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Koledar prireditev
nedelja, 16. marec, ob 16. uri, Kulturna dvorana Golo Krajevni praznik podmokrških vasi SVS-ji in društva podmokrških vasi
ponedeljek, 17. marec, ob 19. uri, Center Ig Odprtje razstave slik Naša občina Društvo Fran Govekar Ig
sreda, 19. marec, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English − Polly Put The Kettle On MKL − Knjižnica Ig
sreda, 19. marec, ob 19. uri, Knjižnica Ig Izobraževalna delavnica Izkoristimo NLP Coaching MKL − Knjižnica Ig
petek, 21. marec, ob 17. uri, Mala dvorana GC Golo Ustvarjalnica Reciklaža TD Kurešček
petek, 21. marec, ob 19.30, Športna dvorana Ig Prireditev ob občinskem prazniku Občina Ig
sobota, 22. marec, dopoldne, vsi kraji po občini Čistilna akcija Občina Ig in SVS-ji
sobota, 22. marec, ob 19. uri, Športna dvorana Ig Dobrodelni koncert za Luko in Matica LZS, LD Mokrc in Društvo Zapotok
nedelja, 23. marec, ob 18. uri, Kulturna dvorana Iška vas Prireditev ob materinskem dnevu Društvo za TKŠ Iška vas
ponedeljek, 24. marec, ob 19. uri, Knjižnica Ig 48. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig
četrtek, 27. marec, ob 19. uri, Mladinski dom, Ig Predavanje iz serije Barje, ali te poznam Društvo Fran Govekar Ig
sobota, 29. marec, ob 10. uri, Mala dvorana GC Golo Glasbena delavnica za otroke Orkester TD Kurešček
nedelja, 30. marec, ob 10. uri, Športna dvorana Ig 12. mladinski šahovski turnir Ig 2014 Šahovski klub Ig
sreda, 2. april, ob 18. uri, Knjižnica Ig English Mind Lab − Good and Natural MKL − Knjižnica Ig
sobota, 5. april, ob 10. uri, Mala dvorana GC Golo Delavnica izdelovanja sveč iz voska TD Kurešček
sreda, 9. april, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic − Ups, jaz sem pa zelen MKL − Knjižnica Ig
sobota, 12. april, ob 10. uri, Mala dvorana GC Golo Velikonočna delavnica za otroke TD Kurešček
12.−13. april, Dvorana PGD Vrbljene-Strahomer Razstava pirhov in velikonočnih jedi, starega orodja TD Krim
nedelja, 13. april, ob 17. uri, Kulturna dvorana Iška vas Občinska revija pevskih zborov Občina Ig
ponedeljek, 14. april, ob 19. uri, Knjižnica Ig Gledališki predstavi Slavist Primic in Slovenski preporod MKL − Knjižnica Ig in KUD Škofljica
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MOSTIŠČAR JE URADNO GLASILO OBČINE IG
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 14. marec 2014

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

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

Anton Krnc, Stanislav Ostanek, Franc Toni 
Andreja Zdravje

Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Naklada: 2.400 izvodov Računalniški prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00

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

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

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

Spoštovani bralci in bralke!
Mesec marec se je začel s pustno soboto, ki jo je letos spet zaznamoval 

Podkrimski pustni karneval skozi središče Iga. O njem pišemo v rubirki Aktualno, 
fotografske utrinke s karnevala pa najdete na barvnih straneh. Še vedno je 
aktualna tudi februarska naravna nesreča, ko je veliko preglavic povzročil žled. 
O njem pišemo v več rubrikah, podrobno poročilo o svojem delu je pripravila 
Gasilska zveza Ig; člani planinskega društva pa so že očistili glavne planinske 
poti od Krima do Mokrca. 

V tokratni številki je s članki še posebej bogata rubrika Kotiček za mlade, 
v osnovni šoli nadaljujejo projekt V slogi je moč – tokrat so bili na obisku pri 
vrstnikih v Estoniji –, začeli pa so tudi nov projekt Aktivni mladi, kjer spoznavajo 
delo prostovoljnih društev. Otroci iz enote Krimček ižanskega vrtca pa uživajo v 
novih prostorih, ki so jih prišli pogledat tudi otroci iz Grosuplja. 

Januarja je bilo območje ižanskih kolišč razglašeno za kulturni spomenik 
državnega pomena, kaj to pomeni za lastnike parcel, lahko preberete v rubriki 
Zgodovina naših krajev, tam najdete tudi  faksimile 30 let starega članka iz Naše 
komune, ki opisuje takratno krajevno skupnost Iška vas. Če imate tudi vi doma 
kakšne zanimive stare fotografije naših krajev, nam sporočite in dogovorili se 
bomo za objavo. S člankom v rubriki Svet okoli nas pa lahko že načrtujete svoje 
kolesarske podvige za letošnjo sezono. 

21. marca naša občina praznuje svoj občinski praznik v spomin na revoluci-
onarno leto 1848, ko so zbrani ižanski kmetje napadli ižanski grad. Osrednja 
prireditev bo proslava s podelitvijo občinskih priznanj, v dneh okrog praznika 
pa še cela vrsta drugih prireditev. Vabljeni!

Želimo vam prijetno branje!
Uredništvo Mostiščarja

Čestitke vsem našim  
občankam za minuli dan žena. 

Vsem materam voščim ob  
materinskem dnevu, naj vam  
šopek pomladnih cvetic in nasmehi  
vaše družine polepšajo praznik.
Župan Janez Cimperman

Spoštovane občanke in 
občani, iskrene čestitke ob 

občinskem prazniku, ki 
nas združuje in nam vliva 
optimizem za prihodnost. 

Vabim vas, da se udeležite prireditve ob 
praznovanju občinskega praznika s podelitvijo 

priznanj in drugih spremljajočih prireditev.

Župan Janez Cimperman
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Žled ni prizanesel naši občini
Od 30. januarja do 12. februarja je bila naša občina ujetnica žleda 

in tako je bila ena izmed številnih občin naše države, ki je utrpela 
hudo naravno nesrečo. Zaradi dobro organizirane gasilske službe 
in civilne zaščite se je intervencija začela takoj, ko so nastopile 
izredne razmere. 

Številna aktivirana prosto- 
voljna gasilska društva in njiho-
vi gasilci so nemudoma ponu-
jali pomoč občanom ujetnikom 
žleda. Dnevno je bilo na delu 
okoli 20 gasilcev in še dodatno 
prostovoljcev. Čistili so ceste, da 
so bile prevozne, vendar so nevar-
na, padajoča drevesa nenehno 
ogrožala njihova življenja ter tako 
spet in spet zapirala že počiščena 
cestišča. 

Usklajeno delovanje gasilcev 
in tudi številnih prostovoljcev 
po vaseh ter Režijskega obra-
ta Občine Ig je pripomoglo, da 
vasi niso utrpele večje motnje še 
pri oskrbi s pitno vodo, saj so 
z agregati oskrbovali črpališča z 
vodo. Ekipe so bile v tistih dneh 
na terenu tako rekoč 24 ur. Trkali 
so na vrata občanom, jim ponujali 
pomoč, agregate za ogrevanje …  

Lahko rečemo, da so ekipe delo-
vale zelo organizirano in da so 
bili tudi naši občani zelo potrpe-
žljivi. Številni so si glede na raz-
sežnost nesreče pomagali sami z 
lastnimi agregati. Še posebej smo 
bili pozorni do starejših, onemo-
glih, ki v živijo sami, in do družin 
z manjšimi otroki, tako da smo 
potrkali na številna vrata. Z mno-
gimi pa smo se usklajevali glede 
morebitnih potreb tudi po telefo-
nu. Električni mrk je bil v nekaterih 
vaseh kar dolgotrajen, prav tako 
tudi prevoznost cest in povezava 
s preostalim delom občine, pred-
vsem cesta do Gornjega Iga je 
bila skoraj teden dni neprevozna. 
Pokanje in lomljenje vej ter podi-
ranje dreves je bilo zastrašujoče. 

Med ljudmi je bilo čutiti vsaj v 
teh dneh povezanost in pripra-
vljenost pomagati. Zanimive so 

bile tudi izjave nekaterih naših 
občanov:
»Otroci so uživali ob družabnih 
igrah, ki jih običajno zvečer nado-
mesti televizor ali računalnik.«
»Pisanje domačih nalog ob sveči 
je marsikoga vrnilo v čas mladosti 
naših babic in dedkov.«
»To so bili večeri, ko smo se doma 
več pogovarjali in se imeli še raje.«
»Ko bi se električni mrk nama 
z možem zgodil 40 let prej, bi se 
zagotovo imela še raje, zdaj pa …«

Za izjemno požrtvovalno delo 
prostovoljnim gasilcem in tudi 
posameznikom izrekamo vso 
pohvalo in zahvalo, da so v dneh 
ledene ujme pod ledenimi drevesi 
in pretrganimi električnimi žicami 
izpostavljali svoja življenja. Tako v 
naši občini kot drugod po državi 
se je pokazalo, da so bile gasilske 
službe tiste, ki so takoj in ves čas 
naravne nesreče pomagale, tudi 
na račun njihovega izostanka iz 
službe.

Ponosni smo na vas in kolikor 
poznam številne gasilce, vem, da 
so delo opravljali požrtvovalno in 
da so ponosni, da nosijo gasil-
sko uniformo. Spoštovani občani, 
morda je to čas, da tisti, ki še niste 
vključeni v prostovoljno gasilsko 
društvo, o tem razmislite ali more-
biti namenite kakšen evro več za 
njihovo delovanje in nakup ustre-
zne varne opreme. 

Škoda po žledu
Zdaj, ko je ledena ujma mimo, 

je čas za pregled in popis škode. 
Medtem je popisovanje škode v 
gozdovih, kjer smo utrpeli naj-
večjo škodo, že v zaključni fazi. 
Zavod za gozdove Slovenije je že 
izdal generalno odločbo za sani-
tarno sečnjo, ki je dostopna na 
spletni strani Občine Ig in na ogla-
sni deski Občine. Roki za izvedbo 
del, kot sledi iz odločb, so:
• V roku 21 dni od objave odloč-

be je treba izvesti oziroma 
zagotoviti posek in izdelavo 
drevja, ki ga je treba poseka-
ti za vzpostavitev prevoznosti 
gozdnih vlak, ki odpirajo gozd 
več lastnikov.

• Do 15. maja 2014 je treba pose-
kati in izdelati poškodovane 
iglavce, odpeljati posekan les 
iz gozda ter vzpostaviti gozdno 
higieno.

• Če so iglavci napadeni s pod-
lubniki, je treba navedene ukre-
pe izvesti oziroma zagotoviti 
njihovo izvedbo v 21 dneh po 
odkritju žarišč.

• Do 31. decembra 2016 je treba 
posekati in izdelati poškodo-
vane listavce ter les izpeljati iz 
gozda.
Več podatkov je na voljo v 

generalnih odločbah ZGS, stro-
kovna pomoč pa vam je na voljo 
pri Zavodu za gozdove Slovenija 
KE Škofljica.

Andreja Zdravje, 
občinska uprava

Uspešna intervencija gasilcev ob naravni nesreči

Zahvala 
Vsem prostovoljnim gasilskim društvom, 

vsem gasilcem, civilni zaščiti in 
posameznikom, ki ste bili na intervenciji 

v času naravne nesreče v naši občini, 
izrekam iskrena hvala in pohvalo za vaše 

požrtvovalno delo. Zavedam se, da ste 
številni izpostavljali svoja življenja, ko ste 

občino reševali iz ledenega objema.
Ponosno vam izrekam hvala in na pomoč! 

Župan Janez Cimperman
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Agregati poganjali tudi črpalke na vodovodih
Ujmo na začetku februarja smo 

čutili tudi na vodovodih. Zaradi 
izpada elektrike je bilo treba 
na vodovodnem sistemu Golo 
Zapotok, Visoko-Rogatec ter Iška 
vas z agregati zagnati črpalke za 
dovajanje vode v vodovodni sis-
tem ter prečrpavanje. Pri tem so 

nam na pomoč z agregati prisko-
čila prostovoljna gasilska društva 
iz naše občine, za kar se jim iskre-
no zahvaljujemo.

Pitna voda na vseh vodovodnih 
sistemih v Občini Ig je bila kljub 
izrednim razmeram zdravstveno 
ustrezna. Vzdrževalca sta se več 

dni in noči z gasilskimi društvi 
in drugimi posamezniki trudila 
zagotavljati varno in nemoteno 
oskrbo s pitno vodo. Za razume-
vanje in strpnost se zahvaljujemo 
tudi uporabnikom.

Oprema in objekti vodovoda 
niso bili poškodovani, potrebno 

je le popravilo ograj na objektih, 
na katera so padla drevesa in veje.

Katja Ivanuš, 
režijski obrat

Foto: Toni Cimerman

Režijski obrat sporoča
Obvestilo lastnikom zemljišč v bližini 
vodohranov in črpališč

Lastnike kmetijsko obdelovalnih površin, tudi gozdnih in na robu var-
stvenih območij vodnih virov odsvetujemo kakršnokoli gnojenje povr-
šin, oziroma drugo tretiranje, ki ima za pitno vodo negativne posledice 
ter lahko pomeni biološko in kemično tveganje za zdravje uporabnikov.

Odvzem vode iz javnih hidrantov
Hidranti na območju javnega vodovoda so namenjeni predvsem 

zagotavljanju požarne varnosti. Uporabnik lahko odvzame vodo iz 
hidrantov na javnem vodovodu le na podlagi predhodnega soglasja 
upravljavca in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak 
odvzem vode. Samovoljno odvzemanje vode iz hidrantnega omrežje je 
prekršek in se kaznuje.

Skladno s 26. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo se sme voda iz 
hidranta na javnem vodovodu uporabiti brez soglasja upravljavca le za 
gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.

Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in 
skladnosti pitne vode

Izvajanje kontrole zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode 
v vodovodnih sistemih Občine Ig v letu 2014 bo na podlagi pogodbe 
opravljal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Nacionalni 
inštitut in Nacionalni laboratorij združuje Inštitut za varovanje zdravja in 
vseh devet območnih Zavodov za zdravstveno varstvo.

Zdravstvena ustreznost pitne vode se zagotavlja skladno z 22. členom 
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012).

Notranji nadzor kontrole zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne 
vode na vodovodnih sistemih Občine Ig obsega redna in občasna 
mikrobiološka in fizikalno kemijska preizkušanja vzorcev pitne vode 
ter terenske preglede po letno izdelanem načrtu. Redna mikrobiološka 
preizkušanja se na vseh vodovodnih sistemih izvajajo najmanj enkrat 
mesečno.

O vsakršnih odstopanjih uporabnike obvestimo skladno z letnim 
obvestilom o načinih in rokih obveščanja uporabnikov javne službe 
oskrbe s pitno vodo, ki je bil objavljen v prejšnji številki Mostiščarja, 
dostopen je na spletni strani občine, objavljen je bil tudi na računih za 
mesec januar.

Katja Ivanuš, 
režijski obrat

Podrto drevje pri zajetju Šumnik Poškodba ograje na vodovodnem objektu

Občina Ig – Režijski obrat

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

www.obcina-ig.si
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Občina Ig – Zbirni center Matena-Ig Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
občin Grosuplje, Ig in Škofljica,  
Taborska cesta 1, 1290 GrosupljeZbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz 

gospodinjstev – njihova oddaja je za občane občine Ig brezplačna. 
Delovni čas: 
ob sobotah med 9. in 12. uro (ob praznikih zaprto) 
Dodatne informacije: 01/280-23-12 (Uroš Čuden)

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

Krajevni urad Ig
Občane obveščamo, da je Krajevni urad Ig, ki deluje v 
prostorih Občine Ig, od 1. 12. 2013 dalje odprt samo ob 
sredah med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 17.00.
Več informacij:  
Krajevni urad Ig, tel.: 01/286-20-03 v času uradnih ur ali 
Upravna enota Ljubljana, tel.: 01/306-32-00.

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

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

Kaj sodi in ne sodi v javno kanalizacijo?
V kanalizacijskem omrežju ob čiščenju opažamo najrazličnejše 

snovi in materiale, ki jih uporabniki odvajajo v kanalizacijsko 
omrežje – od oblačil, lesa, električnih kablov, sadja, ostankov hrane 
in drugih snovi, ki NE SODIJO v kanalizacijsko omrežje.

V kanalizacijsko omrežje se sme 
odvajati odpadno vodo samo v 
količinah in z lastnostmi, ki so 
določene s predpisi, in ni dovolje-
no odvajati padavinske odpadne 
vode skladno s 36. in 37. členom 
Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Ig (UL RS, 
št. 41/2009, 24/2012).

Uporabnik ne sme odvajati v 
javno kanalizacijo odpadnih voda, 
ki povzročajo motnje pri odvaja-
nju odpadne vode ali pri postop-
ku čiščenja na komunalni čistilni 
napravi.

Če upravljavec ugotovi, da 
je uporabnik odvajal v javno 
kanalizacijo vodo, ki je skladno s 
predpisi ne sme, obvesti pristojno 

inšpekcijo, opravi preiskave in 
tehnološke meritve, ugotovi 
zmanjšanje učinkovitosti čiščenja 
na komunalni čistilni napravi ter 
druge posledice skladno s postop-
kom, predvidenim za takšne pri-
mere. Upravljavec nastalo škodo 
oceni in od uporabnika zahteva 
povrnitev nastale škode.

Kaj je komunalna odpadna 
voda, ki se lahko odvaja v javno 
kanalizacijo?

Komunalna odpadna voda je 
voda, ki nastaja v bivalnem okolju 
gospodinjstev zaradi rabe vode v 
sanitarnih prostorih, pri kuhanju, 
pranju in drugih gospodinjskih 
opravilih. Komunalna odpadna 
voda je tudi voda, ki nastaja v 
stavbah v javni rabi ali pri kakršni-

koli dejavnosti, če je po nastanku 
in sestavi podobna vodi po upo-
rabi v gospodinjstvu. Komunalna 
odpadna voda je tudi odpadna 
voda, ki nastaja v objektih v javni 
rabi ali pri drugih dejavnostih, če 
je po nastanku in sestavi podobna 
vodi po uporabi v gospodinjstvu 
ali nastaja kot industrijske odpa-
dne vode v proizvodnji ali stori-
tveni ali drugi dejavnosti ali meša-
nice te odpadne vode s komunal-
no ali padavinsko odpadno vodo, 
če je po naravi in sestavi podobna 
odpadni vodi po uporabi v gospo-
dinjstvu, njen povprečni dnevni 
pretok ne presega 15 m3/dan, 
njena letna količina ne presega 
4.000 m3, obremenjevanje okolja 
zaradi njenega odvajanja ne pre-
sega 50 PE in pri kateri za nobeno 
od onesnaževal letna količina ne 
presega mejnih vrednosti letnih 
količin onesnaževal, določenih v 
prilogi 3, ki je sestavni del priloge 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 

odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (UL RS, št. 
64/2012).

Kaj ne sodi v odtok in kanali-
zacijski sistem:
– Odpadna olja in naftni derivati
– Gradbeni odpadki
– Barve, topila, dezinfekcijska 

sredstva, kisline, lugi, fitofarma-
cevtska sredstva in zdravila

– Trdni odpadki (nogavice, čistil-
na volna, kosi tekstila, drobni 
plastični predmeti, papir in 
embalaža)

– Organski odpadki, kot so ostan-
ki hrane iz gospodinjstev 

– Različni organski odpadki 
(pokošena trava, plevel, deli 
živalskih trupel, ostanki sadja in 
zelenjave …)

– Vsebine greznic

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

UO št. 1/2013) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2014

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

2. Športna društva in njihova združenja morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje, da,:
–  dostavijo potrdilo nacionalne panožne zveze o rangu tekmo-

vanja (velja za kakovostni in vrhunski šport),
–  dostavijo potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega 

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

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

–  se ukvarjajo s športi, pri katerih je pomembna telesna ak-
tivnost ali pa se ukvarjajo s šahom. V program se ne uvrščajo 
tehnični športi (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, 
jamarji, potapljači), body building, fitnes, ples (razen standard-

nih in latinsko-ameriških plesov ter rock&rolla), športi z živalmi 
(kinološka društva), konjeniški šport (kjer se upošteva tradicija, 
vsebina, izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje stroko-
vnega kadra, znanstvenoraziskovalna dejavnost, založniška de-
javnost, informacijski sistem), 

–  izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje 
programov 

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

–  imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizaci-
jo načrtovanih športnih aktivnosti,

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

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

3. Za leto 2014 so s Proračunom Občine Ig za programe športa na-
menjena sredstva v višini 68.047,00 eur. Po sprejemu Letnega 
programa športa se po posameznih programih nameni sredstva 
kot sledi iz tabele:

Programi za OŠ Ig in Vrtec Ig

Program Finančna sredstva 
po posameznih 
programih

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

1.200,00 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

6.200,00 eur

Izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjeva-
nje strokovnega kadra
Izobraževanje

100,00 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
– drugi programi

80,00 eur

2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport

8.424,00 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

3.360,00 eur
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Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/2007, 18/2008, 90/2010) in Pravilnikom o sofinanciranju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (Mostiščar, UO, april/2012), objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig 

v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine 
Ig za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig za 
leto 2014.

2. S proračunom Občine Ig za leto 2014 se za sofinanciranje ljubi-
teljske kulturne dejavnosti nameni sredstva v višini 16.547,00 
eur. Na podlagi Letnega programa kulture se po posameznih de-
javnostih nameni sredstva, kot sledi iz tabele:

Dejavnost Sofinanciranje

Gledališka 2.444,30 eur

Pevska 4.708,80 eur

Literarno-glasbena 1.132,75 eur

Plesna 344,75 eur

Likovna 841,10 eur

Lutkovna 200,00 eur

Honorarji 1.753,30 eur

JSKD 689,50 eur

Sofinanciranje uporabe prostorov 4.432,50 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 ure-

jeno 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 

uporabnikov.

4. Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičena 
Območna izpostava JSKD Ljubljana Okolica, koordinator 
medobčinskega delovanja društev. 

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

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

 Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig 
s pripisom Javni razpis – kultura 2014 najkasneje do 8. 4. 2014. 
Prepozno prispele prijave ne bodo obravnavane.

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

8. Predlagatelji bodo do 30. 4. 2014 pisno obveščeni o izidu razpisa.

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

Številka: 62001/001/2014  Župan Občine Ig
Datum: 13. 3. 2014   Janez Cimperman l. r.

Izobraževanje, usposabljanje, 
izpopolnjevanje strokovnega kadra
Izobraževanje

2.580,00 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 2.500,00 eur
Udeležba na uradnih tekmovanjih v 
panožnih zvezah

3.200,00 eur

Sofinanciranje športne dvorane Ig – 
rekreacija

1.000,00 eur

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

32.138,00 eur

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

500,00 eur

Skupaj 60.547,00 eur

4. 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). 

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

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

6. Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, Ig, s pripisom Javni razpis – šport.

7. 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). 

8. Rok za prijavo na razpis je 9. 4. 2014. Prepozno prispele ne bodo 
obravnavane.

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

10. Predlagatelji programov bodo najpozneje do 6. maja 2014 
obveščeni o izidu razpisa.

Številka: 67101/003/2014   Župan Občine Ig
Datum: 13. 3. 2014   Janez Cimperman l. r.
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Podkrimski pustni karneval
V soboto, 1. marca 2014, je bil na Igu 16. Podkrimski pustni kar-

neval. Pustni karneval na Igu je postal že tradicionalna prireditev, 
in ker tradicija nekaj velja, bomo – vsaj upamo − z njo nadaljevali 
tudi v prihodnje. V letu 2013 ga žal ni bilo, zato pa smo se letos vsi 
bolj potrudili. Vsako leto se trudimo, da bi bil čim bolj prepoznaven 
tudi v širšem slovenskem prostoru.

Na pustno soboto je imel god 
Albin. Ime izhaja iz latinske bese-
de albinus, bel, in je izpeljanka 
iz pridevnika albus, kar pomeni 
bel, belo oblečen, bled, siv, svetel, 
srečonosen, ugoden, dober. In res 
nam je prinesel srečo z vreme-
nom. Kljub bolj slabi napovedi je 
bilo vreme ugodno, sicer malo 
sivo, vendar skoraj brez dežnih 
kapelj. Ne glede na to, da je bil 
vmes enoletni premor, se je letos 
karnevala udeležilo 34 različnih 
skupin s skupaj več kot 800 ude-
leženci.

Za lep začetek pustne sobote je 
že dopoldne v šotoru pred stav-

bo Občine Anita poskrbela, da so 
bile pustne šeme lepo namaza-
ne, vzgojiteljice iz Vrtca Ig pa so 
v otroški delavnici poskrbele, da 
so otroci ustvarjali svoje maske. 
Pozneje je otroke in seveda nji-
hove starše pod šotorom obiskal 
in jih zabaval še čarovnik Grega in 
ob 13. uri je povezovalka Ksenija 
razglasila še najlepše tri otroške 
maske, ki so prejele darila Občine 
Ig.

Na parkiriščih pred občino 
so svoje stojnice postavila dru-
štva in ponujala pustne dobrote. 
Lahko ste se okrepčali na stojnici 
Čebelarskega društva Ig, Društva 
Zapotok, Kulturnega društva 

Mokrc ter Društva žena in deklet 
na podeželju Ig. Seveda ni manj-
kal tudi Fredi z baloni in sladkorno 
peno ter pokovko.

Ob 14. uri pa je šlo zares in s 
himno karnevala se je karneval 
začel. Kot se spodobi, je bila v 
prvi vrsti protokolarna konjenica 
Občine Ig, za njimi pa mažoretke, 
Pihalni orkester Bežigrad in žon-
glerji. Sledila sta jim maskoti kar-
nevala in varuha naših podkrim-
skih vasi, Krimski mož in Povodni 
mož ter Konjerejsko društvo Krim 
s svojim prizorom Divji zahod. Iz 
Osnovne šole Ig so prišle maske 
z naslovom Barje, ki so jih otro-
ci ustvarjali na delavnicah pod 
vodstvom Jožefe Antolič. Niso 
pa manjkali tudi naši vsakole-
tni gostje − otroci iz OŠ Primoža 

Trubarja Velike Lašče s svojimi 
Živalicami na potepu. 

Naslednji so bili Društvo 
Poetovio LXIX iz Ptuja, ki že vrsto 
let organizira Rimske igre na 
Ptuju. Na Igu so predstavili rimske 
vojake, vestalke in senatorje. Iz 
Društva Fran Govekar Ig so pri-
šle male in velike Borovničke ter 
Otroci cvetja, ki so se zavzemali za 
enakopravno, pošteno in prepro-
sto življenje.

Prvič so se letos na karnevalu 
predstavili člani Športnega dru-
štva za baseball in softball Barje, 
in sicer so predstavljali kar sebe 
v svoji 'bojni' opremi. Društvo 
upokojencev Ig je s svojo sliko 
Ižanski luksuzni zapor predstavilo 
vso bedo našega sistema in kaj se 
v resnici dogaja z bančno luknjo. 
Izpod Krima – iz TD Krim − so 
nam prišli pokazat, kako se dela 
Turizem pod Krimom, na svoji 
'vinkl' metli so iz temnih krim-
skih in mokrških gozdov priletele 
podkrimske čarovnice z mamo 
Johanco na čelu. Podmladek TD 
Krim pa je pripravil prizor iz nove-
ga ižanskega vrtca.

Svoj prijazen obraz je prišel 
pokazat medved iz TD Kurešček. 
Medvedja druščina, kot so se ime-
novali, je v družbi čebelic deli-
la medene lizike in s tem kazala 
svojo prijazno naravo.

Društvo za turizem, kulturo in 
šport Iška vas je prikazalo, kako 
deluje 'iškovrska svinjereja', kako 
lepo skrbijo za svoje mlade puj-
ske, ki zrastejo v močne, poštene 
in odločne prašiče daleč stran od 
pokvarjenih prascev. Drugi prizor, 
ki so ga pripravili, Slovenska svi-

Ena od maskot karnevala, Podvodni mož

Slovenske svinjarije

Prišli so tudi kurenti.
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O B Č A N O V  K O T I Č E K

Oh, to naše vreme
Pa smo le dočakali, pravo zimo 

namreč. Že naš Prešeren je pove-
dal, da kdor nima kaj povedati, 
o vremenu modruje. Po dolgem 
nadležnem obdobju dežja je kar 
prijetno izza tople peči opazo-
vati za nas nekako samoumev-
no menjavo letnih časov, vsaj do 
nedavnega je bilo tako.

Vreme, kot da noče ubogati 
meteorologov in naših pričako-
vanj. Vse več je vremenskih eks-
tremov, vse daljšim deževnim 
obdobjem sledijo hude suše in 
obratno. Seveda strokovnjaki 
opažajo že več desetletij po vsem 
svetu poplave, suše, vetrovi, talje-
nje ledu itd. Kot pravijo, ima naš 
življenjski slog kar velik vpliv na 
dogajanje. Pa poglejmo ta pojav 
v naši bližnji okolici, kar nekaj suš 
in deževnih obdobjih se je zvr-
stilo v zadnjih leti z občutnimi 
gospodarskimi posledicami. Po 
zadnjem velikem deževju je kar 

težko govoriti o zadnji suši, ki je 
zelo prizadela kmetijstvo pri nas 
in tudi širše. Časi, ko smo mislili, 
da česar ne bomo pridelali doma, 
bomo pač uvozili, se nam oddalju-
jejo. Država že veliko časa govori 
o regulaciji vodotokov in nama-
kanju, le premakne se bolj malo. 
Pa vendar, kjer voda je, se da nekaj 
narediti. Hvala bogu, tako je vsaj 
pri nas še za zdaj. Padavin ni nič 
manj kot nekdaj, le razporeditev 
ni več po ustaljenem redu in naših 
pričakovanjih. To naše barje – trdi 
in mehki deli, je enkrat premokro, 
drugič presuho, zadnje vse pogo-
steje. Vodo imamo tako površin-
sko kot podtalno, le upravljanje 
z njo ni primerno. Namakanje 
polja naše občine bi bilo nujno, 
če bi hoteli zadovoljiti potrebo 
po stabilni kmetijski pridelavi v 
prohodnje. 

Predlagam v razmislek za 
mnoge bogokletno idejo – zaje-

zimo reko Iško. Že vidim različne 
ekologe, turistoljube v spregi z 
lokalnimi prebivalci v ihti nad to 
idejo. Vendar sem prepričan, da 
je na dolgi rok ideja smiselna in 
uresničljiva. Seveda projekt brez 
podpore širše skupnosti države in 
evropskih sredstev ne bi bil izve-
dljiv. Korist od tega bi imeli lokal-
na skupnost, poplavno ogrožena 
Ljubljana in tudi širša skupnost. 

Iška teče po malem v zgor-
njem toku vse leto, saj se napa-
ja iz zaledja Notranjske. Če bi z 
zajezitvijo reke dolino poplavili, bi 
seveda nekaj izgubili pri turizmu, 
bi pa dobili akumulacijsko jezero, 
ki nam da nove možnosti. Večina 
gozdov v dolini je varovalnih in 
gospodarsko manj pomembnih. 
Seveda je dolina lepa in za naš 
kraj pravi biser, vendar vsega ne 
moremo imeti – lepot, vode in 
kruha. Kje bi dolino zajezili, ni 
stvar moje presoje, saj sem laik. 

Tudi višina jezu je stvar strokovne 
presoje. V času največjega vodo-
staja bi lahko del vode uporablja-
li za pogon manjšega agregata. 
Glede na možnost nesreč bi geo-
logi imeli največ besede glede 
trdnosti hribine itd. Spomnimo 
se na nesrečo v italijanskih Alpah 
v šestdesetih letih, ko je prišlo do 
velikega plazu zemljine in voda je 
prek jezu, ki je zdržal, odplaknila 
več vasi (Longarone). Veliko ljudi 
po svetu bi si želelo vodnatosti, 
kakršna je pri nas. Pravijo, da bo 
voda predmet bodočih sporov 
med narodi. 

Razmislimo, razpravljajmo in 
počakajmo do naslednje suše, saj 
ob taki moči, kot jo imamo, govo-
riti o suši ni prav modro.

Anton Uršič,
Iška Loka 

njarija, pa je pokazal, kako odsta-
vljeni prasci še kar nočejo stran 
od korita in si tudi s korupcijo 
pomagajo rešiti svojo kožo, ven-
dar se Iškavarci ne dajo in bodo 
vso goljufijo in pokvarjenost 
odpihnili iz naše ljube države. Za 
njimi pa je v sodelovanju s PGD 
Iška vas in drugimi sledil še Pokop 
pusta − tradicionalna maska iz 
Iške vasi. Tomišeljska mladina se je 
v svojem prizoru Tomišeljski hipiji 
zavzemala za legalizacijo marihu-
ane v zdravilne namene. Sledila 
jim je nepogrešljiva Ižanska kame-
la s svojim prijatelji Arabci.

Društvo Vrtačarji iz Lesc nam 
je predstavilo Pokljuške lepotice 
vseh vrst – obilne, vitke, s širo-
kimi klobuki, s pikami in brez, 
strupene in nestrupene. Kdor je 
zvest gobji nabiralec in obože-
valec gobjih lepotic, si bo moral 
pri gozdnemu medvedu nabaviti 
gobjo vinjeto.

Iz TD Blagajana Vrhnika so pri-
šle dišeče blagajane in nam pred-
stavile čudovito Mlinarjevo zgod-
bo. Iz TD Suha krajina Žužemberk 
so se pri nas ponovno ustavi-
li Evroromi. Iz čudovite vasi na 
barju Bevke so prišle Čebelice, ki 

prinašajo radost in veselje ter so 
vir življenja.

Sledila jim je laufarska druži-
na iz Cerkna − Laufarji. Laufarska 
družina šteje 25 likov in 26 mask 
(en lik ima dve maski). Vsak lau-
far nosi larfo − masko, ki so vse, 
razen ene, izrezljane iz lipovega 
lesa in jih v taki podobi ne sre-
čamo nikjer na Slovenskem. Iz 
Vrbovega pri Ilirski Bistrici o prišle 
Š΄jme. Njihove maske so izdelane 
iz usnja po posebnem postopku. 
Delijo se na ta lepe in ta grde 
oz. na dobre in na hudobne ter 
prikazujejo boj med dobrim in 
zlim ter med svetlobo in temo. Že 
kar nekaj let zapored pa na Igu 
preganjajo zimo gostje s Hrvaške. 
Kot prvi so bili to Halubajski zvon-
čari − zvonarji, ki ohranjajo edin-
stven narodni običaj in z maska-
mi, težkimi do 12 kg, sledili so jim 
še Mesopustarji in Maškare Dol 
- Križišće v svojih tradicionalnih 
uniformah.

Najštevilčnejša je bila proti 
koncu povorke še skupina, ki ne 
sme manjkati na takih karnevalih, 
to so skupine iz Pobrežja z liki rusa, 
orač, pokač in kurent. Kurenti so 
prišli tudi iz TD Podgorci, orači pa 
iz Podvincev.

Čisto na repu povorke pa nam 

je domačin Radko predstavil še 
dobo koliščarjev oz. mostiščarjev 
s pravo koliščarsko kolibo. Ves čas 
karnevala pa sta za red in mir skr-
bela dva miličnika na hoduljah, ki 
sta svoje delo zelo dobro opravila, 
saj je vse lepo potekalo. Hvala, 
miličniki!

Za veselo razpoloženje in lep 
konec karnevala pa so v šotoru 
poskrbeli ansambel Novi sosed-
je in ansambel Mix. Predstavitev 
skupin v krožišču je vodila Ksenija 
Rebeka Matković.

Za pomoč se zahvaljujemo:
− Gasilski zvezi Ig in njenim čla-

nom za urejanje in varovanje na 
karnevalu

− članom ŠD Mokerc Ig, ŠK Ig, 
PD Krim, Društva Zapotok in 
članom vaških svetov Staje, 
Suša, Matena, Iška Loka, ki so 
poskrbeli za skupine na začet-
ku povorke na Baniji in pred 
Kovinsko industrijo Ig
Hvala tudi vsem posamezni-

kom in vsem drugim neimenova-
nim, ki so pomagali, da je priredi-
tev uspela.

Nasvidenje spet prihodnje leto!
Marica Zupan

Foto: Matjaž Zupan

Zahvaljujemo se generalnima pokroviteljema

TONDACH Slovenija iz Križevcev pri Ljutomeru in
KOMUNALNE GRADNJE iz Grosuplja

in drugim sponzorjem:
• ELEKTRO ZDEŠAR, ROBERT 

ZDEŠAR, s. p., Podpeč
• DOLINŠEK TRANSPORT, d. o. o.,  

Ljubljana
• FREDI, NOVAK MANFRED, s. p., 

Domžale
• JOŽKO KRALJIČ, d. o. o., Golo
• KAVARNA STUDENEC, d. o. o., Ig
• MARLES HIŠE MARIBOR, d. o. o, 

Limbuš

• MESNICA BORIS FARKAŠ, s. p., Ig
• ŽAGAR T, d. o. o., Iška vas
• MEHANIKA PIŠKUR, JANEZ 

PIŠKUR, s. p., Ig
• TAUBI T.R., d. o. o., Ig
• PEKARNA PEČJAK, Škofljica
• GOSTILNA ČOT, Škofljica

HVALA VSEM!
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SDS-novičke
V teh dneh ljudi precej razbur-

jajo informativni izračuni davka 
na nepremičnine. Poslanci SDS so 
opozarjali na morebitne posledi-
ce uveljavitve zakona, opozarjali 
so na pomanjkljive in neurejene 
evidence, na neustreznost različ-
nih davčnih stopenj ter da bodo 
kapitalsko močni zavezanci s tem 
davkom bistveno razbremenjeni, 
šibki pa bodo dodatno obreme-
njeni tudi do takih stopenj, da jih 
preprosto ne bodo zmogli pla-
čati. O tem je spregovorila mag. 
Damjana Petavar Dobovšek, ki je 
zaposlena na Davčni upravi RS, na 
pogovornem večeru. Povedala je, 
da na davčno osnovo, ki je posplo-
šena tržna vrednost in je fiktivna 
ter določena na podlagi formul 
in ne upošteva dejanskega stanja, 
ni pritožbe, to pa pomeni kršenje 
človekovih pravic. Pravica do pri-
tožbe je absolutna in je ustavna 
kategorija, tudi temelj vseh načel 
in izhodišč davčne zakonodaje je 
pritožba. Predstavila je, kaj prina-
ša davek, davčne stopnje in sve-

tovala posameznikom, ki so infor-
mativne izračune prinesli s seboj. 

V sredo, 26. 2. 2014, pa smo 
prisluhnili predavanju publicista 
in raziskovalca Romana Leljaka 
o Udbi in njenem delovanju. 
Predstavil je primer Stjepana 
Crnogorca, ki ga je Udba/VOS/
SDV likvidirala februarja 1972. 
Navedel je tudi dokazni materi-
al, po katerem bi sodišče pravne 
države lahko sodilo in obsodilo 
storilce. Primerjal je sodni sistem 
v Nemčiji ali Avstriji s sodnim sis-
temom v Sloveniji. Tovrstni zločini 
v tujini nikoli ne zastarajo. Kot 
Roman Leljak je tudi poslanka v 
DZ RS in podpredsednica SDS 
Alenka Jeraj proti zapiranju arhi-
vov. Predstavila je svoj pogled na 
novelo Zakona o arhivih in arhi-
vskem gradivo ter ob tem pou-
darila, da brez poznavanja pre-
teklosti ne moremo v miru živeti 
sedanjosti. Resnica osvobaja in 
je nujno potrebna, da dosežemo 
spravo. O arhivih, komunizmu, 
Udbi in stanju duha v domovini je 

spregovoril tudi poslanec v DZ RS 
Franci Breznik, ki je poudaril, da 
je mladini treba pokazati in doka-
zati, da se zločin ne splača. Zato 
moramo zakon na referendumu 
zavrniti in se zavzeti, da bodo 
sodišča in druge institucije delo-
vali. Za barbarsko ideologijo in 
Udbo, ki še danes deluje, ne sme 
biti prostora v naši deželi. Po vojni 
so sodili nacističnim in fašističnim 
zločincem, komunizma nis(m)o 
nikoli obsodili, čeprav je samo v 
Sloveniji za seboj pustil najmanj 

613 prikritih grobišč, odstranil tra-
dicionalno uspešne kmete, obr-
tnike, kulturnike in inteligenco itd. 
Razmere in stanje v državi niso 
normalni in proti temu se je treba 
boriti. Roman Leljak je povedal, 
da bo še v tem mesecu izšla nje-
gova knjiga z naslovom Udba in v 
prednaročilu jo je mogoče naroči-
ti na tel. št.: 068/135-066 – Matej 
Ivanuša, ali po e-pošti: kapela.
matej.ivanusa@gmail.com.

SDS Ig

Obiskali smo politično akademijo na Dunaju
Vodstvo občinskega odbora 

Nove generacije SLS je s pred-
sednico Jasmino Opec ter s svo-
jimi kolegi iz drugih občinskih 
odborov in direktorjem Politične 
akademije SLS dr. Petrom Pavlom 
Klasincem obiskalo Dunaj in 
tamkajšnjo politično akademijo 
PolAK.   Na politični akademiji so 
nas pozdravili in nam predava-
li dr. Werner Fasslabend, zvezni 
minister ter predsednik Politične 
akademije, dr. Dietmar Halper, 
direktor Politične akademije, 

mag. Patrick Voller,  mednaro-
dni sekretar avstrijske stranke 
ÖVP, dr. Arnold Kammel, gene-
ralni sekretar Avstrijskega inšti-
tuta za Evropsko varnostno poli-
tiko   (AIES), in podpredsednik 
Podmladka Evropske ljudske 
stranke (YEPP) Stefan Schnöll.

Članice in člani Nove genera-
cije smo predavanja poslušali z 
velikim zanimanjem in spoznali 
veliko novega. Dotaknili smo se 
prav vseh tematik, ki so priorite-
tna problematika v Sloveniji, in 

spoznali pogled Junge ÖVP na 
to. S Stefanom Schnöllom smo 
se pogovarjali o volilni pravici, ki 
je v Avstriji podeljena že pri 16 
letih, o stanovanjski problema-
tiki, o brezposelnosti mladih in 
študentskem delu. Težave, ki se 
pojavljajo v Sloveniji, so v večji 
meri problematika tudi avstrijskih 
državljanov. Tako smo prišli do 
sklepa, da so izjemnega pomena 
za njihovo reševanje naše med-
sebojno zaupanje ter izmenjava 
informacij, mnenj, pogledov in 

dobrih praks.
Na delovnem 

obisku smo si 
ogledali tudi 
stari del mesta 
Dunaj, znameniti 
park Schönbrunn in tamkajšnjo 
cesarsko palačo ter avstrijski par-
lament, ki za sabo nosi zanimivo 
zgodbo.

Z ljudskimi pozdravi!

Uroš Čuden,
predsednik OO NG SLS Ig

Srečanje kluba županov na Igu
V petek, 14. februarja 2014, je 

Ig gostil klub županov stranke 
SLS. Številni udeleženci – župani 
iz cele Slovenije – so razpravlja-
li o trenutnih razmerah v državi. 
Na novinarski konferenci, ki je 
bila po seji Kluba županov SLS, 
so sodelovali le štirje predstav-

niki stranke, in sicer: predsednik 
SLS Franc Bogovič, župan Občine 
Bloke Jože Doles, župan Občine 
Ig Janez Cimperman ter predse-
dnik Kluba županov SLS in župan 
Občine Slovenske Konjice Miran 
Gorinšek. Spregovorili so o posle-
dicah ledene ujme in poplavah 

v slovenskih občinah ter o ukre-
pih, ki so jih v občinah izvedli za 
takojšnje reševanje razmer ter za 
odpravo škode. 

Župan Janez Cimperman  je 
izrazil tudi bojazen, ali bodo 
občani uspeli počistiti svoj gozd 

v roku, da ne bi bili še dodatno 
kaznovani. 

Govorili so tudi o predlogih za 
nadaljnje delo za boljšo pripra-
vljenost na tem področju. 

OO SLS Ig

Okrogla miza o Udbi          Foto: Simona Pavlič
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»Slovenija je prezadolžena …«
… je končno ugotovil tudi 

finančni minister Čufer dan po 
tem, ko nas je ponovno zadolžil 
za 2,5 mld eur. Če smo mislili, 
da je bila vlada Boruta Pahorja 
najslabša vlada, ki je v treh letih 
dolg države podvojila (iz 8 na 16 
mld), pa je to, kar se nam je zgo-
dilo v letu 2013, ko imamo vlado 
pod vodstvom Alenke Bratušek, 
še bistveno hujše. V samo enem 
letu nas je dodatno zadolžila za 
7,7 mld, minister za finance pa je 
napovedal, da s tem zadolževanja 
še ni konec. 

Namesto da bi se vlada ukvar-
jala s tem, kako bomo zmanjša-
li porabo in uravnotežili javne 
finance, k temu jo končno zave-
zuje tudi fiskalno pravilo, ki smo 
ga lani zapisali v Ustavo RS, si 
izmišljuje nove davke. Največ 
razburjenja v teh dneh povzroča 
davek na nepremičnine, ki smo 
mu v SDS nasprotovali. Ker meni-
mo, da gre za neustaven zakon, 
smo na Ustavno sodišče naslo-
vili predlog za oceno ustavnosti 
ter začasno zadržanje izvajanja 
zakona. Ustavo sodišče je temu 
predlogu sledilo in prepovedalo 

izdajanje odločb s strani Davčne 
uprave RS. V SDS smo predlagali, 
da se zaradi škode po žledu opro-
sti plačila davka kmete in tiste, 
ki so imeli škodo, ter podjetja, 
ki zaradi izpada elektrike več dni 
niso obratovala. 

Poleg tega se vlada ponov-
no ukvarja z arhivi in spreminja 
zakon, ki velja od leta 2006. Takrat 
je Sova predala arhive nekda-
nje SDV oz. Udbe in takrat se je 
začelo aktivneje raziskovati to 
obdobje naše zgodovine. Poskus 
spremembe zakona je bil že leta 
2011, ko je bil zakon z večino 
zavrnjen na referendumu. Z nove-
lo tudi ta vlada spreminja zakon. 
Spreminja se dostop do podat-
kov in po noveli niso varovani le 
osebni podatki žrtev, pač pa tudi 
krvnikov oz. nosilcev javnih funk-
cij. Le še 10 % arhivskega gradiva 
je ohranjenega, saj je bila večina 
po prvih demokratičnih volitvah 
leta 1990 uničena. Zato smo v SDS 
predlagali referendum, ki bo naj-
verjetneje na dan volitev poslank 
in poslancev v Evropski parlament 
25. maja 2014, saj menimo, da 
morajo biti arhivi dostopni in 

odprti za raziskovalce. Že tako 
kot država močno zaostajamo 
za drugimi nekdanjimi komuni-
stičnimi državami, ki so obdobje 
totalitarne zgodovine raziskale in 
strokovno obdelale z namenom, 
da se črni dogodki zgodovine ne 
ponovijo več. Izvedli so lustracijo, 
postavili nove, mlade države na 
trdne in poštene temelje in zdaj 
dobro delujejo. Samo pri nas se 
nekateri vztrajno ozirajo v prete-
klost in nas želijo prepričati, da je 
bilo v nekdanji državi vse v redu. 
Kot da bi pozabili, da je drža-
va praktično bankrotirala (žal je 
Slovenija zaradi zapravljivih levih 
vlad na podobni poti), nadzorova-
la državljane in jim kratila osnov-

ne človekove pravice. Nekatere 
dobrine so bile samo za izbran-
ce, preostalo prebivalstvo pa si je 
moralo pomagati, kot je vedelo 
in znalo. Ni bilo osnovnih potreb-
ščin, oteženo je bilo potovanje 
v tujino in Slovenci smo se zara-
di vsega naštetega plebiscitarno 
odločili, da želimo živeti v samo-
stojni Sloveniji. Res pa v začetku 
nismo uredili nekaterih zadev, ki 
bi jih morali, a se bodo slej ko prej 
zgodile in takrat bo tudi Slovenija 
'normalna' država, v kateri bomo 
s ponosom in z veseljem živeli in 
delali. 

Alenka Jeraj,
poslanka v DZ RS

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

obiščite tudi mojo Facebook stran, kjer objavljam 
aktualne misli in vse o svojem delu v DZ.

V četrtek, 20. marca 2014, ob 17.00 bom v oddaji  
na Radiu Zeleni val spregovorila o aktualnih 

dogodkih v DZ RS. Vabljeni k poslušanju! 

D R U Š T V A

Turnirja v taroku
V januarju smo se ljubitelji 

taroka ponovno zbrali na tradici-
onalnem ižanskem turnirju, ki je 
potekal že 17. leto zapored. Da 
je bilo razpoloženje prijetnejše, 
želodčki pa polni, je poskrbela 
gostilna Ulčar, s prigrizki in nagra-
dami za tekmovalce pa nas je pre-
senetila Lektor‘ca, Nataša Purkat, 
s. p. Po zagrizeni borbi je prvo 
mesto in pokal prikartal Robert 
Hartman, za njim so ostali finalisti 
Mojca Božič, Anton Toni in Martin 
Blatnik.

Prvega februarja pa smo se 
prvič zbrali v 'štali' Gostilne Gerbec 
in preizkusili tarokersko znanje in 
srečo za osvojitev pokala Gerbec. 
Slabo vreme nas je učilo kartanja 
ob prižganih svečkah, po okrepči-
tvi z odlično hladno pojedino pa 
smo bili primorani druženje kon-
čati. Najbolj vremensko odpor-

ni so naslednji dan odigrali par 
zaključnih krogov, pri katerih je bil 
najbolj uspešen Lado Gradišar, ki 
je odnesel pokal, sladke nagrade 

gostilne Gerbec pa so si razdeli-
li preostali finalisti Janez Gradin, 
Mojca Božič in Mišo Harbaš.

Vse ljubitelje taroka in dobre 

družbe vabimo, da se nam ponov-
no pridružite naslednje leto.

Marija Uršič

Finalisti ižanskega turnirja Finalisti pokala Gerbec
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K U L T U R A

Borove neizpete sanje

ŽPZ Ig na dobrodelnem koncertu na Škofljici
Na predvečer valentinove-

ga je v osnovni šoli na Škofljici 
potekal dobrodelni koncert, na 
katerem so obiskovalci darovali 
sredstva za dečka Bora, ki boleha 
za Duchennovo mišično distrofijo, 
ki pomeni hitro odmiranje mišic, 
tudi srčne in pljučne.

Ženski pevski zbor Ig je obo-
gatil program koncerta s črnsko 
duhovno Somebody's Knockin' 
At Yo' Door (Nekdo trka na tvoja 
vrata) in z zimzeleno slovensko 
popevko Ne čakaj na maj. Zadnjo 
je na klavir spremljala zvesta 
sopotnica zbora Polona Kukovica.

Iztok Petrič

ŽPZ Ig in zborovodja Iztok Petrič na dobrodelnem koncertu na Škofljici

Obisk članov Društva upokojencev Šmarje-Sap
V torek, 18. februarja 2014, so 

nas obiskali upokojenci iz Društva 
upokojencev Šmarje-Sap. Ob 10. 
uri smo jih v Medgeneracijskem 
centru Društva upokojencev Ig 
sprejeli člani Odbora za šport in 
rekreacijo, sekciji za pikado in šah, 
pozdravil pa jih je tudi predse-
dnik našega društva upokojen-
cev Štefan Bunič. Za dobrodo-
šlico smo jim ponudili aperitiv. 

Seznanili smo jih z delovanjem 
našega društva, po predstavitvi 
pa smo se pomerili v pikadu in 
igranju šaha. Vzdušje je bilo pri-
srčno še toliko bolj, ker smo na 
TV-sprejemniku, ki ga imamo v 
omenjenih prostorih, lahko spre-
mljali tudi olimpijske igre v Sočiju. 
Po končanih prijateljskih igrah v 
pikadu in šahu smo nadaljeva-
li prijetno druženje ob domačih 

dobrotah, ki smo jih sami pripra-
vili.

Predsednik DU Ig Štefan Bunič 
je predstavil pomen in delovanje 
defibrilatorja, ki pomaga reševa-
ti človeška življenja, priskrbel pa 
nam je tudi nekaj gradiva o naši 
občini, za kar se mu zahvaljujemo, 
prav tako pa tudi Občini Ig za 
podarjeno gradivo. Ob 13. uri so 

se gostje odpravili proti domu. Bil 
je zanimiv in prijeten dan.

Ana Podržaj,
predsednica Odbora za šport

in rekreacijo DU Ig

Jurjevo na Kureščku
Letos bomo na Kureščku organizirali prvo Jurjevanje, spomla-

dansko konjeniško prireditev, na katerega želimo pritegniti čim več 
konjarjev iz naše okolice in krajev Občine Ig.

Jurjevo je praznik pomladi 
in pomemben ljudski praznik. 
Narava ozeleni, polja oživijo, na 
travnikih pa se začne pasti živina. 
Jurjevo praznujejo skoraj povsod 
po svetu, v Sloveniji pa je običaj 
še najbolj priljubljen v Beli krajini.

Ena izmed legend pravi, da 

je Jurij kot svetnik in mučenec 
postal zavetnik orožarjev in voj-
ščakov, razglašen pa je bil tudi 
za zavetnika konjev. Jurjevo med 
drugim simbolično uprizarja 
prihod konjev na pašo, pomen 
blagoslova v imenu sv. Jurija pa 
je v tem, da konje varuje pred 

poškodbami in boleznimi.
Praznuje se 23. oziroma pone-

kod 24. aprila, po pravoslavnem 
koledarju pa 6. maja. V Sloveniji je 
bil folklorni lik zelenega Jurija nek-
daj splošno razširjen, do danes pa 
se je ohranil v Beli Krajini. Praznik 
so nekoč proslavljali tako, da se je 
zbrala skupina fantov, ki je enega 
oblekla v zelenje. To je bil Zeleni 
Jurij. Z njim so hodili po vasi od 
hiše do hiše, peli koledne pesmi 

in prosili za darove.
Ker je to prelepo izročilo ogrelo 

tudi naša srca, smo se odločili, 
da organiziramo prvo Jurjevanje, 
ki bo potekalo pred Domom na 
Kureščku. V prihodnji številki 
Mostiščarja bomo objavili pro-
gram Jurjevanja in točen datum, 
saj smo vezani na vremenske raz-
mere. 

Eva Žitnik
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47. Govekarjev večer v knjižnici na Igu
V ponedeljek, 17. 2. 2014, je 

potekal prijeten večer kljub 
odsotnosti napovedanega gosta 
pesnika Sebastjana Apata, ki se 
večera zaradi okvare na vozilu 
med potjo ni mogel udeležiti. 

Alenka Jeraj, predsednica 
Društva Fran Govekar, je pove-
zovala program. Za prijetno 
vzdušje je poskrbel mladi pevec 
in kitarist Anej Zore. Alenka Jeraj 
je prebrala nekaj pesmi pesnika 
Sebastjana Apata iz zbirke Tavaj s 

ciljem. Iz pesmi, ki so globoko pri-
povedne in polne metamorfoz, 
smo se poslušalci globoko zami-
slili nad doživljanjem načrtovanih 
ali naključnih dogodkov človeka 
v urbanem in naravnem okolju.

Alenka Jeraj je predstavila sli-
karja Mateja Majnika, ki je postavil 
na ogled svoja likovna dela. Matej 
Majnik živi v Kranju. S slikanjem se 
ukvarja ljubiteljsko vse življenje, 
nadarjenost pa so opazili njegovi 
mentorji že v otroštvu. Posebej 
se ukvarja z grafiko, predstavil 
nam je postopek izdelave grafik 
globokega tiska. Tehnik grafike se 
je učil pod mentorstvom Zmaga 
Puharja v Kranju, obiskoval je 
tečaj grafike v Vodnikovi doma-
čiji, kjer se je spoznal z nekateri-
mi člani likovne skupine Društva 
Fran Govekar in se tudi sam včla-
nil, ter obiskuje likovne delavni-

ce akvarela, ki potekajo drugo 
šolsko leto na Igu. Trenutno se 
v tehnikah grafike izpopolnjuje 
pri mentorju Bojanu Kovačiču v 
Narodni galeriji v Ljubljani. Imel 
je že nekaj samostojnih razstav 
v Kranju, sodeluje na društvenih 
razstavah tako na Škofljici kot na 
Igu. Tehnika slikanja v akvarelu 
ga navdušuje, ker se sooča z veli-
ko mero presenečenj ob vplivu 
nanosov vode, barv in potreb-
nih spretnih potez s čopičem. Na 
razstavi so na ogled akvareli in 
grafike malega formata. Zanimive 
so igre senc in svetlob v tonskih 
miniaturnih slikah. Med grafikami 
so tudi dela, za katera je slikar 
prejel priznanja. Na zelo lepi raz-
stavi so na ogled slike v temah 
narave, krajin v delno urbanem 
okolju, tihožitij in nekaj figuralike. 

Zdenka VinšekSlikar Matej Majnik in kitarist Anej Zore

V počastitev občinskega praznika  
vas vabimo na

48. Govekarjev večer
v ponedeljek, 24. marca 2014,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Prisluhnili bomo pesniku Tonetu Kuntnerju v večeru z 

naslovom Razcvete se cvet pomladne rože.
Predstavil bo svoje domovinske pesmi in najnovejšo 
zbirko Podorane sanje, ki jo boste lahko tudi kupili.

Odprli bomo razstavo slik Zdenke Vinšek.
 
Razstava bo na ogled do 28. aprila 2014. 

Vljudno vabljeni!

Razstava arhivskih fotografij 
7. marca 2014 je bila v Mladinskem domu v sodelovanju Rafaelove 

družbe in Društva Fran Govekar Ig postavljena razstava arhivskih 
fotografij, ki prikazujejo življenje Slovencev v begunskih taboriščih 
na Koroškem po letu 1945.

Nekaj fotografij je z bega, ko 
so Slovenci pred komunistič-
nim pritiskom maja 1945 bežali 
čez Ljubelj, nekaj z Vetrinjskega 
polja, zlasti pa so motivi iz tabo-
rišč Peggetz pri Lienzu in Spittal 
ob Dravi, kamor so bili slovenski 
begunci razporejeni in od koder 
jih je mnogo odšlo v Argentino 
in Kanado. V sklopu razstave sta o 
begu in taboriščnem življenju, ki 

sta ga okušala od mladih let, spre-
govorila nekdanja taboriščnika 
zakonca Majda in Alojz Starman iz 
Spittala. Zakonca Starman sta tudi 
izredno zagnana in vztrajna zbira-
telja podatkov k fotografijam.

Razstavo si je možno ogledati 
vsako soboto in nedeljo v marcu 
od 9.00 do 12.00. Vabljeni!

Društvo Fran Govekar Ig

V počastitev občinskega praznika  
Društvo Fran Govekar Ig vabi
na razstavo slik z naslovom

NAŠA OBČINA 
Odprtje razstave v Centru Ig (Banija 4) bo  
v ponedeljek, 17. marca 2014, ob 19.00.

Svoje slike, ki predstavljajo kraje in posebnosti 
naše občine, bodo na ogled postavili slikarke in 
slikarji Likovne skupine Društva Fran Govekar Ig.

Vabljeni!
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K O T I Č E K  Z A  M L A D E

V slogi je moč

S Comeniusom v Estonijo
Kakor ste že lahko prebirali, je OŠ Ig vključena v dvoletni med-

narodni projekt izmenjave izkušenj z osmimi šolami iz različnih 
evropskih držav. Ime tega Comeniusovega projekta je Schools 
united – stronger together oz. V slogi je moč. Med 29. 1 in 2. 2. smo 
bili na srečanju v Estoniji, kjer nas je v univerzitetnem mestu Tartu 
gostila tamkajšnja osnovna šola Tartu Katoliku Kool.

Osmošolca Miha in Irhad sva 
bila gosta družine Joosepha 
iz 8. razreda, Tobija in Žan pa 
sva bila pri Pauli iz 6. razreda. Z 
Joosephom in Paulo smo preži-
veli dva dopoldneva v njihovem 
razredu.

»Tam smo spoznali nove ljudi, z 
nekaterimi smo postali tudi dobri 

prijatelji. Pouk je potekal dokaj v 
redu, razen tega, da nismo razumeli 
prav dosti. Šola mi je bila všeč, saj 
je bila manjša in so bili ljudje zelo 
prijazni. Ljudje se radi pogovarjajo 
in družijo … to mi je bilo še posebej 
všeč!«☺

»Všeč mi je bilo vse, razen hrana 
je bila malo drugačna.«

»Nisem si mislil, da bodo ljudje 
tako družabni.«

»Bilo je zelo poučno, ker sem 
videl, kako pouk poteka drugje.«

»Nisem se naučil nič novega, saj 
imajo podobno snov kot mi.«

»V šoli smo preživeli lepe trenut-
ke, spoznali smo njihove navade, 
običaje in izvedeli, da je pri nas 
dosti višji standard šolstva, še pose-
bej pri fiziki.«

V četrtek po pouku smo vsi 
udeleženci obiskali Science Center 
AHHAA, ki spominja na ljubljan-
sko Hišo eksperimentov, le da je 
precej večji. Tam smo najprej pre-
izkušali različne naprave, potem 
pa smo si ogledali še predstavo 
poizkusov v zvezi z vodo.

»Spoznal sem nekaj novih  
stvari … Ampak je bilo vse malce 
težje, saj je bilo v tujem jeziku in si 
nisem mogel prebrati vsega.«

»Ja, poskusi so bili dosti boljši kot 
v Ljubljani, več je bilo stvari in bile 
so tudi zanimivejše.«

»Bilo je zelo zabavno in hkrati 
poučno.«

»Bili smo priča neverjetnim 
poskusom (vsi so bili presenečeni)!«

V Estoniji živi okoli 1,4 milijona 
ljudi na površini, veliki za dobri 
dve Sloveniji. Polovica Estonije 
je poraščena z gozdovi, četrtina 
površine so barja s svojim značil-
nim rastlinskim in živalskim sve-
tom. V soboto smo se odpeljali 
na izlet do močvirja po imenu 
Menninnkunno, kjer smo si nadeli 
krplje ter z njimi dve uri hodili po 
gozdu in zamrznjenem jezeru.

»Ni bilo ravno zabavno, saj je bilo 
precej mrzlo in še veter je pihal pa 
tudi snežilo je.«

»Všeč mi je bilo, da sem videl nji-
hovo pokrajino.«

»Všeč mi je bilo, ko smo hodili s 
krpljami po ledu.«

In še za konec: 
»Presenetila me je odprtost in 

družabnost ljudi pa tudi njihova 
toplina. Všeč mi je njihovo domo-
ljubje in kako so navezani na svojo 
državo. Predvsem mi je pa bila všeč 
njihova preprostost in kako se tam 
čas bolj počasi vrti.«☺

»To je bila najlepša izkušnja v 
mojem življenju!«

Osmošolci Miha, Irhad, Žan
 in učiteljica Marjana PšeničnikUčenci Oš Ig na obisku v Estoniji

Intenzivne pevske vaje na Zaplani
Zadnji vikend v januarju smo 

se pevke in pevci Mešanega pev-
skega zbora Društva upokojen-
cev Ig odpravili na intenzivne 
pevske vaje. Izbrali smo čudovit 
vikend, ki nas je prvič v letošnji 
zimi razveselil s snegom. Ko smo 
se v petek popoldne pripeljali na 

Zaplano, smo uzrli čudovito zim-
sko idilo. Največje veselje je bilo 
videti zbrane vse pevke in pevce 
pod eno streho. Že v petek po 
večerji je sledila prva pevska vaja. 
Razdelili smo se na moški in žen-
ski zbor ter vadili ločeno. Prva noč 
v Domu bratstva bolnikov in inva-

lidov je minila zelo hitro in sledila 
je delovna sobota. 

Prebudili smo se v zasne-
žen dan, ki je deloval, kot bi ga 
ustavil čas. Pevke in pevci smo 
se dobro prebudili, razgibali in 
začeli z vajami. Res smo se pri-
dno učili vse do kosila. Popoldan 

smo si privoščili malo rekreacije 
in se sprehodili po Zaplani, ven-
dar so pevke in pevci želeli vaje 
in tako smo vadili naprej. Zvečer 
smo pripravili zabavni večer, ki 
je že tako sproščenemu vzdušju 
dodal piko na i. Poleg zabavnih 
iger smo izvedeli tudi kar nekaj 
o zgodovini 'Ižancev'. V nedeljo 
po zajtrku smo naredili načrt za 
konec vikenda. Vsi skupaj smo 
sklenili, da je bil pevski vikend 
zelo uspešen, saj smo se naučili 
kar nekaj novih pesmi. Tako se 
na tem mestu zahvaljujem vsem 
pevkam in pevcem za udeležbo 
in pozitivno vzdušje na vikendu, 
prav tako pa tudi naši korepetitor-
ki Jasni Repa, ki nam je pomagala 
na intenzivnih vajah. Jasna, hvala! 

Klemen Jerinc, 
zborovodja  Mešani pevski zbor DU Ig vadil na Zaplani              Foto: Jasna Repa
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Projekt Varno na kolesu
Učenci 4. razredov OŠ Ig, ki se v letošnjem šolskem letu pripra-

vljajo na opravljanje kolesarskega izpita, so v okviru projekta 
Varno na kolesu opazovali in zapisali najpogostejše prometne 
kršitve v svojem kraju. Prekrške so razvrstili v tri sklope: vozniki, 
kolesarji, pešci.

Najpogostejši prekrški vozni-
kov motornih vozil so, da:
• posamezni vozniki vozijo 

mnogo prehitro po naselju in 
po manjših vaških cestah;

• ne ustavijo pred prehodom za 
pešce;

• ne upoštevajo prometnega 
znaka 'nimaš prednosti' v ožini 
pri avtobusni postaji Ig;

• neupoštevanje drugih prome-
tnih znakov, najpogosteje ome-
jitve hitrosti;

• prehitevajo v naselju na nepri-
mernih mestih;

• vozijo blizu roba ob pešcu ali 
kolesarju;

 

•  ne vklopijo smernika pri zavija-
nju v desno;

• uporabljajo telefon med vožnjo;
• parkirajo na prostoru za invali-

de (pred pošto);
• pogosto parkirajo in klepetajo 

na avtobusni postaji ter ovira-
jo prihod avtobusa (na glavni 
avtobusni postaji in pri šoli);

• otroci niso pripeti in ne sedijo v 
avtosedežih;

• pozabijo prižgati luči;
• traktoristi s širokimi priključki 

po naselju vozijo zelo hitro;
• vozniki štirikolesnikov norijo po 

vaških cestah.

Najpogostejši prekrški kole-
sarjev − posameznikov so, da:
• ne upoštevajo prednosti pešcev 

na prehodu;
• ne nakažejo smeri pri zavijanju;
• vozijo po napačni strani in ne 

vedo, kaj storiti;
• vozijo po pločniku za pešce;
• niso dovolj vidni v mraku;
• po opravljenem kolesarskem 

izpitu pozabijo na nošenje kole-
sarske čelade.

Najpogostejši prekrški pešcev 
posameznikov so, da:
• hodijo po napačni strani, kjer ni 

pločnikov;
• v mraku in ponoči niso dovolj 

vidni in zaščiteni z odsevniki 
in lučmi;

• ne prečkajo vozišča na prehodu;
• hodijo po cestišču. 

Z učenci smo se o kršitvah 
pogovorili in se dogovorili o nuj-
nosti varovanja samega sebe 
pred nevarnostmi kršiteljev na 
posameznih odsekih v kraju in o 
pravilnem ravnanju v določenih 
situacijah. Želijo si več zgrajenih 
pločnikov po vaških cestah in 
boljšo razsvetljavo cest v naseljih, 
da bi bili varnejši. 

Učenci 4. razredov OŠ Ig

Aktivni mladi

Učenci OŠ Ig na obisku pri Lovski družini Ig
Na Osnovni šoli Ig je pod pokroviteljstvom šolskega sklada stekel 

projekt Aktivni mladi, v okviru katerega učenci obiskujejo različ-
na društva in spoznavajo namen njihovega obstoja ter njihovo 
poslanstvo. Cilj projekta je učence navdušiti za morebitno bodoče 
članstvo v katerem od prostovoljnih društev.

V mesecu februarju, in sicer v 
soboto, 15. 2. 2014, smo z učenci 
izvedli že drugo srečanje v okviru 
projekta Aktivni mladi. Po janu-
arskem začetku projekta s špor-
tnimi igrami v dvorani OŠ Ig je 
bilo tokratno srečanje namenjeno 
obisku Lovske družine Ig v Dragi. 

Progam je začel Jani Šivc s 
predstavitvijo LD Ig, ki obstaja 
že od leta 1946. Nato je lovski 
(kot so nas poučili) tovariš Martin 
Gradišar učencem predstavil doli-
no Drago in njene znamentosti. 
Izvedeli smo na primer, da so rib-
niki nastali umetno. Govoril je o 
pticah in živalih, ki jih najdemo v 
Dragi, ter o tukajšnji klimi. Martin 
nas je seznanil, da imajo lovci 
pomembno vlogo pri vzdrževa-
nju vodne površine, pri njihovem 
delu pa jim, zanimivo, pomaga 
žival nutrija, ki čisti vodno površi-
no, saj se prehranjuje s trsjem. 

Lovski tovariš Borut Bitenc je 
učence poučil o lovu, varova-
nju narave in živalih ter delu in 
poslanstvu lovca, ki je varova-
nje narave in prostora ter skrb 
za zdravje divjadi kot tudi, da se 
ustrezno poskrbi za bolno divjad. 
Izvedeli smo, kako je lovec oble-
čen, kakšno opremo potrebuje, 
ko gre na lov, ter nas seznanil z 
lovskim izpitom, ki je predpogoj, 
da postaneš lovec in si sprejet v 
lovsko družino. Cilj vsakega lovca 
je med drugim tudi to, da dela 
dobro za naravo in živali, kar je 
investicija za prihodnost za vse 
nas, tudi za tiste, ki ne naredijo 
dobrega.

Lovski tovariši so nam pokaza-
li različne vrste lovskega orožja, 
lovski tovariš Jani pa nas je poučil 
o pravilnem ravnanju z orožjem in 
o pravilih nošenja orožja, ko se gre 
na lov, ter o nevarnostih nepravil-

nega ravnanja. Za konec smo si 
ogledali enourni film o živalih v 
slovenskih gozdovih, učenci pa so 
dobili brošure o živalih in rastlinah 
v gozdu. 

Lovski tovariši Borut Bitenc, 
Jani Šivc, Martin Gradišar in Jože 
Intihar so učencem pripravili tudi 
odlično malico in topel čaj. Za 
gostoljubje, vložen čas in trud, ki 

so nam ga namenili, se prisrčno 
zahvaljujemo! Učenci so bili nad 
lovskim dnevom izredno navdu-
šeni ter odšli domov oboroženi z 
novim znanjem.

Aleš Kocjančič, 
učitelj OŠ Ig

Pri lovcih v dolini Drage        Foto: Aleš Kocjančič
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Zimska šola v naravi
V ponedeljek, 20. 1. 2014, smo se učenci 6. razredov zbrali 

pred šolo in pričakali avtobus, ki nas je odpeljal v dom Kavka nad 
Kobaridom, kjer smo preživeli pet zanimivih dni. 

Pričakala sta nas delavca doma 
in nas lepo sprejela. Namestili smo 
se v sobe, potem so nas seznanili 
s programom prvega dne. 6. a je 
imel najprej nordijsko hojo, še kar 
dobro nam je šlo. Na koncu smo 
bili nagrajeni z lepim razgledom, 
kot da smo v nebesih. Učenci 6. 
b so imeli najprej ogled Kavkne 
jame, učenci 6. c pa lokostrelstvo. 
Tisti večer smo imeli prosto. 

Zjutraj nas je čakal slasten zaj-
trk. Morali smo se dobro najesti, 

saj smo šli pozneje v Italijo. Pot 
nas je vodila skozi gozd, tam so 
bili postavljeni najrazličnejši kipi 
iz lesa, plastike ... Videli smo drevo 
želja, vsak izmed nas si je zaželel 
le eno željo. V Italiji smo pojedli 
malico in odšli domov − v dom. 
Zadržali smo se, zato smo zamu-
dili na kosilo. Po kosilu je bil poči-
tek in zatem dejavnosti. Ko smo 
končali z dejavnostmi, smo imeli 
prosti čas. Po večerji smo šli na 
nočni pohod do nekega oddajni-
ka. Od tam smo imeli lep razgled 

na nočno pokrajino. S prihodom v 
dom se je končal naš dan.

Naslednji dan smo pri zajtrku 
izvedeli, da bomo šli še enkrat v 

Italijo. Žalostni smo se šli pripravit. 
Pot je bila srednje dolga, na koncu 
smo videli italijanske bunkerje iz 
vojnih časov. Pot za nazaj je bila 
daljša. Zatem smo imeli kosilo, po 
kosilu pa je 6. a imel lokostrelstvo, 
šlo nam je kar dobro, 6. b nor-
dijsko hojo in 6. c ogled Kavkne 
jame. Zvečer smo imeli motivacij-
ski večer, ki bi moral biti zabaven. 

Zjutraj smo se zbudili in videli 
sneg. Vsi smo si mislili, zakaj ravno 
zadnji dan. Morali smo pospra-
viti svoje stvari, nato pa smo se 
odpravili na sneg in preizkusili še 
sankanje.

Sledilo je še kosilo in čas je bil za 
odhod. Pred kočo nas je namreč 
že čakal avtobus, s katerim smo 
se počasi odpeljali domov. Kaj naj 
rečem za konec? Meni šola v nara-
vi ni bila preveč všeč. Upam, da mi 
bodo naslednje bolj.

Tilen Smole, 6. a
Foto: Stanko Zavec

Na dan odhoda smo dočakali sneg.

Na pohodu

Zima nam je 
ponagajala

V petek zvečer je nenadoma 
zmanjkalo elektrike. Povsod je 
bilo temno in mrzlo, bilo me je 
strah. Naslednje jutro se je zda-
nilo, a elektrike še vedno ni bilo. 
Proti večeru se je spet stemnilo. 
Prižgali smo svečke in svetilke 
ter čakali elektriko. Ni je bilo, šli 
smo spat. V nedeljo je za nekaj 
časa elektrika prišla in spet izgi-
nila. Zvečer je bilo res hudo. 
Padal je leden dež, drevesa so 
se lomila. Zelo me je bilo strah. 
Ko sem šla spat, se je slišal hrup 
in bilo me je še bolj strah.

Zjutraj sem šla pogledat ven. 
Vse je bilo ledeno, naokrog 
pa so ležale polomljene veje. 
Videla sem veliko škode. Skoraj 
bi mi padla na glavo ledena 
sveča – še sreča, da sem se 
pravočasno umaknila. Kaj lahko 
naredi narava! Zdaj je hudo že 
mimo in strah me je minil. No, 
malo ga je še ostalo.

Pika Kavčnik, 4. c 

Poučen izlet
Med počitnicami sva se z mami 

odpravila na izlet v Iški vintgar. 
Z nama je šel tudi moj prijatelj 
Timotej s starši. Zjutraj me je mami 
zbudila, da sva pripravila malico. Ko 
sva odšla po kolesa, se je pojavila 
težava. Ugotovil sem, da je prva 
zračnica prazna. Še dobro, da me je 
oči naučil, kako se to reši. Prišli so 
prijatelji in odpravili smo se. Midva 
s Timotejem sva bila precej hitra. 
Mami sta zaostajali, zato sva morala 
tudi midva upočasniti vožnjo. Med 
potjo smo se ustavili in se odžejali. 
Na cilju smo zaradi varnosti s klju-
čavnico speli vsa kolesa skupaj.

Izlet smo nadaljevali peš ob reki 
Iški. S Timotejem sva tekmovala, 

kdo bo prvi pri vodi. Pri plezalni 
steni smo videli plezalce, ki so vadili 
plezanje. Nazaj grede so bili tam 
gasilci, ki so se trudili najti pravo 
lokacijo požara.

Ustavili smo se v gostilni, kjer sva 
s Timotejem dobila sladoled. Potem 
smo pripravili kolesa in se odpeljali. 
Na poti smo videli gasilce, ki so iz 
hidranta črpali vodo. Povedali so 
nam, da je gorelo na Gornjem Igu in 
da so jim najprej sporočili napačno 
lokacijo. Na izletu smo se imeli lepo. 
Kot bodoči gasilec pa sem se naučil, 
da je treba informacije o požaru 
sporočiti točno.

Anže Rupert, 4. c
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Poklicni dan v 4. b razredu
V petek, 14. 2. 2014, smo v 4. b 

razredu gostili starše, ki so nam z 
velikim veseljem predstavili njiho-
ve poklice. 

Dan smo začeli z uro šivanja. 
Maja Mladenović nam je predsta-
vila poklic konfekcijskega tehnika. 
Od izbire blaga, izrisa kroja, pola-
ganja na blago in rezanja, šivanja, 
pranja ter likanja do končnega 
kosa oblačila, ki ga oblečemo zju-
traj za v šolo. Učenci so se preizku-

sili tudi v spretnostnem šivanju na 
šivalnem stroju. 

Nato se nam je pridružila učite-
ljica Mojca Razpotnik z angleško 
urico. Po malici smo odhiteli na 
svež zrak, kjer smo bili dogovor-
jeni z gospodom Prekom. Vojaška 
uniforma in terenski avto sta na 
nas takoj naredila vtis. Z zanima-
njem smo poslušali o misijah na 
Kosovu. 

V razredu nas je čakal hiter 

pogovor s psihologinjo Matejo 
Škorc ter skok v svet programira-
nja in vezij z Borom Prihavcem. 
Majda Gindiciosi nam je pred-
stavila zgodovino pričesk. Našim 
puncam je nato uredila pričeske, 
medtem pa smo se s fanti igrali z 
gelom. Končni izdelki so bili zani-
mivi in zabavni. 

Za konec pa se nam je pridruži-
la Desire Kos Premk, ki je nameni-
la nekaj minut zdravi prehrani in 

nam pripravila slasten bio čokola-
dni namaz. Recept smo si pridno 
zapisali, da se bomo lahko še kdaj 
posladkali. 

Mislim, da si bomo ta dan vsi 
zapomnili, saj smo se imeli zelo 
zelo lepo v družbi vseh sodelu-
jočih. Hvala staršem za zanimivo 
preživet dan.

Romina Križman,
razredničarka 4. b

Foto: Romina Križman

Spoznavanje poklicev na Igu
Na poklicnem dnevu 14. 2. 

2014 smo spoznavali različne 
poklice. Izbrala sem poklice 
oblikovalec, cvetličar, frizer in 
veterinar.

Najprej smo s sošolci obi-
skali oblikovalca v Studiu OKO. 
Njihovo delo je zelo zanimivo 
in nikoli jim ne sme zmanjkati 
domišljije. Izdelujejo izdelke iz 
papirja in lesa, darilno emba-
lažo, tiskajo pa tudi na zgo-
ščenke. Na koncu smo lahko 
izdelali obeske s srčki in imeni.

Pot nas je pripeljala do cve-
tličarne Grdadolnik, ki je lepo 

okrašena. Za cvetličarja se 
moramo šolati tri leta in med 
tem spoznati imena rož, ki jih 
prodajajo. Cvetličarka nam 
je povedala, da je tako videz 
šopka kot cvetličarne zelo 
pomemben.

Po malici smo spoznavali 
poklic frizerke. Tudi za ta poklic 
se šolaš tri leta. Pri frizerjih je 
najpomembnejša spretnost, 
takoj za tem pa domišljija.

Pri veterinarju sem ugotovi-
la, da je treba za ta poklic štu-
dirati šest let, za veterinarske-
ga tehnika pa se izobražuješ 

na štiriletni srednji šoli. Oboji 
imajo težko delo. Veselje do 
tega poklica me je minilo, ko 
sem izvedela, da bi morala za 
preizkus pozdraviti bika, jaz pa 
se jih malo bojim.

Poklicni dan mi je bil všeč. 
Za naslednje leto predlagam, 
da nam predstavijo poklic 
modnega oblikovalca.

Gaja Modic, 7. b

Roke
Roke so delavne, 

ves čas nekaj grabijo 
in tiste pridne 

ničesar ne pozabijo. 

Tiste bolj lene 
ne znajo premagati ovir, 
raje se uležejo na kavč 

in imajo brez ciljev svoj mir. 

Včasih so roke umazane, 
včasih so roka pravice, 
ali pa se dve levi držita 

in druga drugo prosita za roko. 

Tristan Bevc, 6. b 
Mentorica: Janja Fric Cimerman 
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V pričakovanju zime
Da je v vrtcu dopoldne živah-

no in zanimivo, smo že spoznali. 
Pogumno vsak dan prikorakamo 
v naročju staršev in nato celo 
dopoldne raziskujemo po igral-
nici, nato pa utrujeni zaspimo. 

Skupaj smo le kratek čas, vendar 
se med seboj dobro razumemo. 
Da bi naše vezi poglobili, sta nam 
vzgojiteljici pripravili decembrsko 
popoldansko delavnico. Udeležili 
smo se v polnem številu, nekaj 

družin tudi v polni zasedbi. Starši 
so obešali snežinke, izrezovali ter 
spreminjali podobo igralnice in 
garderobe. Medtem smo se otroci 
zabavali z oblikovanjem in gne-
tenjem slanega testa, nekatere je 

pritegnil tudi igralni kotiček na 
blazini z lesenimi igračami.

 
Skupina Kužki

iz enote Studenček

Izdelovanje okraskov iz slanega testa Zimska podoba naše igralnice

Poklicni dan za učence predmetne stopnje
V petek, 14. 2. 2014, smo imeli 

poklicni dan, na katerem smo spo-
znavali različne poklice. Ogledali 
smo si predstavitve več poklicev. 
Izbrala sem poklice: cvetličar, taj-
nica, frizerka in vzgojiteljica.

Moj prvi ogled je bil v cvetličar-
ni Grdadolnik. Tam je bilo veliko 
rož in lepo je dišalo. Pred našo 
skupino je bila stranka, potem se 
je gospa posvetila nam. Povedala 
nam je, da vse življenje živiš med 
rožami, če se odločiš za poklic cve-
tličarke, in tako življenje ji je všeč. 

Na drugi ogled smo se odpravili 
v vrtec, da bi spoznali poklic vzgo-
jiteljice. Otroci, ki smo jih obiskali, 
so bili razporejeni v dve skupini. V 
prvi skupini so bili otroci, stari od 
2 do 5 let. Trenutno so izdelovali 
figurice iz plastelina, vzgojitelji-
ce so jim pomagale. Otroke smo 
lahko prijele v naročje. V drugi 
skupini so trenutno praznova-
li rojstni dan. Za vzgojiteljico se 
moraš šolati šest let, imeti moraš 
odličen uspeh.

Po malici sem odšla v učilnico, 

kjer je imela predstavitev frizerka. 
Okrog sebe je imela postavljene 
spreje, lasulje, podaljške, krtače, 
ličila … Razložila nam je, kako se 
je odločila za ta poklic, na koncu 
pa nam je pokazala, kako se nare-
dijo prameni. Meni je bil ta poklic 
najbolj všeč.

Za konec smo se odpravili še 
na Občino Ig, kjer smo spoznavali 
delo tajnice. Delo je dinamično, 
hitro se spreminja, zato morajo 

biti tajnice zelo prilagodljive. Za 
to delo moraš imeti končano štiri-
letno srednjo šolo. 

Na koncu poklicnega dne smo 
se zbrali pri razredničarki in se 
pogovarjali o končanem dnevu. 
Upam, da nam bodo naslednje 
leto predstavili druge poklice, saj 
sem o poklicu frizerke poslušala 
že dvakrat.

Kim Novak, 7. b 

Frizerski salon v učilnici

Moj poklic bo ... igralec?
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Grosupeljski vrtec na obisku
Čebelice iz enote Krimček smo 

medse povabile otroke iz skupin 
Čebelice in Ptički iz VVZ Kekec 

Grosuplje, enote Rožle. Njihov pri-
hod z avtobusom smo nestrpno 
pričakali na igrišču in ga z maha-

njem pozdravljali. 
Grosupeljski otroci z vzgoji-

teljicami so bili navdušeni nad 

našim novim vrtcem, velikimi in 
lepo opremljenimi prostori, nad 
naravo, ki vrtec obdaja. Predstavili 
smo se jim z ljudsko pesmijo in 
plesom ter jim po svoje uprizorili 
Prešernovega Povodnega moža. 

Z »Vrtec Rožle mi vrata odpre, 
pridi zdaj k meni, igraj se z menoj« 
pa so začeli himno njihovega 
vrtca, ki smo ji prisluhnil še mi in 
se nato skupaj poigrali v naših 
igralnicah. 

Takšna oblika sodelovanja med 
vrtcema je bila obogatitev dnev-
nega programa in čudovita pope-
stritev za vse skupaj. 

Skupina Čebelice  
iz enote Krimček

V novem vrtcu je lepo
Že skoraj štiri mesece hodimo v 

nov vrtec. Tudi tukaj domujemo v 
miškini skupini, a imamo večjo in 

lepšo igralnico. Zelo smo veseli, če 
se gremo vozit s tricikli v večna-
menski prostor ali pa na telovad-

bo v telovadnico. Mišice krepimo 
tudi na sprehodih, zlasti po hribč-
ku dol in gor. Če smo zelo pridni, 

nam pomežikne tudi semafor.
Skupina Miške  

iz enote Krimček

... in zunaj njih. Lepo se imamo v novih igralnicah ... 

Grosupeljski otroci ob petju svoje himne

Skupna igra ižanskih in grosupeljskih otrok

Ustvarjalnice TDK so vsako soboto ob 10. uri. Ažurne in 
podrobnejše informacije dobite na FB-strani Turistično 
društvo Kurešček, spletni strani www.td-kurescek.si in 
občinskem portalu (koledar prireditev).
Če želite biti na tekočem s programom in novicami, 
se prijavite na tdkurescek@gmail.com ali pokličite na 
040/292-975 (Zuhra).



Pust, pust krivih ust
Skupina Muckov se že pridno 

pripravlja na veseli pustni torek in 
zabavo, ki je pomembna ta dan. 
Okrasili smo si igralnico, poskrbeli 
za pustne dodatke, poiskali pri-

merno glasbo in se naučili pustno 
pesem. Predvsem pa smo spozna-
li, da je pust zelo pisanih barv.

Skupina Mucki  
iz enote Krimček

Mucki pripravljeni na pustovanjeIzdelovanje pustnih okraskov
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Olimpijske igre v Sončku
Tudi v enoti Sonček smo imeli 

olimpijske igre. Otroci iz skupine 
Metuljčki smo postali pravi olim-
pijci. Spoznali smo pomen olim-

pijskih krogov in različne športne 
discipline. 

Odločili smo se, da si bomo 
v igralnici pripravili smučarsko 
stezo. Izdelali smo si 'smuči' iz 
kartona in plastenk. Sledilo je 
zaresno tekmovanje.  Navijali smo 

za svoje prijatelje in se veselili z 
njimi. Na koncu pa sta nam Vlasta 
in Nuša podelili medalje, ki smo 
jih s ponosom odnesli domov. 

 
Skupina Metuljčki  

iz enote Sonček

Dream in English
Polly Put The Kettle On

Sreda, 19. marec 2014, ob 17. uri,
Knjižnica Ig

Na pravljični delavnici se bomo s Polly naučili  
otroško pesmico in pripravili čajanko.

Interaktivna dogodivščina v angleščini,  
ki jo vodi Špela Podkoritnik Mokorel,  

je namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti.
Na koncu smo vsi zmagovalci.

Olimpijsko tekmovanje
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Dragi otroci!
Vabimo vas v Knjižnico Ig na uro pravljic. 

Pravljično vzdušje nam bo pričarala Nataša.

Ura pravljic
Ups, jaz sem pa zelen,

sreda, 9. april 2014, ob 17. uri,
Knjižnica Ig

English Mind Lab
Good and Natural,

sreda, 2. april 2014, ob 18. uri
Knjižnica Ig

Delavnica Good and Natural nas bo popeljala v svet 
rastlinstva in zakladnico užitnih zgodnjespomladanskih 

travniških rastlin. Delavnico vodi Špela Podkoritnik 
Mokorel, namenjena pa je otrokom od 8. do 13. leta 

starosti z nekaj predznanja angleščine.

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

Kolesarski popotniški namigi
Verjetno so namigi, kako preživeti delček prostih trenutkov na 

kolesu, v tem zimskem času že nekoliko v zamudi, vsekakor pa so 
'prenosljive' narave in lahko ta zimski čas, ko je tovrstna rekreacija 
skorajda onemogočena, koristno izkoristimo za iskanje idej in nji-
hovo načrtovanje.

Ker je navdušencev, ki jim je 
užitek odkrivati nove poti s kole-
som, v naši okolici veliko, sem se 
odločil, da na kratko opišem nekaj 
izzivov, ki segajo nekoliko izven 
našega okolja in ki bi morda lahko 
navdušili koga izmed ljubiteljev 
kolesarjenja.

Zagotovo se je marsikdo v 
preteklosti spogledoval z nekoli-
ko zahtevnejšimi podvigi, kot so 
kolesarjenje na Vršič, Mangartsko 
sedlo, Nanos in še mnogo podob-
nih možnosti, redkejši pa so tisti, 
ki so si za pokušnjo izbrali možno-
sti, ki jih ponujajo gorski cestni 
prelazi v sosednjih državah. 

Ne tako daleč od nas so še 
posebno priljubljeni Dolomiti 
(poznani tudi ljubiteljem smuča-
nja), kjer tako imenovana Sella 
Ronda, ki jo sestavljajo štirje cestni 
prelazi − Passo Pordoi, Passo 
Compologgno, Passo Gardena in 
Passo Sella −, dobesedno vabi vse 
ljubitelje gorskega kolesarjenja v 
svoj objem. Nekoliko više proti 
severu Italije pa je tudi nekaj izje-
mno priljubljenih prelazov, med 

njimi še posebno izstopajo Passo 
di Stelvio, Passo di Gavio, Passo 
del Rombo, ki se povzpnejo prek 
2.500 m in v kolesarskih krogih 
veljajo kot trofejni.

Prav tako se lahko nekoliko bliž-
je nam, v Avstriji, spogledujemo 
s cesto proti Grossglocknerju in 
naprej proti Edelweissspitze, blizu 
Bad Klainkirchheima pa je izjemno 
vijugasta cesta Nochalmstrasse, 
ki nas popelje skozi prečudovito 
naravo.

Vsem tistim, ki bi želeli svo-
jim podvigom dodati še piko na 
i, pa se ponuja izziv, imenovan 
Houte Route Alps, ki je v Franciji v 
Savojskih Alpah in se razprostira 
med Ženevskim jezerom (mesto 
Thonon) in Nico. Na tej poti je 
veliko cestnih prelazov, kar 17, 
med njimi Col de la Bonette, Col 
Colombiere, Col du Galibier, in 
približno 700 km poti je treba 
premagati od začetka, da si za 
nagrado lahko namočiš noge v 
Sredozemskem morju.

Večino naštetih prelazov sem 
okusil v preteklih dveh letih. 

Veliko nepozabnih vtisov je osta-
lo in z veseljem bi jih opisal, dodal 
morda še kakšen napotek, ome-
jen prostor pa žal tega ne dovo-
ljuje. Bom pa na kratko opisal eno 
izmed možnosti, za katero je ob 
šotoru in osnovni opremi dovolj 
že čas v obsegu vikenda.

Uvodoma sem zapisal, da je 
med mnogo možnostmi tudi 
cestni prelaz Passo di Stelvio. 
Zanimiv in priljubljen je pred-
vsem zato, ker velja med kolesarji 
za izziv, ki je z 2.756 m vreden 
posebnega spoštovanja. To potr-
juje podatek, da bomo morali na 
dolžini 26 km premagati 1.850 m 

višinske razlike, če izberemo izho-
dišče mestece Prato.

Če nam čas dovoljuje in če 
želimo poleg omenjenega cilja 
okusiti še kaj za povrhu, se lahko 
odločimo za pot, ki nas pelje 
mimo Spittala proti Brunicu do 
mesteca Vipiteno (Sterzing). V tem 
kraju je prijeten kamp, ki je lahko 
hkrati tudi izhodišče za ogrevanje 
pred 'trofejnim ciljem'. Izbiramo 
lahko med Passo di Giovo (2.094 
m), Passo di Pennes (2.215 m) ali 
pa se podamo v idilično dolino 
Val Giovo.

Po prvi 'pokušnji' na prej ome-
njenih možnostih in zasluženem 

Del poti Sella Ronda
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počitku se naslednji dan odpra-
vimo prek prelaza Passo di Giovo 
proti mestecu Prato. Če smo ta 
prelaz prejšnji dan izbrali za ogre-
vanje, lahko tokrat ob udobni 
vožnji z avtom ugotovimo, da je 
bilo naše 'ogrevanje' precej zah-
tevno. 

Ker je naskok na naš trofejni 
cilj Passo di Stelvio najbolje zače-
ti v zgodnjih dopoldanskih urah, 
lahko dan, ki je namenjen poto-
vanju do našega izhodišča Prato, 
izkoristimo tako, da se spotoma 
ustavimo v kraju San Leonardu 
in se povzpnemo na Passo del 
Rombo (2.509 m). Dokaj zahte-
ven vzpon, ker je treba premagati 
okoli 1.700 metrov višinske razlike 
(dva Vršiča).

Potem sledi nadaljevanje poti 
do kampa v Pratu in počitek z 
mislimi na naslednji dan, ko se 
bomo spogledali z našo 'trofejo'.

Odpravimo se zgodaj zjutraj, da 
se izognemo sončni pripeki, če je 
naš podvig postavljen v poletne 
mesece. Prvih nekaj kilometrov 
je spodbudno prijetnih in nič 
ne kaže na to, da bi nas na poti 
čakalo kaj posebnega. Nekako po 
12 kilometrih se cesta počasi dvi-
gne nad gozdno mejo in takrat 
se pokaže preostanek vzpona v 
celoti. Pogled na serpentine, ki se 
vijejo kot kača proti vrhu, je čudo-
vit, hkrati pa ti postavi vprašanje, 
ali ni to le nekoliko prevelik odme-

rek. Toda le za hip. Ko se začne 
odštevanje oštevilčenih zavojev, 
teh je 48, je vsak prevožen ovinek, 
ki zmanjšuje prejšnjo številko, 
dodatna spodbuda. Vse bližji cilj 
ti ne pusti razmišljati o tem, da bi 
poslušal pekoče noge in si morda 
rekel, da je za danes dovolj ali 
morda 'le kaj mi je tega treba'. 
Nasprotno, daje ti dodatnih moči 
in te vabi. Težko je opisati obču-
tek, ko smo na vrhu in ko pogle-
damo čez hrib na drugo stran. 
Bolečine v hipu izginejo nezna-
no kam. K temu pripomore tudi 
pogled na Garmin, če ga imamo s 
seboj, kajti na njem lahko odčita-
mo, da smo premagali veličastnih 
1.850 m višinske razlike. Omenjeni 
prelaz je resnično nekaj poseb-
nega in prava vaba za kolesarje, 
motoriste, pohodnike in tudi tiste, 
ki si ne dovolijo odvzeti pohodni-
štva z avtomobili.

Pred napisom, ki označuje viši-
no in seveda ime prelaza, se ves 
čas vije vrsta tistih, ki se želijo 
'pofotkati' in dokaz nemudoma 
odposlati svojim bližnjim ali prija-
teljem, da se pač ve! 

Zadani vikend paket je tako pri 
koncu in čaka nas le še vrnitev 
domov. Če pa nam čas dopušča 
in ker smo blizu Dolomitov, je 
vredno opraviti še s Sella Rondo, 
ki sem jo omenjal na začetku.

Ves ta zapis oziroma opis poti 
je verjetno na prvi pogled dokaj 

suhoparen in morda ne poseb-
no zanimiv. Izogibal sem se opisu 
posameznih krajev oziroma vseh 
tistih podatkov, ki jih lahko naj-
demo skoraj na vsakem koraku. 
Želel sem predstaviti samo nekaj 
možnosti, kako lahko vsakodnev-
no potrebo po tovrstni aktivno-
sti popestrimo in dodamo nekaj, 
kar nam bo ostalo v spominu in 
konec koncev tudi nekaj k naši 
samopotrditvi.

Za opis vsega doživetega, 
videnega in občutenega bi bilo 
potrebno veliko več prostora, kajti 
sleherni prevoženi kilometer, sle-
herni pogled okoli ovinka pričara 
redko videno, najsi bo to poseb-
nost narave, gorskih zaselkov, 
vasic, posameznih kmetij. Pot nas 
vodi mimo prostranih pašnikov, 

ki gostijo krave, ovce, koze. Ko 
sopihamo mimo njih, nas z zani-
manjem opazujejo in videti je, kot 
da želijo pozdraviti, povprašati: 
»Od kod, pa kam?« Nekoliko višje 
smo deležni radovednega pogle-
da svizcev, in če so pri volji, nam 
namenijo žvižg v pozdrav. Prijeten 
je občutek, ko nas pozdravi mimo 
drveči kolesar. Zavemo se, da ga 
nismo še nikoli srečali in ga ver-
jetno nikoli več ne bomo, kljub 
temu pa se nam zazdi, da smo 
pravkar srečali starega znanca. 

Te občutke sem imel v mislih, to 
je tisto, kar se ne da opisati z napi-
sanimi ali izrečenimi besedami, 
treba jih je doživeti. 

Slavko Lapanja

Barje, ali te poznam 

Dediščina podeželja
»Babno Polje je dobilo ime, 

ko je Mraz s Snežnika prišel v 
dolino k Babi in je ostal do pomla-
di, ker mu je bilo toplo. Zato je 
to najhladnejši naseljeni kraj v 
Sloveniji,« je hudomušno začela 
predavateljica Alenka Veber, ki 
pravi Notranjskokraški regiji tudi 
Zeleni kras. Predavateljica je pred-
stavila svoj desetletni prispevek k 
turističnemu razvoju te regije, ki 
je vedno bolj prepoznavna. V dru-
gem delu smo videli primer pred-
stavitve prazgodovinske naselbi-
ne s Škotske, ki je bila postavljena 
na kolih.

S turizmom se je začela 
ukvarjati, ko je 200 let staro doma-
čijo svojih prednikov, po domače 
Rihtarjevo domačijo v Babnem 
Polju, začela urejati v podeželski 

center za kulturo, turizem in vse-
življenjsko učenje. Kot pravi, so 
jo zaradi dolgoletne odsotnosti iz 
domačih krajev domačini morali 
najprej ponovno sprejeti medse. 
Zaradi vztrajnega vključevanja 
domačinov in njihove ponudbe 
so jo sokrajani in drugi občani 
občine Loška dolina spet sprejeli 
medse. Še posebej se to izraža na 
dveh pohodih, ki jih organizira v 
okviru Zavoda Rihtarjeva doma-
čija. Kot pravi: »Ti drobni postanki 
na poti obiskovalcu prinašajo naj-
več zadovoljstva«. Za vse načr-
tovalce podobnih aranžmajev je 
zanimiv podatek, da se pohodni-
škega turizma udeležujejo ljudje, 
stari povprečno 56 let. V zadnjem 
času Alenka Veber poskuša razviti 
tudi čebelarski in verski turizem, 

ki nosita še velik potencial.   
Dodatno izobraževanje iz turiz-

ma je prejela na Škotskem, od 
koder je predstavila tudi Crannog 
center. Na Britanskem otočju so 
v železni dobi poznali naselja 
zgrajena na kolih. Arheološki park 
sestavlja rekonstrukcija s sprejem- 

no pisarno in odprtim prostorom, 
kjer prikazujejo obrti. Na leto ga 
obišče 25.000 gostov.

Dejan Veranič 
Foto: Arhiv Zavoda  

Rihtarjeva domačija

Po sledeh reke Ljubljanice

Na prelazu Stelvio

T U R I Z E M
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Kolišča na Igu 

Kulturni spomenik državnega pomena  
in kaj to pomeni za lastnike parcel

Redki ljudje na svetu se lahko pohvalijo, da živijo nekaj minut od območja, ki je priznano 
s strani združenih narodov kot pomembno za vse človeštvo. Prebivalci okoli Ižanskih kolišč 
imajo ta privilegij od leta 2011. V letošnjem januarju so Ižanska kolišča dobila še doda-
ten ‚sijaj‘ z vladnim odlokom, ki jim je prinesel status kulturnega spomenika državnega 
pomena (Ur. l. RS št. 2/2014). A kaj je vzrok, da je ta delček Slovenije tako pomemben? Kaj 
ta dva statusa pomenita za lastnike parcel, občino, državo, svet? 

Dve skupini ižanskih kolišč sta del 111 
najdišč, ki skupaj tvorijo en vpis na Unescov 
Seznam svetovne dediščine. Alpska jezera in 
mokrišča so edina območja na svetu, ki omo-
gočajo natančno sledenje razvoja prazgodo-
vinskih kultur. Zabeležen je čas od prihoda 
kmetijstva s stalno poselitvijo v predalpski svet 
do železne dobe. Očem skriti ostanki kolišč 
so se v barjih in jezerih odlično ohranili. V 
primerjavi z drugimi arheološkimi najdišči 
izstopajo po izpovednosti in so zakladnica 
podatkov za mnoge raziskovalce. Ko govorimo 
o ostankih kolišč, opisujemo zemeljske plasti, v 
katerih so sledovi nastanka, življenja in propa-
da, naselja. Tu so se odlagali predmeti, ki jih je 

človek izdelal, uporabljal, kot so orodja, lonče-
nina, hrana, obleka, deli stavb … Sledi paleo-
okolja so ohranjene v obliki fosilnih ostankov 
rastlin in živali. Na podlagi teh podatkov lahko 
ugotovimo, kako se je v preteklosti spreminja-
la klima ter z njo rastlinstvo in živalstvo. Tako 
nam v perspektivo postavi trenutne globalne 
spremembe klime.

Na drugi strani pomeni status državnega 
spomenika najvišje priznanje države posame-
zni kulturni dediščini. Kolišča na Igu so dobila 
omenjeni status z obrazložitvijo, da so »priča 
posebnega načina stalne poselitve tega obro-
bja Alp. Izkazujejo razvoj in tehnološki napre-

dek zgodnjih kmetovalcev in so dragocen 
arheološki vir«. Ižanska kolišča so znana pred-
vsem zaradi pionirskih znanstvenih raziskav te 
vrste naselbin v srednji Evropi. Te raziskave so 
omogočile poznejši razvoj arheološke stroke 
v Sloveniji. 

Da ohranimo vse omenjene lastnosti kolišč, 
moramo ohraniti naravo, ki jih varuje že toli-
ko tisočletij. To je eden redkih krajev, kjer 
naravna in kulturna dediščina potrebujeta 
iste pogoje za njihovo ohranitev prihodnjim 
generacijam. Celotno območje kolišč je zno-
traj prvega varstvenega območja Krajinskega 
parka Ljubljansko barje. Dodatnih sprememb 
pri uporabi zemljišč na območju spomenika 
ni. Varstveni režim spomenika državnega spo-
menika (UL RS št. 2/2014) v večji meri sovpada 
z varstvenim režimom prvega varstvenega 
območja Krajinskega parka Ljubljansko barje 
(UL RS, št. 112/2008). Če ju povzamemo, lahko 
rečemo, da so ekstenzivni travniki najboljši 
način za ohranitev kolišč in narave. Druge obli-
ke obdelave zemlje lahko poškodujejo ostaline 
kolišč ter jih izpostavijo zraku, kar pomeni 
njihov propad. Na drugi strani so stalno vlažna 
tla ključna za ohranitev arheoloških ostalin. 
Izpostaviti je treba tudi mednarodno obvez-
nost do ohranitve stanja kolišč, saj so neločljiv 
del preostalih 109 najdišč. V primeru poškodo-
vanja ali uničenja najdišča bi se postavilo pod 
vprašaj vpis vseh preostalih lokacij kolišč na 
seznam Svetovne dediščine.

Velike obveznosti do ohranitve stanja nara-
ve in posledično ostalin kolišč prinašajo tudi 
potencialno velike priložnosti. Za njihov razvoj 
je potreben čas ter usklajeno sodelovanje 
stroke z javnim in zasebnim sektorjem ter 
posamezniki. Na Ljubljanskem barju in okolici 
se domačini vedno bolj identificirajo s pretek-
lostjo svojega prostora. To je najverjetneje tudi 
ključ, da bomo na svojo dediščino ponosni 
dolgo časa.

Dejan Veranič

Številke parcel znotraj spomeniškega območja najdete 
na spletni strani Krajinskega parka Ljubljansko barje 
(prostorski informacijski sistem) ali v Uradnem listu št. 
2/2014.

Karta spomeniškega območja kolišč

EŠD 190
      centroid

  spomeniško območje  

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



Iščemo stare 
fotografije

Imate tudi vi doma 
kakšno zanimivo staro 
fotografijo ali razglednico, 
povezano z našo občino? 
Jo želite pokazati tudi dru-
gim ter tako ohraniti spo-
min na našo preteklost? 

Sporočite nam in dogo-
vorili se bomo za objavo. 

Uredništvo Mostiščarja
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Terapevtska psa iz Škrilj
Verjetno ste v okolici Škrilj in Malega Vrhka že srečali gospoda 

ali gospo z dvema belima lisastima psičkama precej mogočnega 
videza. Gre za psici pasme tornjak, ki izvira iz Bosne oz. Hrvaške. 
Predvsem v Bosni jih uporabljajo za varovanje drobnice in drugih 
domačih živali. Starejša izmed obeh, mama Žanka, se je z med-
vedom že srečala na našem koncu, in to kar trikrat. Očitno je bila 
uspešna, saj Mišo še vedno hodi z njo po gozdovih, kjer prej srečaš 
medveda kot veverico.

Toda videz lahko tudi vara. Obe 
psički imata namreč poleg izpitov 
pri Kinološki zvezi (A, B, BH) tudi 
izpit za delo kot terapevtski pes. 
Gre namreč za izredno stabilno 
pasmo, ki je precej miroljubna, 
čeprav jo uporabljajo za varo-
vanje drobnice. Mišo Šapec je z 

njima opravil izpite pri društvu 
Ambasadorji nasmeha (gre za 
najstarejše slovensko društvo za 
terapijo s pomočjo živali) za delo, 
imenovano aktivnosti s pomo-
čjo živali. Sam ima tudi izpit za 
inštruktorja osnovne vrste pri KZS 
ter je vzreditelj pasme tornjak. Do 

danes je še vedno edini s psarno 
za to vzrejo v Sloveniji. Žanka je 
do zdaj skotila kar 32 mladičev v 
štirih leglih, res pa ima ta pasma 
neredko po deset mladičev. Ima 
tudi že vnuke.

Tudi druga, psička Viki, je njena 
hčerka iz tretjega legla. Z obema 
(a ne hkrati) Mišo obiskuje šole, 
vrtce, ima pa tudi 'redne stranke'. 
V vrtec Mehurčki (razvojni odde-
lek za otroke z avtizmom) hodi z 
Žanko, v dom starejših občanov 
v Ribnici (oddelek za dementne 
osebe) pa z mlajšo Viki. Povod za 
to, da se je odločil za to delo, je 
bila gospodična, ki je 'zamudila' 

njegovo prvo leglo in je kupila 
tornjaka v Bosni. In ko je videl, da 
je začela hoditi k otrokom v CUDV 
Dolfke Boštjančič (dvoletna razi-
skovalna naloga) s svojim Skyjem, 
se je odločil, da poskusi še sam. 
Najprej z Žanko, leto pozneje pa 
še z Viki. Z Žanko je tudi redno 
obiskoval Zavod za slepo in slabo-

Iška vas, Iška in Gornji Ig pred 30 leti

Dom krajanov Iška vas leta 2014

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

Terapevski psi z vodniki

S člankom novinarja Staneta 
Jesenovca v Naši komuni pred 30 
leti želimo obuditi spomin in izra-
ziti ponos vaščanov na čas, ko so v 
slogi in z vsestranskim prispevkom 
ustvarili zavidljive življenjske pogo-
je, katerih smo deležni še danes. 
Pogoj, da nadaljujemo na tej poti, je 
tesno sodelovanje vaških svetov in 

društev ter organizacij omenjenih 
vasi. Vsa ta vodstva se morajo pri 
svojem delu zavedati svojih pravic, 
predvsem pa odgovornosti do svo-
jih  članov in vaščanov na splošno.

Ivan Žagar 
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vidno mladino v Ljubljani.
Izredno zanimivo je njegovo 

opisovanje vpliva teh dveh živali 
na ljudi, ki imajo motnje v psihič-
nem ali fizičnem razvoju oziro-
ma gre za demenco ali poškodbo 
glave. Starejši, ki so slabo gibljivi, 
velikokrat brez hojce ali bergle 
sploh ne hodijo, ob psički pa na to 
kar pozabijo. Odložijo palico, ber-
gle ali hojco in sprehajajo psa po 
domu. Občutek, da lahko vodijo 
psa, jim daje tudi veliko notranje 
energije, s katero lahko nadzirajo 
svojo hojo. Lep primer je slika 
gospoda, ki še pred tremi meseci 
sploh ni hodil, zdaj pa vodi Viki. 

Pri otrocih z avtizmom je stanje 
nekoliko drugačno. Otrok se psa 
izredno razveseli ali pa ga prepro-
sto ne zanima. Tudi tu pomaga 
vodenje, še bolj pa hranjenje s 
priboljški. Psička je namreč izšo-
lana, da zelo počasi in previdno 

vzame priboljšek iz otroških (ali 
drugih) rok, če pade na tla, pa 
ga ne pobere, saj ne sme. Gre 
za preventivni ukrep, saj v bolni-
cah mimogrede na tleh lahko leži 
nevarno zdravilo. Tako se otrok 
nauči: če pade priboljšek na tla, 
ga pobere in ponovno ponudi. 
Ob tem tudi vadi štetje, saj vodnik 
drži v roki več priboljškov, otrok 
pa mora vzeti le enega. Sicer 
preprosto dejanje, ki pa ni tako 
zelo preprosto pri otrocih z avtiz-
mom. Ob vodenju poskuša otroka 
tudi navaditi, da pravilno vodi in 
usmerja psa z ukazi, kot so počasi, 
levo, desno. Pri vseh to ne gre, 
eden od dečkov pa je začel loče-
vati med temi stranmi, kar je tudi 
dosežek, ki razveseli tako tera-
pevte, ki so z njim v vrtcu, kakor 
tudi Miša. 

Sam pravi, da tako opravi precej 
prostovoljskih ur, kar za upoko-

jenca niti ni tako hudo. V društvu 
– mimogrede, lansko leto so bili 
deležni tudi priznanja Prostovoljec 
leta 2012 (podeljuje se za leto dni 
nazaj), ki ga je podelil predsednik 
Pahor – Ambasadorji nasmeha 
pa je precej dejaven tudi njegov 
prijatelj Matjaž Pavčič, ki se ga 
nekateri domačini še kako dobro 
spomnijo, bil je namreč dolga leta 
učitelj na podružnični šoli Golo. 
Društvo trenutno šteje več kot 
40 delovnih parov (en človek + 
žival); poleg psov pa pri svojem 
delu uporabljajo tudi kokoš, mini-
aturnega ameriškega konja, muce 
in kunce. 

Zdaj se za izpit pripravlja tudi 
njegova žena Janja Šuman, ki 
je pravzaprav 'kriva' za to, da so 
na Malem Vrhku tornjaki. Nekaj 
časa je namreč živela v Travniku 
v Bosni, od koder tornjak prav-
zaprav izvira (centralna Bosna in 

gorski predel Hrvaške, točneje 
tam, kjer so imeli drobnico). Tam 
jih je Mišo tudi prvič videl in se 
navdušil nad pasmo, ki je prvič 
omenjena pred skoraj tisoč leti. 
Žanka iz Travnika bo letos pra-
znovala že 10. rojstni dan, kar pa 
se ji ne pozna. Še vedno se, kadar 
zagleda Miša v 'ambasadorski uni-
formi', nemudoma postavi pred 
avto, češ, greva delat? 

Več o pasmi najdete  na sple-
tni strani www.tornjak.si, o delu 
Društva za terapijo s pomočjo 
živali Ambasadorji nasmeha pa 
na www.ambasadorji-nasmeha.
si. Če vas je zamikalo sodelovati v 
takem društvu, ne oklevajte, radi 
vas bodo sprejeli. In če bi radi 
bolje spoznali to pasmo, pokličite 
in pridite na obisk. Dan odprtih 
vrat imajo vsak dan, tako vsaj trdi-
ta Janja in Mišo z Malega Vrhka.

Marina Plantan

Ž I V L J E N J E  Ž U P N I J

2. občni zbor župnijske Karitas Ig
V ponedeljek, 17. 2. 2014, smo imeli 2. občni zbor župnijske 

Karitas Ig v župnišču. Od skupno 18 prostovoljcev se nas je zbra-
lo 14. Vabilu se je odzvalo tudi pet vabljenih gostov. Predsednik 
župnijske Karitas (ŽK), ižanski župnik mag. Jože Pozderec, nas je 
pozdravil in nam prebral odlomek iz Sveta pisma (Sir 29, 8-13) ter 
ga na kratko razložil.

Prostovoljno delo v ŽK, če je 
opravljeno z ljubeznijo do tistih, 
ki so v stiski in pomanjkanju, ni 
samo trud in obveznost, ampak 
prinaša tudi veliko notranjega 
zadovoljstva in veselja. Župnijska 
Karitas Ig je bila ustanovljena 20. 
aprila 2012 in vpisana v sodni 
register 8. novembra 2012, vse 
druge formalnosti v zvezi s pri-
dobitvijo davčne številke in vpisa 
v sodni register zavezancev ter 
odprtjem TRR-računa pri NLB, d. 
d., PE Ig pa so bile končane 30. 
septembra 2013.

Občni zbor župnijske Karitas je 
prisluhnil poročilom, pregledal in 

ocenil opravljeno delo v prete-
klem letu in sprejel nove predloge 
za prihodnje leto. ŽK Ig poma-
ga pomoči potrebnim ljudem iz 
župnij Ig, Golo in Tomišelj. 

V letu 2013 smo opravili 645 
ur prostovoljnega dela (organi-
zacijska dela, delo z uporabni-
ki in pomožna dela – priprava 
hrane, oblačil ipd.). Število preje-
mnikov pomoči se menja glede 
na njihov socialni in materialni 
položaj. V začetku leta smo s ŠKL 
hrano pomagali 39 osebam (15 
družinam oz. posameznikom), v 
novembru 2013 pa se je to število 
povečalo na 59 oseb (23 družin 

oz. posameznikov). V prvih mese-
cih leta smo delili tudi podarjeno 
hrano, ki smo jo dobili od Škofijske 
Karitas Ljubjana, v juniju pa smo 
začeli zbirati prehrambene in higi-
enske artikle v Trgovini Blatnik-
Mercator na Igu in v adventnem 
času tudi v cerkvi sv. Martina na 
Igu. Zbrali smo tudi nekaj krom-
pirja za ozimnico, ki so ga prispe-
vali občani Iga. Razdelili smo tudi 
220 kg oblačil in posteljnine, 14 
kg pa jih bo na razpolago ljudem 
v tem letu. Ker nimamo skladišča, 
tudi ne sprejemamo večjih količin 
oblačil naenkrat. 

Vsem sodelavcem, ki kakor-
koli pomagajo v tej dobrodelni 
organizaciji, iskrena hvala. Pomoč 
vsakega posameznika je vedno 
dobrodošla, pa čeprav je to samo 
lepa beseda in prijazen nasmeh 
osebi, ki ji je to podarjeno. Upam, 
da bomo tudi v prihodnje z božjo 
pomočjo lahko pomagali ljudem 
v stiski. Župnijska Karitas se prav 
tako vsem dobrotnikom in dona-
torjem najlepše zahvaljuje za 
dobrosrčnost in iskren Bog plačaj 
za vso dobroto.

Ana Podržaj,
župnijska Karitas Ig

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

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate 
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.)

Hvala vsem darovalcem!

Zahvala skavtom
Župnijska Karitas Ig se skavtom skavtskega stega Škofljica 1 najlepše 

zahvaljuje za pomoč številčni družini v stiski iz naše župnije v obliki 
plačila položnic za šolske potrebščine in večjo količino podarjenih 
prehrambnih in higienskih artiklov v januarju 2014. Posebno zahvalo 
izrekamo skavtinjama iz naše župnije Nataši Uršič in Ani Merzel, ki sta 
osebno predali omenjeno pomoč družini.

Dobri Bog naj vam poplača za vso vašo pomoč in dobroto.
Pomoč starejšim, osamljenim in bolnim na domu

Župnijska Karitas Ig se je odločila, da v letošnjem letu še bolj prisluh-
ne pomoči potrebnim ljudem in jim poskuša pomagati. V današnjem 
času je veliko starejših in osamljenih ljudi, zato je prav, da jim tudi 
prisluhnemo in poskušamo pomagati pri vsakdanjih gospodinjskih 
opravilih po naših najboljših močeh, npr. pomoč pri nakupu v trgovini, 
pospravljanju stanovanja, prenosu kurjave (drv), prevoz do zdravnika, 
pogovoru ipd.

Vse, ki bi želeli tovrstno pomoč, prosimo, da svojo željo sporočijo v 
župnišče ali sodelavcem župnijske Karitas Ig. Na osnovi želja in naših 
zmožnosti bomo poskrbeli za obisk na vašem domu in vam poskušali 
pomagati. Kajti kot je rekel Jezus: kar storite bližnjemu, storite meni.
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Obvestila kmetijske svetovalne službe

Vnos zbirnih vlog za 2014 
Letošnja kampanja vnosa zbirnih vlog za leto 2014 (EIV 2014) se 

bo začela 26. 2. 2014 in bo trajala do vključno 6. 5. 2014. Tudi letos 
se predtiska kmetom ne bo pošiljalo, podatki bodo objavljeni le na 
spletu.

Dokumenti, ki jih potrebujete 
pri vnosu vloge:
• Subvencijska vloga za leto 2013. 
• Če ste v zadnjem letu spreme-

nili transakcijski račun, potre-
bujete fotokopijo veljavnega  
transakcijskega računa.

• Podatke o staležu živali na KMG 
na dan 1. 2. 2014 (podatki o 
staležu govedi se avtomatsko 
prenesejo iz centralnega regi-
stra), potrebujemo le podatke 
o prašičih, kokoših, konjih in 
preostalih živalih.

• Če nosilec kmetijskega gospo-
darstva ne bo prišel na dogo-
vorjeni sestanek, mora izpolni-
ti in podpisati navadno poo-
blastilo v dneh izvodih, ki ga 
lahko dvignete na sedežu KSS, 
ali natisnete s spletne strani 
AKTRP.

• Pozivamo vas, da na UE ure-
dite stanje na GERK-ih, kjer je 
potrebno (izločitev neupraviče-
nih površin, usklajevanje veli-

kosti GERK-ov in podobno).

Zlatko Krasnič

Tečaj obrezovanje sadnega drevja v Brestu
Čebelarsko društvo Ig je 21. februarja 2014 že četrtič organiziralo 

tečaj obrezovanja sadnega drevja. Letos so bili k tečaju povabljeni 
tudi nečlani društva. Tečaj je vodil član našega društva in priznani 
sadjar Roman Mavec. 

Obrezovanje sadnega drevja je 
predvsem vzgoja sadnega drev-

ja. Namen je čim boljša rodnost 
kar se da kakovostnih sadežev, 
ne da bi se drevo preveč izčrpalo. 
Vsekakor je vzgoja proces, zato 
se vsako leto znova vračamo k 
istim drevesom. Roman je vedno 
povzel značilnosti posamezne 
vrste, kaj je z drevesom naredil 
lani, kaj je potem drevo naredilo 
med letom in kaj mora narediti 
letos. Vmes je navrgel škropilni 
načrt za zaščito pred boleznimi in 
škodljivci. Skoraj vsi koščičarji so 
občutljivi za cvetno monilijo (gni-
lobo). Drevo obilno cveti, plodov 
pa ni, zlasti če je pomlad deževna. 
A to ni najhuje. Goba prek peclja 
prodre v les, ki začne trohneti in 
propadati. To se opazi na vejah 

in deblu, kjer drevo izloča temno 
rjavo smolo, zato je koščičarje 
treba škropiti, in sicer najmanj 
dvakrat, če v času cvetenja dreve-
sa ne dežuje, če dežuje, pa petkrat 
ali celo večkrat. 

Ena od 'zvezd' lanskega obre-
zovanja je bila sadika leto stare 
breskve. Fotografijo obrezanega 
drevesca, ki je bila objavljena v 
lanskem Mostiščarju, objavlja-
mo ponovo. Sledi fotografija, kaj 
je drevo naredilo med letom. 
Poganjki segajo čez dva metra. 
Roman je bil nad drevesom nav-
dušen. Rekel je, da s tem dreve-
som lahko narediš karkoli – in 
je naredil. Na fotografiji je viden 
samo en pokončni poganjek. 
Roman zagovarja vretenasto 
vzgojo. Drevo ima obliko stožca, 
kjer v nadstropjih z razmikom 50 
do 60 cm odganjajo vodoravne 
veje v vse smeri. Če poganjki ne 

poženejo vodoravno, jih je treba s 
privezovanjem prisiliti v vodorav-
no rast. Odganjke med nadstropji 
je treba odstranjevati. Ta vzgoj-
na oblika ima več dobrih strani 
– dobra osvetljenost in zračnost 
krošnje, posledično so plodo-
vi okusnejši, krošnja je zračna in 
manj dovzetna za bolezni. Letos se 
je pokazala že ena prednost vrete-
naste oblike krošnje. Vodoravne 
veje veliko bolje prenašajo obre-
menitve žleda. Povedal je, da je 
v njihovem sadovnjaku izmed 
45.000 dreves žled polomil samo 
tri vejice. Roman je namreč vodja 
eksperimentalnega sadovnjaka 
Kmetijskega inštituta RS na Brdu 
pri Lukovici.

Štefan Bunič
Breskev leta 2012      Foto: Jernej Bunič

Naročanje za vnos 
subvencijskih vlog  

na tel. št.: 

01/290 94 62 in  
041/310-196

Kmetijska svetovalna služba, 
Enota Ig (Zlatko Krasnič)
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Žled v Občini Ig
Zadnji teden januarja je doletela Slovenijo ujma v obliki žleda. 

Med prizadetimi območji je bila tudi naša občina. Posledice celo-
dnevnega ledenega dežja in snega so se začele kazati v noči s sobo-
te, 1. 2., na nedeljo, 2. 2. 2014. Takrat so bile aktivirane prve gasilske 
enote za posredovanje pri odpravljanju posledic žleda. 

Prvo je bilo aktivirano PGD 
Tomišelj ob 19:37, ki je bilo posla-
no na odstranjevanje podrtih dre-
ves na cesto Podkraj–Jezero. Ob 
20:36 je bilo PGD Ig aktivirano za 
odstranjevanje podrtih dreves na 
cestah Ig–Škrilje in Ig–Dobravica, 
kjer so odstranjevali drevje z 
občinsko komunalno službo, ki 
je vseskozi plužila občinske ceste. 
PGD Golo je bilo aktivirano ob 
23:12 in je odšlo na odstranjeva-
nje podrtih dreves na cesto Golo−
Zapotok. Ob 0:36 je bilo PGD Ig 
še enkrat aktivirano in poslano 
na odstranjevanje podrtih dreves 
med Dobravico in Podgozdom. 
Delo so kot zadnji končali ob 
3:30. Glede na stanje na terenu in 
nepretrgano sneženje in deževje, 
je bilo jasno, da nas čaka še ta in 
naslednji dan obilo dela.

Ko se je zdanilo, je začelo delo 
PGD Iška vas, ki je bilo ob 6:58 
aktivirano zaradi podrtih dre-
ves na cesti Iška vas–Gornji Ig. 
Medtem je tudi že zmanjkalo elek- 
trične energije na območju celo-
tne občine. Ob 8:28 je bilo PGD 
Ig zaprošeno za pomoč z agrega-
tom zaporom na Igu, vendar se je 
pokazalo, da za zagon kotlovnice 
zapori potrebujejo veliko večji 
agregat. Ob 9:50 je začelo odstra-
njevati podrto drevje na lokal-
nih cestah PGD Golo, ob 10:00 
Iška Loka. Medtem smo že bili s 
strani Elektra Grosuplje naproše-
ni za pomoč pri pregledu dalj-
novodnega omrežja na območju 
občine. Napovedi s strani elektro 
podjetja glede oskrbe z elektriko 
so bile zelo slabe, saj je izpadel 
celotni daljnovod že na območju 
občine Škofljica. Ob 10:30 so bila 
aktivirana vsa preostala društva, 
ki so bila poslana na pregledo-
vanje električnih daljnovodov. 
Posamezna društva so pregledala 
odseke daljnovodov v svojih rajo-
nih, zato smo že kmalu po pol-
dnevu vedeli, da je daljnovodno 
omrežje za del občine, ki se napa-
ja s smeri Grosuplja, nepoškodo-
vano. Slabše so jo odnesla naselja 
Rogatec, Visoko in Zapotok, ki se 
napajajo iz smeri Kočevja, kjer so 

bili daljnovodi močneje poško-
dovani. 

Zaradi slabih napovedi glede 
dobave elektrike je bilo treba 
usposobiti črpališča na Zapotoku, 
Visokem in v Iškem vintgarju, saj 
je grozilo pomanjkanje vode v 
vaseh, ki se napajajo iz omenje-
nih črpališč. Vse večje agregate, 
ki smo jih imeli na voljo, smo 
poslali na omenjena črpališča, 
PGD Tomišelj je posodilo agre-
gate v Zapotok in v Iški vintgar, 
PGD Golo je za prvo poskrbelo za 
črpališče na Visokem. Z uslužben-
ci režijskega obrata Občine Ig so 
nato spravili v pogon vse črpalke. 
Zadnje črpališče je bilo spravljeno 
v pogon okoli polnoči. 

Medtem so gasilci in komunal-
na služba skrbeli za prevoznost 
cest, saj so sproti odstranjevali 
vse podrto drevje. V večernih urah 
nam je po posredovanju poveljni-
ka CZ tov. Toneta Puciharja uspelo 
dobiti še en malo večji agregat iz 
državnega skladišča CZ, ki smo 
ga potem uporabili na črpališču 
na Visokem. Gasilska društva so 
dobila tudi navodila, da posodijo 
agregate za molžo krav v večer-
nem času, kjer kmetje nimajo svo-
jih. Na območju Golega in okolice 
je za to poskrbel tov. Janez Ciber 
s svojim traktorskim agregatom. 
PGD Iška vas se na koncu ni uspelo 
prebiti do Gornjega Iga, v nekem 
trenutku so ostali celo ujeti med 
podrtim drevjem, zato so prene-
hali delati na cesti proti Gornjemu 
Igu, saj se postalo odstranjevanje 
podrtih dreves prenevarno. Svoje 
moči so usmerili na cesto proti 
Iškemu vintgarju, da so zagotovi-
li dostop do črpališča. Prebivalci 
občine ste tako skoraj ves dan 
preživeli brez električne energije, 
občinske službe pa so s svojim 
trudom poskrbele, da niste obču-
tili pomanjkanja vode. Gasilske 
enote so na najbolj ogroženih 
območjih končale delo pozno 
ponoči.

Zgodaj zjutraj 3. 2. ob 4:30 so 
gasilci PGD Ig očistili cesto proti 

Dobravici, PGD Iška Loka pa je 
dobila nalogo, da pregledala vse 
ceste na ravninskem področju 
občine in odstrani podrta drevesa 
in vejevje, tako da so bile te ceste 
zjutraj očiščene za prebivalce, ki 
ste se podali v službo. Otroci so si 
lahko privoščili 'dan dopusta', saj 
je šola ostala v ponedeljek zaprta. 

Ob 9:00 je pri županu zasedal 
krizni štab, ki smo se ga udele-
žili predstavniki GZ Ig, poveljnik 
CZ tov. Pucihar, Milan Podlogar 
iz Zavoda za gozdove, predstav-
nika občinske komunalne službe 
g. Kraljič in g. Golob ter župan. 
Pregledali smo stanje na tere-
nu in se odločili za prioritetne 
smeri ukrepanja. Te smo izvedli 
v treh smereh. Tako smo določi-
li, da je treba vzpostaviti cestno 
povezavo v smeri Kremenica–
Sarsko−Klada, saj sta ti vasi ostali 
ponoči odrezani od sveta. Treba 
se je prebiti do Gornjega Iga, 
saj nam ni bilo poznano stanje 
višine vode v rezervoarju vode, 
črpalke pa na črpališču za Gornji 
Ig niso delovale že drugi dan. 
Cesto Ig−Zapotok je treba popol-
noma očistiti in zagotoviti tudi 
avtobusni promet. Žal je moral 
zaradi tega na čiščenje počaka-
ti marsikateri poledenel pločnik, 
ker je bilo treba moči usmeriti v 
nujnejša opravila. Tako je komu-
nalna služba z gasilci PGD Škrilje 
očistila ceste proti Sarskemu in 
Kladi in nato še Ig–Zapotok, PGD 
Golo pa je očistilo ceste v smereh 
Visoko, Rogatec, Kurešček, Selnik 
in Suša. Delavci režijskega obra-
ta in PGD Iška vas so se prebili 
do črpališča na Gornjem Igu in 
ugotovili, da je zaloge vode v zbi-
ralniku še za nekaj dni. Cesta do 
Gornjega Iga pa je ostala zaprta, 
saj je bila za silo prevozna samo 
s traktorjem. Bila je namreč še 
nesplužena, sproti pa je podiralo 
drevje na cesto. V zgodnjih popol-
danskih urah smo končno dobili 
stik z Elektrom Kočevje. Za vasi 
Zapotok, Visoko in Rogatec je pri-
šla slaba napoved glede dobave 
elektrike – izpadel je namreč celo-
ten daljnovod na območju občine 
Velike Lašče. Prebivalci omenje-
nih vasi so bili obsojeni na nekaj-
dnevno pomanjkanje električne 
energije. Ker se je dobava elek-
trične energije, sicer z večernimi 
odklapljanji, kolikor toliko ustalila 

na območju preostanka občine, 
razen Gornjega Iga, smo se odlo-
čili prestaviti vse ostale razpolo-
žljive agregate v vasi Zapotok, 
Visoko in Rogatec za oskrbo z 
električno energijo prebivalcev.

Naslednjega dne, 4. 2., smo se 
po dogovoru z Elektro Grosuplje 
odločili za pregled daljnovoda 
proti Gornjemu Igu in Krimu. Po 
pregledu je bilo ugotovljeno, da 
je daljnovod ostal nepoškodovan, 
tako da so po 16. uri tudi pre-
bivalci Gornjega Iga dobili elek-
trično energijo. Črpališče v Iškem 
vintgarju se je priklopilo nazaj na 
električno omrežje. Še naprej se 
je odstranjevalo podrta drevesa 
na cesti proti Gornjemu Igu, ki pa 
je ostala zaprta za promet. Člani 
PGD Golo in Škrilje so pregleda-
li in očistili daljnovod Rogatec–
Visoko–Zapotok–Osredek, ki pa je 
bil na več mestih pretrgan. Očistila 
se je tudi cesta Zapotok–Osredek. 
Vseskozi je potekalo odstranje-
vanje posameznih podrtih dre-
ves po lokalnih cestah in poteh. 
Redno se je prestavljalo agregate 
in po potrebi dotakalo gorivo.

Tudi 5. 2. se je odstranjevalo 
drevje na cesti Iška vas–Gornji Ig. 
Člani PGD Iška vas so iz struge 
Iške izvlekli še dve podrti dre-
vesi, ki sta nevarno zajezili tok 
reke. PGD Golo je pregledalo in 
očistilo še daljnovod Visoko–
Kurešček–Rebernice. Prebivalci 
Rogatca, enega dela Visokega in 
dela Zapotoka so po nekaj dneh 
zopet dobili električno energijo 
iz omrežja. Agregate se je zato 
premestilo v del Visokega in 
Zapotoka, ki sta bila še vedno 
brez električne energije. Vseskozi 
je potekalo odstranjevanje posa-
meznih podrtih dreves v vaseh 
Golo, Selnik, Zapotok, Rogatec, 
Visoko.

6. 2. so vaščani Gornjega Iga, 
PGD Iška vas in gradbeno podje-
tje iz Kranja, ki ima sedaj koncesijo 
za vzdrževanje te državne ceste, v 
skupni akciji odstranili vse podrto 
in nevarno nagnjeno drevje ter 
očistili cestišče, tako da je bila 
cesta do Gornjega Iga spet odpr-
ta za ves promet. PGD Golo je 
pregledalo še traso daljnovoda 
Zapotok–Purkače in pospravljalo 
drevesa na relaciji Golo–Zapotok, 
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Po akciji pred domom na Krimu           Foto: Janko Purkat

Kurešček–Visoko in Kurešček–
Rogatec.

7. 2. so člani PGD Iška vas še 
odstranjevali posamezne veje na 
cesti proti Gornjemu Igu, nasle-
dnji dan pa so še skupaj z GRS 
Ljubljana pregledali strugo Iške 
do sotočja Zale, če so v njej podr-
ta drevesa. PGD Golo je 7. 2. še 
očistilo cesto Golo–Selnik in pre-
razporedilo posamezne agregate, 
naslednjega dne pa so delo kon-
čali, saj so tudi zadnji prebivalci 
Visokega in Zapotoka ponovno 
dobili električno energijo.

S strani Gasilske zveze Slovenije 
smo bili zaprošeni tudi za pomoč 
Gasilski zvezi Loška dolina, zato 
so se v soboto, 8. 2., trije člani 
PGD Ig odpravili na pomoč pri 
odpravljanju posledic žleda v Stari 
Trg pri Ložu. V nedeljo, 9. 2., so se 
petim članom PGD Ig pridružili še 
štirje člani PGD Škrilje. Oba dneva 
so odstranjevali podrto drevje s 
cestišč in na trasah daljnovodov.

V navedenih dneh smo pre-
jeli veliko klicev, da posamezna 
drevesa ogrožajo stanovanjske 
objekte. V vseh primerih smo 
opravili ogled, vendar smo se 

odstranjevanja dreves lotili le v 
nekaj posameznih primerih, kjer 
je bilo to mogoče narediti varno, 
saj je podiranje nagnjenih in z žle-
dom obteženih dreves zelo nevar-
no opravilo. Ostale primere pa je 
rešila narava sama z otoplitvijo 
vremena.

Kot pri vseh velikih nesrečah in 
ujmah se je tudi tokrat pokaza-
lo, da se z aktivnim delovanjem 
občanov da posledice nesreč veli-
ko hitreje odpraviti. Lep tak primer 
je bil v Zapotoku, kjer so se občani 
organizirali in veliko cest in poti 
očistili kar sami, saj bi v naspro-

tnem primeru ostali veliko dlje 
časa odrezani od sveta. Podobno 
so aktivno delovali tudi občani 
Gornjega Iga. Vloga vaških svetov 
in poverjenikov CZ po posame-
znih krajih se pokaže ravno v takih 
trenutkih, kjer so lahko z dobrim 
poznavanjem razmer in prebival-
cev v veliko pomoč preostalim 
intervencijskim službam.

Andrej Auber,
poveljnik GZ Ig

P L A N I N S K I  K O T I Č E K

Skupina prostovoljcev pred začetkom dela         Foto: Jože Krašovec

Akcija čiščenja planinskih poti na Krim
Slovenija je dežela gozdov, vendar sta prav na njih v začetku 

letošnjega februarja žled in sneg povzročila pravo katastrofo ter 
zaznamovala našo državo za več desetletij. Ledena odeja, ki je 
pokrila našo domovino, je povzročila, da je bilo kar 40 odstotkov 
planinskih poti po Sloveniji neprehodnih zaradi podrtega drevja 
zunaj visokogorja. To je daleč največja škoda, ki so jo kadarkoli 
zaradi naravnih nesreč utrpele planinske poti v več kot 120-letni 
zgodovini planinske organizacije.

Markacisti PD Krim, ki smo skrb-
niki za planinske poti na Krimu, 
soteski Iškega vintgarja in na 
Mokrcu, smo se takoj organizirali 
ter za nekaj dni izvedli splošno 
zaporo. Šele ko so varnostne raz-
mere dovoljevale, smo zaprosili 
še preostale člane PD Krim in širšo 
skupnost, da se nam pridružijo 
v pomoč pri sanaciji. Prvi, ki so 
nam priskočili na pomoč, so bili 
štirje prekaljeni markacisti iz PD 
Mercator iz Ljubljane. Prva delov-

na akcija je stekla v soboto, 15. 2. 
2014. Ob 8.00 uri se nas je zbralo 
12 članov v Iškem vintgarju in 5 
članov v Strahomerju. Med njimi 
tudi prijatelj Janka Purkata, evrop-
ski popotnik iz Francije, 42-letni 
Lair Francois, ki je pred osmimi leti 
že prišel v naše kraje in je poma-
gal pri izgradnji tribe − kozolca na 
hipodromu v Vrbljenu.

Preden smo odšli, smo se 
porazdelili v štiri skupine in pre-
gledali zaščitno opremo: čelade, 

rokavice, prvo pomoč ter preverili, 
ali imamo upravljalci z motornimi 
žagami opravljen izpit za varno 
delo z motorno žago. Vse skupine 
so imele še sekire, ročne žage, 
rezervno gorivo (olje in bencin), 
hrano, pijačo, rezervna oblačila in 
še bi lahko našteval.

Prva skupina štirih markaci-
stov iz PD Mercator, ki jih je vodil 
njihov načelnik Ljubo Pišek, se 
je zbrala sama, da počistijo pot 
iz Iškega vintgarja proti Krimu. 
Druga skupina je čistila pot iz Iške 
oz. Gornjega Iga proti Krimu, tre-
tja z vrha Krima proti Gornjemu 
Igu in četrta skupina petih čla-
nov iz Strahomerja čez Kramarco 
na Krim ter navzdol s Krima čez 
Strmec v Strahomer. To je bilo 
pravo garaško delo, ki je trajalo 
do osem ur. Po svojih najboljših 
močeh smo si drug drugemu 

pomagali, da je delo še lažje pote-
kalo, posebno še na zgornjem 
delu Krima, kjer je bilo še veliko 
snega.

Zbrali smo se v koči na Krimu, 
kjer smo bili nagrajeni s strani 
oskrbnika koče z zelo okusno 
brezplačno enolončnico in čajem. 
Še pred mrakom smo se vrnili 
v dolino. Vsakemu, ki je poma-
gal, sem se lepo zahvalil za tako 
veliko in uspešno delovno akcijo. 
Predno bodo vse poti očiščene, 
nas čaka še veliko dela. Najbolj 
pomembno pa je to, da se ob 
tako nevarnem delu, kot je sečnja 
in čiščenje planinskih poti zaradi 
žledoloma in snega, ni nikomur 
nič zgodilo.

Jože Krašovec,
načelnik Odseka  

za planinska pota, 
PD Krim
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Prebudimo zdravilno energijo

Soustvarjajmo tukaj in zdaj – eVadba s stolom 
Prihaja pomlad. Prebuja se 

narava in tudi mi moramo nare-
diti nekaj zase. Organizirajmo si 
vsakdanjik s pozornostjo na naše 
potrebe − in naše prioritete bodo 
dobile druge razsežnosti, čas in 
volja bosta urejena. Pazimo na 
vdihe in izdihe. Načrtno. Stopimo 
iz svoje dualnosti v svet pono-
tranjene svobode. Uporabimo 
energijo, ki nam jo prinašajo 

red, odgovornost, pozornost,  
mirnost ... Uzremo, da smo 
ustvarjalni, zdravje se kar samo 
vrača, smo v ravnovesju, preki-
pevali bomo od idej. Obvladajmo 
notranjo moč in jo pretvorimo v 
notranjo lepoto, ki izžareva in nas 
naredi mladostne. To je naše ener-
gijsko polje, ki zdravi nas in okoli-
co. Zavedajmo se vdiha in izdiha, 
saj se kot val naše besede razle-

gata skozi prostranosti vesolja.

Začetne vaje s stolom
Sedemo in se dvignemo, nekaj-

krat ponovimo, da ogrejemo 
nožne mišice, sede ogrejemo roke 
in noge, naredimo nekaj stranskih 
gibov s trupom, pozneje začnemo 
izvajati tudi težje elemente. 

Pridite na znane lokacije na 
Turjak, Ig, v Ljubljano in na Golo 

pri Igu. eVadba s stolom je prije-
tna, in kot povedo naši redni člani, 
je veliko težja, saj se vaje izvajajo 
bolj pravilno in tudi na kondiciji in 
notranji moči ter preoblikovanju 
telesa se veliko hitreje napreduje. 
Torej izziv za prihajajoče pomla-
dne dni in izzive. Zbudimo speče 
celice v možganih!

Tina Sešek, 
www.uzri.si

V A B I L AŠ P O R T

Vaje s stolom

Izobraževalna delavnica 
Društva za nevrolingvistično 

programiranje

Izkoristimo NLP Coaching
Knjižnica Ig,  

sreda, 19. marec 2014,  
ob 19. uri

NLP coaching je opredeljen kot proces pomoči 
pri osebnem raziskovanju, doseganju boljših 
rezultatov in izboljševanju kakovosti življenja. 
Spoznali boste, kako poteka na področjih, kot 
so učinkovito komuniciranje in medosebni 
odnosi, ravnanje s čustvi in stresom, upravljanje 
s časom, načrtovanje dela in rezultatov ter 
reševanje problemov in konfliktov. Udeleženci se 
lahko dogovorijo za poskusno uro brezplačnega 
individualnega coachinga.

Vstop prost!

IskAAdventure trek 2014
Tudi letos bosta IskAAdventure 

in PD Krim organizirala zanimivo 
rekreativno orientacijsko tekmo-
vanje za vse ljubitelje pohodni-
štva, orientacije in teka. 

Tekmovanje bo potekalo v 
treh kategorijah, in sicer najkraj-
ša 10-, srednja 20-  in najdaljša 
40-kilometrska trasa. Najkrajša 
10-kilometrska proga je lahka in 
primerna tudi za družine. Trasa 
tekmovanja bo tokrat speljana po 
Krimskem pogorju. Dogajanje se 
bo začelo in končalo na hipodro-

mu Vrbljene v soboto, 19. aprila 
2014, kjer bo veliko prostora za 
vse, tudi za ogrevanje. Na samem 
prizorišču pa bo tudi bogata 
ponudba lokalnih naravnih in 
ekoloških izdelkov. 

Več informacij na: 
info@iskAAdventure.si ali 
041/638-616 in 051/369-213. 

Boštjan Gačnik
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Vabljeni na dogodek  
ob materinskem dnevu, 

ki bo v nedeljo, 23. marca,  
ob 18. uri v kulturni dvorani v Iški vasi.

Vaši otroci vam pripravljajo bogat kulturni program, 
v katerem bodo sodelovali: učenci POŠ Iška vas, 

Borovničke ter člani Društva Fran Govekar Ig.

Vabljene spoštovane mame  
in babice, da si večer 
polepšate z obiskom dogodka, 
ki bo namenjen samo vam iz 
vseh krajev občine. 
 
Prijetno druženje pripravlja
Društvo za TKŠ Iška vas.

V sklopu predavanj Barje, ali te poznam  
vabimo na predavanje

DVOŽIVKE  
LJUBLJANSKEGA BARJA

27. marca 2014 ob 19.00  
v Mladinskem domu

Predavateljica: MAJA SOPOTNIK
Na predavanju boste lahko izvedeli, kaj so 

glavne značilnosti dvoživk, katere vrste živijo 
na Ljubljanskem barju, kako se razmnožujejo, 
s čim se hranijo, ali so strupene in še mnogo 

drugega o njihovem življenju. Nekaj bomo 
povedali tudi o njihovi ogroženosti in 

naravovarstvenem statusu.

Vabljeni!

Turistično društvo Krim
vabi na ogled 

razstave pirhov,
velikonočnih jedi,  
starega orodja in 
pripomočkov.

Razstava bo odprta v soboto,  
12. aprila 2014, od 16. do 20. ure in 
na cvetno nedeljo, 13. aprila 2014,  

od 13. do 19. ure v dvorani gasilskega 
doma Vrbljene-Strahomer. 

Po predhodnem dogovoru pa bo možen ogled za 
skupine tudi v ponedeljek, 14. aprila 2014.

Na razstavi si boste lahko ogledali velikonočne jedi, 
pirhe na sto in en način (lansko leto je bilo na razstavi 
več kot tisoč pirhov), stare pripomočke in še kaj.

Kot vsako leto bo tudi letos prikaz izdelovanja 
butaric ter še kakšno presenečenje.

Vzemite si urico časa in pridite na ogled naše 
razstave.

Vsi prav lepo vabljeni!

v sodelovanju z LD Mokrc in Društvom Zapotok
organizira

DOBRODELNI KONCERT 
za Luko in Matica v boju s hudo boleznijo.

Koncert bo v soboto, 22. marca 2014, ob 19. uri v športni dvorani OŠ Ig.

Nastopili bodo: NUŠA DERENDA,  EVA ČERNE,
lovski pevski zbori Dekani, Medvode in Škale,

Prekmurski rogisti, Rogisti ZLD Novo mesto in Rogisti ZLD Ptuj - Ormož,
operni pevec Marko Kobal ob spremljavi Tomaža Plahutnika,

Slovenski citrarski kvartet, Lojze Janežič, Otroški pevski zbor OŠ Ig
ter harmonikarja Nick Krajc in David Laninšek.

Na ogled bo tudi priložnostna razstava umetniških del lovcev.

Prireditev bo vodila JASNA KULJAJ.

Vrnimo jima upanje v srečnejše otroške dni!

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI
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Gledališka predstava KUD Škofljica
Slavist Primic in  
Slovenski prerod

Knjižnica Ig, ponedeljek,  
14. april 2014, ob 19. uri

Janezu Nepomuku Primicu (1785−1823), pesniku, prevajal-
cu, pisatelju, profesorju ter ustanovitelju stolice slovenske-
ga jezika na graškem liceju, v čast in spomin je dramska sku-
pina Kulturno umetniškega društva Škofljica pod vodstvom 
avtorice besedila Marije Gregorič pripravila dve enodejanki 
z naslovoma Slavist Primic in Slovenski prerod – Primic na 
Lisičju.

Vstop prost!

SAMOPLAČNIŠKA ZOBNA 
ORDINACIJA
v Centru Dolfke Boštjančič na Igu

PRENADENT, D. O. O.

Nudimo vam: 
• estetske zalivke, prevleke, mostičke
• protetiko na implantatih
• proteze
• zdravljenje parodontalne bolezni
• lasersko zobozdravstvo

Naročanje po telefonu: 040/934-000 
vsak delavnik med 8. in 18. uro.

www.zobozdravstvo-prenadent.si

v nedeljo,
13. aprila 2014 ob 17. uri

v Domu krajanov Iška vas.
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Oglašujte v Mostiščarju
Vabimo vse ižanske podjetnike in obrtnike, 
da se z oglasom predstavijo v Mostiščarju. 
Postanite prepoznavni − glasilo Mostiščar 
brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v  
Občini Ig. 
Ugodne cene oglasov, že od 40 evrov dalje. 
Oglas vam brezplačno oblikujemo.

Informacije na: mostiscar@obcina-ig.si

Uredništvo Mostiščarja

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

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

200 €
Oglas – tretjina strani čb 19 cm x 9 cm 90 €
Oglas – četrtina strani čb 9 cm x 13 cm 75 €
Oglas – osmina strani čb 9 cm x 6,5 cm 40 €

o b v e s t i l a  -  o g l a s i
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www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

OKN-90x30.indd   1 15.3.2012   10:52:10

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

OKN-90x30.indd   1 15.3.2012   10:52:10
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BARTALI, Gino - sloviti italijanski kolesar, aktiven pred in po drugi svetovni vojni, ROSOMAH - medvedu podobna 
arktična kuna s košatim repom, žeruh, SZABO, Istvan - madžarski filmski režiser (Polkovnik Redl)

O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .



z a h v a l e

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

M O S T I Š Č A R G L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  m a r e c  2 0 1 4

3 4

POGREBNE STORITVE VRHOVEC d. o. o.
Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika 

Tel.: 01 7551 437, mobitel: 031 637 617, 041 637 617

- naročila na domu
- prevozi
- prevozi za upepelitev
-  postavitev mrliškega odra
- pogrebna oprema
- urejanje umrlih
- izkop jam

- pevci, glasba
- venci, cvetja, sveče
- urejanje grobov
-  urejanje dokumentacije
-  prevozi v pogrebnem  
spremstvu

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

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

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila  
draga mama, tašča, babica in prababica

VERA PLATNAR 
iz Kota 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od naše 
mame s cvetjem, svečami, darovi za sv. maše, tople stiske rok, 
besede tolažbe in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala oktetu Orfej, cerkvenemu pevskemu zboru, ki sta s 
pesmijo pospremila mamo v njen tihi dom. Hvala g. župniku 
za vse njegove obiske, ge. Silvi Dolinšek in pogrebnemu 
zavodu Vrhovec za pogrebne storitve.

Vsi njeni

 Ni večje bolečine kot v dneh žalosti
nositi srečnih dni spomine.  
Dante

ZAHVALA
V 74. letu je po težki bolezni  
za vedno zaspala naša draga žena  
in mama

ANTONIJA DRNOVŠEK,
rojena Smole z Iga

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, 
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, za svete maše in dober 
namen. Hvala dr. Mariji Gašperšič Štefančič za vso strokovno 
pomoč in obiske na domu, gospodu župniku Jožetu Pozdercu, 
pogrebnemu zavodu Vrhovec in gospe Silvi Dolinšek za lepo 
opravljen pogrebni obred. Še posebej hvala gospodu Kobalu 
za podporo in tople besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni, ki smo jo imeli radi 

 Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ZAHVALA 
Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 
bolezen je bila močnejša od življenja. In prišel je dan, ko so se 
končale zadnje upajoče sanje …
   
15. decembra 2013 nas je popolnoma nepričakovano in veliko 
prezgodaj zapustil naš predragi sonček

VID ŠIVEC
z Golega

Zahvaljujemo se za vse izrečene tolažilne besede ob tej 
prehudi izgubi. Hvala za vse darove, sveče, rože … Hvala vsem, 
ki ste ga z nami pospremili na zadnjo pot na pokopališču na 
Golem.

Ati Tomi, mami Tanja, bratec Nik in vsi ostali žalujoči

MALI OGLASI
Oddam enosobno stanovanje (37 m2) na Igu. Stanovanje je 
opremljeno. Informacije na tel.: 041/544- 511.

Prodam bukova drva. Cena: 55 €. Telefon: 040/498-738 (Davor)

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

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je 26. 3. 2014.

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je sreda,  

26. marec 2014. Aprilska številka bo predvidoma izšla 11. aprila 2014.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:  

mostiscar@obcina-ig.si
oz. na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.
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 Divji zahod

Srečna prašičja družina iz Iške vasi

Ižanska kamela

Gostujoče maske iz drugih krajev

Učenci OŠ Ig kot barje

Čarovnica Johanca letos leta na pujsu

Luksuzni zapor za tajkune

Prišli so tudi zvončari s Hrvaške.

Fo
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21. marec
praznik občine ig
ob praznovanju občinskega praznika vas vabimo 
na slavnostno  prireditev s  podelitvijo priznanj, 
ki bo v petek, 

21. marca 2014, ob 19.30 uri 
v športni dvorani ig
nastopili bodo:
otroci vrtca ig
učenci osnovne šole ig
ženski pevski zbor žene in dekleta  dveh vasi
društvo fran govekar ig

redno letno razstavo bo pripravilo 
društvo žena in deklet na podeželju ig

posebni gost večera 
ansambel ponos

vljudno vabljeni

OBLIKOVANJE

Ižanska kolišča so na 
UNESCO seznamu 
svetovne dediščine.OBČINA IG


