejo 
številne države članice, med njimi pa še 
ni Slovenije, čeprav so bili o resnosti po-
ložaja seznanjeni tako predsednik države 
Borut Pahor kot tudi predsednik vlade in 
ministrica za notranje zadeve. Nato je po-
govor tekel o enakopravnosti spolov, kr-
šenju pravic ženskam v državah tretjega 
sveta, ničelni toleranci do nasilja, bil pa 
je predstavljen tudi dokument 
Evropske komisije Strateško 
sodelovanje za enakost spo-
lov 2016−2019. Za dosego ena-
kopravnosti med spoloma si je 
potrebno še naprej prizadevati. 
Pogovornemu večeru je sledilo 
ponovoletno druženje, ki ga je 
pripravil občinski odbor SDS Ig.

  Ženski odbor SDS Ig

Prijatelji so razveselili Martinovo Mici.

Zbrani pri slavljenki

Članice ŽO SDS Ig in predsednik Tone 
Krnc s Patricijo Šulin

torek, 28. 2. 2017 ob 19. uri  
v dvorani Centra Ig
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Zimske radosti na Golem

V januarju smo le doča-
kali v belo odejo ode-
to naravo, ki so se je 

razveselili predvsem otroci. V 
trenutku so hribček Golo nad 
Igom zapolnili veseli otroški 
kriki in smeh. Strmine so za-
polnile sani, bobi, smuči, bor-
di, tekaške smuči ... Razmere 
v naravi so pokazale še mož-
nost drsanja, saj je pred šolo in 
vrtcem Golo zaledenela veli-
kanska luža, ki je privabila ne-
kaj umetnostnih drsalcev na 

drsalkah ali kar na čevljih ter 
urila njihovo stabilizacijo. Vča-
sih Jakob (če pridete, ga bos-
te spoznali) pripelje motor-
ne sani in navdušene otroke 
popelje po poteptanih poteh 
ob gozdu. Presenetila sta nas 
tudi dva osedlana vranca, ki 
ju je domačin prignal na bele 
poljane, da smo zaužili nekaj 
trenutkov pristne svobode, ko 
se je eden od njiju povaljal v 
snegu in zdirjal naprej okrog 
cerkve sv. Marjete. Otroci so 

kar vreščali od navdušenja, no, 
nekateri pa malo od strahu. 
Drugi konj je popeljal otroke 
nekaj krogov po celem sne-
gu, seveda v spremstvu strica 
Jana.

Na malem, simpatičnem 
smučišču Golo, katerega glav-
ni žičničar je Jože Ciber, je 
torej dva vikenda zapored po-
tekal pravi živžav in končno 
so otroci prišli na svoj račun 
z zimskimi radostmi ter jih 
zamenjali s šolskimi knjigami. 

Želimo si veliko snega tudi za 
šolske počitnice konec me-
seca februarja, da bo veselje 
sovpadlo z letnim časom, ko 
mora narava počivati pod sne-
gom. 

Na vlečnico ste vabljeni 
prav vsi, in sicer sobote in ne-
delje od 10. do 16. ure, seveda 
vedno, kadar je sneg.

  Mojca Ciber

Zimska ježaVeselje na snegu

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Partizanska pesem na Golem
V soboto, 17. decembra 

2016, je bil v kulturni 
dvorani na Golem tra-

dicionalni novoletni koncert 
Partizanskega pevskega zbo-
ra pod vodstvom prof. Franca 
Gornika. Poleg zbora so nasto-
pili tudi številni gostje − Jasna 

Martinjak, Tanja Zalokar, Val 
Wostner, Timotej Gregorič, 
Matic Virant in Bor Gros. 

Program je pripravila in 
povezovala Mojca Poredoš. V 
imenu ZZB za vrednote NOB 
je prisotne pozdravil in nago-
voril podpredsednik mestne-

ga odbora ZZB Stane Dougan.
Partizanska pesem je odme-

vala po dvorani, polni prav do 
zadnjega kotička in navduše-
vala poslušalce, ki so pri zad-
njih dodanih pesmih še sami 
zapeli skupaj z zborom. Pub-
lika je z aplavzom nagradila 

tudi druge izvajalce.
Po končanem programu so 

recitatorji − Timotej Gregorič, 
Matic Virant, Bor Gros in Val 
Wostner – harmonika, pre-
jeli priznanja Društva DOM 
za večkratno sodelovanje na 
proslavah, Mojca Poredoš pa 
je v imenu odsotnega predse-
dnika društva Jurija Kogeja, 
zaželela vsem navzočim pri-
jetne praznike, v prihajajočem 
novem letu 2017 pa trdnega 
zdravja, obilo uspehov in pri-
jetnih izkušenj. 

Ob koncu je sledilo prija-
teljsko druženje ob dobri je-
dači in pijači, kot se ob koncu 
leta spodobi. 

 Marjana Rojec 
 Peter ŽitkoPartizanski pevski zbor in povezovalka večera Citrarka Tanja Zalokar
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Dnevi ob koncu leta in 
ob prihajajočem no-
vem letu, to je čas, da 

se vsaj za kratek čas ustavi-
mo, se pogovorimo s svojimi 
prijatelji in se ne nazadnje 
posvetimo tudi svojim najbliž-
jim. Sestavni del tega, kot tudi 
doživetja božiča, je tudi posta-
vljanje jaslic. Tudi v Turistič-
nem društvu Krim poskušamo 
s svojimi prireditvami prispe-
vati k takemu razmišljanju.
Postavitev jaslic s figurami 
v naravni velikosti

Takšne jaslice smo letos v 
našem društvu postavili že 
21. leto zapovrstjo. Tudi tok-
rat smo jih postavili – tako 
kot lansko leto – malo druga-
če. Ker živimo na barju in ker 
so ižanska kolišča vpisana na 
Unescov seznam svetovne de-
diščine, poleg tega ima naša 
občina od leta 2015 tudi novo 
zastavo, v kateri so zajeta ko-
lišča, smo se odločili in naše 
jaslice postavili na kolišča. 
Priprave in postavljanje smo 
tudi tokrat začeli že novem-
bra, ko je bilo vreme še bolj 
prijazno. Ponovno smo mo-
rali postaviti kolišče in nanj 
objekta, hlevček in Jožefovo 
delavnico ter pastirsko kočo 
in kapelico. Da je kolišče čim 
bolj pristno, smo nanj posta-
vili še lesen okvir za sušenje 
živalskih kož in nanj obesili 
čisto pravo kožo divjega praši-
ča. Prinesli smo drevak, ki smo 
ga stesali lani, in ga postavili 
v močvirje oziroma vodo pod 

kolibami. Da ni vsako leto ena-
ka postavitev, nismo napravili 
vzpetine, kamor smo običajno 
postavili ovce in pastirje, am-
pak smo jih postavili poleg 
jezera. Da bi bile jaslice bolj 
zanimive, smo dokupili nekaj 
novih lučk in reflektorjev, ki 
jih počasi menjamo s starimi, 
ker so novi varčnejši – pora-
bijo manj električne energije. 
Prav tako smo jaslice ogradili 
z leseno ograjo.

Jaslice so bile na ogled od 
23. decembra, ko smo ob 17. uri 
pripravili obred blagoslova, ki 
ga je opravil domači župnik 
Jože Razinger, v krajšem kul-
turnem programu pa so nekaj 
božičnih pesmi zapeli domači 
Mešani cerkveni pevski zbor, 
domača mladinska skupina 
Arcus in kvartet Slavček.
Blagoslov konj in živine

Vsako leto se na god prvega 
mučenca sv. Štefana praznuje 
tako kot marsikje po Sloveni-
ji tudi v naši občini blagoslov 
konj in živine. 

Ta lep običaj naše Turistič-
no društvo Krim v sodelova-
nju s Konjerejskim društvom 
Krim in Občino Ig pripravlja 
že tradicionalno vsako leto od 
konca devetdesetih let prej-
šnjega stoletja.

Že od nekdaj so kmečki si-
novi dan po božiču še posebej 
skrbno očedili svoje konje in 
se z njimi popeljali ali pa na 
njih pojezdili k farni cerkvi, 
kjer je župnik blagoslovil zbra-
ne konje. Nekoč težke delovne 

konje danes zamenjujejo slo-
venska hladno- in toplokrv-
na pasma, lipicanci, kasači, 
haflingerji, poniji in številni 
križanci.

Tako se je tokrat na hipodro-
mu v Vrbljenah v ponedeljek, 
26. decembra, ob 10.30 v ču-
dovitem zimskem sončnem 
vremenu pred veliko množico 
ljudi zbralo nekaj manj kot 50 
konj, ki so sodelovali v povorki 
po progi hipodroma. Povorka 
je bila sestavljena iz konj, vo-
denih na povodcu, konj, vpre-
ženih v kočijo in v vozove, par 
ponijev, vpreženih v voziček, 
in jahačev na čelu z Ižansko 
konjenico.

Prireditev se je začela z dr-
žavno himno Zdravljico, saj 
je dan po božiču tudi državni 
praznik dan samostojnosti in 
enotnosti. Program se je na-
daljeval s kratkim pozdravom 
voditeljice prireditve in člani-
ce društva Darje, saj se je va-
bljeni župan Cimperman, ki je 
tradicionalno vsako leto na za-
četku s kratkim nagovorom in 
na koncu vsem zbranim voščil 
vesele praznike, letos zaradi 
bolezni opravičil. Glavno slo-
vesnost z blagoslovitvijo konj, 
kruha, soli in vode je opravil 
domači župnik Jože Razinger.

Konjerejsko društvo je vsa-
kemu sodelujočemu na prire-
ditvi podelilo tradicionalno 
medaljo, člani turističnega 
društva pa smo za vse sodelu-
joče in tudi obiskovalce prip-
ravili tako kot vsako leto čaj, 

'kuhančka' in pečenico z ze-
ljem.

Na prireditvi je s petjem bo-
žičnih pesmi sodelovala tudi 
mladinska pevska skupina 
Arcus iz Tomišlja, otroke pa 
je obiskal Božiček, jim v gara-
ži gasilskega doma pripravil 
manjši program, jih simbolič-
no obdaril, lahko pa so se po-
peljali tudi s konjsko vprego. 

Moji pohodniški koraki
26. decembra popoldne ob 

17. uri pa je bila v dvorani ga-
silskega doma predstavitev 
Moji pohodniški koraki, na 
kateri je naš znani pohodnik 
Janko Purkat spet predsta-
vil dve v letu 2016 izpeljani 
pešpoti, in sicer: Peš na mor-
je in Slovenska Jakobova pot. 
Predstavitve se je udeležilo 
zelo veliko obiskovalcev tako 
iz domače kot sosednjih občin.

Po vseh prireditvah je sledi-
lo druženje obiskovalcev, ko so 
se v prijetni družbi pogovorili 
in si zaželeli vse najboljše v 
novem letu.

 Janez Modic, 
Turistično društvo Krim 

 Andrej Indihar

Dogajalo se je pod Krimom

Blagoslov konjKulturni program ob odprtju jaslic
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Govekarjeva večera
O Govekarjih in zgodovini 
šolstva na Igu

Povezovalka programa 
Božena Števančec je, 19. 
12. 2016 na 76. Govekar-

jevem večeru, povabila Alen-
ko Jeraj k predstavitvi družine 
Govekar: Franceta Govekarja 
in Frana Govekarja. Mag. Sta-
ne Okoliš, direktor Sloven-
skega šolskega muzeja, pa je 
predstavil kronološki pregled 
razvoja šolstva na slovenskem 
ozemlju in na Igu. Z igranjem 
ljudskih skladb v priredbi Fra-
na Gerbiča iz časov življenja 
Franceta in Frana Govekarja 
je večer popestrila pianistka 
Polona Kukovica.

V knjižnici smo si ogledali 
potopisne fotografije Potova-
nje po Islandiji, ki jih je raz-
stavil zdravstvenik, fotograf, 
gasilec in popotnik Gregor 
Bolha. Fotografije popeljejo v 
skrivnosti in lepote islandske 
dežele.

Ob videozapisih iz arhiva 
stalne razstave Frana Gove-
karja smo spoznali življenje 
družine Govekar. Oče Frana 
Govekarja France Govekar je 
bil rojen v Gorejku pri Idriji 
1816. Kot organist in poduči-
telj je deloval v župniji Ig od 
1859. Tu se je poročil z Mari-
jo Minatti, hčerko skrbnika 
gradu Ig. France Govekar je 
bil izjemen učitelj, soustano-
vitelj bralnega in gasilskega 
društva. Veliko je pisal o živ-
ljenju na Barju in objavljal v 
Slovenskem učitelju natančno 
je pisal tudi Šolsko kroniko. 
1871 se je družini rodil Fran 
Govekar. 1886 se je družina 
preselila v Ljubljano v Spodnjo 

Šiško, kamor so Franceta Go-
vekarja premestili za naduči-
telja. Družina se je vračala na 
Ig k sorodnikom. France Gove-
kar je umrl pri 51 letih.

Fran Govekar je odšel po 
maturi študirat medicino na 
Dunaj, a je ni končal. Pod ime-
nom F. G. Podkrimski je obja-
vljal razne zgodbe iz okolice 
Iga, največ za Vrtec in Zvon. 
Na Dunaju se je spoznal s Can-
karjem in mu bil mentor. Kot 
njegov oče je tudi Fran veliko 
bral in se poglabljal v dela sve-
tovnih literatov. Po vrnitvi v 
Ljubljano je napisal svoj prvi 
naturalistični roman V krvi. 
Knjiga je poleg drugih doku-
mentov na ogled v knjižnici. 
Fran Govekar se je v zgodo-
vino slovenskega slovstva za-
pisal z mnogimi deli, se družil 
zlasti z dramatiki, saj je bil 
tudi ravnatelj Drame. O živ-
ljenju in delu Frana Govekarja 
je večkrat tekla beseda že na 
predhodnih Govekarjevih ve-
čerih in na Akademiji Društva 
Fran Govekar ob 20. obletnici 
delovanja društva 2012.

Izčrpen zgodovinski pre-
gled razvoja šolstva do 20. 
stoletja je Stane Okoliš črpal 
iz arhivov, šolskih oblastnih 
organov, cerkvenih, državnih 
in privatnih virov. Naj povza-
mem samo nekaj pomembnih 
letnic:
− 1774 uveden prvi šolski za-

kon, ki je veljal za vse habs- 
burške dedne dežele, pri 
nas šola na Kranjskem (Lju-
bljana)

− 1792 omenjena prvič šola 
na Igu v župniji

− 1809−1813 po dokumentih 

v času nemirov, vojskovanj, 
zavojevalskih dogodkov je 
bilo šolstvo ukinjeno na slo-
venskem ozemlju

− 1815−1819 se pod Avstro-
Ogrsko monarhijo ponovno 
odpirajo šole

− V času Habsburške monar-
hije prva znana elementar-
na šola v Idriji, rudarskem 
središču, ki jo je obiskoval 
tudi France Govekar

− 1859 na Igu šola dvorazre-
dnica za otroke od 6 do 12 
let

− 1862−1886 na Igu France 
Govekar učitelj, organist in 
cerkovnik

− 1877 prvič omenjena Meto-
dična knjiga o poučevanju

− Prva šolska stavba na Igu 
(sedaj občina) je po fotogra-
fijah iz leta 1939
Več podrobnosti v tem delu 

zgodovine je na panojih stop- 
nišča v Centru Ig ter v knjižni-
ci.

77. Govekarjev večer o zimi
V knjižnici Ig je polna dvo-

rana doživela prisrčen, nostal-
gičen zimski večer. 

Moderatorka Božena Šte-
vančec, članica Društva Fran 
Govekar, nas je popeljala v 
večer s hudomušno predsta-
vitvijo letnega časa iz starih 
zapisov ter iz Wikipedije. Nato 
je izzvala k predstavitvi vse 
nastopajoče. Z recitacijami sta 
nas razveselila člana Mladin-
ske dramske skupine našega 
društva – Aleks Sopko je odlič-
no deklamiral, Tinkara Mazej 
pa rahločutno prebrala nekaj 

zimskih pesmi. Popeljala sta 
nas v čas brezskrbnega otro-
škega zimskega veselja skozi 
predstavitve pesmi znanih pe-
snikov in pisateljev.

Otroški pevski zbor Slad-
kosnedi z Golega je zapel ne-
kaj otroških pesmi: o snežaku, 
pričakovanju božiča in nove-
ga leta, o jelenčku Rudolfu, o 
prvih snežinkah. Občinstvo so 
navdušili s sproščenim in igri-
vim nastopom. Zborček šteje 
13 osnovnošolcev: 3 dečke in 
10 deklic. Zborovodkinja Eva 
Mavec vodi zbor od leta 2015. 
Je flavtistka in glasbenica od 
otroških let. Kot prostovoljka 
vodi na Golem tudi ŽPZ Žene 
in dekleta dveh vasi. Sladkos-
nedi so začeli peti pod njenim 
vodstvom na pobudo mamic, 
vključenih v ta zbor. In kaj so 

OPZ Sladkosnedi

V počastitev slovenskega kulturnega praznika vas vabimo na

78. Govekarjev večer
v ponedeljek, 20. februarja 2017,  

ob 19.00 v Knjižnici Ig.
V februarju praznujemo slovenski kulturni praznik, zato se 
vam bodo z najnovejšo poezijo in prozo predstavili članice in 
člani literarne skupine Društva Fran Govekar Ig s prijatelji. 
Odprli bomo razstavo študijskih del Anite Indihar Dimic. 
Razstava bo na ogled do 20. marca 2017.

Vljudno vabljeni!

Aleks Sopko
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nam zaupali Sladkosnedi? Da 
jim je prepevanje v veliko ve-
selje, ker imajo radi glasbo, in 
jim je v druženju na vajah lepo, 
nekateri pa bi radi postali pra-
vi pevci in glasbeniki.

Zdenka Vinšek je predsta-
vila tokratno razstavo Likov-
ne skupine Društva Fran Go-
vekar, ki je pripravila slike v 
akvarelni tehniki, eno delo je 
risba s svinčnikom. Razstava 
povabi gledalca na čudovit 
sprehod skozi različne krajin-
ske obraze zime. Z individual-
no prepoznavnimi potezami in 
barvno paleto predstavi vsak 
slikar po svoje doživet trenu-

tek letnega časa. Naj vas pope-
ljem na kratek sprehod.

Zadržimo pogled na prepri-
čljive meglice mrzlega barjan-
skega dne v prvem akvarelu. 
Že sili pogled na mogočnost 
z modrino poudarjenih gora 
in živahno osončeno dolino. 
Presenečeno se ustavimo ob 
drveči smučarki. Občudujemo 
moč hladnih senc na zasne-
ženem polju, nato se čudimo 
uporništvu sončnih barv, ki 
kljubujejo mrazu. Zagleda-
mo se v ledeni potoček, ki se 
prepričljivo približuje v modri 
tonski sliki, občutimo veličino 
in moč drevja v risbi s svinč-

nikom. Trenutek sončnega za-
hoda nas spomni na uspešno 
preživel zimski dan, ob strugi 
začutimo poigravanje jutra-
njih sončnih žarkov. Ob nas-
lednjem pogledu razmišljamo: 
kako močan je zimzeleni del 
narave, ki odet v sneg lovi 
sončne žarke? Pripotujemo 
pred idilično krajino z doma-
čijo, kjer mora biti prijetno, 
toplo; spet v naslednji sliki 
opazimo nežnost in igrivost 
vijoličastih in komplemen-
tarnih odtenkov. Že stopamo 
pred napete oblake, ki se od-
daljujejo v poigravanju čudo-
vitih sivih odtenkov ter toplih 

barv, in nazadnje se sredi viso-
ke zasnežene planjave zastr-
mimo v skrivnostno modrino 
neskončnosti.

Razstavljajo: Marija Frani-
novič, Milan Šubic, Zdenka 
Vinšek, Marijana Rous Gojak, 
Francka Železnikar, Irena Bro-
vet Zupančič, Zmago Werbole, 
Ivanka Demšar, Julijana Per-
šič, Marija Minka Žagar, Mate-
ja Jere Grmek, Jožica Serafin 
in Milan Zgonc.

 Zdenka Vinšek 
 Alenka Jeraj

Letni koncert Ženskega pevskega zbora Perunike

Pesem osrečuje

Ženski pevski zbor obsta-
ja že 18 let in ob polno- 
letnosti smo se pevke 

odločile, da si končno nade-
nemo ime – Perunike. Nav-
dih smo dobile v našem bar-
janskem okolju, kjer vsako 
pomlad močvirska perunika 
poživi robove barjanskih trav-
nikov s svojimi živo rumenimi 
cvetovi, in upamo da bo novo 
ime prineslo zboru novo sveži-
no in zagon.

Vse leto smo se na rednih 
vajah in tudi jeseni na inten-
zivnem pevskem vikendu 
v Portorožu pripravljale na 
predstavitev svojega dela. Us-
pelo nam je sestaviti čisto nov 

program, ki smo ga poslušal-
cem prvič predstavile prav na 
letnem koncertu 10. decembra 
2016 v kulturni dvorani v Iški 
vasi. V prvem delu koncerta so 
si sledile posvetne in duhovne 
oz. nabožne skladbe, vsebina 
pa je bila vezana na življenje, 
na to, kaj nas osrečuje, ter na 
upanje in vero.

Drugi del koncerta je imel 
bolj ljubezensko sporočilo, 
dotaknil se je ljubezni do živ-
ljenja in orisal vznesenost 
prazničnega časa. Zadnja 
skladba je bil gospel Witness 
ob klavirski spremljavi Bla-
ža Podobnika in z njo smo ob 
bučnem aplavzu poslušalcev 

končali naš nastop.
Kot gostje večera so nasto-

pili Mihaelovi tamburaši iz 
Grosuplja, ki so koncert pope-
strili z instrumentalno izved-
bo znanih slovenskih napevov, 
zbor pa je z njimi zapel bo-
žično pesem Hitite, kristjani. 
Koncert je povezovala Božena 
Števančec, v napoved pa je 
vpletla tudi poezijo naše pev-
ke Zdenke Vinšek. Vesele smo, 
da se je povabilu na koncert 
odzvala akademska slikarka 
Anita Indihar Dimic. Med kon-
certom je naslikala močvirske 
perunike, sliko pa je veliko-
dušno podarila zboru. Koncert 
je bil razgiban, popestrili smo 

ga tudi z igro luči in teme, k 
vzdušju je veliko prispevala 
polna dvorana. Poslušalci so 
z navdušenjem sprejeli naš 
nastop in nas nagradili z iskre-
nim aplavzom, s tem sta bila 
poplačana delo in trud pevk in 
zborovodkinje.

Podoben koncertni pro-
gram smo ponovile še enkrat 
na nastopu 14. januarja 2017 
v cerkvi Rožnovenske Matere 
Božje v Tomišlju, sodelovala je 
tudi mladinska skupina Arcus 
iz Tomišlja, ki jo vodi Matej 
Pavlič.

Prav tako kot v Iški vasi se 
tudi v Tomišlju po koncertu 
nismo razšli, saj smo pevke 
poskrbele za veselo druže-
nje ob prigrizkih in kozarčku 
kuhanega vina. Celo mraz in 
novozapadli sneg nam nista 
preprečila, da se ne bi v To-
mišlju družili kar zunaj pred 
župniščem. Ob tej priložnosti 
se še enkrat zahvaljujemo to-
mišeljskemu župniku, da nam 
je omogočil nastop v cerkvi.

Hvala Kristini za vso njeno 
mladostno energijo, ki jo vna-
ša v zbor, pa seveda pevkam, 
ki vse leto prihajajo na vaje. Pa 
to ni težko, saj pesem osrečuje.

 Emilijana Meglič 
 Mojca Piškurič

Nastop na letnem koncertu v Iški vasi
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Izrekanja 2017
V KULT 3000 na Metel-

kovi 2 b v Ljubljani 
je v sredo, 1. 2. 2017, 

potekalo srečanje literatov z 
območja Ljubljana okolica. Li-
terarni natečaj vsako leto raz-
pisuje Javni sklad za kulturne 
dejavnosti območne izposta-
ve. Na razpis se je prijavilo 12 
literarnih ustvarjalcev iz Ob-
čin Ig, Škofljica, Velike Lašče, 
Dobrova - Polhov Gradec in 
Medvode. 

Pred literarnim večerom so 
imeli literati srečanje z Ano 
Porenta, pesnico, pisateljico, 
pedagoginjo in ustanoviteljico 
Zavoda za razvijanje ustvarjal-
nosti in mentorico številnih 
literarnih delavnic. Ob pre-
gledu poslanih literarnih del 
je potekala razprava o stro-

kovnem mnenju ter izbor za 
nastop.

Literarni večer je bil preple-
ten z različnimi literarnimi 
prispevki. Prisluhnili smo pe-
smim, izsekom črtic, zgodb, 
bajk. V izrekanjih so odsevali 
spomini, pričakovanja, po-
doživetja. Teme so imele so-
cialno, družbeno kritično ali 
humorno noto. Poslušalce je 
prevzelo odstiranje najbolj 
skritih čutnih situacij, odno-
sov do ljubezni, žalostnih in 
srečnih dogodkov, upiranju 
bolezenskim stanjem, vživlja-
nju v preteklost in prihodnost.

Literarni večer je vodila Tat- 
jana Avsec, vodja izpostave 
JSKD Lj. in okolica. Večer je 
popestrila, s petjem avtorsko 
uglasbenih pesmi znanih pes- 

nikov kitaristka in glasbenica 
Nika Solce.

Na literarnem večeru so 
iz Društva Fran Govekar 
predstavile svoje pesmi: Alen-
ka Jeraj, Jožica Kenk Šubic in 
Zdenka Vinšek.

Iz drugih občin so nastopili 
še: Marjan Alojz Sever, Janez 

Meglič, Darja Avsec, Irena 
Hegler, Marija Vesel, Metka 
Osojnik in Milan Žniderič.

 Zdenka Vinšek
 Tatjana Avsec

Revija pevskih zborov Občine Ig
Spoštovane zborovodki-

nje, zborovodje, pevke 
in pevci, leto je naokoli 

in ponovno vas vabimo k so-
delovanju, da sooblikujemo 
že tradicionalno Revijo pev-
skih zborov Občine Ig, kjer se 
zbori srečajo in prikažejo svo-
jo ustvarjalnost in dejavnost 
skozi vse leto. Letošnji termin 
revije je sobota, 22. april 2017. 
Dvorano revije bomo določili 
pozneje in vse prijavljene zbo-
re o tem pravočasno obvestili.

Revija bo strokovno spre-
mljana, zato prosimo, da pri-
javi obvezno priložite notno 
gradivo.

Vsak zbor na revijo prijavi 
tri skladbe. Prijavljene skladbe 
morajo biti, upoštevajoč lan-
skoletno prijavo, v celoti nove 
in zaželeno je, da program ses-
tavljajo:
– slovenska ljudska pesem,
– ena umetna pesem sloven-

skega avtorja,
– pesem po lastni izbiri.

Pozivamo vse zbore, ki de-
lujejo v naši občini, da se prija-
vijo v čim večjem številu, kajti 
želimo si, da bi lepa zborovska 
pesem še dolgo zvenela pod 
vznožjem Krima, saj pesem 
prinaša smehljaj na usta in 
srečo v srce. 

Revija in prijava nanjo bos-
ta potekali tako kot vsako leto. 
Vaše prijavnice pričakujemo 
do petka, 31. marca 2017, na 
naslov Občina Ig, Govekar-
jeva cesta 6, 1292 Ig, e-pošta:  

marica.zupan@obcina-ig.si. 
Želimo vam uspešne pripra-

ve in veselimo se vašega sode-
lovanja.

Prijavnice bomo vsem zbo-
rom poslali po pošti, dobite pa 
jo tudi na naši spletni strani 
www.obcina-ig.si.

 Marica Zupan, 
občinska uprava

Nastop v Logatcu
Mešani pevski zbor 

Društva upokojen-
cev Ig je v januarju 

nastopil v Narodnem domu v 
Logatcu. Na povabilo Mešane-
ga pevskega zbora pevskega 
društva Logatec je nastopil na 
njihovem koncertu z naslovom 
Argentinsko slovenski večer. 
V času pohoda sezonskih obo-
lenj dihal smo se pevke in pev-
ci, predvsem pa zborovodja, 
soočali s povsem novo situaci-
jo − petjem v zelo mali zasedbi. 
Tako je na nastopu zaradi bo-
lezni manjkala skoraj polovi-
ca pevk in pevcev Mešanega 
pevskega zbora DU Ig. Kljub 

mali zasedbi smo se odločili, 
da gremo nastopat. Podali smo 
se proti Logatcu − odločeni, da 
jim pokažemo, kaj znamo in 
zmoremo. 

Na koncert smo bili pova-
bljeni, ker je bil naš zborovod-
ja Klemen eden od gostujočih 
pevcev tega zbora na njihovi 
turneji po Argentini. Mešani 
pevski zbor pevskega društva 
Logatec je prepeval pesmi, ki 
so jih prepevali v nam odda-
ljeni Argentini. Poleg petja pa 
smo si lahko ogledali fotograf-
ske posnetke Argentine, ki nas 
je navdušila, pevke in pevci, 
ki so tam gostovali, pa so na 

fotografije gledali nostalgič-
no. Ob koncu koncerta nas je 
s citrami razveselila še mlada 
citrarka Anja Nagode.

Hvala pevkam in pevcem 
Mešanega pevskega zbora 
pevskega društva Logatec za 
povabilo. Z veseljem smo se 

odzvali vabilu. Verjamemo, da 
smo pokazali ubrano in prijet-
no petje. 

 Klemen Jerinc 
 Arhiv zbora

Nastop na Argentinsko slovenskem večeru 

Alenka Jeraj, Zdenka Vinšek in Jožica Kenk Šubic
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Hvala, ker skrbite  
za naš šolski sklad!
V OŠ Ig je bilo v četr-

tek, 1. 12., svetlo in 
toplo – kljub noči, ki 

se v začetku decembra zač-
ne že popoldne. Tisti, ki ste 
se prijazno odzvali vabilu na 
novoletni bazar, ste s prosto-

voljnimi prispevki, darovani-
mi v zameno za izdelke naših 
učencev ter članic Društva 
žena in deklet na podeželju Ig, 
zbrali kar 1.319,89 evra! Za pri-
spevke se vam najlepše zahva-
ljujemo. Zahvaljujemo se tudi 

gospem iz društva za kopico 
slastnih piškotov, učencem 
in njihovim učiteljem za lične 
izdelke, Simoni Vučko Mole iz 
Lekarne Ig ter podjetjem, ki so 
darovala v materialu: Tiskarni 
Present, podjetju FILC, d. d., in 
podjetju Svet metraže. 

Zimo bodo kmalu pregnale 
maškare in s pomladjo bo v 
soboto, 8. aprila, vzbrstel tudi 
odprti dan OŠ Ig. Ob ogledu 
zanimivih dejavnosti boste 
ponovno lahko darovali za naš 
šolski sklad. 

Starši učencev, ki ste se 
znašli v finančni stiski glede 
plačila položnic za otroka, ste 
še naprej vabljeni, da se obrne-
te na nas prek šolske svetoval-
ne službe.

Hvala vsem za sodelovanje 
in nasvidenje na našem odpr-
tem dnevu!

  UO Šolskega sklada 
OŠ Ig

Piškoti

Novoletni bazar

Ekošola
Osnovna šola Ig je eko-

šola. Pred našo šolo 
visi zelena zastava. 

Zeleno zastavo prejmejo vrtci, 
osnovne in srednje šole, centri 
šolskih in obšolskih dejavno-
sti ter domovi, ki delujejo oko-
ljevarstveno, skladno z med-
narodnimi kriteriji. 

Tudi naša šola je morala 
izpolnjevati pogoje, da lahko 
sodeluje v programu Ekošola, 
mednarodno uveljavljenem 
programu celostne okoljske 
vzgoje in izobraževanja, ki se 
ga v Sloveniji izvaja od leta 
1996. Program Ekošola je šola 
za življenje, glavni cilj sloven-
skega programa Ekošole je 
vzgoja otroka in mladostnika, 
da skrb za okolje in naravo 
postane del življenja.

Da šola lahko obdrži zeleno 
zastavo, moramo vsako leto 
izpolnjevati pogoje, program 
Ekošole temelji na metodolo-
giji 7 korakov. Sodelovati mo-
ramo v obveznih aktivnostih, 
ki jim dodajamo aktivnosti, ki 
si jih izberemo sami, učitelji 
skupaj z učenci. Učenci, eko-
koordinatorji se mesečno sre-
čujejo z vodjo Ekošole, učitelji-
co Leo Kert.

Na naši šoli poteka več ak-
tivnosti, oziroma projektov po 
programu Ekošola:
– šolska VRTilnica,
– Jaz, ti, mi za Slovenijo – zbi-

ranje plastenk za humani-
tarni namen,

– Mladi poročevalci,
– različne zbiralne akcije – 

Zbiralna akcija tonerjev, 
kartuš in trakov, zbiralna 
akcija odpadnih pokrovč- 
kov, zbiralna akcija odpa-
dnega papirja in kartona,

– ozaveščevalne akcije na 
razrednih urah,

– Ekobranje za ekoživljenje.
V letošnjem šolskem letu 

nas spomladi čaka nov projekt 
Jaz, ti, mi za Slovenijo, ki je 
vseslovenski okoljsko-huma-
nitarni projekt. Gre za zbiranje 
odpadnih slovenskih plastenk 
PET za humanitarni namen, 
za sofinanciranje inkubatorja 
za eno od slovenskih porodni-
šnic.

Zbiranje plastenk pijač in 
mlečnih izdelkov z oznako 
PET in številko 01 bo potekalo 
na Igu od 22. marca 
2017 (svetovni dan 
voda) do 22. aprila 
2017 (svetovni dan 

Zemlje). Vse zbrane odpadne 
plastenke morajo biti ločene 
dosledno in pravilno – popol-
noma izpraznjene, stisnjene, 
ponovno zaprte s pokrovčkom. 
Pri šoli na Igu bo stal zaboj-
nik, kamor bo možno odlagati 
plastenke. Želimo si, da odpa-
dne plastenke PET pravilno 
ločujete, v času od 22. 3. do 22. 
4. 2017 pa jih lahko pripeljete v 
zabojnik na Igu.

Zavedamo se, da se v naših 
gospodinjstvih uporablja vse 
preveč plastike. Prav je, da se 
zavedamo, iz česa je plastična 
PET-embalaža, ki je problema-
tična tako z zdravstvenega kot 
tudi okoljskega vidika. Plas-
tenke imajo veliko slabosti in 
zelo malo prednosti. PET-pla-
stika (polietilen tereftalat) 
v vodo izloča snovi, ki lahko 
povzročajo raka. Izločanje v 
vodo se poveča z visokimi 
temperaturami in časom. Po-
membno je torej, da plastenk 
ne izpostavljamo toploti in da 
jih ponovno ne uporabimo.

Za proizvodnjo ene litrske 
plastenke se porabi četrt litra 
nafte in 3 litre vode. Ne sme-
mo pozabiti tudi na energijo 
(za proizvodnjo in polnjenje 

ter transport). Problem je, da 
se reciklira premalo plastične 
embalaže (v Sloveniji le dob-
rih 20 %, 3 % jih gre v sežig), 
kar pomeni, da Slovenci vsa-
ko leto na odpad ali, še huje, 
v naravo odvržemo kar 75 % 
plastenk (150 milijonov odvr-
ženih pollitrskih ali 75 milijo-
nov litrskih plastenk na leto 
samo v Sloveniji). To pomeni, 
da se letno porabi slabih 20 
milijonov litrov nafte in 225 
milijonov litrov vode samo za 
to, da se delno odžejamo Slo-
venci.

Zato svetujemo, pijte vodo, 
vendar ne iz plastenke. Če se 
le da, pijte vodo, ki si jo nali-
jete kar iz pipe v kozarec. Naj-
bolj zdravo je, da pijete iz ste-
klenega kozarca ali steklenice. 
Priporočena količina je 1,5–2 
litra dnevno.

Še več vsebin, povezanih z 
Ekošolo in plastenkami, si lah-
ko preberete na spletnih stra-
neh, tudi na www.ekosola.si in 
na www.flaska.si.

 Branka Potočnik
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Odpadki
Živimo v svetu, kjer je 

veliko odpadkov. Da bi 
zmanjšali količino pri-

delanih smeti, se trudimo lo-
čevati in uporabljati čim manj 
plastike in ostalih umetnih ne-
razgradljivih materialov.

Članice novinarskega krož-
ka smo preverile, kako skrbi-
mo za ravnanje z odpadki v 
šoli, doma in širše v občini Ig.

OŠ Ig je šola z več kot 600 
učenci, ki v enem dnevu, ted-
nu, mesecu in v celotnem šol-
skem letu pridela in obdela 
veliko količino odpadkov. V 
vsaki učilnici, v posameznih 
nadstropjih, v jedilnici ima-
mo več košev, kamor učenci 
razvrščamo posamezno vrsto 
odpadkov. Čistilke te koše 
izpraznijo, delavci Snage pa 
jih potem odpeljejo v Zbirni 
center za ravnanje z odpadki v 
Ljubljano.

Vprašale smo se tudi, kaj 
lahko naredimo člani gospo-
dinjstva, da bi zmanjšali od-
padke. Pri naših mamah smo 

izvedele, da je najbolje, če 
uporabljamo čim več povratne 
embalaže, oziroma ne kupuje-
mo vsakega kosa živil posebej.

O tem, kako skrbijo za rav-
nanje z odpadki v Občini Ig, 
smo poiskali podatke pri Uro-
šu Čudnu, svetovalcu za ko-
munalne dejavnosti na občini. 

Zbrani podatki kažejo, da 
so pri nas odpadki večinoma 
mešani. V letu 2013 jih je bilo 
največ, in sicer 800,25 tone. 
Na srečo se je ta številka v letu 
2015 zmanjšala za kar 160,13 
tone. Ugotovili smo, da v Obči-
ni Ig ni divjih odlagališč, se pa 
najde kakšna malenkost v goz-
du in na Ljubljanskem barju.

Občani Občine Ig imamo 
možnost odlaganja kosovnih 
odpadkov v Zbirnem centru 
Matena, kjer je zapisan tudi 
delovni čas sprejemanja od-
padkov tako v zimskem kot v 
poletnem času. 

V zbirnem centru zbirajo 
vse vrste odpadkov, kot so 
gradbeni material in salonitne 
plošče, ne pa nevarnih snovi, 
kot so olja in laki. Odpadke 
odpeljejo v Zbirni center Barje 
Ljubljana.

Opažamo, da je odpadkov 
vsako leto manj, kar potrjuje 
dejstva, da so ljudje ozavešče-
ni o varovanju narave. Občina 
Ig vsako leto v proračunu na-
meni sredstva za morebitna 
črna odlagališča ter za vzdrže-
vanje Zbirnega centra Ig in za 
potrebe izvedbe čistilne akci-
je. Da naše okolje ni onesnaže-
no in je čisto okrog naših do-

mov, potrebujemo 5.000 EUR 
sredstev, s katerimi se pokrije 
celotno delovanje v zvezi z 
ravnanjem z odpadki.

Narava je bila nekoč čista 
in zrak svež. To je bilo v 'starih 
časih', nekateri za onesnaže-
nost krivijo predvsem porast 
prebivalstva v zadnjih dese-
tletjih, vendar za to obstaja še 
drug razlog. Ljudje so v tistih 
časih vse pridelali doma. Po-
leti so jedli jabolka in hruške, 
nekaj so jih posušili, da so 
pozimi jedli suho sadje. Sedaj 
lahko v trgovini jagode dobi-
mo celo leto, vendar so špri-
cane in tudi to vpliva na one-
snaženost naše narave. Večina 
prebivalstva takrat ni imela 
avtov, prevažali so se na vozo-
vih ali pa so hodili peš. Takrat 
so si obleke naredili doma, po 
deželi ni bilo tekstilnih tovarn; 
ostrigli so ovco, dobili volno, 
iz nje naredili prejo in sešili 
preprosto obleko. 

Plastičnih odpadkov skoraj-
da ni bilo, saj smo že prej ome-
nile, da so si vse pridelali sami, 
z lastnimi rokami. 

Ne pravimo, da bi morali 
živeti kot ti ljudje, saj se vsi 
zavedamo, da je zdaj sistem 
pridelovanja hrane drugačen, 
bolj sodoben. Želimo pa opo-
zoriti na ekološko pridelova-
nje hrane, saj ga kar nekaj ljudi 
po svetu že uporablja. Vendar 
tisti, ki nimajo časa za obdelo-
vanje svojega vrtička, mislijo, 
da bodo lahko živeli eko s se-
stavinami, ki jih kupijo na eko 
polici v trgovini.

Obstaja pa misel, če se 
embalaži ne moremo izogni-
ti, potem je prav, da jo vsaj 
ločujemo in z njo preudarno 
ravnamo. Odgovor leži v srcu 
vsakega posameznika. Misli-
mo pa, da si večina želi, da bi 
njihovi vnuki, vnukinje, otro-
ci oziroma oni sami čez nekaj 
let živeli v čistem in zdravem 
okolju, ki bi bil prostor za od-
dih od vsakdanjega mestnega 
življenja. To je nam, ki živimo 
na Ljubljanskem barju v ne-
okrnjeni naravi, dano kot dari-
lo in vrednota, ki je ne smemo 
zavreči.

Spoštujmo našo naravo, da 
ostane taka, kot je na fotogra-
fiji.

  Novinarski krožek OŠ 
Ig, mentorica Slavica Čergič

Obisk Zbirnega centra za ravnanje  
z odpadki
Zadnji dan novembra 

lansko leto smo se os-
mošolci odpravili na 

tehniški dan v Ljubljano. 
Odpravili smo se do centra 
Snaga na Povšetovi, kjer nas 
je čakal zelo prijazen vodnik, 
ki nas je odpeljal v projek-
cijsko sobo. Ogledali smo si 
predstavitev podjetja Snaga 

in zgodovino ločenega zbira-
nja odpadkov. Izvedeli smo, da 
posameznik pri nas odvrže od 
69 do 75 kg hrane, kar je velika 
škoda, saj bi  s tem  lahko nah-
ranili veliko lačnih ljudi.

V jedilnici zaposlenih smo 
opravili malico, potem pa smo 
si ogledali zbrane odpadke v 
zabojnikih in se čudili, kako 

zanimive stvari lahko ponov-
no uporabimo. Naša razredni-
čarka si je kupila nekaj zanimi-
vih predmetov.

Odpravili smo se proti Igu, 
še prej pa smo si v Mateni 
ogledali zbiralno mesto za raz-
lične odpadke ter se odpeljali 
v Zapotok, kjer smo si ogledali 
še vodno črpališče za ižanski 

vodovod.
Tehniški dan mi je bil všeč, 

saj sem spoznal, da nekdo za 
nami, ki proizvajamo odpadke, 
te odpadke sortira in ponovno 
pošilja v uporabo.

 Adnan Tahirović, 8. b

Max je zadovoljen po kopanju.

Reka Iška v vsej svoji lepoti
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Čarobni december
Mesec december je že 

sam po sebi poln ča-
robne pravljičnosti, 

še bolj pravljičnega pa smo ga 
za naše otroke in njihove star-
še pričarale strokovne delavke 
enote Mavrica. V dopoldan-
skem času smo z otroki okra-
sile in pripravile lampijončke 
za naš že skoraj tradicionalni 
pohod z lučkami. Popoldne so 
si starši vzeli čas in se skupaj 
s svojimi malimi nadobudneži 

udeležili božično-novoletnega 
srečanja. Skupaj smo se z luč-
kami v rokah sprehodili po Igu, 
ob vrnitvi pa nas je pričakal 
v temo ovit vrtec, le po oknih 
so skrivnostno skakljali žarki 
svetlobe. V daljavi je odmeva-
la prijetna praznična glasba in 
nenadoma sta se na balkonu 
prikazali dve beli snežinki, ki 
sta nam natrosili obilico puhas-
tega snega. Skupaj z njima smo 
zaplesali ples snežink, nato smo 

se posladkali s slastnimi piškoti 
ter dišečim božičnim čajem. 

  Enota Mavrica

Varna raba interneta na OŠ Ig in 
značka e-varna šola 
V letošnjem šolskem letu 

smo se odločili, da vse 
učence od 4. do 9. ra-

zreda ozavestimo s pravilno in 
varno rabo interneta ter dru-
gih mobilnih naprav. Delav-
nice so v mesecu oktobru in 
novembru 2016 izvajali za to 
posebej usposobljeni strokov-
njaki z različnih področij in in-
stitucij, ki pokrivajo specifične 
teme s področja spletne var-
nosti in zaščite otrok pri upo-
rabi interneta. Učenci 4., 5., 6. 
in 7. razreda so imeli delavnico 
z naslovom Družabna omrežja 
in zaščita zasebnosti na sple-
tu, učenci 8. in 9. razreda pa 
delavnico Sem pametnejši od 
mobilnega telefona.

Učenci 8. razreda so delav-
nico ocenili zelo dobro. Na 
novo so spoznali veliko stvari: 
da ne smemo objaviti vsega, 
da se lahko zaradi prevelike 
uporabe telefona uničujejo 
naši prsti, da ne smemo biti 
na telefonu več kot dve uri na 
dan, kako se izognemo viru-
som, da lahko izsledijo našo 
lokacijo prek telefona, o Go-
oglovi bazi podatkov, da se 
vse slike shranjujejo v baze 
podatkov, da se ne javljamo 
na skrite telefonske številke, 
da ne objavljamo svojih slik 
na Facebook, kakšno je dobro 
geslo, kako uporabljamo pra-
vilno Snapchat, kaj pomeni 
seksting. Radi so si ogledali 
kratke in poučne filme, ki so 

prikazovali, kaj danes narobe 
delajo nekateri ljudje, da bi si 
pridobili pozornost. Učencem 
je bilo všeč, da so se prosto 
pogovarjali in jim ni bilo tre-
ba pisati. Večina učencev se je 
strinjala, da je za njih tako izo-
braževanje potrebno, da znajo 
ravnati v različnih neprijetnih 
situacijah, da vedo, kaj o sebi 
lahko objavijo, in da so bolj 
previdni.

V mesecu decembru smo 
učitelji in strokovni delavci 
poslušali predavanje dr. Boru-
ta Lesjaka s Centra za varnejši 
internet. Center za varnejši in-
ternet ponuja tri glavne stori-
tve: Safe.si (Točka osveščanja 
o varni rabi interneta in novih 
tehnologij), Tom telefon (Sve-
tovalna linija za težave na sple-
tu Tom telefon 116 111) in Sple-
tno oko (Anonimna spletna 
prijava nezakonitih spletnih 
vsebin). Predavatelj nam je 
predstavil problematiko sple-
tne varnosti v šolah. Seznanil 
nas je z vlogo šole pri uvajanju 
informacijske tehnologije, z 
oblikami zlorab na internetu, 
kako ukrepati ob incidentu in 
katera so kazniva dejanja na 
internetu. Navedel je primere 
zlorab in kakšne so možnosti 
reševanja ter predstavil napot-
ke, kaj bi bilo smiselno naredi-
ti v takih primerih.

Glede na izvedene delavni-
ce in stalno ozaveščanje o var-
ni rabi interneta smo s pomoč-

jo evalvacijskega vprašalnika 
ocenili stanje e-varnosti na 
naši šoli. Prejeli smo bronasto 
značko E-varna šola, ki velja 
do junija 2018. Značka E-varna 
šola (eSafety Label) je storitev 
Evropskega šolskega omrež-
ja za osnovne in srednje šole, 
ki olajša sledenje smernicam 
varne uporabe sodobne teh-
nologije v šolskem prostoru. 
Izkazuje odličnost na področju 
varne uporabe sodobne tehno-
logije, kot so računalniki, ta-
blice, mobilni telefoni in inter-
net. Pridobili smo vseevropski 
akreditacijski sistem in pod-
porno storitev za zagotavlja-

nje e-varnega okolja na šolah; 
brezplačna orodja, gradiva in 
nasvete za šole, ki bi rade pri-
dobile veščine in gotovost pri 
vključevanju in upravljanju z 
IKT v šolskem okolju in sple-
tno stran www.esafetylabel.eu, 
ki je tudi skupnost šol in uči-
teljev za izmenjavo izkušenj in 
ravnanja ob incidentih na šoli.

Za konec bi poudarila, da 
smo vsi učenci, učitelji in star-
ši odgovorni za spletno var-
nost in za odgovorno ravnanje 
na področju spleta.

  Barbara Flajnik

Beli snežinki na balkonu našega vrtca

Plakat o varni rabi interneta, delo učencev 5. razreda
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Izlet v Ljubljano
Letošnje šolsko leto se 

skupina Zajčki enote 
Studenček potepa po 

Sloveniji. Malo zares, malo 
po zemljevidu. Na njem smo 
odkrili različne barve, zavite 
in ravne črte. Ceste nas vodijo 
v različne kraje, kamor lahko 
potujemo z avtom, avtobusom, 
vlakom. Peljemo se lahko tudi 
po vodi in zraku.

Prišel je pričakovani de-
cembrski petek in z njim na-
črtovani izlet v Ljubljano. Na 
izlet smo povabili skupino 
Metuljev enote Sonček. Avto-
bus nas je pripeljal do lutkov-
nega gledališča, nato smo jo 
peš mahnili naprej. V bližini 
smo najprej odkrili zmaje in 
zmajski most. Sledil je most s 
ključavnicami, ki smo ga preč-
kali in se ustavili pri Prešer-
novem spomeniku. Od zunaj 
smo si ogledali frančiškansko 
cerkev, odkrili okno, kjer je 
stanovala Prešernova ljube-
zen Julija, in jo mahnili čez 
Tromostovje proti Robovemu 
vodnjaku. Stopili smo še na 

dvorišče Mestne hiše, kjer so 
nas postregli s čajem. Zdaj se 
je že mudilo na vzpenjačo, ki 
nas je popeljala na ljubljanski 
grad. Z vodnico smo iskali na-
vodila, ki so nas po grajskih 
prostorih pripeljala do graj-
skega zaklada. Po strmih sto-
pnicah smo se povzpeli na vrh 
stolpa, si upali stopiti v ječo, 
stopili na dno vodnjaka in v 
grajski kapeli odkrili skrinjo z 
zakladom. Povedala nam je za-
nimivosti in zgodbe iz časov, 
ko so na gradu živeli ljudje, v 
votlini pa je prebival zmaj.

Ura nas je preganjala. Z 
vzpenjačo smo se spustili in 
odhiteli na avtobus, ki je že 
čakal na postaji. Polni novih 
vtisov so otroci utrujeni, a zelo 
zadovoljni potovali s svojo do-
mišljijo naprej po svetu vite-
zov in zmajev, šofer pa nas je 
varno pripeljal nazaj na Ig.

  Erna MačekZ ljubljanskim zmajem Pri Prešernu

Metuljčki vam predstavljamo
Naj vam na kratko opi-

šemo le majhen del- 
ček naših dejavnosti. 

S tulci smo pripravili hrano 
za ptice, veliko smo se gibali 
na zraku. Na povabilo skupi-
ne Zajčki smo se šli potepat 
po Ljubljani in poiskat zmajev 

zaklad. Ker smo bili pridni, 
smo si šli v centralni vrtec 
ogledat lutkovno predstavo 
v izvedbi strokovnih delavk 
Vrtca Ig, kjer nas je obiskal in 
obdaril Dedek Mraz. V mesecu 
decembru smo okrasili igral-
nico in garderobo ter vsak dan 

izvedli nalogo, ki so nam jo za-
dali škrati. Ko je zapadel sneg, 
smo se kepali, valjali in nare-
dili snežaka ter sneg obarvali s 
pisanimi barvami. Iz plastenk 
smo naredili snežaka Lili in 
Luko, ju napolnili s snegom 
ter opazovali, kaj se zgodi s 

snegom, če sta snežaka notri, 
in kaj se zgodi, če sta zunaj. 

  Metuljčki iz enote 
Sonček 

Naš snežakObisk Dedka Mraza
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Pesniški utrinki: Svobodna 
waldorfska šola Kurešček
Ko smo septembra zače-

njali pouk v naši šoli 
sredi vasi Visoko, smo 

radostno zapeli znano Kekče-
vo pesem Kdor vesele pesmi 
poje, gre po svetu lahkih nog … 
pa tudi nekaj manj znanih, kot 
je pesem Urar, ki jo spremlja-
mo z gibi rok, kot bi tiktakala 
ura. 

URAR
Delo vas čaka, pouk je v šoli – 
teče tiktaka, dan je okoli!
Ure navite,
tudi ko spite,
čas vam točen kažejo!

A če vztrajno lažejo
ali če stoje
vestno jih popravijo
izurjene roke.

Otroci v šoli radi prepevajo, 
radi recitirajo in pesmi sprem-
ljajo z gibi, učitelji jih pri tem 
spodbujamo, saj so gibki prsti 
osnova gibkega mišljenja.

V času pouka smiselno 
menjamo zahtevnejše vsebi-
ne, kjer se morajo otroci znati 
umiriti, in bolj sproščene, kjer 
se gibljemo, urimo v ročnih 
spretnostih ali se igramo, ko je 
čas za odmor … vdih in izdih – 
kot se menjajo letni časi, dan 
in noč.

Toplemu septembru so 
sledili vse hladnejši jesenski 
dnevi, ki so napovedovali 
skorajšnje mrzle zimske dne-

ve. Skrajni čas, da poskrbimo 
za drva, kar smo prikazali s 
prstno igro. 

PRSTOV PET
Prstov pet se v gozd odpravi.
Palec les iz gozda spravi.
Kazalec ga lepo nažaga.
Sredinec kupe lepe zlaga.
Prstanec ob pravi uri
toplo, toplo peč zakuri.
Peč še dolgo toplo greje,
malih pet na njej se smeje.
Mezinec pa že ure kasne
pepel odnese, vse pogasne.
Ko pa zopet bo hladno,
peč zakurit ni težko.
Ko pa zopet bo hladno,
peč zakurit ni težko. 

V tem času smo praznovali 
martinovo, otroci so staršem 
pripravili bogat program in 
pokazali, kaj so se naučili, nato 
pa so se s svetilkami, ki so jih 
sami izdelali, podali v temo 
kljub dežju in snegu. S svojimi 
lučkami so razsvetlili temo in 
po vasi je odmevalo otroško 
petje …

Prišel je čas, da zakurimo 
kmečko peč, ki je v naši več-
namenski učilnici. Ker tega 
ne počnemo vsak dan, je to še 
toliko večji dogodek, lahko re-
čemo praznik.

K temu sodi pesem, ki je 
namenjena prvi triadi. Vsako 
drugo vrstico spremljamo s 
topotom nog, a štejemo s prsti:

OGENJ V PEČI
Eden, dva, tri,
ogenj v peč gori.
Tri, štiri, pet,
gremo se pogret.
Pet, šest, sedem,
k topli peči sedem.
Sedem, osem, devet,
katero č'mo zapet.
Devet, deset in sto,
mački na uho.

V tem času smo na šoli 
pripravili tudi božični sejem. 
Pred šolo smo postavili stoj-
nice, ki nam jih je prijazno po-
sodila občina …  poleg je gorel 
ogenj, na eni od stojnic so se 
pekle palačinke, v šoli pa … 
eden od razredov se je spre-
menil v pravi labirint, odvijale 
so se delavnice, otroci so lah-
ko prisluhnili lutkovni igrici, 
starši pa smo poklepetali ob 
čaju in dobri hrani, ki so nam 
jo pripravili na Ranču. Nismo 
pozabili niti na predstavitev 
waldorfske pedagogike in pre-
davanje o božiču.

Zima se počasi preveša h 
koncu, kmalu bo pust, zato 
dodajmo ob koncu še pesem 
o pustnopoletnih čevljih brez 
podplatov, ki jo bomo med 
drugim prepevali februarja. 

Tokrat so bili utrinki pes- 
niške narave, naj vam bodo v 
veselje!

 Mohor Demšar,  
učitelj v Svobodni  

waldorfski šoli Kurešček

Vpis za šolsko 
leto 2017/18
Predstavitev za vpis v 1. 
razred Svobodne waldor-
fske šole Kurešček za šol-
sko leto 2017/18 bo v pe-
tek, 24. februarja ob 17h 
v prostorih šole, Visoko 
4. Na predstavitvi bomo 
podali vse potrebne in-
formacije o vpisu, šoli in 
waldorfski pedagogiki. 
Več informacij na www.
swsk.si.

Na delavnici   Marko PrivošnikBožični sejem

ČEVLJAR
Gospe in gospodje, poglejte, strmite!
Ta hip sem razstavil naj, naj modele –
pustnopoletne – mi kar verjemite –
njih bodo bose noge vesele.

Ni spodaj podplata – naj noga res diha,
naj se dotakne sveta,
a jezik je velik – lahko se zaviha,
vezalke naj zvežejo ga.

Ti čevlji so pravi: za stojo na glavi,
za hojo po travi, oglede v naravi,
vse vrste prevale, za žalost in šale.

A dobro pomislite, če ste žgečkljivi,
če ste mehkužni – hitro ranljivi,
raje ognite se hudi zagati
in izberite si čevlje – s podplati!

Pesmi napisal Mohor Dem-
šar, pesmi Urar in Čevljar je 
uglasbil Mare Završnik.
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Po taborniško čez hribe in doline
V soboto, 7. 1. 2017, smo 

se štirje člani taborni-
škega rodu Podkovani 

krap odpravili na tekmovanje 
Glas svobodne Jelovice ali 
krajše GSJ. Seveda smo tek-
movanje začeli z zborom in 
petjem taborniške himne, po-
tem smo se skupina za sku-
pino odpravili na preizkus 
našega znanja topografije s 
testi. Pred odhodom na pro-
go nas je čakalo še vrisovanje 
kontrolnih točk na zemljevid. 
Hodili smo po vzpetinah in 
dolinah Smlednika ter njego-

ve okolice, kjer je tekmovanje 
potekalo. Grel nas je sonček, 
zato nam polarni mraz ni pri-
šel do živega. Ko smo prišli na 
cilj smo se pogreli z golažem 
in po razglasitvi rezultatov na-
smejanih obrazov odkorakali 
domov. Tako smo soboto pre-
živeli pod nebom brez oblačka 
in v dobri družbi naših tabor-
niških prijateljev.

 Zala Prašnički 
 Rod svobodnega 

Kamnitnika

Velikanska najdba

Osnovnošolci odkrivajo svetovno 
kulturno dediščino na pragu domov
Krajinski park Ljubljan-

sko barje je letos že 
peto leto zapored izve-

del koliščarske delavnice za 
četrte in pete razrede barjan-
skih osnovnih šol. Delavnic so 
se udeležili tudi učenci petih 
razredov Osnovne šole Ig, ki 
so na temo koliščarjev zapisali 
celo pesem. V preteklih letih 
smo opazili, da kar nekaj učen-
cev tematika kolišč zelo za-
nima, zato smo jim poleg de-
lavnic ponudili tudi program 
mentorstva. Na ta program se 
je prijavilo dvajset učencev šti-
rih osnovnih šol, med katerimi 
je tudi Osnovna šola Ig. Prvi 
korak mentorstva smo naredi-
li v Kulturnem domu Vrhnika, 
kjer je arheolog Dejan Veranič 
učence prek razstave Veli-
kanska najdba popeljal dobrih 
140 let nazaj v čas, ko so na 
Ljubljanskem barju potekala 
prva arheološka izkopavanja 
kolišč. Sledilo je predavanje 
o koliščarjih na Ljubljanskem 
barju in okoli Alp z bogatim 
slikovnim gradivom in pri-
kazom koliščarskih replik. V 
zadnjem delu našega druženja 
pa smo se z učenci sprehodili 
še po razstavi Moja Ljubljani-
ca. Skrivnostna reka sedmerih 
imen pestuje tisoč in en zak-
lad, ki so jih snovalci razstave 

mojstrsko ujeli v fotografijah, 
filmih in zbirkah najdb. Mi 
smo se ustavili ob koliščarskih 
najdbah, med katerimi nas je 
še posebej prevzelo koliščar-
sko kolo z osjo. Učenci so bili 
navdušeni, da sta na ogled 
tako originalno najstarejše le-
seno kolo z osjo na svetu kot 
tudi njuni repliki, ki so se ju 
lahko dotaknili. Ob vseh naš-
tetih predstavitvah je ura še 
prehitro odbila ena, ko se je 
naše druženje končalo. A slo-
vo ni bilo preveč žalostno, saj 
smo vedeli, da se kmalu spet 

srečamo. Učenci so si izmed 
predstavljenih vsebin izbrali 
tiste, ki so jih najbolj navdušile 
in bi jih zato radi delili s sošol-
ci, preko skupne razstave pa 
tudi z učenci ostalih prijavlje-
nih barjanskih osnovnih šol. 
Sledi načrtovanje predstavitev 
in izdelava teh v obliki plaka-
tov. Kmalu bomo tako lahko 
uzrli velikansko najdbo tudi 
skozi oči osnovnošolcev.

 Maša Bratina,  
Krajinski park  

Ljubljansko barje

Koliščarji
Na Barju živeli so,
imeli so se lepo.
Lovili so ribe
in jedli meso.
V kožo oblečeni so bili
v rokah pa imeli živalske kosti.
Lončene posode so imeli,
zelo radi so peli.
Pred mišmi so se skrivali,
v jezeru se umivali.
To so bili koliščarji,
rečemo jim tudi mostiščarji.

Učenke 5. c, OŠ Ig

Iskanje kontrolnih točk

Delavnica na OŠ Ig
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Iz življenja župnije Tomišelj

V župniji Tomišelj smo 
imeli v decembru in ja-
nuarju veliko duhovno 

bogatega dogajanja, ki je zaz-
namoval praznični čas božiča. 
Na Miklavžev večer so otroci 
nestrpno pričakovali dobrega 
moža, ki nosi darila. Uvodo-

ma smo si ogledali predstavo, 
ki jo je režirala animatorka 
Simona Purkat, zaigrali pa so 
tomišeljski mladinci in otro-
ci. Nato je Miklavž, ki nas že 
zelo dobro pozna, zlasti mu je 
pri srcu naš Luka, razdelil da-
rila. Adventni čas je mineval 

tik tak in naši domači jasli-
čarji Klemen, Matej, Jernej in 
Peter so v tem času postavili 
izjemno lepe, umetniško dovr-
šene in vsebinsko bogate jas-
lice. Na hribu pred cerkvijo pa 
so tomišeljski možje postavili 
osvetljene jaslice. Sveti večer 

se je začel z otroško božičnico, 
na kateri smo mladi zaigrali 
božični prizor, nato pa je sle-
dila sveta maša s prepevanje 
težko pričakovanih lepih bo-
žičnih pesmi v izvedbi mladin-
ske skupine Arcus. Ob 24. uri 
je sledila polnočnica, kjer smo 

Božični koncert na Igu

Župnija Ig in Društvo 
Fran Govekar Ig sta 27. 
decembra 2016 v župnij-

ski cerkvi sv. Martina na Igu 
organizirala božični koncert. 
Z znanimi in manj znanimi bo-
žičnimi melodijami so nas raz-
vajali Otroški zbor Martinčki 
pod vodstvom Mirka Merzela, 
Moški pevski zbor Ig, ki ga 

prav tako vodi Mirko Merzel, 
Ženski pevski zbor Perunike, 
ki ga vodi Kristina Cotič, Me-
šani pevski zbor Društva upo-
kojencev Ig, ki ga vodi Klemen 
Jerinc, ter Mešani pevski zbor 
župnije Ig, ki ga vodi Igor Ko-
vačič. Na orgle je igral Žiga 
Glavan.  Zbrane je pozdravil 
tudi ižanski župnik Jože Poz-

derec.  Med petjem smo pris-
luhnili besedam Marije Kra-
ljice miru s Kureščka, ki jih 
poznamo prek očeta Špeliča 
in jih je blagozvočno interpre-
tirala Alenka Jeraj, sicer tudi 
predsednica Društva Fran Go-
vekar Ig. Na koncertnih listih 
smo si lahko prebrali zgodbo 
o nastanku pesmi Sveta noč, 

s katero so pevci končali kon-
cert. Lepe božične melodije 
so še dolgo odmevale v naših 
srcih in ohranjale božično 
skrivnost med nami.

  Robert Fojkar

Jaslice v tomišeljski cerkvi

Otroški zbor Martinčki MePZ DU Ig

Nastop skupine Arcus
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 IŽANSKA PAŽARNA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

najprej prisluhnili duhovnim 
božičnim zapisom ob pevski 
spremljavi župnijskega cer-
kvenega pevskega zbora pod 
vodstvom Štefana Balažica. 
Tudi tokrat nas je starodavna 
pesem Sveta noč popeljala v 
čarobnost božiča.

Na državni praznik dan sa-
mostojnosti in enotnosti se 
spominjamo tudi godu prvega 
mučenca za Kristusa, sv. Štefa-
na. Ob tej priložnosti je v orga-
nizaciji TD Krim potekal tra-
dicionalni blagoslov konj. Na 
prireditvi je prepevala pevska 
skupina Arcus, mladi pa so kot 
gostje prepevali tudi na božič-
no-novoletnem koncertu ŽPZ 
Perunike, ki delujejo pod okri-
ljem Društva Fran Govekar Ig. 

Božični čas se je prevesil v 
novoletni čas, hitro pa je prišel 
tudi čas priprave na farno žeg-
nanje ob prazniku sv. Antona 
Puščavnika, sozavetnika naše 
fare. Slovesnost je ob somaše-
vanju domačega župnika Jo-
žeta Razingerja in godovnjaka, 
salezijanca in rektorja svetišča 
Kraljice miru na Kureščku, 

prof. Antona Koširja, vodil pa-
ter Pepi. Pater Pepi Lebreht iz 
reda frančiškanov je župnik 
župnije Ljubljana-Vič, pred 
tem pa je bil misijonar v afri-
ških državah Beninu in Togu. 
Po sveti maši, ki so jo s petjem 
popestrili domači cerkveni 
pevci, je sledil blagoslov kipov 
sv. Petra in Pavla na pročelju 
cerkve, za tem pa tradicional-
na licitacija svinjskih krač. 
Konec januarja, na nedeljo 
svetega Pisma, smo obhajali 
praznik sv. Janeza Boska. Za 
doživetje veselja in mladostni-
škega vzdušja, ki je tako zna-
čilno za salezijansko karizmo, 
so poskrbeli mladi iz skupine 
Arcus. 

Hvala vsem, ki ste poma-
gali pri postavitvi kipov sve-
tih Petra in Pavla, ter mladim 
igralcem in skupini Arcus za 
doživeto praznovanje cerkve-
nih praznikov. 

  Simona Pavlič, 
ŽPS Tomišelj

Maša ob prazniku sv. Antona Puščavnika

Javna 
zahvala za 
pomoč ob 
požaru

Dne 15. 12. 2016 je zago-
relo v naši delavnici. Močan 
ogenj in saje (plastika) sta 
nam uničila veliko materiala 
in poškodovala objekt. Zaradi 
hitrega posredovanja dobrih 
sosedov in seveda učinkovi-
te intervencije gasilcev, ki so 
za ceno svojega življenja in 
zdravja požrtvovalno reševali 
naš dom, čeprav niso vedeli, 
kakšna je moč požara (različni 
materiali). 

V imenu naše družine in 
zaposlenih fantov se iskreno 
zahvaljujemo za nesebično po-
moč sosedom, prijateljem in 
seveda gasilcem s celotnega 
ižanskega območja, ki so po-
magali reševati.

 Družina Župevec

Prekovemu 
Tonetu za 70 let

Tisti, ki spremljate delo in uspehe (o 
neuspehih drugič) seniorske enote PGD 
Brest in moja poročila o tem, se bos-
te spomnili, da vedno morda nekoliko 
čustveno omenjam Toneta. Tone nas z 
očetovsko skrbjo oskrbuje s primerno oh-
lajenim pivom po koncu vaj. Če se stvar 
zatakne, ima pripravljeno tudi za vmes. 
Potem steče. 

V začetku januarja je Tone slavil 70. 
rojstni dan. Slavju smo se pridružili tudi 
seniorji in Tonetov jubilej počastili s po-
stavitvijo mlaja, okrašenega z znanimi 
znamenji časti. Tonetova družina se nam 
je takoj oddolžila s povabilom na okusno 
in izdatno malico. Kmalu so stekle nove 
zgodbe o že znanih dogodkih in sokraja-
nih, ki so bili face in legende svojega časa.

Tone, v imenu seniorske ekipe in svo-
jem ti želim, da bi ostal še dolga leta tako 
uren in iskriv. Kar pa zadeva leta, pomisli, 
da bomo na ta vedno dobili kakšno prepo-
trebno plus točko. Vnaprej hvala. 

  Štefan Bunič,  
drugi napadalec Mlaj za 70 let

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega 
lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
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Povrnitev trošarine za leto 2016 za fizične osebe

Minulo leto 2016 je pri 
povrnitvi trošarine 
za goriva, ki se upo-

rabljajo za pogon kmetijske in 
gozdarske mehanizacije, spet 
običajno, saj ni (več) povrnitve 
za večjo količino energentov 
za površine gozdov, ki so bili 
poškodovane v žledu. Manjša 
sprememba je le pri GERK-ih 
1320, kar pa na samo vlaga-
nje zahtevkov ne vpliva. Že 
drugo leto zapored pa velja 
poenostavljen način vlaganja 
zahtevkov, saj jih  je mogoče 
vložiti tudi v katerikoli finanč-
ni pisarni.

Povrnitev sicer poteka pod 
enakimi izhodiščnimi kot za 
pretekla leta. Vrača se 70 od-
stotkov zneska povprečne tro-
šarine za dizelsko gorivo za 
leto 2016. Fizične osebe zahte-
vek vlagajo enkrat letno, torej 
do 30. junija 2017 za preteklo 
leto. Upravičenci do vračila 
dela trošarine za leto 2016 so 
uporabniki, ki imajo na dan 
30. junija 2016 v RS v uporabi 
toliko gozda in kmetijskih ze-
mljišč po posameznih vrstah 
dejanske rabe (GERK), da je 
skupna normativna poraba 
vsaj 540 litrov oz. vsaj 150 li-
trov za gozd. Če je lastnikov 
gozda več, izpolnijo vlagatelju 
pooblastilo, ki je del zahtevka. 
Skladno s pravilnikom podatke 
o zemljiščih (kot dokazila) pri-
dobi organ finančne uprave po 
uradni dolžnosti in jih vlagatelj 

ne prilaga. 
Uveljavlja se povračilo za 

dejansko porabo, vendar naj-
več do najvišje normativne po-
rabe goriva in je po skupinah:
– 200 litrov na hektar njive 

ali vrta, trajnih rastlin na 
njivskih površinah, rastlinja-
ka, matičnjaka, trajnega trav-
nika, barjanskega travnika in 
ekstenzivnega sadovnjaka 
(skupina 1);

– 420 litrov na hektar vinogra-
da, intenzivnega sadovnjaka, 
hmeljišča, oljčnika ali druge-
ga trajnega nasada (skupina 
2);

– 50 litrov na hektar plantaže 
gozdnega drevja (skupina 3);

– 15 litrov na hektar kmetij-
skega zemljišča, poraslega z 
gozdnim drevjem (skupina 4);

– 15 litrov na hektar gozda 
(skupina 5).
Zahtevek za vračilo trošari-

ne je potrebno vložiti na pred-
pisanem obrazcu do 31. marca 
2017. Za odločanje o zahtevkih 
so pristojni finančni uradi, ki 
opravljajo naloge s področja 
trošarinskih predpisov (v nji-
hovem okviru delujejo oddelki 
za trošarine).

Po predlanskoletni ustano-
vitvi Finančne uprave se poleg 

vložitve pri oddelkih za trošari-
ne zahtevek lahko vloži (oseb-
no ali pošlje po pošti)  tudi v 
finančnih pisarnah (bivše dav-
čne ali carinske izpostave), ki 
so praviloma v istem kraju kot 
sedež upravne enote. Pri po-
šiljanju po pošti priporočamo 
pošiljanje na krajevno pristoj-
ni finančni urad in tam loci-
rani oddelek za trošarine, saj 
bo tako prihranjeno prepoši-
ljanje zahtevkov. Informativni 
seznam z naslovi oddelkov za 
trošarine je naveden v prilože-
ni tabeli.

Fizične osebe za vlaganje 
zahtevka uporabijo obrazec 
TRO-A. Obrazci so na voljo 
na spletnih straneh finančne 
uprave www.fu.gov.si, v stroj-
nih krožkih in na enotah javne 
službe kmetijskega svetovanja. 

Zahtevek se vloži na osnovi 
originalnih račune za kupljeno 
gorivo na bencinskih servisih 
ali pa računov za strojne sto-
ritve, na katerih je navedena 
količina porabljenega goriva 
in izjava izvajalca storitve, da 
za navedeno gorivo ne bo sam 
uveljavljal povrnitve trošarine. 
Računov se zahtevku ne pri-
laga, na vlogo se vpiše le šte-
vilo računov, ki so osnova za 

povrnitev. Upravičenec mora 
račune hraniti 10 let, pristoj-
nemu organu pa jih predloži 
le na njegovo zahtevo. Če je na 
kmetiji več solastnikov gozda, 
izpolnijo pooblastilo enemu 
vlagatelju (del obrazca). 

V obrazec vpišemo površino 
zemljišč, dokazil o zemljiščih 
pa ne prilagamo, saj jih pridobi 
pristojni  organ sam. Potrebno 
je natančno vpisati površine 
na dan 30. junija 2016, saj v 
primeru neskladja z uradni-
mi evidencami finančni organ 
lahko zahteva dopolnitev ali 
popravek zahtevka. V minu-
lem letu se je spremenil način 
ugotavljanja površine za GERK 
1320 – travinje z razpršenimi 
neupravičenimi značilnostmi, 
saj se matematično odšteje 
neproduktivni del zemljišča,  
npr. drevje, skale itn. (skupina 
4). Če nimate natančnega po-
datka o površinah, to rubriko 
pustite prazno, saj jo bo izpol-
nil pristojni organ iz podatkov 
uradne evidence. 

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec

Obvestila kmetijske svetovalne službe

Letošnja kampanja vnosa 
zbirnih  vlog za leto 2017 
(EIV 2016) se bo začela 

v ponedeljek, 27. 2. 2017, in 
trajala do vključno 8. 5. 2017. 
Tudi letos se pred tem tiska 
kmetom ne bo pošiljalo, podat-
ki bodo objavljeni le na spletu.

Dokumenti, ki jih potrebu-
jete pri vnosu vloge:
– Subvencijska vloga za leto 

2016 
– Če ste v zadnjem letu spre-

menili transakcijski račun, 
potrebujete fotokopijo ve-
ljavnega transakcijskega 
računa

– Podatke o staležu živali 

na KMG na dan 1. 2. 2017 
(podatki o staležu govedi 
se avtomatsko prenesejo 
iz centralnega registra), 
potrebujemo le podatke o 
prašičih, kokoših, konjih in 
preostalih živalih

– Če nosilec kmetijskega 
gospodarstva ne bo prišel 
na dogovorjeni sestanek, 
mora izpolniti in podpisati 
navadno pooblastilo v dveh 
izvodih, ki ga lahko dvigne 
na sedežu KSS ali natisne s 
spletne strani AKTRP.

Pozivam vas, da na UE ure-
dite stanje na GERK-ih, kjer 

je to pač potrebno (izločitev 
neupravičenih površin, uskla-
jevanje velikosti GERK-ov in 
podobno).

Pred oddajo zbirne vloge 
priporočam vsem vlagateljem, 
da v registru kmetijskih go-
spodarstev (RKG) preverite 
pravilnost vrisa GERK-ov na 
svojem kmetijskem gospo-
darstvu. Vsi, ki imate dostop 
do interneta, lahko to najlažje 
naredite kar doma prek sple-
tnega pregledovalnika (http://
rkg.gov.si/GERK/WebVi-
ewer/). Dostop do vaših po-
datkov je mogoč z vpisom 
vaše KMG-MID številke. Kdor 

doma oziroma pri sorodnikih 
ali sosedih nima možnosti za 
dostop do spleta, lahko za pre-
gled svojih GERK-ov zaprosi 
na upravni enoti, kjer boste 
GERK-e po potrebi tudi dopol-
nili.

Naročanje za vnos 
subvencijskih vlog na tel. 
št.: 01/290 94 62 in  
041/310-196
KSS (Zlatko Krasnič ),  
Enota Ig

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec

Naslov oddelka za trošarine:
Finančni urad Oddelek za 

trošarine
Kontaktni podatki Pristojnost za območje upravnih enot

Finančni urad 
Ljubljana

Oddelek za 
trošarine

Šmartinska cesta 152 a, 
1524 Ljubljana

Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Litija, 
Ljubljana, Logatec, Vrhnika, Kočevje, Ribnica
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Ustvarjanje, ki prežene togost in 
bolečine
Določene vratne mišice 

držijo naš vrat v pravil-
ni legi za naše delova-

nje in spanje. Iste mišice znajo 
tudi zagosti in z bolečino spo-
ročiti, da jim nekaj ne ustreza. 
Mišica je lahko zategla ali vne-
ta!

Vsi poznamo bolečino, ki 
je povezana s togim vratom 
ali togostjo cele hrbtenice. Od 
vseh teh težav se osredotoči-
mo na občutke, ki se pojavijo 
ob obračanju glave vstran in 
niso vnetnega izvora (o temi 
vnetnega izvora bomo še pi-
sali). Za lažje obračanje in pre-
prečitev še večje bolečine se 
ob teh težavah največkrat ob 
pogledu vstran ali nazaj obrne 
celoten trup. Zgodi se, da ob 
težavah z obračanjem glave 
izzovemo glavobol, bolečine 
v prsnem košu … najpogosteje 
tudi bolečine v križu in ledve-
nem delu. Kadar bolečina ne 
izzveni, moramo poiskati pra-
vi vzrok tudi drugje.

Najbolj pogosti vzrok to-
gega vratu je vztrajanje v 
enakem položaju dalj časa, 
dolgotrajni telefonski pogo-
vori, prepih, klima, spanje z 
nepravilnim podpiranjem vra-
tu ali na neustreznem ležišču, 
dolgotrajno nepravilno sede-
nje s pozornostjo na vsebini 
in specifiki dela, oblika dela z 
napetostmi … Vzrokov je kar 
nekaj. Na bolečine lahko vpli-
va tudi skrajšana mišica iz raz-
ličnih razlogov (zdravstvenih) 
od prej, pretiravanje, prisilna 
drža, prometne nesreče, iste 
navade in slaba organizacija, 
glasno prerekanje in kričanje, 
malo ali nič razbremenitev, 
hladen prostor s prepihom ...

Iz vsega tega nastane nov 
dejavnik, ki ga imenujemo 
stres. Poznamo rek »na svojih 
ramenih občutim vso težavo 
tega sveta.«

Ustvarjanje prežene togost!
Mišica, ki je največkrat po-

vezana z občutkom togega 
vratu, dviga lopatice (leva-
tor scapula), povezuje vrat in 
ramo.

Pomoč pri teh težavah mora 
biti organizirana tako, da se 
stanje ne poslabša. Odstrani-
mo vzrok, boleče mesto lahko 
grejemo z vročo prho, vroči-
mi blazinicami,  napolnjeni-
mi z dišavami (bor, smreka, 
evkaliptus, meta) in pri tem 
pazimo, da se ne opečemo. Na-
nesemo smrekovo mazilo na 
cel ramenski obroč in predel 
lopatic. Zavijemo se v topel šal 
ali odejo. Za masažo uporabi-
mo lahko infrardeče svetlobne 
efekte. Podporni vzglavnik si 
naredimo tako, da uporabimo 
blazino s polnilom iz ajdovih 
luščin. Redno popravljamo 
držo in se naučimo razbreme-
niti prave mišice in obremeni-
ti druge, da pravilno podpirajo 
našo držo. 

Vzamemo si čas in upora-
bimo tehnike za zmanjševanje 
bolečin in stresa ter tehnike 
ohranjanja zdravja, ki smo se 
jih naučili na Vadbi za zdravo 
hrbtenico s podporo bioener-
gije, ki poteka vsak torek v 
telovadnici OŠ Ig. Kot pomoč 
dodamo še pritisk na akupre-
surne točke.

Na vadbi, kjer se nam lah-
ko pridružite tudi med letom, 
boste izvedeli več o posame-
znih povezavah ter iskanju 
akupresurnih točk in njiho-
vem zdravljenju, prav tako 
podrobnejše razlage in gradi-
vo. Prvi obisk za nove člane je 
brezplačen.

Ne pozabimo nasveta va-
diteljice: vse naučene tehnike 
dihanja pomagajo pri zmanj-
ševanju napetosti mišic in kit, 
obvarujejo srce in razbremeni-
jo notranje organe in živčevje.

Vaja za sprostitev vratnih 
vretenc

Sedemo na stol. Udobno se 
namestimo, sedimo dinamič-
no, stopala so na podlagi in 
nam je prijetno. Med kolena 
stisnemo žogo ali manjšo bla-
zino. Zavestno globoko vdih-
nemo, zadržimo zrak (štejemo 
do 3), počasi izdihujemo, zadr-
žimo zrak (štejemo do 3). Po-

navljamo, dokler ne začutimo, 
da se je telo začelo sproščati. 

Pri 1. vaji začnemo nežno 
obračati glavo na eno stran, ob 
tem začnemo stiskati žogo oz. 
manjšo blazino, ob vračanju 
glave na sredino med koleni 
spuščamo obremenitev žoge 
oz. blazine. Vse ponovimo na 
drugo stran. Pri 2. vaji spus-
timo glavo naprej, razbreme-
nimo žogo oz. blazino, počasi 
dvigujemo glavo v sredino in 
nazaj do bolečine, med koleni 
stisnemo žogo oz. blazino. Pri 
3. vaji nežno pričnemo s kro-
ženjem glave in držimo stisk 
žoge oz. blazine med koleni. 

Pazimo na dihanje in vzrav-
nano hrbtenico s sproščenim 
ledvenim predelom. Za konec 
odročimo in se sprostimo, po-
novimo dihanje kot na začetku 
in tako smo s polno mero ener-
gije pripravljeni za nov delov-
ni dan. Izziv – vajo naredimo 
tudi pred spanjem na postelji! 

Ustvarjajte in preženite to-
gost!

  Tina Sešek, 
vaditeljica in terapevtka,  

041/745-363

GONG ZVOČNA KOPEL
nedelja, 19. 3. 2017, ob 18.00, RTC Zapotok

Izvajalka Maja Kristan, učenka Dona Conreauxa, 
ki nas bo na kopel pripravila z razgibalnimi vajami.

S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejo, po želji vodo v 
steklenici ali kristale, da boste lahko vibracijo gongov skozi 
meditacijo ujeli in jo odnesli s seboj domov. 

Prijave so obvezne, najpozneje do sobote, 18. 3. 2017,

na gsm: 041/612-891 Maji ali na gsm: 041/222-312 Darji. 

Primerno za vse starosti in nazore!

Kopel ni nadomestilo za posege tradicionalne medicine, in ne 
zdravilstva, je pa pot uglaševanja s svetom znotraj in zunaj 
nas.

Kopel bo izvedena ob zadostnem številu prijav.

Prostovoljni prispevek.

Društvo Zapotok, 
Sekcija za zdravo življenje

GONG ZVOČNA KOPEL
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Seminarji na Golem
Lansko jesen smo v Kul-

turni dvorani Golo začeli 
s sklopom seminarjev 

pod skupnim imenom Za us-
pešno, srečno in zdravo živ-
ljenje. Po zimskem odmoru in 
ledenem januarju je prišel čas, 
da spet naredimo nekaj za svo-
je zdravje in počutje. 

V Turističnem društvu 
Kurešček smo pripravili nov 
sklop predavanj, za katerega 
smo prepričani, da bo vsake-
mu udeležencu prinesel nekaj 
koristnega. Morda novo spoz-
nanje, ali pa potrditev tega, 
kar delamo za naše zdravje in 
naše dobro počutje.

Za nami je že predavanje 
Božidarja Grilca, hipnotizer-
ja in hipnoterapevta. Posebno 
predstavljanje Božidarja ni 
potrebno, saj ga verjetno veči-
na spremlja ob nedeljskih ve-

čerih, kjer nas v oddaji Hipno-
za: dobra zabava razveseljuje 
s šaljivimi dogodivščinami hi-
pnotiziranih tekmovalcev. Na 
Golem je bila tema nekoliko 
bolj resna, vendar še vedno za-
bavna, saj je Božidar govoril o 
uporabi hipnoze v terapevtske 
namene. Če še niste vedeli, s 
hipnozo se lahko hujša, odvaja 
od slabih navad, kot je kajenje, 
lahko se zdravijo fobije, lahko 
pa je tudi zelo uporabno orod-
je športnikom, saj s hipnozo 
povečamo osredotočenost in 
povečamo svoje sposobnosti. 
Regresija je postopek, ko vas 
hipnotizer popelje v pretek-
lost, kjer lahko spoznate del- 
ček iz sedanjega ali kakšnega 
od preteklih življenj. Na sreča-
nju smo se podali tudi na razi-
skovanje preteklosti.

1. marca pa bomo spoznava-
li metodo odstranjevanja vezi, 
ki omejujejo. To so tiste vezi, ki 
nas vežejo na stare vzorce ob-
našanja in navade.  Metodo je 
razvila Phyllis Krystal, z nami 
pa bo Irena Jeglič Mehle, ena 
od 300 srečnežev na svetu, ki 
so se  izobraževali pri Phyllis 
Krystal. V nasprotju s hipnozo 
ta metoda temelji na simbolih 
in vizualizacijskih tehnikah, 
ki se uporabljajo v budnem 
sanjanju. Metoda je razmero-

ma enostavna, vendar močno 
orodje, ki pomaga vzpostavi-
ti stik z višjo zavestjo, z no-
tranjim vodstvom, pomaga k 
uravnovešanju in vzpostavlja-
nju občutka trdnosti in podpo-
re. Po besedah Irene metoda ni 
hitra rešitev, ko nekdo od zu-
naj pomaha s čarobno paličico 
in odpihne vse naše probleme. 
Če hočemo doseči spremem-
bo v življenju, je pomembno, 
da sprejmemo odgovornost 
za svoje uspehe kakor tudi za 
svoje probleme in smo v ta 
proces pripravljeni vložiti svoj 
trud in energijo. Uspeh dose-
žemo, le če se osredotočimo 
na spreminjanje svojih vzor-
cev, da dosežemo spremem-
bo v sebi, namesto da vedno 
znova poskušamo spreminjati 
druge.

Pomlad je čas čiščenja in 
priprava na rojstvo nečesa 
novega. O umetnosti čiščenja 
bo govorila poznavalka duš-
nih zapisov Dijana Matjan v 
sredo, 15. marca, ob 19.00. Da 
je Dijani nevidni svet zelo bli-
zu, smo spoznali že na njenem 
prvem predavanju na Golem. 
V nasprotju z drugimi so Di-
jani te sposobnosti prirojene. 
Delo z entitetami in energija-
mi ji je bilo položeno v zibko.

Na prvem predavanju nas 

je Dijana navdušila s svojim 
natančnim videnjem v duše 
posameznikov. Tokrat bo go-
vorila o tem, kako je potrebno 
energetsko očistiti prostore 
v katerih bivamo, delamo in 
živimo. Da je čistost popolna, 
pa niso dovolj le čisti prostori, 
ampak je potrebno poskrbeti 
tudi za čistost misli, besed in 
dejanj. Kako se lotiti čiščenja 
in izdelati pripravke, ki vse to 
očistijo, pa bomo izvedeli na 
predavanju.

Prisrčno vabljeni!

  Roman Povše,  
TD Kurešček

Dvanajsti božični nočni pohod  
na Planinco 
Planinsko društvo Krim 

organizira vsako leto 
več zahtevnih pohodov 

v visokogorje pa tudi lažje po 
naših hribih in gorah. Zaklju-
ček vseh pohodov je vsako-
letni božični nočni pohod na 
Planinco.

Tako kot vsako leto smo se 
na božič, 25. 12. 2016, ob 17. uri 
zbrali na avtobusni postaji pod 
cerkvijo sv. Janeza Krstnika v 
Podkraju. Pohodniki so prišli 
iz različnih krajev Slovenije. 
Vreme nam je bilo naklonjeno, 
suho brez padavin. V lovski 

koči se nas je zbralo okoli 60 
pohodnikov. 

Hrano in preostale dobro-
te je vsak prinesel s seboj v 
nahrbtniku, za odličen planin-
ski čaj pa je poskrbel oskrbnik 
koče Milan Tomažinčič. 

Za veselo razpoloženje in 
ples sta s harmoniko poskr-
bela Milan iz Podpeči in Tone 
iz Iške vasi. Za tako veselo 
vzdušje in druženje, kot je bilo 
letos, se moram zahvaliti vsem 
udeležencem, saj ste dokazali 
kako se planinci obnašamo na 
srečanjih v kočah.

Okoli 22. ure smo se zače-
li vračati v dolino. Med potjo 
smo si tudi letos ogledali lepo 
postavljene jaslice v obcestni 
votlini, ki jih je tudi letos pos-
tavila predsednica Sveta vaške 
skupnosti Podkraj Darja Per-
me. Razmišljamo o tem, da bi 
te jaslice simbolizirale božične 
nočne pohode na Planinco.

Vsi smo se srečno vrnili v 
dolino. Ob slovesu smo drug 
drugemu zaželeli vesele bo-
žične praznike in srečno novo 
leto 2017 z mislijo, da se dru-
go leto ponovno vidimo na že 

trinajstem božičnem nočnem 
pohodu na Planinco.

Planinsko društvo Krim 
zdaj šteje okoli 80 članov. Ve-
seli bi bili, da se včlanite vsi 
tisti, ki imate radi naravo in 
pohode. Doživite z nami pri-
jetne trenutke in jih izkoris-
tite za oddih, nabiranje novih 
moči in odkrivanje lepot naše 
domovine.

Člani Lovske družine To-
mišelj, ki imajo svojo kočo na 
Planinci, so v letu 2016 og-
romno dela vložili v prenovo 
okolice koče in kletnih pro-

Božidar Grilc

Dijana Matjan

 PLANINSKI KOTIČEK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Planinski izlet na koline 
Na soboto, 21. januarja, 

smo imeli prvi letošnji 
vodeni izlet. Šli smo iz 

Iškega vintgarja na koline na 
Osredek. Sneg in mraz nista 
odvrnila 20 pohodnikov, da 
smo pri Vrbici prečili Iško z 
dolenjske na vidovsko stran. 
Kar na gosto je led prekrival 
strugo z ene na drugo stran, 
vendar tega nismo izkoristili, 
saj je bila nevarnost, da se bi 

vdrl pod nami. Temperatura 
zraka je bila –12 stopinj, vode 
pa med 0 in 1 stopinjo. Sezuli 
smo se, zavihali hlače ter za- 
bredli v mrzlo vodo, nekaj pa 
jih je imelo zaščitne nepremo-
čljive vreče in so si jih nadeli 
na noge. Eden izmed udele-
žencev je imel toliko poguma, 
da je v kopalkah zaplaval med 
ledenimi ploščami. Zaradi šte-
vilčnosti smo bili preglasni, da 

bi v bližini lahko opazili kako 
divjad. Bliže smo bili Osredku, 
več je bilo snega. Pred vasjo, 
kjer se odpre Vidovska plano-
ta, pa so bili še snežni zameti. 
Vsi pohodniki smo bili na vse 
to pripravljeni, saj si izkušnje 
pridobivamo s pogostimi 
vzponi na Krim. Že šesto leto 
zapovrstjo smo se okrepčali na 
prijazni domačiji z domačimi 
dobrotami, nato pa se po isti 

poti vrnili v dolino. Za nazaj 
nas je sonce spremljalo večji 
del poti. Tako je bila zaledene-
la Iška in njeni pritoki še bolj 
mogočni in pravljični.

  Janko Purkat

storov, ki so jih tudi pokrili in 
tako pridobili velik prostor za 
počitek in razvedrilo. Samo 10 
minut od koče je Ledena jama. 
Vhod v jamo je zavarovan z 
jekleno žico, ob kateri so sto-
pnice. Ob koncu zime, ko se na 
površju topi sneg  ali pada dež, 
se v jami naredijo več metrov 
visoki ledeni kapniki, drugi pa 
nekoliko nižje (tudi v obliki 
zaves). Vse je odvisno od vre-
menskih razmer in padavin. 
To se ne zgodi vsako leto. Pot 

od lovske koče do Ledene jame 
je dobro označena s smernimi 
tablami in markacijami.

  Jože Krašovec, 
Vodja pohoda in načelnik 
Odseka za planinska pota 

pri PD Krim

Ledeni kapniki v Ledeni jamiDom Lovske družine Tomišelj na Planinci 

Bosi čez vodo Nismo se ustrašili mraza.

VABILO

Vabimo vas, da se nam
v četrtek, 9. 3. 2017, ob 18.30

pridružite v gasilskem domu Vrbljene-Strahomer 
(ob hipodromu)

na vsakoletnem rednem 
zboru članov Planinskega društva Krim.

Boštjan Gačnik
Predsednik Planinskega društva Krim
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7. Stojkov nočni pohod
Spet so se srečali, stari in 

novi znanci, na 7. Stojko-
vem nočnem pohodu, ki 

ga je Društvo Zapotok organi-
ziralo 13. januarja letos. Zaradi 
slabih zimskih razmer se jih 
je letos srečalo manj, vendar 
je bilo zadovoljstvo in veselje 
med udeleženci kot vsako leto 
veliko. 

Letošnjega 7. Stojkove-
ga nočnega pohoda se bodo 
udeleženci gotovo spominjali. 
Nebo nam je postreglo s pra-
vo zimsko idilo. Nasulo nam 
je toliko snega, da je na cestah 

stalo vse počez. Kljub slabim 
zimskim razmeram se je do 
gasilskega doma v Želimljah, 
kjer je bil start pohoda, uspe-
lo prebiti nekaj avtomobilov. 
Vraževerni so morda pomisli-
li, da je temu botroval datum, 
petek 13., vendar zima enkrat 
mora pokazati svoje roge.

Skupini 30 pohodnikov je 
bilo pomembno, da osvojijo 
cilj, ki so si ga zadali. Ko se od-
ločiš, potem ni nič težko, po-
tem te tudi vreme ne ustavi, jih 
je bilo slišati. Morda so s tem 
opravičevali svojo drzno od-

ločitev ali pa so se spodbujali. 
Kakorkoli, pohod je bil prilož-
nost za odločnost, vztrajnost 
in kondicijo. Doživeti pohod v 
snežnih razmerah, z gaženjem 
po snegu, v puhtečih oblačilih, 
nekoliko od znoja, nekoliko 
od mokrote, je bilo za mnoge 
prvič. Rdečih lic so prispeli 
v RTC Zapotok, kjer jih je za 
dosežen cilj pričakal glasen 
aplavz. Objela jih je toplota 
peči, vonj hribovskega čaja in 
jote. Dodobra so se segreli še 
ob živi glasbi. Bili so polni pri-
povedovanj o čudoviti zimski 

idili, ki so jo doživeli na poti, 
bili so ponosni na sebe, veseli 
in srečni.

Obljubili so si, da se prihod-
nje leto spet srečajo, tudi naj-
mlajša dva udeleženca, osnov-
nošolca, pa če vreme bo ali ne 
bo. 

  Darja Mlakar, 
Društvo Zapotok

Pohodniki na startu pred gasilskim domom Želimlje

Vabimo vas na tradicionalni

15. Matijev nočni pohod na Krim,
ki bo v petek, 24. februarja 2017.

Start med 17. in 18. uro v Iški  
pri križišču za Gornji Ig.

Priporočamo pohodniško opremo, dereze, naglavno 
svetilko in palice. Pohod bo v vsakršnem vremenu. 

Udeležba na lastno odgovornost.

Informacije: Roman Grm 041/507-373

Pohod organizira SVS Iška.

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

ŠK Ig

Odlični 3. v 1. članski ligi zahod 2016
V Kulturnem domu na 

Viru pri Domžalah se 
je v petek, 11. novem-

bra 2016, začelo šahovsko tek-
movanje 1. članske lige zahod 
za leto 2016. Na turnirju je 
nastopilo 10 članskih ekip iz 
osrednje in zahodne Sloveni-
je, vsaka ekipa pa je imela šest 
igralnih desk. Liga je potekala 
tako, da se je igralo 9 dvobo-
jev v treh vikendih, vsak dan 
ena igra. V drugem igralnem 
vikendu ja ligo ponovno go-
stil domžalski šahovski klub, 
ki je tekmovanje organiziral v 
prostorih župnije Vir. Zadnji 
vikend smo igrali v prostorih 

OŠ Prule v organizaciji ŠK Lju-
bljana Duol.

Čeprav je liga nižje katego-
rije, je bila konkurenca moč-
nejša kot v državni ligi. Ša-
hovski klub Ljubljana Duol je 
namreč nastopil s kar štirimi 
velemojstri in eno velemoj-
strico in z lahkoto zmagal, saj 
je član tega kluba tudi najbolj-
ši slovenski šahist velemojster 
Luka Lenič.

Zato je uvrstitev ŠK na tret-
je mesto ŠK Ig odlična. Na 
drugo mesto se je uvrstil klub 
Posočje iz Tolmina, ki je na-
stopil z dvema velemojstroma. 
Šk Ig je nastopil oslabljen, ker 

Ekipa ŠK Ig: Miha Jelen, Adrijan Rožič, Lara Janželj, Tim 
Janželj, Igor Jelen
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je manjkal mojstrski kandidat 
Samo Rožič, ki je bil na študiju 
prava v Latviji. Najboljši šahist 
v naši ekipi je bil Domen Hiti, 
ki je zbral 7 točk iz 9 partij, 
dobro sta igrala tudi Lara in 
Tim Janželj.

Sklenili smo, da v naslednji 
sezoni v ligi, ki se bo zaradi 
prekategorizacije preimeno-
vala v 2. ligo zahod, nastopimo 

še bolj odločno in se ponovno 
uvrstimo v najvišjo možno 
ligo – to je 1. liga, med 10 naj-
močnejših klubov v Sloveniji.

  Adrijan Rožič, 
predsednik ŠK Ig

Rokometaša v reprezentanci mlajših 
kadetov Slovenije
Naša mlada rokome-

taša Brin Cimerman 
in Jaka Glavan sta 

se udeležila štiridnevnega 
pripravljalnega turnirja re-
prezentance mlajših kadetov 
Slovenije v Umagu na Hrvaš- 
kem (HEP Croatia Cup). Pod 
vodstvom trenerja Aleksandra 
Markla so opravili nekaj tre-
ningov in odigrali turnir pro-
ti sovrstnikom reprezentanc 
Poljske, Češke in Hrvaške. V 
treh dneh je naša reprezentan-

ca zmagala na vseh tekmah, za 
konec še proti Hrvaški in tako 
osvojila 1. mesto na turnirju 
HEP Croatia Cup. 

V preteklem letu sta bila 
oba igralca zelo dejavna v re-
prezentanci mlajših kadetov. 
Udeležila sta se večdnevnih 
priprav v Bugojnu, kjer so odi-
grali tekmi z reprezentancama 
Katarja ter Bosne in Hercego-
vine. V poletnem času sta se 
udeležila priprav v Zadru, kjer 
je reprezentanca odigrala dve 

prijateljski tekmi s hrvaški-
mi vrstniki. Oktobra sta bila 
v Olimpijskem mladinskem 
kampu v okviru priprav na 
Olimpijski festival evropske 
mladine, ki bo letos potekal 
v Györu na Madžarskem. V 
novembru in decembru je 
ekipa reprezentance mlajših 
kadetov odigrala še štiri pri-
jateljske tekme v Zrečah, dve 
proti vrstnikom iz Italije in 
dve proti reprezentanci Fran-
cije. 

Verjamem, da se oba, Brin 
in Jaka, trudita za še boljšo 
pripravljenost, vestno treni-
rata, oba igrata v dveh kate-
gorijah, kadetov in mladincev 
v svojem matičnem klubu ŠD 
Mokerc Ig, prav tako pa že oba 
počasi trkata tudi na vrata 
članske ekipe. 

  Igor Cimerman

Slovenska reprezentanca mlajših kadetov osvojila HEP Croatia Cup Uspešna ižanska rokometaša

1. članska liga zahod za leto 2016 

1. ŠK Ljubljana DUOL 44.5 17 13.5 1095.0
2. ŠD Posočje 34.5 13 8.5 832.5
3. ŠK Ig 32     13    9.0  823.3
4. ŠD BMP Trebnje 28     12    5.0  668.3
5. ŠD Piran 25     10    5.5  588.5
6. ŠD Nova Gorica 24      6    9.5  633.3
7. ŠD Gorenjka Lesce 23      6    8.0  586.0
8. ŠD Kočevje Inotherm 21      4    6.5  520.3
9. ŠD Domžale 20      4    6.0  495.5

10. ŠK Komenda 18      5    5.5  464.0

1. Jelen, Igor 2402 2351 + 8. 1 - 9. 2 - 2. 1 - 6. 1 + 5. 1 = 10. 1 + 7. 1 = 4. 1 - 1. 1 4.0/9 -0.79
2. Janželj, Tim 2307 2414 = 8. 2 = 9. 3 + 2. 2 + 6. 5 + 5. 3 - 10. 3 - 7. 2 + 4. 3 + 1. 3 6.0/9 0.50
3. Hiti, Domen 2244 2270 + 8. 3 + 9. 7 - 2. 4 + 6. 6 + 5. 4 = 10. 4 + 7. 4 = 4. 5 + 1. 5 7.0/9 1.55
5. Janželj, Lara 2106 2124 - 8. 6 + 9. 8 - 2. 5 = 6. 8 + 5. 5 = 10. 6 + 7. 6 + 4. 6 + 1. 6 6.0/9 2.12
6. Rožič, Adrijan 2093 2026 = 8. 8 + 9. 10 - 2. 6 + 6. 9 = 5. 6 + 10. 9 = 7. 7 = 4. 8 - 1. 7 5.0/9 1.64
8. Jelen, Miha 1887 2061 = 8. 11 = 9. 12 = 2. 9 - 6. 10 + 5. 8 - 10.10 = 7. 8 + 4. 11 - 1. 10 4.0/9 -0.17



32 Mostiščar 01 | Februar 2017

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

Karateisti končali staro in začeli 
novo tekmovalno sezono
Osvojili drugo mesto na Pokalu SKIF Slovenije za leto 2016, novo koledarsko leto začeli s 
pripravami reprezentance, seminarjem v Murski Soboti in konec meseca s prvim tekmovanjem.

Koledarsko leto so ižanski karateisti 
športno končali zelo uspešno, saj 
so osvojili drugo mesto v Pokalu 

SKIF Slovenije za leto 2016. Trije pokal-
ni turnirji, razporejeni čez celo leto, dajo 
zmagovalca Pokala Slovenije. Prejšnje 
leto so osvojili četrto mesto, v letu 2016 
pa je bil vložen trud na treningih in tek-
mah nagrajen z drugim mestom. Na vrhu 
še vedno ostaja Atom, karate-do klub iz 
Domžal. Razglasitev je bila na 3. Pokal-
nem SKIF turnirju v Kuzmi, kjer so Ižanci 

kljub tretjemu mestu na turnirju, obdržali 
pridobljeno prednost s prejšnjih dveh tur-
nirjev.

Letošnje leto se tekmovalno razlikuje 
od prejšnjega, saj se reprezentanti SKIF 
zveze Slovenije pripravljajo na Evropsko 
prvenstvo, ki bo potekalo maja na Češkem. 
V začetku januarja so že potekale prve 
priprave in testiranje reprezentantov. Štir-
je člani Karate-do kluba Ig Shotokan so se 
udeležili teh priprav in pokazali motiv, da 
se želijo uvrstiti na seznam potnikov na 

Evropsko prvenstvo. To so Lovro, Graal, 
Naser in Lucijan.

V Murski Soboti je bil letos že 28. zim-
ski karate-do seminar v organizaciji SKIF 
zveze Slovenije, ki je potekal med 20. in 
22. januarjem. Treningi so potekali pod 
strokovnim vodstvom Shihana Ivana Če-
riča, 8. DAN. Seminarja se je udeležilo 
tudi 16 ižanskih karateistov, od tega jih je 
sedem opravljalo izpit za višjo stopnjo rja-
vega pasu. Vsi so uspešno opravili izpit in 
so tako stopničko bližje črnemu pasu ozi-
roma, kot rečemo v karateju, mojstrstvu.

Osem mladih karateistov z Iga se je 
zadnji vikend januarja odpeljalo na med-
narodni turnir Subaru Open 2017 v Italijo. 
Tekmovanje je bilo namenjeno le barvnim 
pasovom. Rezultat v katah je bil dober in 
spodbuden za naslednja tekmovanja ter 
Evropsko prvenstvo. Nastopi v borbah pa 
tokrat niso bili zadovoljivi. »Šport je kot 
življenje, polno vzponov in padcev. Ko si 
na tleh, je najpomembnejše, da spet vsta-
neš in treniraš dalje,« je dejal vodja ekipe, 
glavni trener kluba, Matej Kabaj, ki je vse 
tekmovalce spremljal, si zabeležil njihove 
napake ter zaključil: »Sedaj vemo, kje smo, 
gremo trenirat!« 

 Mateja Breznik
  Breznik, Kokalj in Kabaj

Skupinska slika na 3. Pokalnem SKIF turnirju v Kuzmi. Uspešno opravljeni izpiti za višji rjavi pas

Lovro na zmagovalnih stopničkah v Italiji
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Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.

LITERARNI LIKI
• februar 2017 • št. 122, leto 21 • 2,69 € •

Bistroumni plemič iz Manče je naslovni ju-
nak romana španskega pisatelja Miguela de 
Cervantesa iz 17. stoletja. Govori o dogodi-
vščinah osrednjega junaka in kmeta Sanča 
Panse, prikazuje pa nasprotje med idealiz-
mom in vsakdanjo resničnostjo.
Don Kihot je reven plemič, ki je prebral 
toliko viteških romanov, da ne loči več re-
sničnega sveta od domišljijskega. Po zgle-
du popotnih vitezov se na svojem konju 
Rosinantu in s preprostim, a stvarnim in 
preračunljivim kmetom Sančem Panso kot 
oprodo odpravi po svetu, braniti nedolžne 
in preganjati krive. Za svojo damo si izbere 
Dulcinejo, ki ga niti ne ljubi. V vseh pogle-
dih popolno nasprotje Sanču Pansi je junak 
idealist in zagovornik zveste ljubezni ter 
tragična oseba, ki na koncu sprevidi svoje 
zablode ter oropan iluzij umre. 
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V KRALJESTVU KRIŽANK   ::   www.salomonov-ugankar.si

Skandinavke l Osmerosmerke l Labirint 
Govoreči liki l Veriga l Kviz l Slikovne uganke 
Sudokuji in gobelini l Kakuro l Italijanke 

Izhaja vsak prvi petek v mesecu • 4. 11. 2016 • št. 573, leto 19 • 2,39 €

Najbolj bran ugankarski 
mesečnik v Sloveniji!

Po Nacionalni 
raziskavi branosti 

za leto 2015

Nagradni sklad 
v vrednosti 

več kot 4.000 €

Številka

560
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Skandinavke l Osmerosmerke l Labirint l Govoreči 
liki l Veriga l Kviz l Slikovne uganke 
Radijska nagradna uganka l Sudokuji in gobelini

Izhaja vsak prvi petek v mesecu • 6. 5. 2016 • št. 567, leto 19 • 2,39 €
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HITON - ohlapno vrhnje oblačilo starih Grkov, AGENDA - rokovnik, ARRAS - glavno mesto departmaja Pas-de-Calais v sever-ni Franciji, DALEN, Nils Gustaf - švedski nobelovec za fiziko
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UGANKE ZA 
JESENSKE

 DNI
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REVIJA ZA PRAVI 
MOŽGANSKI PREPIH

_

34
8. oktober 2016 

cena 1,99 EUR

september-december 2016 | št. 21, leto 6 | cena: 3,09 € Jesen
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• PRVI SLOVENSKI UGANKARSKI TABLOID • 
• Izhaja vsak drugi torek • 6. 9. 2016 • št. 512, leto 20 • 1,79 € •

• PRVI SLOVENSKI UGANKARSKI TABLOID • 

HOROSKOP: Kaj vas lahko spravi v jok     (str. 36) 

Ana Dolinar je izdala, da je med 
svojim poletnim potepanjem 
z družino po Baliju verjetno 
prvič v življenju opazovala 
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _, saj ni ravno 
jutranja oseba ...Preden so uspeli ...   (str. 14-15 in 22-23)
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RADI VAM 
KRAVŽLJAMO 
MOŽGANE.

NOVO!
VSAKO DRUGO SOBOTO!

KRIŽANKE
UGANKE

SUDOKUJI
OSMEROSMERKE 
DRUGA ZABAVNA 

VSEBINA

Ugankarska popestritev za vroče dni!
EUR

1,59

700 € 
v denarnih nagradah 
in še mnogo privlačnih 
blagovnih nagrad

KORPUSKUL – splošni izraz za osnovni delec v fiziki, MIX, Tom – predvojni ameriški igralec in režiser vesternov, OKIČ, Fani – naša 
pisateljica in raziskovalka človeških prakultur, ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
ENDO, Jukio - že pokojni japonski telovadec, ki je blestel v 60. letih 20. stoletja, FERNET - grenek zeliščni liker temnejše barve,  
VITERBO - mesto v italijanski deželi Lacij severno od Rima
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ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

oglas Prenadent 2016_97x137.indd   1 3.3.2016   7:27:52

Oglasi_200x137 Mostiar TISK.pdf   1   18. 01. 17   10:09

Oglasi_200x137 Mostiar TISK.pdf   1   18. 01. 17   10:21

Parkinsonovo bolezen
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Po koncu Podkrimskega pustnega karnevala
vas GOSTILNA GERBEC vabi na

VESELO PUSTNO RAJANJE
ob tradicionalnih domačih pustnih dobrotah, glasbi in plesu!

Pričakujemo vas v soboto, 25. 2. 2017, ob 19.00 uri.

Vaše rezervacije sprejemamo na telefonski številki 
030 304 004, na kateri lahko dobite tudi preostale 
podrobnejše informacije o pustovanju. Zaradi  
omejenega števila mest je rezervacija obvezna.

Gostilna Gerbec

Zabrv 22, 1292 IG

tel. 030 30 40 04

mail: info@megast.si

fb gostilna Gerbec

oglas GERBEC 2016_97x137.indd   2 13.2.2017   8:47:10

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 20-letnimi izkušnjami  
izvaja gradbena dela: 

 adaptacije in zidanje objektov 
 zunanje ureditve in tlakovanje dvorišč 
 fasade, ometi, tlaki 
 ostala zaključna gradbena dela 

oglas Fikret Tahirovic 2016_97x65.indd   3 9.12.2016   10:33:28
MALI OGLASI

Oddam poslovno-skladiščni prostor na Igu (bivše Mizarstvo Ig), 
pritličje 114 m2 in nadstropje 80 m2 (skupaj ali posamezno). Več 
informacij na tel.: 041/646-923.

Na Igu ali bližnji okolici iščem manjši prostor za skladiščenje 
pohištva. Ne sme biti vlažen, se da zakleniti in je vedno 
dostopen. Cenjene ponudbe za razumno ceno na 031/636-530.

Mali oglasi so brezplačni in jih sprejemamo na naslov:
Občina lg, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig  
ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji 
številki je 23. februar 2017.

WWW. ELEKTRO-ZDESAR.SI    041 / 649 - 433  ROBERT  

Poleg elektro del izvajamo tudi: 
- POSEK DREVES MED OBJEKTI 
 - OBREZOVANJE DREVES Z DVIŽNO KOŠARO 
  - ODVOZ POŽAGANEGA LESA 
   - BARVANJE LESENEGA OPAŽA 
    - DRUGA DELA Z DVIGALI IN DVIŽNO KOŠARO 

Upokojenci!
Letošnji 'dopust' v Izoli, v hotelu Delfin, bo od 8. do 15. 

marca. Vsi, ki ste zainteresirani, pokličite Ivo Žagar na tel. 
041/452-253 ali 01/28-62-307.

Društvo upokojencev Ig

Čebelarsko društvo Ig 
obvešča občane, da bo tudi letos organiziralo prikaz spo-

mladanske oskrbe sadnega drevja predvidoma v četrtek, 16. 
marca, ob 16. uri. 
Podrobnejše informacije bodo objavljene 
v naslednjem Mostiščarju in na spletnih 
straneh Občine Ig.

 OBVESTILA //////////////////////////////////

Občina Ig Sprejemna pisarna
Uradne ure sprejemne pisarne:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije, 
obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter in-
formacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00.
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V nerazumljivem morju prepadne večnosti
kot zarja na obzorju je duša, ki je ni. 

Odšla s sveta, iz telesa je čez slovenski most
pripravit nam nebesa, odkupit si mladost. 

Z razdalje večne sega do nas njen sij zastrt
in z njim nas več ne bega vsejemajoča smrt.

Tako še živ odhajaš za dušami v vsemir 
in temna zarja vztraja in sije v tvoj večer. 

(T. Pavček)

Z A H V A L A

FRANČIŠKA MIHELIČ
iz Selnika

18. 7. 1933–15. 12. 2016
Ob boleči izgubi drage žene, mame, babi, prababi in sestre se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter vsem drugim, 
da ste bili z nami v težkih trenutkih, za  tolažilne besede, tople stiske rok, 
darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Hvala gospodu Janezu Drnovšku za opravljen obred s sveto mašo. 
Iskrena hvala Prostovoljnima gasilskima društvoma Golo in Škrilje za 
poslovilni govor in pogrebno slovesnost. Pogrebnemu zavodu Vrhovec, 
pevcem, trobentaču ter Rozi Virant za pripravo mrliške vežice.
Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel, tvoj obraz v spominu nam 
večno bo živel! 

Mož Justin, hčere: Zdenka, Ida in Saša z družinami

Za zmeraj si zaspala v neskončni čas
in hkrati boš ostala še tu, del nas.
Za vso dobroto, ki si nam jo dala,
mama, hvala!

Z A H V A L A
V 88. letu starosti nas je za vedno  
zapustila naša draga

ANGELA PEČEK
Cesarjeva Angela iz Škrilj

Staro leto se je poslovilo in nam na silvestrski večer v večni spanec 
potopilo še našo drago mamo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tople stiske rok, besede 
tolažbe, podarjeno cvetje, sveče in darovane maše. Za vso pomoč zahvala 
zdravnici dr. Mariji Štefančič Gašperšič, njenemu medicinskemu 
osebju ter negovalki Jožici Drobnič. Hvala gasilcem iz Škrilj in Golega 
ter župniku g. Janezu Drnovšku za lepo opravljen pogrebni obred. 
Zahvaljujemo se tudi pevcem, ge. Rozi Virant in pogrebnemu zavodu 
Vrhovec. Za ganljive in tople besede gre zahvala Marini Plantan iz SVS 
Škrilje in Mateju Leniču iz PGD Škrilje.
Mama, zvokov šivalnega stroja in omamnega vonja iz tvoje kuhinje ne 
bomo nikoli pozabili. Pogrešali te bomo!

Žalujoči: vsi njeni

Z A H V A L A

ALOJZ MLAKAR
Zapotok 15

20. 5. 1928–23. 1. 2017
Iskrena hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje in ga tako številčno spremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala za darovano cvetje in sveče. 
Iskrena hvala PGD Golo in PGD Škrilje za poslovilni obred in pevcem 
za ganljivo petje.
Hvala SVS Zapotok, Društvu Odmev Mokrca, Društvu upokojencev 
Ig in ZZB Škofljica ter praporščakom za izkazano čast in spoštovanje.
Posebna zahvala Zlatku Useniku, Jožetu Virantu in Dragu Poredošu za 
poslovilne besede.

Žalujoči vsi njegovi

V spomin Alojzu Mlakarju
Zadnjo soboto v letošnjem januarju smo se na pokopali-

šču na Kureščku poslovili od našega 88-letnega člana Alojza 
Mlakarja iz Zapotoka.

Alojz Mlakar se je rodil v vasi Klenovik pri Škocjanu na 
Dolenjskem. Že zelo mlad je moral zapustiti dom in si zaslu-
žiti za preživljanje. Pot ga je pripeljala v Ljubljano, kjer je leta 
1953 spoznal svojo ženo Vido. V zakonu sta se jima rodila dva 
sinova, ki živita v Zapotoku. Zapotok je postal njegov dom, 
zato je vedno prispeval k njegovemu razvoju. Udeleževal se 
je različnih delovnih akcij, ki so potekale na vasi. Sodeloval je 
pri napeljavi električnih vodov, vodovoda in pri drugih aktiv-
nostih. Bil je tudi član več organizacij in društev v Občini Ig: 
Društva Zapotok, Turističnega društva Kurešček, Gasilskega 
društva Golo, Društva upokojencev Ig. Vse od leta 2004, od 
ustanovitve, je bil član Društva Odmev Mokrca. Udeleževal se 
je proslav, ki jih pripravlja društvo. Rad je prihajal v Petelinove 
doline in na koncerte Partizanskega pevskega zbora, kjer je z 
navdušenjem prisluhnil partizanski pesmi in se družil z dru-
gimi člani. Po ženini smrti je živel doma samostojno, v bližini 
svojih sinov in njunih družin, vse dokler zaradi bolezni ni od-
šel v bolnišnico, kjer je tudi umrl. Pogrešali ga bomo.

Društvo Odmev Mokrca 

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig Komunalne dejavnosti 01/280-23-12
Za vsa dodatna pojasnila smo vam dostopni  
na naslednjih številkah:

Gospodarske dejavnosti 01/280-23-08
Požarna varnost in zaščita 01/280-23-24

Župan 01/280-23-02 Turizem 01/280-23-18
Direktor občinske uprave 01/280-23-04 Finančno-računovodska služba 01/280-23-06
Družbene dejavnosti 01/280-23-10 Urbanizem 01/280-23-16
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Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni. 

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi naše tete, sestre in svakinje

ANGELE MAVEC 
29. 5. 1936−6. 12. 2016

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom za izrečena 
sožalja, besede tolažbe, darovane maše, cvetje in sveče. 
Iskrena hvala pogrebnemu zavodu Vrhovec, ge. Silvi Dolinšek in 
gospodu župniku za opravljeni pogreb. 

Vsi njeni

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

Z A H V A L A

ANTON INTIHAR
(24. 7. 1931−17. 1. 2017)

iz Iške vasi
Iskreno se zahvaljujemo vsem, za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje ter 
sveče in darovane svete maše.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Otroci Fani, Zdenka in Tone z družinami

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

− uredimo vso potrebno 
dokumentacijo

− ureditev umrle osebe 
(oblačenje, britje, ...)

− dogovorili se bomo  
o vrsti pogreba  
(žarni ali klasični)

− izbira pogrebne opreme
− organizacija upepelitve
− izkop jam, vkopi za žaro

− pevci, nosači, trobenta, 
kitara, govornik

− izpust goloba 
− venci, žalno cvetje,  

sveče z dostavo
− urejanje grobov
− prevozi v pogrebnem 

spremstvu
− postavitev mrliškega odra

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

 01 75 51 437,  041 637 617, 031 637 617
suzana.vrhovec@gmail.com

oglas Vrhovec 2017_97x65.indd   1 9.2.2017   9:37:35

Gasilska ulica 10, Ig 
gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure
V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  

oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd   1 3.3.2016   7:36:34

Prazen dom in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
ni več tvojega smehljaja, 
utihnil je tvoj glas, 
bolečina in samota sta pri nas. 
Zato pot nas vodi tja, 
kjer sredi tišine spiš, 
a v naših srcih še živiš. 

Z A H V A L A
V 90. letu je tiho zaspala naša mama,  
babica in prababica

ANGELA JANŽELJ
roj. Bolha, 

po domače Lahova mama iz Staj 
(1927–2017) 

Na njeno zadnjo pot smo jo pospremili 11. 2. 2017. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, cvetje, sveče, darove v 
dober namen in svete maše. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in vsem, ki se jo 
boste spominjali v molitvi. 

Vsi njeni

Oglašujte v Mostiščarju
Vabimo podjetja in samostojne podjetnike, da se z ogla-
som predstavijo v Mostiščarju. Postanite prepoznavni − 
glasilo Mostiščar brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva 
v Občini Ig.

Ugodne cene oglasov! Oglas vam brezplačno oblikujemo.

Informacije na: mostiscar@obcina-ig.si

Cenik oglasnega prostora v Mostiščarju
Tip oglasa Cena v € (brez DDV-ja) 

CELOSTRANSKI: 
Zadnja stran 300 
Notranja stran 220 
POLSTRANSKI: 
Zadnja stran 165 
Notranja stran 120 
1/4 STRANI:
Zadnja stran 100 
Notranja stran 70 
1/8 STRANI: 37 
ZAHVALA 13

Cenik je potrdil Občinski svet na 8. redni seji dne 23. 12. 2015.
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Kinološko društvo Grosuplje vabi na predavanji:

Pes in njegova uporaba  
skozi zgodovino, 
v sredo, 22. 2. 2017, ob 19. uri 

Predavatelj bo mag. Peter Levstek, dr. vet. ved. 

Ali poznamo govorico 
svojega psa? 

V četrtek, 23. 2. 2017, ob 19. uri. 
Predavatelj bo Branko Puš, predsednik Komisije za 
izobraževanje in izpite pri Kinološki zvezi Slovenije. 

Predavanji bosta v Družbenem domu v Grosuplju 
(Taborska 1). 
Pred obema predavanjema bodo od 18.30 potekali tudi 
vpisi v tečaje šolanja psov, v četrtek pa bo po predavanju 
še predstavitev vseh tečajev.

Dodatne informacije: 
info.kd.grosuplje@gmail.com, 
031/350-786 ali 040/678-578, 
www.kd-grosuplje.si

FILIPINI 
predava Kristijan Srpčič,

sreda, 22. februar ob 19.00, Knjižnica Ig

Na potepanju po filipinskem arhipelagu se 
najde marsikaj zanimivega, med drugim tudi 
filipinske zdravilce, ki operirajo z golimi roka-
mi. To je svet s posebno mentaliteto, drugačno 
hrano in kulturo, z nešteto nadzemnimi kabli 
in zmedo na cesti. V enem dnevu si lahko pri-
ča filipinski poroki in pozneje pogrebu, srečaš 
kobre na riževih poljih, na koncu dneva pa se 
priležejo napitki iz svežega kokosa.

Dragi otroci, vabljeni na 
prireditve v Knjižnico Ig: 

Ustvarjalna delavnica za otroke 
DEŽELA DINOZAVROV,
ponedeljek, 20. februar, ob 17.00
Po navdihu slikanice Lile Prap Dinozavri?! bomo z Matejo 
in Simonom KUD Galerije C.C.U. ustvarjali skoraj čisto pra-
ve stegozavre, pteranodone, tira-
nozavre rekse in z njimi naselili 
dinozavrijo.
Prijave osebno v knjižnici, na 
01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

Ura pravljic 
BOJNI POHOD 
VELIKE ŽELVE
sreda, 1. marec, ob 17.00

Knjižnica Ig 
Banija 4, 1292 Ig,  
telefon: 01 286 33 88

+4

Razstava  

Unikatno poslikane  
ptičje gnezdilnice

Knjižnica Ig
od 20. februarja  

do 12. marca 2017

Projekt : Pojte, pojte, drobne ptice  
(galerija v krošnjah dreves)
Eko šola, CUDV Draga, Ig
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Društvo Fran Govekar Ig
v sklopu predavanj Barje, ali te poznam vabi na predavanje

dr. Luka Repanška in Dejana Veraniča 

Najnovejše najdbe v 
Podkraju in antična 

ižanska imena
 v četrtek, 23. februarja 2017, 

ob 19.00 v Gostilni Gerbec (Zabrv 22, Ig).
Rimskodobna in splošneje antična dediščina Ižanskega za-
obsega presenetljivo obsežen in strnjen nabor spomenikov 
in na njih sporočenih osebnih imen nekdanjega tamkajšnje-
ga prebivalstva, ki so izjemnega pomena v nič manj kot sve-
tovnem merilu. Že znanemu gradivu, ki se ga je odkrivalo 
in popisovalo že vsaj od 16. stoletja, ni pa nikdar izgubilo 
svoje aktualnosti, so se v zadnjem času pridružila nova pre-
senetljiva odkritja. Osrednja tema predavanja bo pomembno 
odkritje novega sekundarnega najdišča v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika v Podkraju in njegova umestitev v širši kontekst 
kulturne in materialne dediščine ižanskega prostora. 

Vabljeni!

ustvarjalna delavnica za odrasle
četrtek, 9. marec 2017, ob 17.00

Prijave: 
− osebno v knjižnici Ig
− na telefonski številki 01 308 57 20
− na ig@mklj.si

Delavnica bo potekala v prostorih CUDV Draga.

FEBRUAR

ponedeljek, 20. februar,  
ob 17. uri, Knjižnica Ig

Ustvarjalna delavnica za 
otroke Dežela dinozavrov
MKL – Knjižnica Ig

pondeljek, 20. februar,  
ob 19. uri, Knjižnica Ig

78. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 22. februar,  
ob 19. uri, Knjižnica Ig

Potopisno predavanje  
o Filipinih
MKL – Knjižnica Ig

četrtek, 23. februar,  
ob 19. uri,  
Gostilna Gerbec na Igu

Predavanje iz serije Barje,  
ali te poznam: Najnovejše 
najdbe v Podkraju in antična 
ižanska imena
Društvo Fran Govekar Ig

petek, 24. februar,  
ob 17. uri, Iška  
(križišče za Gornji Ig)

Matijev nočni pohod
SVS Iška

sobota, 25. februar,  
ob 14. uri, središče Iga

19. Podkrimski pustni karneval
Občina Ig

MAREC

sreda, 1. marec,  
ob 17. uri, Knjižnica Ig

Ura pravljic Bojni pohod velike 
želve
MKL – Knjižnica Ig

sreda, 1. marec,  
ob 19. uri,  
Kulturna dvorana Golo

Seminar iz serije Za uspešno, 
srečno in zdravo življenje: 
gostja Irena Jeglič Mehle 
TD Kurešček

četrtek, 9. marec, ob 17. uri, 
CUDV Draga

Ustvarjalna delavnica za 
odrasle Fuzija stekla
MKL – Knjižnica Ig

sreda, 15. marec,  
ob 19. uri,  
Kulturna dvorana Golo

Seminar iz serije Za uspešno, 
srečno in zdravo življenje: 
gostja Dijana Matjan
TD Kurešček

četrtek, 16. marec,  
ob 16. uri, Brest

Prikaz spomladanske oskrbe 
sadnega drevja
Čebelarsko društvo Ig

petek, 17. marec,  
ob 19.30,  
Športna dvorana Ig

Slavnostna prireditev ob 
občinskem prazniku
Občina Ig

nedelja, 19. marec,  
ob 18. uri, RTC Zapotok

Gong zvočna kopel
Društvo Zapotok

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

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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POSLIKAVA OBRAZA

klovn žare

 
IZBOR NAJLEPŠE 
otroške MASKE

FRANCE, KORADO 
IN krila
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OB 12.00 URI:
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