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Spoštovani bralci, bralke!
Po zimi, ki nam je – zlasti 

v višjih predelih obči-
ne – obilno postregla s 

snegom, je pred nami prvi po-
mladni mesec marec. Mesec, 
ko je v naši občini dogajanje še 
posebej pestro, saj 21. marca, 
na prvi pomladni dan in v spo-
min na dogodke tega dne pred 
170 leti, ko so ižanski kmetje 
napadli grad, praznujemo ob-
činski praznik. Ampak lepo po 
vrsti, v tej številki se v rubriki 
Aktualno najprej posvečamo 
jubilejnemu 20. Podkrimskemu 
festivalu, ki je na pustno soboto 
potekal po središču Iga. Gostili 
smo tudi ustvarjalce televizij-
ske oddaje Dobro jutro, v kateri 
so se vsej Sloveniji predstavi-
la naša društva, še posebej pa 
slastne dobrote, po katerih diši 
iz ižanskih loncev. 

V rubriki Kotiček za mlade, 
ki je namenjena najmlajšim ob-
čanom, najdete poleg novic iz 
šol in vrtca tudi vabila za pri-
reditve, namenjene mladim. Na 
zadnji del svoje poti po Severni 
Ameriki vas bo v drugem delu 
reportaže popeljal kolesar Aleš 
Juvanc, ki bo svoje popotovanje 
predstavil tudi v živo na preda-
vanju v Knjižnici Ig. 

Na Golem nadaljujejo s se-
minarji o zdravem, srečnem in 
uspešnem življenju, v rubriki 
Zdravo življenje pa o nadlogi, 
s katero se bo marsikdo med 
vami soočil s prihodom pomla-
di – o senenem nahodu. 

Spet lahko poročamo o uspe-
hih naših športnikov. Karateist 
Lovro Kramberger se je s sve-
tovnega prvenstva v tradicio-
nalnem karateju vrnil s štirimi 

odličji, šahistka Lara Janželj je 
postala članska prvakinja Slo-
venije v hitropoteznem šahu 
in podprvakinja v pospeše-
nem šahu. Plesalca sestra in 
brat Pina in Enej Eržen pa sta s 
svojima plesnima partnerjema 
vsak v svoji konkurenci osvojila 
naslov državnih prvakov v stan-
dardnih plesih. Čestitke vsem!

Med številnimi vabili na 
prireditve, ki se bodo marca in 
aprila zvrstile v naši občini, ne 
spreglejte velikonočno obarva-
nih – veliko velikonočno razsta-
vo na cvetno nedeljo priprav-
ljajo v Vrbljenu, velikonočno 
ustvarjalno delavnico pa v Za-

potoku. Pester bo tudi gledali-
ški utrip, saj so napovedane kar 
štiri premiere, dve namenjeni 
mlajšim gledalcem, ter dve gle-
dališki premieri (obe v dvora-
ni na Golem) – komedijo Trije 
vaški svetniki pripravlja KD 
Mokrc, komedijo Dohodnina pa 
gledališka skupina Pod odrom 
Društva Fran Govekar Ig. Va-
bljeni, da si med prireditvami 
izberete tiste po svojem okusu 
in z obiskom podprete delo na-
ših prostovoljnih društev!

Želimo vam prijetno branje, 

Uredništvo  
Mostiščarja

 BESEDA UREDNIŠTVA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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(Uradni list RS, št. 35/2001) vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 354.
ISSN 2350-4412 Mostiščar (tiskana izdaja), ISSN 2536-4111 Mostiščar (spletna izdaja) 

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

JPG TIF

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

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

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

Uredništvo Mostiščarja

PISANJE ČLANKOV –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju
Pred oddajo piscem priporočamo naslednje korake: 
-  Vzemite si čas in še enkrat v miru preberite svoj članek.
-  Članek naj ima naslov, ta naj bo kratek in jedrnat – do 30 

znakov s presledki – če je daljši, ga raje razdelite v nadna-
slov in glavni naslov.

-  Ne pozabite se podpisati, nepodpisanih člankov ne objavljamo!
-  Uredite in izberite slikovno gradivo ter predvidite podpise k 

vsaki fotografiji (gl. še posebna navodila o slikovnem gradivu). 
Uredništvo Mostiščarja

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je 
četrtek, 29. marec. Aprila bo Mostiščar predvidoma izšel  
13. v mesecu. 
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: 
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:  
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo  
zagotoviti objave.
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Oddajo Dobro jutro snemali na Igu

V petek, 16. februarja 
2018, je Občina Ig na 
parkiriščih na Gove-

karjevi cesti gostila oddajo 
RTV Slovenija Dobro jutro z 
Marijo Merljak in njeno ekipo. 

Že navsezgodaj zjutraj je 
bilo živahno s pripravami 
na snemanje, in medtem ko 
so društva pripravljala svo-
je predstavitve, so pri Branki 
Kristan, članici Društva žena 
in deklet na podeželju Ig, že 
snemali pripravo domače jedi, 
ki jih je potem v oddaji predsta-

vila Marija Merljak. To je bilo 
kašnato zelje, ižanski štrudelj 
in kompot.

Domača društva so se izred-
no potrudila in prikazala pe-
stro društveno dogajanje v naši 
občini. V oddaji so sodelovala 
društva: Društvo žena in de-
klet na podeželju Ig, Turistično 
društvo Krim, Društvo Fran 
Govekar, Planinsko društvo 
Krim, Lovska družina Ig, Konje-
rejsko društvo Krim, Društvo 
Zapotok, Gobarsko mikološko 
društvo Ig, Društvo čebelarjev 

Ig in člani Gasilske zveze Ig. 
Kot glasbena spremljava skozi 
celotno oddajo so sodelovali 
Afrohtarji iz TD Krim, Mešani 
pevski zbor društva upokojen-
cev Ig in Klub harmonikarjev 
Kumše.

Kratko predstavitev občine 
je imela Andreja Zdravje, stro-
kovna sodelavka na Občini 
Ig, Krajinski park Ljubljansko 
barje je na kratko predstavil di-
rektor parka Janez Kastelic, na 
koncu pa je župan občine Ja-
nez Cimperman v zaključnem 

govoru vse lepo pozdravil, po-
hvalil vsa društva za sodelova-
nje in povabil vse gledalce, naj 
obiščejo našo občino.

Občina Ig se zahvaljuje 
vsem sodelujočim društvom, 
ki so pripravili prijetno zim-
sko vzdušje, dobrote, razstavili 
svoje eksponate in tako po- 
skrbeli, da je ime Občine Ig in 
tukajšnjih zanimivosti lahko 
videla celotna Slovenija. 

Marica Zupan, 
občinska uprava

Čestitke vsem občankam 
za minuli praznik žena. 

Vsem materam voščim ob 
materinskem dnevu. Naj 
vam pomladno zelenje 
nariše nasmeh na obraz, 
vaša družina pa naj vam 
polepša  praznik.

Župan Janez Cimperman

Spoštovane občanke in 
občani, iskrene čestitke ob 

občinskem prazniku. Bogastvo 
skupnosti so njeni prebivalci. S 
skupnimi močmi, razumevanjem 
in strpnostjo bomo lažje 
premagovali izzive prihodnosti.

Lepo praznovanje naše občine 
in vabljeni na dogodke ob 
občinskem prazniku. 

Župan Janez Cimperman

Vsi sodelujoči pri oddaji Dobro jutro RTV Slovenija

Dobrote ižanskih žena in deklet Snemanje v središču Iga Predstavitev planincev in lovcev
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Zbirni center Matena – Ig  
kaj je zbirni center? 

Zbirni center je nepokrit ograjen prostor, urejen in opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno hranjenje nekaterih vrst ločenih od-
padkov. Odpadkom je namenjenih več velikih zabojnikov, pred 
vsakim je napis, kaj v določen zabojnik sodi. Odpadke v posa-
mezne zabojnike odlaga uporabnik sam ob asistenci in nadzo-
ru oskrbnika zbirnega centra. Občasen nadzor zbirnega centra 
(med obratovalnim časom in zunaj njega) bodo izvajali uslužben-
ci Medobčinskega inšpektorata.

Lokacija in odpiralni čas:
•	 	znotraj	območja	čistilne	naprave	Matena	

>  v zimskem času, od 1. 11. do 31. 3., je odprt ob sredah od 9.00 
do 13.00 in od 14.00 do 17.00 (razen če je sreda praznični ali 
dela prost dan)

>  v letnem času, od 1. 4. do 31. 10. je odprt ob sredah od 9.00 
do 13.00 in od 15.00 do 19.00 (razen če je sreda praznični ali 
dela prost dan)

komu je namenjen? 
Namenjen je ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev. 

Storitve zbirnega centra Matena – Ig lahko koristijo prebival-
ci Občine Ig, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki – pred 
oddajo odpadkov se bo oskrbniku potrebno izkazati z odrezkom 
plačane položnice za odvoz odpadkov. 

kaj lahko pripeljete v zbirni center Matena – Ig? 

  Kopalniška oprema, preproge, oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, 
svetila in senčila ipd.

 Omare, stoli, gradbeni elementi, parket, iverne plošče ipd.

 Monitorji, TV-aparati, zasloni, radijski sprejemniki, 
računalniki, telefoni, bela tehnika ipd.

�Masivne kovine, radiatorji, jekleni profili, kopalne kadi, sodi, 
ročke, kantice, konzerve, pločevinke pijač ipd.

�Grmičevje in vejevje, ostanki košenj, listje, rože ipd.

�Nosilke, ročke, plastenke, PE- in PP-zabojčki, odpadna in 
ovojna folija

�Večja kartonska embalaža

�Ovojna folija iz kmetijske dejavnosti

�Bel (čist) stiropor, embalaža

V sklopu začasnega zbirnega centra bo urejen tudi EKO otok 
za ločeno zbiranje nekaterih drugih frakcij (modra posoda: pa-
pir in karton, zelena posoda: steklo, rumena posoda: plastenke in 
pločevinke). Večino teh odpadkov se lahko predela. Ker ste jih 
oddali ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa v predelo-
valni industriji. 

Je odlaganje odpadkov brezplačno? 
Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna. Zaradi tega 

se v Občini Ig ukinja letna akcija zbiranja kosovnih odpadkov po 
domovih.

kje lahko oddate ostale odpadke? 
Ostale odpadke (npr. gradbene odpadke, azbestne odpadke, 

nevarne odpadke …) naši občani lahko oddajo v Zbirnem centru 
Barje. Za odvoz odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavno-
stih (proizvodnja, obrt, kmetijstvo), je dolžan nosilec dejavnosti 
skleniti pogodbo z ustreznim pooblaščenim zbiralcem in prede-
lovalcem odpadkov.

Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Ig  
(tel.: 2802 312, Uroš Čuden).

Hvala, ker ločujete z glavo in živite z naravo!

  Uroš Čuden

Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija –  
24-urna dežurna služba: 
041/408-407
Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314

− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si

−  prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na  
www.obcina-ig.si

Javna razgrnitev evidence 
nezazidanih stavbnih zemljišč
Vse zavezance, ki ste prejeli obvestilo o Javni 
razgrnitvi evidence nezazidanih stavbnih zemljišč 
in odmeri nadomestila za nezazidana stavbna 
zemljišča, obveščamo, da poteka javna razgrnitev 
na Občini Ig do 21. 3. 2018.
Vse dodatne informacije lahko dobite osebno v času 
uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6,  
po telefonu 01/28-02-318 ali pošljete sporočilo na 
info@obcina-ig.si.

  Občinska uprava

Urnik zbiranja nevarnih odpadkov 
Urnik zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov 
in odpadne električne in elektronske opreme 
na območju Občine Ig (v premični zbiralnici ob 
določenih datumih ter na določenih lokacijah, in 
sicer od 9.30 do 17.00) 

Občina Ig
pri Gasilskem domu Ig 14. in 15. 5. 16. in 17. 10.
parkirišče pri trgovini na Golem 16. in 17. 5. 18. 10.
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 
80/10 ZUPUDPP in 57/2012) in 30. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.: 129/06, 124/07, 18/08, 90/10)  

župan občine Ig podaja: 

JAVNO NAZNANILO 
o javni  razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS in MA-1/SV-Matena

1.  Župan občine Ig javno naznanja razgrnitev osnutka 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za del območij MA-4/SS in MA-1/SV-Matena, ki ureja 
gradnjo stanovanjskih objektov na zemljišču parc. št. 
1377/8 in 1377/9 obe k.o. Iška Loka v skupni velikosti 
približno 3928 m2.

2.  Javna razgrnitev se prične 9. 3. 2018  in bo trajala 30 
dni, do vključno 9. 4. 2018. Osnutek bo razgrnjen na 
sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

  V času javne razgrnitve bo organizirana javna 
razprava dne 28. 3. 2018 ob 16.45 v sejni dvorani 
Centra Ig, Banija 4, Ig.

3.  V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo 
pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo 
pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in 
predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.

4.  To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ig,  na 
krajevno običajen način in v časopisu Mostiščar. O 
vsebini pa se občane Občine Ig obvesti tudi na oglasni 
deski na sedežu Občine Ig in preko spleta www.obcina-
ig.si.

Št.: 3505-003/2016 Župan Občine Ig 
Datum: 27. 2. 2018 Janez Cimperman l. r.

 AkTUALNo ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20. Podkrimski pustni karneval
– 10. februar 2018 – 

Ig so že tradicionalno na pustno soboto preplavile pustne maske in množica obiskovalcev v 
pričakovanju povorke, ki je potekala po Baniji in Ljubljanski cesti. V povorki po ižanskih ulicah 
se je v svojih kreacijah predstavilo 29 skupin. Dogodek je prepoznaven že daleč zunaj občine, 
zato smo ponosni, da ga obišče tako veliko skupin in še veliko več obiskovalcev.

Pred začetkom povorke je bilo v šotoru pred stavbo Občine od 
11. ure dalje še posebej živahno, za kar je poskrbela Anita s 
poslikavo obraza, vzgojiteljice Vrtca Ig so pripravile pustne 

delavnice za otroke, dogajanje pa je popestrila še Bina Balerina z 
animacijami za otroke. Na koncu je pod budnim očesom strokovne 
komisije razglasila še tri najlepše otroške maske.

Na parkirišču pred občino so na stojnicah naša društva ponujala 
pustne dobrote. Lahko ste se okrepčali na stojnici Društva Zapo-
tok, Društvo žena in deklet na podeželju Ig pa je ponujalo slastne 
miške.

Ob 14. uri je šlo zares in s himno karnevala, ki jo pojejo Borovnič-
ke, se je karneval začel. V sprevodu je sodelovalo 15 skupin domačih 
društev, šole in vrtca ter 14 gostujočih skupin. 

Na začetku sprevoda je bila ižanska konjenica Konjerejskega 
društva Krim, za njim pa naš Podkrimski in Povodni mož iz TD 
Krim, sledil mu je še en prizor KD Krim – Tajkuni gredo pred sodiš-
če. Kot se za karneval spodobi, so bile nato na vrsti mažoretke in za 
njimi Pihalni orkester Bežigrad. 

Strašila iz Vrtca Ig

Otroke je zabavala Bina Balerina
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Iz Vrtca Ig so se za njimi v sprevod vključila strašila z ižanskih polj. 
V prizoru so sodelovali tako otroci kot starši in vzgojiteljice. Otroci 
iz Osnovne šole Ig so pripravili sliko z naslovom Nagajive domine. V 
pustne maske so se kot Bitcioni preoblekli člani Športnega društva 
za baseball in softball Barje.

Iz PGD Iška Loka je prišel Loški poker, ki mu je v spremstvu 
svojih veselih prijateljev sledila Alica v čudežni deželi in nada-
ljevala pot skozi Čudežno deželo, iščoč svoje prijatelje. Izpod 
sončnega Kureščka so karneval obiskali Medo in čebelice. Da 
imamo v občini zanimivo nogometno društvo smo izvedeli s 
predstavitvijo NK Borovničke.

Iz Pustnega društva Goriča vas je prišla  Neukrotljiva kamela z 
naftnimi mogotci. Pravljična bitja iz Sneguljčice in sedem palčkov 
je v prizoru pripravila Sanja Mušič. Iz temnih krimskih in mokrških 
gozdov je na Ig prišla Čarovnica Johanca s svojo druščino. Johan-
ca in njene coprnice so delo članov TD Krim.

Iz PGD Kot-Staje je prišla boemska skupina Kot hippie in 
predstavila gibanje iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Arbitra-
žno razsodbo so reševali v TD Krim s prizorom Implementacija 
arbitražne odločbe. Pustna kamela je tudi letos prišla iz Iške vasi, 
in sicer v spremstvu mesarja, prodajalca mleka, veterinarja in go-
njačev, ki so budno spremljali obnašanje kamele.

Kripto valuta postaja vse bolj popularna in tako so v TD Suha 
Krajina iz Žužemberka ustanovili kripto mobilno borzo Kripl Štalo 
in med obiskovalci menjavali denar v kripl dnar ubitkojn. Ribiči iz 

Piranskega zaliva (beri iz Notranjih Goric) so se v svojem prizoru 
spraševali: Bo moj vnuk še jedel slovenske ribe? Iz ŠKTD Lokvanj 
iz Preserja so na karneval prišli Lokvanji in žabice. Kakor pustni 
krofi so debele, te rdeče, zapeljive pustne šeme ... V Lubenice so se 
našemili Vrtačarji iz Lesc. Iz čudovite vasi na barju Bevke so letos 
prišli Egipčani – faraon s svojo Kleopatro in sužnji. 

Iz KD Vrbovo pri Ilirski Bistrici je prišla etno skupina Š'jme, ki 
predstavljajo dve skupini 'ta lepih' in 'ta grdih' š'jm. Tu je zeleni Ju-
rij odet v bršljanove liste, za njim se sprehajajo 'beli' in 'črni', lovca 
s kleščami in zvonci, hudič s sajami, cuprnca, cigana z medvedom, 
opica in indijski slon, oče in mati pusta 'stari' in 'stara', baba z bab-
cem v košu, raupšic z lovsko puško, ljudem bolj znan kot Bedanec, 
s katerim včasih prijateljuje teta Pehta. Celo povorko drži skupaj 
Policaj ob pomoči fračarja in korobočarja. 

Naši že kar stalni gostje so Halubajski zvončari Viškovo – zvo-
narji, ki ohranjajo edinstven narodni običaj z maskami, težkimi do 
12 kg. Najštevilčnejša je bila na koncu povorke še skupina, ki ne sme 
manjkati na takih karnevalih, to so skupine iz Pobrežja s pokači, li-
kom rusa (pustna žival, s katero želijo povečati plodnost in zdravje 
pri konjih in drugi živini), orači, ki predstavljajo pustni ljudski obi-
čaj obiskovanja domačij z željo dobre in obilne letine, ter koranti, ki 
poosebljajo demona, ki preganja zimo in v deželo prinaša pomlad.

Program povorke je letos povezoval France Peternel. Za veselo 
razpoloženje in zaključek karnevala pa je v šotoru poskrbela sku-
pina FKK-band.

Orači iz Pobrežja 

Kot hippie Športne Borovničke 

Implementacija arbitraže
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Za zaključek še zahvala vsem, ki ste nam priskočili na po-
moč, da je karneval lahko uspel: Gasilski zvezi Ig in njenim 
članom, ki so poskrbeli, da je povorka potekala varno; članom 
Gobarsko mikološkega društva Ig, Športnega društva Mokerc 
Ig in Društva upokojencev Ig, ki so poskrbeli za vrstni red sku-
pin, dežurali ob zapori cest in skrbeli za nemoten potek skupin 
v krožišču.

Zahvaljujemo se tudi sponzorjema: Martina Župevec s.p., Ig, in 
Manfred Novak s.p., Domžale, ter vsem posameznikom in ostalim 
neimenovanim, ki so pomagali, da je prireditev uspela. Tudi v pri-
hodnje se bomo potrudili, da obiskovalcem zagotovimo vsaj takšno 
prireditev, kot je bila na pustno soboto, ne skrivamo pa ambicij, da 
na Igu v prihodnosti pokažemo še kaj več.

 Marica Zupan, 
občinska uprava

  Gregor Bolha, Matjaž Zupan

Alica v čudežni deželi Mobilna borza Kripl štala

Zabava pod šotorom 

Koranti iz Pobrežja

Halubajski zvončari Stari Egipčani iz Bevk

Zeleni Jurij 
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Iška Loka na pustnem karnevalu
Vaščani Iške Loke smo se letos udeležili pustnega karne-

vala na Igu z dvema prizoroma. V prvem prizoru, imeno-
vanem Loški poker, je sodelovala večina otrok in le nekaj 

odraslih, predstavljali so karte. Sledil jim je prizor Alica v čudežni 
deželi, kjer smo gasilke predstavljale vsaka svoj lik z omenjene 
pravljične zgodbe. Vso potrebno opremo in pripomočke smo iz-
delali sami, prav tako so vse karte in kostumi plod domišljije naše 
članice Helene Žnidaršič, saj je za njihovo šivanje potrebovala 
veliko časa. Pustne zabave pa tako ni bilo konec že v soboto na 
Igu, ampak smo se v nedeljo predstavili z enakima prizoroma na 
pustnem karnevalu na Viru pri Domžalah. Odpeljali smo se kar z 
avtobusom, v obeh prizorih skupaj je tako sodelovalo 37 otrok in 
odraslih. 

To je bilo prav posebno doživetje za otroke in prijetno druženje 
za odrasle. 

 Mateja Kramar

 Foto: Anej Zore

Za gospo Pavlo bi lahko 
rekli, da je pridna in urna 
kot gams, saj neprestano 

leta po pobočjih parcele, ureja 
sadovnjak, skrbi za vrt in z dob-
ro mero nasmeha za partnerja 
Martina Strgarja, ki je 80 let 
dočakal pred petimi leti.

Vendar vedno nasmejana 
gospa nosi prav posebno ži-

vljenjsko zgodbo. Rodila se je 
kot zadnji, trinajsti otrok. Iz 
domače vasi Cirkovce jo je pot 
peljala na šolanje v Velenje, 
Šentjur in na prvo delo v Šo-
štanj na Zavod za socialno in 
pokojninsko zavarovanje. 

Izlet v počitniški dom za-
voda je bil zanjo usoden, saj 
se je na prvi pogled zagledala 

v poznejšega moža, zaradi ka-
terega jo je življenjska pot za-
nesla v Ljubljano. Od takrat je 
opravljala pomembne naloge 
v stanovanjski skupnosti, ki je 
do njene upokojitve upravlja-
la z večino večstanovanjskih 
objektov v Ljubljani. Družino 
sta dopolnila z dvema sinovo-
ma Renatom in Matjažem.

Po moževi smrti in premaga-
ni bolezni raka se je upokojila. 
Na nekem srečanju je spozna-
la Martina Strgarja, takrat tudi 
že vdovca. Preskočila je iskrica 
in vnela se je nova ljubezen. Še 
isto jesen se je preselila k nje-
mu na Kremenico. Ugotovila 
sta, da imata podobne poglede 
na življenje, zato sta složno za-
živela skupaj v tretjem življenj-
skem obdobju. Pavla je dobila 
novo družino, Martinovo hčer-
ko Tino z družino in druge so-
rodnike ter sosede. Pridružila 
sta se Društvu upokojencev 
Ig in Društvu Odmev Mokrc, 
društvu za obujanje spominov 
na NOB. Udeležujeta se izletov, 
prireditev in potovanj.

Imamo pa na Kremenci 
tudi kar nekaj podmladka. 
Štiri novorojenčke v lanskem 
letu, nekaj obiskovalcev vrt-
ca in osnovne šole ter dovolj 
predstavnikov srednje gene-
racije. Število starejših se na 
Kremenci kar lepo ujema s 
številom mlajših in imamo 
statistično gledano zanimivo 
starostno piramido. 

 Mitja Glavnik

Na Kremenici nova 80-letnica
Da je zrak na Kremenci res dober, je konec januarja z 80-letnico dokazala Pavla Korenčan, ki se 
je na vas priselila v tretjem življenjskem obdobju. Z zanimivo življenjsko zgodbo lepo dopolnjuje 
vaško skupnost, ki vključuje kar nekaj 80-letnikov.

Torta na zabavi je bila dovolj velika za več kot 50 gostov.    Renato Korenčan

Zastopstvo Iške Loke na Podkrimskem pustnem karnevalu
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Pustni nastop v glasbeni šoli  
Emil Adamič Ig

Na pustni torek, 13. 2. 
2018, je OŠ Ig potekal 
polletni nastop učen-

cev glasbene šole Emil Ada-
mič. Pust je bil odličen razlog 
za nastop v maskah in maski-
ranje treme, ki je prisotna ob 
tovrstnih nastopih, so otroci 
uspešno pregnali. Poslušalci 
so v velikem številu napolni-
li celotno šolsko avlo, s čimer 
so nastopajočim vlili dodaten 
elan, da se izkažejo.

Glasbena šola na Igu deluje 
tretje leto in število ter razno-
likost instrumentov sta iz leta 
v leto večja. Nastopilo je 38 
učencev od skupno 47 vpisa-

nih. Nekateri odsotni so zbole-
li, spet drugi so se odpravili na 
predčasne počitnice, nekateri 
pa morajo svoje zvočne vešči-
ne pred javnim nastopanjem 
še malo izbrusiti. 

Tokrat smo lahko prisluhni-
li učencem na klavirju, kitari, 
harmoniki, violini, trobenti, 
rogu, klarinetu, prečni in klju-
nasti flavti. Na klavinovi jih 
je spremljala Maruša Frelih, 
učiteljica klavirja. Izzveneli so 
preprosti ljudski napevi, s ka-
terimi se srečujejo predvsem 
učenci prvih razredov, saj je 
učenje melodij, ki so poznane 
in igrane po posluhu, mnogo 

lažje. V nadaljevanju so nasto-
pili učenci višjih razredov, ki 
so se predstavili s skladbami 
tujih avtorjev ter skladbe že iz-
vajali v duetih. Na klavinovi so 
se izkazali pianisti z igranjem 
štiri- oz. šestročnih skladb, kar 
je bilo poslušalcem v posebno 
razvedrilo. Vsi nastopajoči so 
bili simpatični in vloženi trud 
je obrodil sadove. 

Kljub veselju in želji po zna-
nju instrumenta se je tudi tok-
rat beseda ustavila pri razu-
mevanju pomembnosti redne 
vaje in discipline, ki jo prinaša 
učenje glasbe. Učitelji in starši 
otrokom stojimo ob strani, jih 

spodbujamo, vendar le redna 
vadba omogoči napredek in 
zadovoljstvo ob igranju. 

Znanje in delovne navade, 
ki jih pridobijo učenci v času 
nižje glasbene šole, jih bo 
spremljalo vse življenje, zato 
je vredno vztrajati in zmago-
vati. Tudi pustni nastop je bil 
ena izmed takšnih malih in 
sladkih zmag. In kakor se za 
nastope spodobi, so se tudi 
tokrat nastopajoči sladkali, s 
krofi, seveda.

 Maja Anžur Kajzer,
Glasbena šola  

Emil Adamič Ig

in
vabita na

ODPRTJE RAZSTAVE SLIK
ČLANOV LIKOVNE SKUPINE  

DRUŠTVA FRAN GOVEKAR IG

v sredo, 4. aprila 2018, ob 20.00, 
v Gostilno Hram na Igu.

NASLOV RAZSTAVE:
TIHOŽITJA – ROŽE

Vabljeni!

Učenci glasbene šole so tokrat zaigrali oblečeni v pustne preobleke.

Gledališka skupina Pod odrom

DOHODNINA
Komedija v dveh dejanjih

Premiera: v petek, 6. aprila 2018, 
ob 19.30, v dvorani Golo.

Ponovitev: v soboto, 7. aprila 2018, 
ob 19.30 v dvorani v Podpeči. 

Režija: Alenka Jeraj 

Vabljeni!
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Tončka Podlogar na  
Govekarjevem večeru 
V ponedeljek, 19. 2. 2018 

zvečer, so se na 88. 
Govekarjevem večeru 

igrivo prepletali klopčiči poe-
zije, glasbe in likovnih zgodb. 
Po pozdravnem nagovoru po-
vezovalke večera Božene Šte-
vančec nas je popeljal v svet 
Čajkovskih skladb za rog in 
klavir mladi glasbenik Vid Li-
povšek iz Glasbene šole Emil 
Adamič. Čudovito je zaigral 
na rog še ob koncu literarne-
ga dela večera. Spremljal ga 
je pianist Mirko Merzel. Obe-
tavnemu glasbeniku je mentor 
Domen Gracel. 

Nato smo prisluhnili ver-
zom pesnice Tončke Podlogar. 
Med intervjujem, ki ga je s 
pesnico vodila Božena Števan-
čec, je prebirala njene pesmi 
Alenka Jeraj.

Tončka Podlogar živi na 
kmetiji v Želimljah, kjer si je 
ustvarila družino. Težka je bila 
njena življenjska pot, a polna 
ljubezni in predanosti zemlji, 
družini, otrokom ter vnukom. 
Malo je bilo prostega časa, ki 
ga je namenila občudovanju 
narave. Od otroštva je ljubila 
knjigo in prebirala v poznih 
nočnih urah. Prvi pesmi, ki je 
bila posvečena starejši vnu-
kinji, so na vnukinjino željo 
prisluhnili v šoli, nato med 
prijatelji. Od leta 1998 pogos-
to piše, več pesmi je objavilo 
Društvo upokojencev v njiho-
vih zbornikih. Njene pesmi 
izražajo tenkočutnost opazo-
valke vsakdanjega življenja, 
krajevnih dogodkov, socialnih 
razmer, prebujanja narave. Iz 
pesmi veje optimističen, ob-
časno humoren prizvok.

V zadnjem delu večera je 
pred odprtjem razstave v knjiž- 
nici o likovnih delih slikark in 
slikarjev spregovorila Zden-
ka Vinšek. Akvarelna likovna 
skupina Društva Fran Govekar 
je v januarskih likovnih delav-
nicah ustvarjala na temo Od 
besede do gledališča. Ustvar-
jalci so se s to tematiko poklo-

nili uspešni gledališki skupini 
Pod odrom DFG. Vsak slikar je 
na svojstven način pristopil k 
upodobitvi izsekov iz dramskih 
uprizoritev preteklih let. Tako 
so v zahtevni akvarelni tehni-
ki nastale pestre upodobitve, 
nekatere v ilustrativni, druge 
v karikaturni, tretje v poetično 
realistični podobi. Ob ogledu 
razstave prepoznamo skozi 
scensko postavitev in izrazno 
karakteristiko figur utrinke iz 
komedij Jeklene magnolije, 

Štajerc v Ljubljani, Poročil se 
bom s svojo ženo ter s koliščar-
ske modne revije. Eno delo je 
posvečeno mladinski igri Goz-
dni prepir.

Razstavljajo: Julijana Per-
šič, Milan Šubic, Marija Fra-
ninovič, Ivanka Demšar, Irena 
Gašparič, Irena Brovet Zupan-
čič, Zmago Werbole, Marija 
Minka Žagar, Dani Baznik, Mi-
lan Zgonc in Zdenka Vinšek.

 Zdenka Vinšek
  Foto: Alenka Jeraj

Tončka Podlogar

Trenutek
Le trenutek
in že je tu
novo življenje.
Naj človek bo,
žival ali rastlina,
le trenutek
in odpre oči.
Potem živi,
se uči,
ljubi, rodi,
ustvarja,
trenutke lepe
si podarja. 
Le trenutek
si ali pa te ni,
reven ali bogat,
srečen
ali pa nesrečen.
A le trenutek,
ta je večen. 

V Knjižnici Ig bomo odprli 

razstavo slik članov 
akvarelne skupine   

Društva Fran Govekar Ig 

z naslovom Ob občinskem 

prazniku, ki bo na ogled do 

16. aprila 2018.

Vljudno vabljeni!

Pesnica Tončka Podlogar

Mladi rogist Vid Lipovšek

Ob občinskem prazniku vas vabimo na

89. Govekarjev večer
v ponedeljek, 19. marca 2018,
ob 19.00 v dvorani Centra Ig. 

Predstavili bomo zbornik Izrekanja, ki ga je izdal JSKD Ljubljana 
okolica. Literarna srečanja z naslovom Izrekanja potekajo  
že 10 let in vsako leto se predstavijo tudi literati Društva Fran 
Govekar Ig. Predstavili se bodo: Zdenka Vinšek, Irena Trček, 
Jožica Šubic, Alenka Jeraj, Darja Avsec in Alojz Sever.

Z glasbo bo večer popestrila mlada pianistka Marija Praznik  
iz Podkraja, učenka Glasbene šole Zavoda sv. Stanislava.
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Učenje angleščine  
v Svobodni šoli Kurešček
Prva meseca novega leta 

sta bila v Svobodni šoli 
Kurešček zaznamovana 

z angleščino. Konec januarja 
nas je obiskal prof. dr. Chris-
toph Jaffke, eden najbolj iz-
kušenih učiteljev angleščine 
v waldorfskem gibanju in tudi 
urednik številnih publikacij 
z materiali za učitelji. Danes 
predava in poučuje učitelje po 
Evropi in svetu. Tudi pri nas 
je spoznal učence in učitelje, 

pridružil se nam je pri urah 
angleščine. Za vikend je vodil 
tridnevno delavnico za učite-
lje, ki so se je udeležili učitelji 
angleščine iz waldorfskih šol 
iz Slovenije ter iz tujine in tudi 
nekaj učiteljev iz javnih osnov-
nih šol. Dr. Jaffke nas je kljub 
78 letom navdušil s svojo mla-
dostno energijo, z nasmehom 
in znanjem; naučili smo se 
veliko novega in uporabnega – 
angleške pesmi, rime, igre, di-
aloge ter dobili mnogo dobrih 
idej za učenje tujih jezikov.

Sredi februarja smo za 
starše pripravili t. i. angleško 
popoldne, kjer so otroci vseh 
razredov predstavili nekaj pri-

zorov našega učenja anglešči-
ne. Učenje tujih jezikov v wal-
dorfskih šolah namreč poteka 
na malo drugačen način kot v 
javnih šolah – začnemo se učiti 
dva tuja jezika že v prvem raz- 
redu, na naši šoli angleščino 
in nemščino. Prva tri do štiri 
leta v tujem jeziku ne pišemo, 
ampak samo govorimo, poje-
mo in se igramo. Otroci skozi 
poslušanje in učenje novega 
jezika dejansko odkrivajo nov 

svet in se tako učijo odprtosti, 
širine, razumevanja do dru-
gačnosti … Hkrati se tudi uči-
jo, da zmorejo biti in delovati 
v situacijah, ko ne razumejo je-
zika in pomena besed … učijo 
se, kako pomembna je telesna 
govorica in kako pomembno 
je sprejemanje neznanega. 
Zakonitosti tujega jezika – 
slovnico – odkrivamo prek 
pesmi, zgodb, iger … Po nekaj 
letih poslušanja in govorjenja 
jezika otroci večinoma sami 
odkrijejo pravila in zakonito-
sti jezika. Zelo pomemben del 
učnega procesa v waldorfskih 
šolah so tudi gledališke igre, 
saj z njimi še bolj intenzivno 

vstopimo v drug jezik, ko raz- 
red nekaj časa skupaj ustvarja 
nekaj novega v tujem jeziku. 

Na 'angleškem popoldnevu' 
sta 2. in 3. razred pripravila 
igro Three Billy Goats Gruff 
and the Troll, 4., 5. in 6. razred 
pa so se predstavili z igro The 
Water of Life. Šesti razred je 
odprl nastop s Shakespearo-
vimi verzi, prvi razred pa se je 
predstavil z angleškimi pesmi-

cami in rimami, ki jih pojemo 
pri pouku. Otroci so na odru 
tako uživali in se tudi dobro 
izkazali, da smo se odločili, da 
nastop že v začetku marca po-
novimo in se odpravimo v gos-
te v Waldorfsko šolo Maribor. 

 Urška Kotnik, 
učiteljica angleščine

 Foto: Marko Privošnik

Prvi razred

Igra 2. in 3. razreda

Igra 4.−6. razreda

Vabimo vas na 

wALDORFSKE  
IGRALNE URICE

za predšolske otroke od dveh let in pol dalje.

Svobodna šola Kurešček, Visoko 4, 1292 Ig,
v soboto, 24. 3. 2018, ob 16.00.

Igralne urice so namenjene otrokom in staršem, ki 
bi hoteli spoznati življenje ter način dela in vzgoje 
malega otroka s stališča waldorfske pedagogike. 

V času igre otrok bo potekala delavnica, namenjena 
staršem. Ob tej priložnosti se boste starši lahko 

naučili izdelati preprosto igračo za otroke.

Vstopnina, ki vključuje material: 7,00 EUR.
Prijava pred dogodkom je nujna.

Informacije in prijava:
tajnistvo@svobodna-sola.si

ali 040/466-409 (Davorin Peršič) ali
040/692-202 (Branka Lončar Kärcher)

Svobodna šola Kurešček v sodelovanju z
waldorfskim vrtcem Hišica sonca
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Mednarodni projekt Erasmus+

V okviru mednarodne-
ga projekta Erasmus+ 
smo sodelujoči učenci 

in učitelji s področja fizike za-
čeli intenzivno delo. 

V soboto, 6. 1. 2018, smo se 
zbrali v šoli, kjer smo izvajali 
poskuse na temo vode. Prisot- 
nih je bilo deset učencev, ki 
so pod budnim očesom učite-
ljice in učitelja samostojno iz-
vajali izbrane poskuse. Učen-
ci so poskuse tudi snemali, 
beležili rezultate in zapisovali 
ugotovitve, saj pri znanstve-

nem raziskovanju ni dovolj 
poskusa le izvesti. 

Raziskovali smo, kako 
vpliva taljenje ledu na dvig 
morske gladine. Zanimalo nas 
je, zakaj lahko žica leze skozi 
led, led pa pri tem ostane ne-
poškodovan. Preverjali smo, 
ali je lahko kozarec poln čez 
rob in ali lahko kovinske spon-
ke plavajo na vodi. 

S preprostimi poskusi in 
nekaj dodatne razlage men-
torjev so učenci spoznavali, 
kakšne naravne zakonitosti 

se skrivajo za čisto preprosti-
mi vsakdanjimi pojavi. Nekaj 
najbolj zanimivih poskusov 
smo predstavili na plakatih, 
ki so razstavljeni po šoli.

Naše delo se še vedno na-
daljuje. Pripravljamo predsta-
vitev naših poskusov tudi v 
angleščini, saj bomo svoje 
delo, šolo in kraj predstavili 
na izmenjavi sodelujočih šol 
na Madžarskem.

   Martina Brence, 
OŠ Ig

Iznajdljivost pri poskusih Zadovoljstvo sodelujočih po uspešnem delu            Boris Brence

Čudežni vrelci 

Zimska šola v naravi za učence 6. razreda

V ponedeljek, 18. 12. 2017, smo se šestošolci odpravili v 
zimsko šolo v naravi v CŠOD Javorniški Rovt. Po dolgi 
vožnji smo končno prispeli v dom, ki je bil zelo lepo ure-

jen in pospravljen. Hitro smo se namestili, se odpravili na kosilo, 
najprej fantje, potem punce, in ugotovili, da je hrana odlična.

Ponedeljka je bilo kmalu konec, v torek pa je bilo bolj napor-
no – najprej smučanje, potem tek na smučeh, izdelovanje muh 
za ribolov in tekmovanje. Po skupinah so bile vsak dan še druge 
dejavnosti, kot so pohod, družabni večer, predstavitev, disko in 
na koncu zmeraj spanje. Vse je bilo super, dokler nismo v petek 
vsega pospravili, šli še na poslovilni pohod in odšli domov. To je 
bila najboljša šola v naravi! Mija Urbas Kotolenko, 6. c 

Meni je bil najljubši dan v celotnem tednu četrtek. Potekal je ta-
kole: zjutraj ob 6.45 smo imeli bujenje. Bil je zadnji dan smučanja, 
zato smo se vsi hitro oblekli. Zajtrk je bil ob 7.15. Ob 8.30 smo se 
vsi odpravili na avtobus, ki nas je odpeljal na smučišče v Kranjsko 
Goro. Do tja smo se vozili 37 minut. Po prihodu smo vzeli svoje 
smuči, pancerje in palice ter se podali na smučanje, ki je potekalo 
v šestih skupinah. Naš smučarski dan je na žalost tudi hitro minil. 
Že smo bili na avtobusu za v dom in pojedli kosilo ter se posvetili 
dejavnostim v domu. Naša soba št. 4 je imela vezanje muh.

Zmagala je naša modna muha. Po večerji je bil disko in predsta-
vitev sob. Vsi smo bili dobri. Ko smo naslednji dan prišli na Ig, so 
bile že počitnice.  Lara Comino, 6. c 

  Anita Šuc

Na smučišču Šestošolci smučamoSmučarski pozdrav iz Kranjske Gore
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Beremo s tačkami – Tačke Pomagačke
14. marec in 11. april ob 17.00 
Vabimo otroke, ki bi želeli s kužkom doživeti domišljijski svet 
pravljic, da se nam pridružite in sami glasno preberete pravlji-
co pravemu kužku. Primerno za otroke od 7. do 12. leta staros-
ti. Delavnico vodijo prostovoljke iz društva Tačke pomagačke. 
Zaradi zasedenosti mest zbiramo prijave za junij. 

Obvezne prijave v knjižnici na 01/308-57- 20 ali ig@mklj.si.

Ura pravljic
Jaz sem najmočnejši
4. april ob 17.00 
Te zanima, kdo je najmočnejši v gozdu?  
Je to volk, Rdeča kapica, sedem  
palčkov ali trije prašički?  
Odgovor te bo zagotovo presenetil! 

Pripoveduje Nataša Uršič.

Pravljično-ustvarjalna delavnica 

Dream in English – Oh, Happy Day!
21. marec  ob 17.00
Delavnica Oh, Happy Day!  
nas bo naučila, da se vsak dan  
lahko veselimo, predvsem če  
si dan začinimo s hudomušnimi  
prigodami. Interaktivna  
dogodivščina v angleščini je  
namenjena otrokom od 3. do 8. leta starosti. 
Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.

Ustvarjalna delavnica

Zajčja ustvarjalnica 
28. marec 2018 ob 17.00 
Ustvarjalna delavnica bo  
posvečena veliki noči.  
S Simonom Drofelnikom in  
Matejo Herbst (KUD galerija C.C.U.) bomo izdelovali  
unikatne zajce in zajčke iz vaših najljubših pravljic,  
ki bodo nato nastopili v mini gledališču ... 

     Prijave osebno v knjižnici na  
01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

Otroci, vabljeni na prireditve v Knjižnico Ig: 

+4

Lutkovna skupina

vabi na premierno uprizoritev predstave
Anite Šefer Mihelič

ČEBELICA LETI  
PO POMOČ

v ponedeljek, 19. marca 2018, ob 17.00  
v dvorano Centra Ig (Banija 4). 

Režija: Božena Števančec 

Vabljeni!

Mladinska gledališka skupina

vabi na premierno uprizoritev predstave
avtorice Rože Gantar

MAMICI SE JE  
POKVARILA URA

v ponedeljek, 19. marca 2018, ob 17.30  
v dvorano Centra Ig (Banija 4). 

Režija: Alenka Jeraj

Vabljeni!
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Spoznavamo poklice

V skupinici Muckov in 
Žabic že vse leto po-
teka projekt spozna-

vanja poklicev svojih staršev. 
Tako smo v tem času spoznali 
že kar nekaj novih poklicev. 
Hvala očku Andražu Lesica 
za predstavitev poklica vojak, 
hvala očku Lovru Lipovšku za 
predstavitev poklica stroje-
vodja in vožnjo z vlakom, hva-
la očku Blažu Legiši in mamici 
Tei Gabrielčič za topel spre-
jem v pekarni Legiša, hvala 
mamici Nini Krnc za predsta-
vitev poklica šivilja, hvala 
očku Ladu Rotu za predstavi-
tev poklica turistični vodnik 
in foto predstavo zadnjega po-
tovanja, hvala očku Janu Bro-
čiču in mamici Sari Živkovič 
za predstavitev poklica foto-
graf. Pri nas res ni dolgčas in 
vrata imamo vedno odprta za 
vsakega gosta.

 Skupini Žabice  
in Mucki

Zima v enoti Hribček

V enoti Hribček smo zimske mesece, predvsem tiste, v kate-
rih nas je navduševal sneg, izkoristili za uživanje na pros-
tem. Lopatkali smo se, se po snegu kotalili, iskali, primer-

jali in prepoznavali odtise, se kepali in celo kidali.
Poleg tega pa smo februarja sodelovali v Nivejinem projektu 

Podarite nam modro srce, kot maškare smo odganjali sneg, pred 
8. februarjem pa smo si ogledali Povodnega moža v izvedbi stro-
kovnih delavk.

 Enota Hribček

Solzice so izginile …

V vrtcu je vedno veselo in razigrano. To je hiša, kjer se 
veliko dogaja. Tudi otrokom iz skupine Veverice se je 
veliko zgodilo. Ko smo septembra vstopili v vrtec, v 

novo okolje, nas je bilo strah in smeh so zamenjale solze. Pa ne 
za dolgo, kajti spoznali smo, da je v vrtcu lepo, da smo varni, 
na toplem, siti in previti. Tu sta tudi vzgojiteljici, ki nas imata 
radi ter nas potolažita, kadar se udarimo. Sedaj o solzicah ni 
več sledu, saj v vrtec vstopamo z nasmehom.

 Skupina Veverice 

Veveričke smo solzice zamenjale s smehom. Zimska idila na našem hribčku

Maškare

Pečemo! Kakšen fotoaparat! Kako sešijemo oblačilo?

Očka vojak in njegovo službeno vozilo
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Občinska prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku
V sredo, 7.2. 2018, je na OŠ Ig pote-

kala kulturna prireditev ob slo-
venskem kulturnem prazniku. Vsi 

nastopajoči smo imeli najprej ob 15. uri 
generalko. Ob 17. uri pa se je prireditev 
tudi začela. Prireditev je bila posvečena 
kulturni dediščini. 

Na začetku je pevski zbor OŠ odpel  
himno, nato pa smo jo v celoti deklamira-
le še učenke 6. c. V programu je nastopilo 
okrog 150 nastopajočih, ki so se predsta-
vili z različnimi točkami, med njimi so 
bili tudi gostje: Baletno društvo Postoj-
na, Plesna skupina Žabice, dramski igra-
lec Sandi Pavlin ter Mešani pevski zbor 
upokojencev Ig. Naši učenci so nastopili 

s petjem, deklamiranjem in igranjem na 
inštrumente ter s telovadnim nastopom. 
Všeč pa mi je bil plesni nastop naše bivše 
učenke Ule Golob s prijateljicama. Na 
proslavi je bilo kar pet voditeljic, ki smo 
izmenično povezovale program in smo 
ga kljub izpadu elektrike uspešno pripe-
ljali do konca.

Na koncu prireditve se je ravnateljica 
Biserka Vičič Malnar zahvalila učitelji-
cam: Barbari Simčič, Ivi Grđan, Romini 
Križman in Jožefi Antolič, ki so pripravile 
program. 

 Lara Comino, 6. c 

  Barbara Flajnik

Pogovor z dr. Anžetom Logarjem

V četrtek, 22. februarja 2018, je v 
dvorani Centra Ig potekal pogo-
vorni večer s poslancem v DZ RS 

in predsednikom Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab v slovenskem ban-
čnem sistemu dr. Anžetom Logarjem. Po-
govor z Logarjem je povezovala občinska 
svetnica Alenka Jeraj.

Uvodoma je Anže Logar spregovoril o 
svojih začetkih v politiki in podmladku 
stranke SDS, kjer se je prekalil za politiko, 
spoznal prijatelje in konkurenco. Pravi, da 
kdor se je kalil v podmladku, zagotovo ne 
dela napak kot aktualni predsednik vlade 
dr. Miro Cerar. Nadalje je Logar izpostavil 
delo v evropskih institucijah. Hvaležen je 
za priložnost dela v Evropski uniji, kjer je 
pripravljal gradivo in teren za vstop Slo-
venije v Evropsko unijo ter prihod prvih 
slovenskih evropskih poslancev. V času 
predsedovanja Slovenije Evropski uniji se 

je vrnil in preko Urada za komuniciranje 
organiziral otvoritev Kongresnega centra 
Brdo. Spregovoril je tudi o slabostih slo-
venskega volilnega sistema, v katerem 
volivci s svojim glasom slabih poslancev 
ne morejo kaznovati niti dobrih nagradi-

ti. Posledično zavlada apatija volilnega 
telesa. Logar je navedel primer Nove Ze-
landije, kjer je sprememba volilnega siste-
ma prispevala k boljšemu sodelovanju in 
kakovosti. Predstavil je tudi delo in ugoto-
vitve komisije o zlorabah v bančnem siste-
mu. Spregovoril je o bančni luknji oziroma 
že drugi sanaciji slovenskega bančnega 
sistema, o pranju denarja v naši največji 
banki NLB.

Tudi v prihodnje bomo organizirali po-
govore z zanimivimi gosti, okrogle mize 
in delavnice. Pogovor o medijski sceni 
v Sloveniji bo v četrtek, 15. marca 2018, 
ob 18.00 v Kulturni dvorani na Škofljici. 
Alenka Jeraj se bo pogovarjala z novi-
narjem Petrom Jančičem in nekdanjim 
novinarjem ter politikom Mirom Petkom. 
Vabljeni!

 Simona Pavlič

Dramski igralec Sandi Pavlin

Mešani pevski zbor DU Ig Nastop Ule Golob s prijateljicama
Župan občine Ig z učenci  
med gimnastično točko

 Iz ŽIVLJENJA STRANk ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gost pogovornega večera 
poslanec Anže Logar
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S kolesom čez Severno Ameriko (2. del)

Začel sem kolesariti po 
zvezni državi Kansas, 
kjer je nekaj naftnih 

črpališč in tudi veliko go-
vejih farm. Tiste dni je bilo 
večinoma sončno in čez dan 
toplo ter vetrovno, a jutra so 
bila hladna. Kansas je pred-
vsem znan po silovitem vetru 
oziroma celo tornadih, zlas-
ti spomladi. V mestu Dodge 
City, ki je 'kavbojsko' mesto, 
sem želel prespati v hotelu 
La Quinta, a je bil drag, zato 
me je najprej receptorka že-
lela povabit k sebi domov. 
Nato pa me je Michael, eden 
od gostov hotela, povabil kar 
v svojo sobo. Sodeloval je z 
ameriško vojsko in je imel ve-
liko sobo, seveda plačano.

S kolesom sem šel na avto-
cesto, a po nekaj kilometrih 
me je ustavil policist, mi vzel 
potni list (pozneje ga je vrnil) 
in na srečo ni napisal kazni, 
zagrozil pa mi je z zaporom, 
če me še enkrat dobi na av-
tocesti. Malo čez polnoč sem 
prikolesaril v bližino mesta 
Ottawa v Kansasu. Bil sem ve-
sel, ker mi je prvič na tej poti 
uspelo premagati 200 kilome-
trov. Prenočil sem pred vrati 
pisarne nekega podjetja. Nas-
lednji dan sem prikolesaril do 
južnega predmestja Kansas 
City, ki je po površini zelo ve-
lik, s širšo okolico ima približ-
no dva milijona prebivalcev, 
pravijo mu tudi mesto vodnja-
kov. Zanimivost mesta je, da 
ga je približno polovica (tudi 
središče) kljub imenu v sose-
dnji zvezni državi Missouri.

V ponedeljkovo jutro, 29. 
maja, sem se prebudil na 
klopi pred hotelom in imel 
po zaslugi prisrčne natakari-
ce brezplačen zajtrk v njem. 
Najprej sem se zapeljal do 
reke Missouri in zapustil 
mesto. Takoj sem začel kole-
sariti po avtocesti. V zvezni 
državi Missouri sem bolj malo 
kolesaril po navadnih cestah, 
pač pa večinoma čez vso zve-
zno državo po avtocestah; ni 
prepovedi za kolesarjenje po 
avtocestah v Missouriju. Nas-
lednji večer sem imel prvič 
in edinokrat na poti predrto 
zračnico. Zadnji majski dan 

sem prikolesaril v mesto St. 
Louis, ki je na skrajnem vzho-
du zvezne države Missouri in 
je leta 1904 gostilo poletne 
olimpijske igre.  Sredi noči 
sem prispel do železniške po-
staje in tam prespal. Zjutraj 
sem se s kolesom zapeljal po 
mestu in tudi čez most ter si 
ogledal reko Mississippi, ki je 
najdaljša v Severni Ameriki 
– 3.778 kilometrov. Ravno pri 
mestu St. Louis se Missouri 
izliva v Mississippi, na drugi 
strani reke pa je že zvezna 
država Illinois, kjer sem tudi 
malo kolesaril.

Dvojne težave v Detroitu
Zgodaj popoldne sem šel 

z vlakom v Chicago, kamor 
sem prispel v večernih urah 
ter se kakšne dva kilometra 
zapeljal tudi po njem, ki je 
tretje največje v ZDA s pri- 
bližno tremi milijoni prebi-
valcev. Ni bilo veliko časa, 
saj sem šel od tam na avtobus 
in v Detroit prispel v petek 
zgodaj zjutraj. Drugi junijski 
dan se imel dve veliki teža-
vi. Že nekaj časa sem imel 

težave zaradi pomanjkanja 
denarja, saj eden od pokrovi-
teljev ni nakazal kar zajetne-
ga zneska. Glede na to, da 
sem zaradi visokih stroškov 
s prevozom ostal popolnoma 
brez vsakega cvenka, sem se 
počutil kot brezdomec in ni-
sem vedel, kako bom prišel 
do denarja oziroma za zače-
tek, kako bom zajtrkoval. V 
eni od hotelskih restavracij 
sem se naredil francoza in 
zajtrkoval brez plačila. Druga 
težava je bila, kako priti na 
drugo stran istoimenske reke 
Detroit, v Kanado, saj sta bila 
most in predor prepovedana 
za kolesa. Najprej sem posku-
šal priti čez most, a me niso 
pustili. Pozneje me tudi niso 
pustili skozi predor. Lahko bi 
šel z avtobusom, a niso hoteli 
vzeti kolesa. Na srečo je mojo 
težavo prepoznal italijanski 
Kanadčan Vito, uslužbenec 
družbe za predor, in mi za za-
četek dal nekaj denarja. Kolo 
je naložil v službeni avto, sam 
pa sem šel na avtobus. Na 
drugi strani reke Detroit, v 
Kanadi, provinca Ontario v 

mestu Windsor, sem šel na 
kosilo, kjer sem v restavraciji 
naletel na domačina Deana. 
Povabil me je v svojo hišo v 
bližnjem kraju Tecumseh. 

Pozno popoldne sem pri-
kolesaril do vasi Melbourne 
in zvečer še do bolj znameni-
tega mesta London. V ZDA 
in Kanadi je veliko naselij, ki 
imajo imena po bolj znanih 
mestih z drugih koncev sveta. 
V Londonu sem bil dogovor-
jen s slovenskim duhovnikom 
Dragom Gačnikom, ki me je z 
avtom prišel iskat in me odpe-
ljal v svoje župnišče v mesto 
Hamilton. Sicer je doma iz 
dobrepoljske doline in sem 
ga obiskal že leta 2009, tudi 
z njegove strani sem bil dele-
žen finančne donacije. Seveda 
sem v nedeljo zjutraj obiskal 
mašo, ki jo je v slovenščini 
vodil g. Gačnik, pozneje pa 
še v angleščini. Po maši sem 
se srečal z nekaterimi rojaki, 
živečimi v Hamiltonu. Popol-
dne sem mesto zapustil in ko-
lesaril v Toronto, kjer sem se 
zvečer oglasil pri sorodniku 
Franku in tam prenočil.

Središče mesta Kansas City
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Ponedeljek, 5. junija, je bil 
drugi in zadnji dan na poti, ko 
nisem sedel na kolo. Bil sem 
pri očetovih sorodnikih v za-
hodnem predmestju Toronta, 
Etobicoke. Obiskal sem jih že 
leta 2009, ko sem tudi kolesa-
ril po Kanadi, a takrat v obra-
tni smeri, poleg tega večino-
ma po drugih cestah. Tokrat 
Frankove žene Margarete 
ni bilo, ker je bila na njihovi 
kmetiji severno od Toronta. S 
Frankom, očetovim bratran-
cem, pa sta bila sinova Paul in 
Phillip. Frank me je z avtom 
peljal v središče Toronta, ki 
je največje mesto v Kanadi – 
samo mesto ima 2,7 milijona 
prebivalcev, s širšo okolico 
pa šest milijonov; je tudi gla-
vo mesto province Ontario. 
Ogledala sva si nekaj zname-
nitosti: stolp CN Tower; ho-
kejsko dvorano slavnih; ho-
kejsko dvorano, kjer domuje 
klub Maple Leafs, ki je osvo-
jil 13 naslovov NHL in ravno 
letos praznuje 100 let. Tudi 
v torek je malo manjkalo, da 
ne bi sedel na kolo, saj je bil 
večinoma ves dan deževen. 
Popoldne me je Frank peljal 
v središče mesta, a glede na 
slabo vreme me je potegnil 

malo iz mesta, kjer sem se-
del na kolo. Naslednji dan 
sem večinoma kolesaril ob 
lepem in velikem jezeru On-
tario, zvečer pa v mestu Bel-
leville prispel do nogomet- 
nega igrišča, kjer so ženske 

igrale tekmo. Prenočil sem 
ravno tam oziroma na klopi 
za rezervne igralce.

Zjutraj so mi najprej v 
mestu popravili kontakt luči, 
saj sem se zavedal, da jo bom 
še isti dan potreboval, ker 

sem nameraval prikolesariti 
do Ottawe in Slovenke Maj-
de, ki sem jo obiskal že pred 
osmimi leti. Po tej poti sem 
kolesaril prvič in prikolesa-
ril v mestece Perth ter se od-
ločil, da bom šel po najbližji 
poti do Ottawe. Mračilo se 
je že, ko sem zapeljal na ces-
to številka 10. Cesta je bila 
prava, smer pa napačna. Na-
mesto da bi kolesaril proti 
severu, sem kolesaril nazaj 
proti jugu – jezeru Ontario, 
čeprav sem trikrat vprašal 
domačine in zagotovili so 
mi, da je pot proti severu. 
Po slabih 30 kilometrih sem 
spoznal napako. Poklical sem 
Majdo in ji povedal, kaj se je 
zgodilo. Kolesaril sem nazaj 
proti Perthu oziroma severu 
in vmes me je z avtom in mo-
žem Bernardom prišla iskat 
Majda. Dobro je bilo edino to, 
da sem prekolesaril čez 200 
kilometrov. V petek sem ostal 
v kanadski prestolnici in ko-
lesaril ob istoimenski reki do 
središča mesta, kjer sem obi-
skal veleposlanika Marjana 
Cencena, ki je bil nekoč tudi 
sam kolesar popotnik in tudi 
veleposlanik na Kitajskem – 
tudi tam sem ga obiskal, ko 
sem leta 2008 kolesaril do 
Pekinga. Ogledal sem si še 
lep parlament. Mesto Windsor v Kanadi – pogled z ameriške strani

Župnik Drago Gačnik med slovensko mašo v Hamiltonu
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ogled formule in 
'švercanje' na VIP-tribuno

Naslednji dan sem kole-
saril do Montreala, drugega 
največjega kanadskega mes-
ta – mesto šteje 1,7 milijona 
prebivalcev, s širšo okolico 
pa štiri milijone. Prenočil 
sem v slovenskem župnišču 
sv. Vladimirja, kjer me je lepo 
sprejel slovenski duhovnik 
Jože Zupančič – nadomeščal 
je Franca Letonjo, ker je bil 
v Sloveniji na dopustu. V ne-
deljo sem bil zjutraj pri slo-
venski maši, ki jo je seveda 
daroval g. Zupančič. Pozneje 
sem odkolesaril na Ile Notre 
Dame (otok Naše Gospe) na 
reki Sv. Lovrenca, kjer je po-
tekala dirka formule ena za 
VN Kanade. Zame je bila to 
14. dirka, ki sem si jo ogledal 
na kraju samem in šesta, na 
katero sem prikolesaril. Na 
začetku sem bil na mostu ob 
reki, nato sem se s čolnom, ki 
je bil le za povabljene in no-
vinarje, po umetnem jezeru 
zapeljal do VIP-tribun. Kot 
po navadi nisem imel vstop- 
nice, povabila ali novinarske 
akreditacije. Nekako mi je 
uspelo priti tja; uporabil sem 
staro novinarsko akreditacijo 
iz Zagreba (Sljeme – nočni 
slalom). 50. dan na poti sem 
še ostal v največjem mestu 
province Quebec oziroma 
župnišču in kolesaril le po  
Montrealu. Ogledal sem si 
hokejsko dvorano ekipe Mon-
treal Canadiens, ki je najbolj-
ša v zgodovini NHL – 24 na-
slovov prvaka; ustanovljena 
je bila leta 1906. Ogledal sem 
si še olimpijski stadion, ki je 
gostil poletne olimpijske igre 
leta 1976. Torek, 13. junij, je 
bil zame nesrečen in srečen. 
Nesrečen zato, ker se mi je 
sredi dne pokvaril fotoaparat, 
od takrat naprej sem fotogra-
firal z mobilnikom, zato so 
bile fotografije malo slabše. 
Srečen pa zato, ker sem pre-
kolesaril največ kilometrov 
na poti – 225 in popravil tudi 
moj severnoameriški rekord. 
V mestecu Donnacona sem 
prespal v restavraciji s hitro 
hrano.

Zadnji, 52. dan na poti sem 
kolesaril ob reki Sv. Lovrenca 
in prikolesaril do končne de-

stinacije, do mesta Quebec, 
ki je prestolnica istoimenske 
province. Ogledal sem si lepo 
staro središče mesta in zve-
čer v hotelski sobi zapakiral 
kolo. Naslednji dan zgodaj 
popoldne sem imel let nazaj 
v Evropo oziroma Zagreb. Na 
koncu naj povem, da sem bil 
prijetno presenečen nad pre-
bivalci ZDA in Kanade, ki so 
me večinoma lepo sprejeli. 
Denar enega od pokroviteljev 
sem dobil naknadno, nekaj  
tednov po vrnitvi. Skupaj sem 
na kolesu premagal 4.498 ki-
lometrov in približno 24.000 
metrov višinske razlike.

    Aleš Juvanc

Zahvala  
pokroviteljem:

ORF – slov. spored, Petrol, 
Slovenske železnice, 
Zeliščarstvo Maršič,  
Dot dent, Bauer, GH 

holding, Frizerstvo Alenka, 
Usnjarstvo Štajnar, Diem, 

Prevozi Petrič,  
Gostilna Strah,  

Gostilna Petkovšek,  
KTM Jamnik,  

Pro Cond, Žolna, Frks, 
Ključavničarstvo Podržaj

21. marec ob 19.00 Knjižnica Ig
Aleš Juvanc je kolesarsko pot po Severni Ameriki  

 začel v Los Angelesu, na zahodni obali ZDA. Doživel je vročino 
Doline smrti in si ogledal znameniti jez Hoover.  

Videl je čudoviti Veliki kanjon in imel zimske razmere v 
Skalnem gorovju. Prek Detroita je pot nadaljeval v Kanado,  

kjer si je ogledal tudi dirko formule ena v Montrealu.  
Po 52 dneh in 4.500 km na kolesu je pot sklenil v mestu Quebec.

Spremljanje dirke formule ena v Montrealu z VIP-tribune
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Obvestilo kmetijske 
svetovalne službe
Letošnja kampanja vnosa zbirnih vlog za leto 2018 (EIV 
2018) se bo začela v ponedeljek, 26. 2. 2018, in bo trajala do 
vključno 6. 5. 2018.

T 
udi letos se predtiska kmetom ne bo pošiljalo, podatki 
bodo objavljeni le na spletu.

Dokumenti, ki jih potrebujete pri vnosu vloge:

− Subvencijska vloga za leto 2017.

− Če ste v zadnjem letu spremenili transakcijski račun, potrebu-
jete fotokopijo veljavnega transakcijskega računa.

− Podatke o staležu živali na KMG na dan 1. 2. 2018 (podatki o 
staležu govedi se avtomatsko prenesejo iz centralnega regi-
stra), potrebujemo le podatke o prašičih, kokoših, konjih in 
ostalih živalih.

− Če nosilec kmetijskega gospodarstva ne bo prišel na dogovor-
jen sestanek, mora izpolniti in podpisati navadno pooblastilo v 
dneh izvodih, ki ga lahko dvignete na sedežu KSS, ali natisnete 
s spletne strani AKTRP.

Pozivam vas, da na UE uredite stanje na GERK-ih, kjer je to pač 
potrebno (izločitev neupravičenih površin, usklajevanje velikosti 
GERK-ov in podobno).

Pred oddajo zbirne vloge priporočam vsem vlagateljem, da 
v registru kmetijskih gospodarstev (RKG) preverite pravilnost 
vrisa GERK-ov na svojem kmetijskem gospodarstvu. Vsi, ki 
imate dostop do interneta, lahko to najlažje naredite kar doma 
prek spletnega pregledovalnika (rkg.gov.si/GERK/WebViewer). 
Dostop do vaših podatkov je mogoč z vpisom vaše številke KMG-
MID. Kdor doma oziroma pri sorodnikih ali sosedih nima mož-
nosti za dostop do spleta, lahko za pregled svojih GERK-ov zapro-
si na upravni enoti, kjer bo GERK-e po potrebi tudi dopolnil.

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

Čebelarji na občnem 
zboru delovno

Čebelarji se nismo prepustili spancu, ampak leto 2018 za-
čeli delovno. Občni zbor društva smo tradicionalno imeli 
zadnjo nedeljo v januarju. Pregledali smo opravljeno delo 

v preteklem letu in opravili volitve organov ter si postavili načrte 
za tekoče leto. In kaj načrtujemo v letošnjem letu?

Poleg izobraževanj in usposabljanj za člane društva, sodelovanja 
na čebelarskih in občinskih prireditvah, predstavitve na Ižanskem 
sejmu ter obiska otrok v vrtcu in šoli v okviru Tradicionalnega slo-
venskega zajtrka pa se bomo usmerili tudi v preteklost. Ig je tudi 
v čebelarskem pogledu zgodovinsko zelo pomemben kraj. Slava 
vojvodine Kranjske vsebuje bakrorez ižanskega gradu Zonek, ki 
je stal na griču Pungart. Ta bakrorez je dragocen za čebelarje, saj 
prikazuje čebelnjak na grajskem vrtu. To je prva upodobitev če-
belnjaka na Slovenskem. Nadalje so bili v drugi polovici 19. sto-
letja pa vse do leta 1905 na Igu poznani čebelarski sejmi, kjer so 
se prodajale predvsem čebelje družine skupaj s kranjiči. Ta sejem 
so tako obiskovali iz širšega ljubljanskega območja, Notranjske, 
Dolenjske in drugod. Tako je vsa ta leta Ig za en dan postal slo-
vensko čebelarsko središče. Na območju Iga so bili v 20. stole-
tju postavljeni nekateri pomembni in veliki čebelnjaki (Tomišelj, 
Vrbljene, Gornji Ig …), kar je bila logična posledica odličnega paš-
nega okoliša, predvsem za hojev med. In če vse skupaj povežemo 
še s svetovnim dnevom čebel, ki ga bomo letos prvič praznovali, 
je jasno, da nam ne bo dolgčas, pred nami pa bo mnogo izzivov.

Kot je v preteklih letih postala navada, organiziramo tudi dogo-
dek, ki se ne navezuje neposredno le na čebelarstvo in je namenjen 
vsem občanom – prikaz rezi sadnega drevja. Zato lahko z veseljem 
najavim, da Čebelarsko društvo Ig vabi svoje člane in ostale ob-
čane na prikaz spomladanske oskrbe in obrezovanja različnega 
sadnega drevja in jagodičevja, ki ga bo vodil Roman Mavec. Pri-
kaz bo v petek, 16. marca, ob 16. uri v sadovnjaku Štefana Buniča, 
Brest 35a. Obujte in oblecite se vremenskim razmeram primerno.

Naj spomnimo – dan svetega Jožefa (19. marec) je za čebelarje 
poseben dan. Po ljudski modrosti in izkušnjah je to dan, od kate-
rega dalje se ni potrebno več bati za prezimitev čebel in se čebe-
lar lahko posveti razvoju in pripravi na pašo.

Želimo prijetno pričakovanje pomladi in čestitamo ob prazni-
ku občine in občanov – naj medi!

   Rok Janez Šteblaj, ČD Ig

Razglednica z začetka 20. stoletja, na njej je cvetoča agava, 
ki je leta 1901 na ižanski grad privabila množico obiskovalcev, 
cesarsko-kraljevi poštni urad in pogled na ižanski grad ter 
grad Ebenporten na robu Bresta, ki predelan stoji še danes. 

  NUK, Digitalna knjižnica Slovenije

Vabljeni  
k sodelovanju

Zgodbe o nekdanjem življenju  
po naših vaseh vedno pritegnejo.  

Odkrivajmo jih skupaj!
Poznate zanimivo zgodbo, povezano z vašim krajem, 
običaje, imate mogoče staro fotografijo, razglednico 
naših krajev, ki bi jo delili z bralci Mostiščarja?

Pokličite nas na 01/280-23-24 (vsak delovnik med 
8. in 13. uro) in dogovorili se bomo za objavo!

 Uredništvo Mostiščarja
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Seminarji za zdravo, srečno in 
uspešno življenje
V sklopu seminarjev, ki jih prireja Turistično društvo Kurešček, so nas na Golem v februarju 
in marcu znova obiskali zanimivi predavatelji, ki so nam vsak po svoje podali vizijo, kako si 
pomagati do zdravja in sreče.

Na valentinovo, 14. 2. 2018, nam je 
predavanje pripravil naš sokrajan 
in izumitelj Rudi Klarič. Predsta-

vil nam je lastni izum – prebujevalnico ali 
izoliran multimedijski prostor, o katerem 
smo v Mostiščarju že veliko pisali. Pre-
bujevalnica je namenjena spodbujanju 
naravnega samozdravilnega delovanja te-
lesa, splošnemu varovanju zdravja, misel-
nemu urejanju in čiščenju zavesti, dose-
ganju višje stopnje duhovne prebujenosti, 
pospeševanju osebnostnega razvoja, dvi-
ganju in ohranjanju življenjske in športne 
forme, predvsem pa doseganju višje ravni 
prisebnosti.

Na zadnji februarski dan nas je znova 
obiskala tudi energijska terapevtka Ele-
na Seničar, ki se je predvsem posvetila 
vprašanju, zakaj je v Sloveniji izjemno 
visoka stopnja obolevnosti za rakom, 
čeprav je kakovost življenja na visoki rav-
ni. Izpostavila je, da smo ena od držav, ki 
izjemno skrbi za čisto okolje. In ne samo 
za okolje, izjemno pozornost posvečamo 
tudi nadzoru nad primernostjo živil, ki jih 
uživamo. Poleg tega smo Slovenci zagna-
ni športniki ali pa smo telesno aktivni na 
drugačne načine. Slovenija je ena redkih 
držav, ki ima res kakovostno pitno vodo. 
Torej mora vzrok za veliko obolevnost 
obstajati drugje.

Energijski terapevti zato iščejo vzroke 
bistveno globje, v človekovi duševnosti. 
Slovenci sami zase radi pravimo, da smo 
precej opravljivi, škodoželjni in da smo 
bolj nadarjeni za dejavnosti, ki ne zah-
tevajo timskega dela. Vedno je zanimivo 
slišati tudi, kako nas vidijo in doživljajo 
tujci, ki obiščejo Slovenijo ali pa se tukaj 
naselijo, saj nekdo, ki prihaja od zunaj, 
morda lahko bolj objektivno presodi o 
vzrokih za nastanek različnih težav, ne 
zgolj bolezni.  Elena Seničar prihaja iz 
Moldavije in je poročena s Slovencem. 
Skozi leta je opazila, da Slovenci zbo-
levamo predvsem zaradi slabih med-
sebojnih odnosov in izjemne notranje 
prizadetosti ter zamer na osebni ravni. 
Takšne zamere pogosto trajajo leta in 
telo preprosto ne zdrži več napetosti, 
ki jo povzročajo negativna občutja, zato 
zboli. Elena pravi, da smo ljudje kristali 
v tekočem stanju, saj naše telo sestavlja 

kar osemdeset odstotkov vode. Znan-
stvena dognanja pa kažejo, da je voda 
medij, ki prenaša informacije. Zato lah-
ko sami sebe 'programiramo', da smo 
bodisi pozitivni ali negativni. Lahko vse 
življenje gojimo zamere in jezo ter jih 
celo prenašamo naslednjim generacijam 

ali pa jih preprosto opustimo, pozabimo 
in poskušamo pozitivno zreti v priho-
dnost. Elena meni, da moramo za zdravje  
poskrbeti tudi tako, da pozabimo pretek-
lost, da se naučimo odpuščati in doživ-
ljati v polnosti vsak trenutek življenja. 
Ob takšnih besedah pogosto pomislimo, 
da se nanašajo samo na izjemne dogod-
ke, ki so nas zaznamovali v življenju. Pa 
vendar je treba znati odpuščati zamere 
in jezo najprej v na videz nepomembnih 
ter banalnih okoliščinah, ko recimo sto-
jimo v vrsti na blagajni in se kdo vrine 
pred nas, ko nam kdo zasede parkirni 
prostor, ko sosed, bog ne daj, slučajno 
prestopi mejo naše parcele … Če ne zna-
mo iti prek zamer v takšnih vsakdanjih 
situacijah, kako bomo to zmogli, ko gre 
za nekaj res globokega, v odnosih, ki so 
za nas življenjskega pomena?

Na Golem gostimo različne preda-
vatelje. Nekateri se bolj posvečajo člo-
vekovi duševnosti, drugi dajejo večji 
poudarek zdravljenju fizičnega telesa. 
Eden slednjih je tudi atlasolog Predrag 
Đorđević, ki prihaja iz Srbije in smo ga 
na Golem že gostili. V sredo, 7. 3. 2018, 
je znova govoril, kako pomembno je, 
da ima človek naravnano prvo vrat-
no vretence, ki je lahko vzrok številnih 
zdravstvenih težav. Če je njegov položaj 
nepravilen, se lahko sproži verižna reak-
cija, ki vpliva na celotni skelet, mišičev-
je, krvni obtok in živčni sistem. Skratka 
celo telo deluje v stanju nekakšnega 
neravnovesja. To neravnovesje se sčaso-
ma spremeni v kronične in resne zdrav- 
stvene tegobe. Predrag je poudaril, da 
se takšno neravnovesje lahko pojavi že 
ob rojstvu, saj pri porodu zelo pogosto 
pride do trajne prestavitve atlasa pri 
novorojenčku. V nekaterih primerih je 
porodna travma tako huda, da se zamak-
ne celo drugo vretence (axis). Pozneje v 
življenju se atlas prestavi zaradi različ-
nih poškodb, padcev, prometnih nesreč 
in podobnega. Žal je napačen položaj 
atlasa izjemno težko medicinsko doka-
zati in diagnosticirati, saj ga ni mogo-
če prikazati z običajnimi rentgenskimi 
slikami niti z magnetno resonanco. Za 
koliko je atlas premaknjen pri določe-
nem pacientu, bi kvečjemu lahko bolj 

Elena Sofia Seničar

Predrag Đorđević
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natančno določili s spiralno računalni-
ško tomografijo, vendar le, če bi radiolog 
napravo specifično nastavil v ta namen. 
Predrag je pojasnil, da atlasolog diagno-
sticira zamaknjenost atlasa z natančnim 
opazovanjem človekove telesne drže, 
nato preveri, kako gibljive so njegove 
roke, zlasti ramena, preveri pa tudi, kako 
močno lahko obrne glavo v levo in des-
no. Seveda pa največ lahko razbere, ko z 
rokami pretipa pacientov vrat in zadnji 
del čeljusti pod ušesi. 

V sredo, 28. marca, bo z nami Józ-
sef Varga iz Dobrovnika, ki nam bo 
predstavil Novo medicino. Pravzaprav 
bo predstavil odkritje nemškega zdrav-
nika dr. med. Ryka Geerda Hamerja, ki 
je odkril in dokazal povezavo med du-
ševnimi, čustvenimi konfliktno-šokan-
tnimi doživetji in njihovimi telesnimi 
manifestacijami ter med tem, kako se ti 
povezujejo v posameznih možganskih 
nadzornih predelih. Dr. Hamer je odkril, 
da se vsaka bolezen začne s težkim ču-

stvenim pretresom. Njegovo odkritje je 
tudi pomemben korak naprej v medicin-
ski znanosti, ki ruši številne znanstvene 
predpostavke dosedanje stroke. Z novo 
medicino imamo možnost doumeti bole-
zen kot pomembno prepletanje procesov, 
ki tečejo med dušo in možgani ter orga-
nom, ki ga določen možganski del nadzi-
ra. Več o novi medicini pa seveda na pre-
davanju, na katerega ste toplo vabljeni!

 Tatjana Povše

Spet ta alergija
Medtem ko so pomladni sončni žarki in prebujajoča se narava sinonim za boljše počutje in 
začetek uživanja prostega časa na odprtem, pa za marsikoga med nami konec zime pomeni 
šele začetek zdravstvenih nevšečnosti. V zraku se namreč poveča količina peloda cvetočih 
rastlin, ki pri kar 25 % evropskega prebivalstva povzroča sezonski alergijski rinitis ali seneni 
nahod. Najlažje ga prepoznamo po vodenem izcedku iz nosu, kihanju, srbečici in vnetju očesne 
veznice, ki se kaže kot srbenje, skelenje, solzenje ter pordelost oči. 

Prvo pravilo vseh alergij 
je, da se izogibamo aler-
genu, ki nam povzroča 

nevšečnosti, vendar vemo, da 
se je cvetnemu prahu v zraku 
nemogoče popolnoma izogni-

ti. Simptome si lahko lajšamo z 
zdravili in pripomočki brez re-
cepta, ki so na voljo v lekarnah. 
Z izotoničnimi (fiziološkimi) 
pršili in kapljicami izpiramo 
nos in oči ter tako odstranju-

jemo alergene ter vlažimo in 
negujemo izpostavljeno sluz- 
nico. Antihistaminiki v obliki 
tablet zmanjšajo alergijski od-
ziv v telesu in ublažijo simp-
tome alergije, kot so srbečica 
in kihanje. Za odmaševanje 
nosu se uporabljajo nosni de-
kongestivi v obliki kapljic ali 
pršil. Ta zdravila skrčijo krv-
ne žile nosne sluznice ter tako 
zmanjšajo njeno nabreklost in 
izločanje sluzi, s tem pa olajša-
jo dihanje skozi nos. Uporaba 
nosnih dekongestivov je pri-
poročljiva največ 5 do 7 dni, 
saj imajo pri čezmerni uporabi 
ravno obraten učinek od žele-
nega. Pojavi se lahko t. i. medi-
kamentozni rinitis, pri čemer 
gre za kronično zamašen nos 
in okvarjeno nosno sluznico. 

Ob dlje časa vztrajajočih 
ali hujših problemih so zato 
na voljo zdravila na recept.  
Najpogosteje predpisana so 
nosna pršila iz skupine kor-
tikosteroidov, ki delujejo lo-
kalno protivnetno, saj zavi-
rajo sproščanje mediatorjev 
alergijske reakcije. Njihov 
poln učinek se pojavi šele po 
nekaj dnevih redne uporabe, 
vendar so dokazano varna 
in primerna tudi za daljše 
zdravljenje.

Ne pozabite na druge splo-
šne ukrepe za zmanjšanje sti-
ka z alergeni, kot so čim manj 
pogosto in kratkotrajno zrače-
nje stanovanja ter redno pre-
oblačenje in prhanje vsakič, ko 
se vrnete s sprehoda, ki naj bo 
med dežjem ali po njem. Poleg 
vremena spremljajte še kole-
dar cvetenja, ki ga lahko dobi-
te v Lekarni Ig. 

Bodite pozorni in ne zapos-
tavljajte znakov alergijskega 
rinitisa, saj lahko nezdravlje-
ni simptomi  vodijo v astmo. 
Naj bodo pomladni dnevi čim 
bolj brezskrbni in polni uži-
vanja. 

  Eva Koren, mag. farm., 
Lekarna Ig

GONG ZVOČNA KOPEL
nedelja, 18. 3. 2018, 

ob 18.00 RTC Zapotok
Izvajalka Maja Kristan, učenka Dona Conreauxa, ki 
nas bo na kopel pripravila z razgibalnimi vajami.
S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejo, po želji 
vodo v steklenici ali kristale, da boste lahko vibraci-
jo gongov skozi meditacijo ujeli in jo odnesli s seboj 
domov.
Prijave so obvezne, najpozneje do sobote, 17. 3. 2018, 
na GSM 041/612 891 Maji ali 041/222 312 Darji.
Primerno za vse starosti in vse nazore!
Kopel ni nadomestilo za posege tradicionalne medici-
ne in zdravilstva, je pa pot uglaševanja s svetom znot-
raj in zunaj nas.
Kopel bo izvedena ob zadostnem številu prijav.

PROSTOVOLJNI PRISPEVEK
Društvo Zapotok,  
Sekcija za zdravo življenje

Nadležni seneni nahod
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Vabimo vas na glasbeno mašo Pesmi tisočerih zvo-
nov, ki že 30 let oznanja, da je evharistija življenje in 
življenje evharistija. Ustvarjalci glasbe, ki prihajajo 

iz vse Slovenije, so hkrati tudi avtorji pesmi, ki jih 
bodo zapeli z nami.

Glasbena maša

PESMI TISOČERIH  
ZVONOV

bo v nedeljo, 15. 4. 2018, ob 10. uri
v župnijski cerkvi na Igu.

Lepo vabljeni, da zapojete  
z nami Bogu v čast.

Župnija Ig

6. občni zbor Župnijske Karitas Ig
Člani župnijske Karitas Ig (ŽK Ig) smo se sestali na 6. rednem občnem zboru v petek,  
16. 2. 2018, kjer smo sprejeli poročilo o delu in finančno poročilo ŽK Ig v letu 2017 ter 
plan dela in finančni plan za leto 2018. Naša ŽK pomaga ljudem v stiski iz župnij Ig, Golo  
in Tomišelj. V letu 2017 je 17 rednih prostovoljcev in 22 občasnih prostovoljcev opravilo 
1.074 ur prostovoljnega dela. 

V letu 2017 smo razdelili 3.675 kg EU-hrane (bela moka, riž, 
polžki, špageti, fižol, pelati, mleko in olje) ter 1.175 kg raz-
ličnih artiklov hrane in higienskih pripomočkov, ki smo 

jih prejeli od Škofijske Karitas Ljubljana. Zbrali in razdelili 376 kg 
hrane in higienskih pripomočkov, ki jih darujete v voziček, name-
ščen v trgovini Spar – Mesarstvo Blatnik, na Igu ter v postnem in 
adventnem času v cerkvi. Razdelili smo še za 2.890,10 € vrednos-
ti hrane in higienskih pripomočkov, ki smo jo kupili z zbranimi 
sredstvi. Zbrali in razdelili smo 122 kg rabljenih oblačil ter še ne-
kaj druge opreme in igrač. V sodelovanju s Škofijsko Karitas Lju-
bljana smo pri plačilu položnic pomagali 19 osebam, s šolskimi 
potrebščinami in plačilu položnic za šolo 14 otrokom, pri nakupu 
kurjave pa 11 družinam. Število vseh oseb, ki smo jim pomagali v 
letu 2017 v kakršnikoli obliki, je bilo 149.

Organizirali smo družabno srečanje za starejše. Za veliko-
nočne in božične praznike smo obiskali starejše v domovih za 
starejše in doma ter jih obdarili z nekaj dobrotami. 

Hvala vsem rednim in občasnim prostovoljcem ŽK. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sofinancerjem in donatorjem, 

ki z nami lajšajo stiske ljudi. Zahvala tudi vsem, ki ob smrti 
pokojnikov darujete svoj dar za potrebe naše ŽK. 

  Ana Podržaj, 
tajnica ŽK Ig

zahvala dobrotnikom
Iskrena hvala vsem, ki ste ob smrti pokojne Frančiške (Fani) 

Zdravje z Iga svoj dar namenili za potrebe Župnijske Karitas Ig.

  Župnijska Karitas Ig

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Uradne ure karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure  

vsak drugi petek v mesecu od 17. do 18. ure  
v učilnici župnišča.

Transakcijski račun župnijske Karitas Ig,   
na katerega lahko prispevate svoj dar  

za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).

Likovna skupina

vabi otroke (od 10 in 15 let starosti) na delavnice

SLIKANJA IN 
USTVARJANJA V AKVARELU

Izvedli bomo štiri srečanja, in sicer ob četrtkih:  
15., 22., 29. marec 2018 in 5. april 2018  

v Medgeneracijskem centru na Igu od 15.00 do 17.00 ure. 

 Otroci prinesejo s sabo zaščitno kartonsko podlago, akva-
relni papir, ozek in širok akvarelni čopič, svinčnik, radirko, 

mehko krpo, lonček za vodo, vodene ali akvarelne barve.

Prijave sprejemamo do 13. marca 2018 na elektronski 
naslov info@dfg.si ali GSM: 031/352-791. 

Delavnica je brezplačna in bo izvedena,  
če bodo prijavljeni vsaj trije otroci.

Vodila jo bo Zdenka Vinšek.

Vabljeni!
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Športni ples

Na DP v standardnih plesih kar dva 
najvišja naslova na Ig
Vsi najboljši slovenski plesni pari so se konec januarja pomerili na letošnjem prvem državnem 
prvenstvu v standardnih plesih, ki ga je gostil Lenart. Vse kategorije so bile številčnejše kot 
v preteklih letih, izredno lepe pare, ples in usklajenost pa sta pozdravila tudi polna športna 
dvorana in odlično vzdušje. 

Med mlajšimi mladinci 
si je prvo mesto in na-
slov državnega prvaka 

za leto 2018 priplesal Enej Eržen 
s soplesalko Taro Por. Enej je 
učenec 7. razreda OŠ Ig. Ples tre-
nira že 6 let. Zadnji dve leti tre-
nira v plesnem klubu Diamant v 
Ljubljani tri do štiri ure dnevno, 
vsak dan.  V preteklosti je že os-
vojil državna prvenstva v mlaj-
ših kategorijah tako v standar-
dnih plesih, latinskoameriških 
in tudi v najtežji kategoriji – v 
kombinaciji desetih plesov. 

Iz istega kluba pa je zmago 
v najštevilčnejši kategoriji sta-
rejših mladincev dosegla Pina 
Eržen s soplesalcem Janom 
Hafnerjem. Pina je dijakinja 
3. letnika Gimnazije Ledina in 
bivša učenka OŠ Ig. Suvereno 
s samimi prvimi mesti v vseh 
petih plesih sta osvojila naslov 
državnih prvakov, ki je tudi 
odskočna deska za nastop na 
evropskih in svetovnih prven-
stvih za leto 2018. Pina in Jan 
sta tako osvojila že šest naslo-
vov državnih prvakov odkar 
plešeta skupaj. 

Pina in Enej Eržen se redno 
udeležujeta domačih in medna-
rodnih tekem in tudi v medna-
rodni konkurenci imata zavidlji-
ve uspehe. Oba plesna para že 
čakajo naslednje tekme. Konec 
februarja Pina in Jan potujeta 
na evropsko prvenstvo latin-
skoameriških plesov v Rusijo v 
Soči, že 4. marca pa vse sloven-
ske plesne pare čaka državno 
prvenstvo v latinskoameriških 
plesih v Ivančni Gorici. Tudi 

na tem prvenstvu oba domača 
plesna para pričakujeta visoke 
uvrstitve. Seveda vljudno va-
bljeni na prvenstvo in pomoč 
pri navijanju. Več o prvenstvu 
na www.plesna-zveza.si.

Ples postaja popularen, k če-
mur je močno pripomogla tele-
vizijska oddaja Zvezde plešejo. 
V kratkem se bo začela druga 
sezona oddaje s svežimi znani-
mi osebnostmi, ki bodo lahko v 
paru s profesionalnimi plesalci 

spoznale ta čudovit in naporen 
šport. 

Če pa si tudi vi želite spozna-
ti ples (ali vaši otroci), vabljeni 
v plesni klub Diamant www.di-
amantdance.si v BTC v Ljublja-
ni, kjer vam najboljši trenerji in 
vrhunski plesalci iz vsega sveta 
to z veseljem približajo. 

   Lukaš Mušinka

  Marko Mesec

Enej Eržen in Tara Por – državna prvaka v standardnih plesih med mlajšimi mladinci

Para in njun trener Alexey 
Galchun

Pina Eržen in 
Jan Hafner med 
nastopom
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Pospešeno ekipno in hitropotezno posamično in 
ekipno DP Slovenije za člane in članice 2018 
Lara Janželj je postala članska prvakinja Slovenije v hitropoteznem šahu in podprvakinja v pospešenem šahu.

V času letošnjega pustovanja in 
pustnih karnevalov so se šahisti 
pomerili na državnem prvenstvu v 

pospešenem in hitropoteznem šahu. Tek-
movanja so potekala od petka, 9. februarja 
do nedelje, 11. februarja na Otočcu. 

Prvi dan je potekalo ekipno tekmovanje 
v pospešenem šahu, kjer je v članski kon-
kurenci nastopil Šahovski klub Ig. Med 13 
ekipami smo osvojili nehvaležno četrto 
mesto, zmagal je ŽŠK Maribor.

Drugi dan je potekalo prvenstvo v 
pospešenem šahu v konkurenci članov 
in članic. ŠK Ig je imel eno predstavni-
co, Laro Janželj. Nastopilo je 16 igralk, 
ki so odigrale 9 kol, zmagala je Barba-
ra Skuhala iz ŠD Radenska Pomgrad 
in naša Lara Janželj je osvojila srebrno 
medaljo.

V nedeljo so se dopoldne najprej pome-
rile ekipe v hitropoteznem šahu – ponov-
no ločeno v moški in ženski konkurenci. 
ŠK Ig se je boril v moški konkurenci in je 
med 17 ekipami po 9 kolih delil 2. mesto 
z enakim številom točk kot ŽŠK Maribor 
in Krka Novo mesto, vendar je po novem 
nam neznanem dodatnem kriteriju osvojil 
četrto mesto. Razočaranje je bilo veliko, 
saj bi po do sedaj veljavnem načinu upo-
števanja dodatnih kriterijev osvojili bro-
nasto medaljo. V tej konkurenci je zmaga-
la ekipa ŠD Radenska Pomgrad. 

Popoldan je potekalo hitropotezno 
posamično DP Slovenije za člane in čla-
nice. Nastopala sta dva člana ŠK Ig (Tim 
Janželj in Adrijan Rožič) in članica Lara 
Janželj. Tim je v dopoldanskem ekipnem 
delu odlično igral na prvi deski ekipe in 
dosegel 8 točk od 9 možnih. Popoldne mu 
v posamični konkurenci ni šlo gladko in 
je na koncu osvojil 6. mesto s 7 točkami iz 
11 kol, kar je odličen rezultat. Meni ni šlo 
dobro in nekaj partij sem izgubil zaradi iz-
teka časa. Tako sem osvojil 39. mesto, kar 
pomeni, da smo starejši igralci prepočasni 
za hiter tempo igranja. 

Mnogo bolje je šlo Lari, ki je ves tek-
movanja vodila in na koncu osvojila zlato 
medaljo s pol točke prednosti pred drugo-

uvrščeno Barbaro Skuhala. Nastopilo je 22 
igralk in 56 igralcev. 

Lara Janželj si je poleg medalje za prvo 
mesto prislužila tudi udeležbo na pospe-
šenem in hitropoteznem Evropskem pr-
venstvu 2018, ki bo konec marca v Gruziji. 

 Adrijan Rožič, 
predsednik ŠK Ig

Ekipno pospešeno DP članov 2018, Otočec, 9.–10. 2. 2018
1. ŽŠK Maribor 13 128.0 20.5 112.5
2. ŠD Radenska-Pomgrad 11 110.8 19.5 106.5
3. ŠD KRKA 1 Novo mesto 10 123.5 17.0 117.0
4. ŠK Ig 8 106.3 17.5 110.5

4. ŠK Ig 2347.0 8 106.3 17.5 110.5
1. Janželj, Tim 2297 2438 + 7. 3 + 2. 1 + 9. 1 – 3. 1 = 6. 1 + 11. 2 = 1. 1  5.0/7   0.31
2. Jelen, Igor 2324 2383 + 7. 4 = 2. 2 + 9. 2 - 3. 2 + 6. 2 + 11. 3 – 1. 2  4.5/7  – 0.41
3. Rožič, Samo 2191 2307 – 7. 6 – 2. 3 + 9. 3 + 3. 3 + 6. 4 + 11. 4 = 1. 3  4.5/7  – 0.33
5. Rožič, Adrijan 2033 2050 – 7. 8 – 2. 4 + 9. 4 + 3. 4 = 6. 5 = 11. 5 = 1. 4  3.5/7   0.41

Ekipno hitropotezno DP članov 2018, Otočec, 11.–12. 2. 2018
1. ŠD Radenska-Pomgrad 14 192.0 25.5 176.5
2. ŽŠK Maribor 13 224.0 24.0 179.5
3. ŠD KRKA 1 Novo mesto 13 172.5 22.0 186.0
4. ŠK Ig 13 170.5 23.0 177.5

4. ŠK Ig 2347.0 13 170.5 23.0 177.5
1. Janželj, Tim 2438 + 13. 1 = 5. 1 + 3. 1 + 16. 1 + 10. 1 + 1. 1 = 2. 1 + 8. 1 + 15. 1  8.0/9   2.07
2. Jelen, Igor 2383 + 13. 2 – 5. 2 – 3. 2 +16. 3 + 10. 2 + 1. 2 - 2. 2 = 8. 2 – 15. 2  4.5/9  –1.40
3. Rožič, Samo 2307 + 13. 3 = 5. 3 + 3. 3 =16. 4 – 10. 3 – 1. 3 = 2. 3 + 8. 3 +15. 3  5.5/9  -0.09
4. Janželj, Lara 2260 +13. 5 - 5. 4 - 3. 4 +16. 5 +10. 4 = 1. 4 = 2. 4 - 8. 5 +15. 5  5.0/9  -0.49

V sredini Lara Janželj (ŠK Ig) s pokalom 
za prvo mesto na hitropoteznem DP članic 
2018

Ekipa ŠK Ig na ekipnem DP članov 2018 
(od leve): Tim Janželj, Igor Jelen, Samo 
Rožič in Lara Janželj

Občina Ig
Sprejemna  
pisarna

Uradne ure  
sprejemne pisarne:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:   od 8. do 12. ure in  

od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure

V sprejemni pisarni so vam 
na voljo splošne informaci-
je, obrazci vlog in navodila 
za njihovo izpolnjevanje ter 
informacije o predpisanih 
prilogah. 

Telefon: 01/280-23-00.
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Medalje na svetovnem prvenstvu v 
tradicionalnem karateju

Lovro Kramberger se je kot 
član reprezentance Slo-
venske zveze tradicional-

nega karateja (SZTK) udeležil 2. 
UWK svetovnega prvenstva, ki 
je potekalo decembra minulega 
leta v Italiji. Organizacija UWK 
(United World Karate) je orga-
nizacija, ki pod svojim okriljem 
združuje vse športne pojavne 
oblike karateja: športne disci-
pline po tradicionalnih pravilih, 
olimpijskih pravilih in kontak-
tni karate. Reprezentanca je bila 
zelo uspešna, saj je osvojila sku-
paj 30 medalj, kar jo je postavilo 
na tretje mesto med državami v 
tradicionalnem karateju.

Tudi Lovro se je na tekmo-
vanju dobro izkazal, saj se je 
domov vrnil s štirimi medalja-
mi. Posamezno je osvojil drugo 
mesto v kategoriji fuku-go ter 
tretje mesto v kumiteju (pros-
ta borba) in kati (prikaz dolo-
čenih elementov). V ekipnem 
delu, v kategoriji kata ekipno, je 
še z dvema drugima reprezen-
tantoma osvojil prvo mesto. Z 
dobrimi rezultati Lovro kaže in 
potrjuje, da se razvija v vse bolj-
šega športnika. Čestitke vsem!

Konec decembra smo imeli 
v klubu zaključno klubsko dru-
ženje in podelitev priznanja za 
Naj športnika kluba v letu 2017. 

Ponovno je to postal Lovro 
Kramberger, sledila sta mu Nik 
Nedelko in Naser Batić. Čestit-
ke!

V začetku leta 2018 je čas 
za tehnično izpopolnjevanje in 
napredovanje po pasovih, saj 
smo imeli v začetku meseca fe-
bruarja izpite za šolske pasove. 
Kako so se člani Karate-do klu-
ba Ig Shotokan na izpitih izka-
zali, boste izvedeli v naslednji 
številki Mostiščarja.

O rezultatih na osta-
lih tekmovanjih v mese-
cu decembru preberite na  
www.karateig.com.

Karate pozdrav, OSS!

 

 Matej Kabaj, 
glavni trener Karate-do 

kluba Ig Shotokan

  SZTK in Karate Ig

Naj športniki kluba v letu 2017Lovro na stopničkah v Italiji

Gobarsko mikološko društvo Ig

obvešča člane in občane, da so uradne ure 
društva vsak torek od 19. do 20. ure v prostorih 

društva na Ljubljanski cesti 2 na Igu (stari 
gasilski dom).

Vzorce gob, ki jih ne poznate, lahko prinesete s 
seboj in skupaj jih bomo določili.

Dobrodošli.

Gobarsko mikološko društvo Ig
vabi vse člane in občane na

STROKOVNO PREDAVANJE
SPOZNAVANJE GOB

v petek, 30. marca 2018, ob 19. uri  
v dvorani Centra Ig.

Predavala bo vrhunska strokovnjakinja in 
determinatorka Majda Ujčič.

    Dobrodošli!

 oBVESTILA ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

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

Zaposlim voznika C- in E-kategorije na kiper kamionu.  
Zaželene izkušnje. 041/643-808

Prodam gozd 0,7 ha, katastrska občina Vrbljene, cena 0,65 €/m2. 
Informacije: 051/649-608

Nudim dnevno varstvo otrok (starosti 1−3 leta) na svojem 
domu na Igu. Za več informacij sem dosegljiva na številki 
041/828-183.

nštalacije 
zidor

Izidor Bratina
Brest 62, 1292 Ig
T: 041/481-779
E: izi.bratina@gmail.com

• Plinske inštalacije  
• Vodovodne inštalacije 
• Centralno ogrevanje 
• Centralne peči
• Talno gretje

Primož Fičur in Marjana Šmigoc
22. marec ob 17.00 

Vabimo vas na likovno delavnico unikatne po-
slikave ptičjih gnezdilnic za naš ali vaš domači 

sadovnjak. Delavnica je namenjena staršem 
z otroki in ostalim odraslim, izvajala se bo v 

prostorih CUDV Draga.

Prijave v knjižnici Ig, na  
01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

Revija pevskih zborov Občine Ig
Spoštovane zborovodkinje, zborovodje, pevke in pevci,
ponovno vas vabimo k sodelovanju, da sooblikujemo 
že tradicionalno Revijo pevskih zborov Občine Ig, kjer 
se zbori srečajo ter prikažejo svojo ustvarjalnost in de-
javnost skozi vse leto. Letošnji termin revije je sobota, 
14. april 2018.

Vaše prijavnice pričakujemo  
do ponedeljka, 26. marca 2018,  

na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig,  
e-pošta: marica.zupan@obcina-ig.si. 

Vse dodatne informacije na tel. 01/28-02-318.
Želimo vam uspešne priprave in veselimo se vašega 
sodelovanja.

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

GRBI SLOVENSKIH OBČIN
• marec 2018 • št. 135, leto 22 • 2,69 € •

Je eno najlepših alpskih letovišč, 
znano po blagem, zdravilnem 
podnebju in termalni jezerski 
vodi. Glavna gospodarska dejav-
nost občine je turizem z bogato 
razvito turistično ponudbo.
Površina: 72,3 km² 
Število prebivalcev: 7980
Gostota prebivalcev: 110

SK_135_-_001_100.indd   1 23.2.2018   12:01:16

NOVO!
VSAKO DRUGO SOBOTO!

KRIŽANKE
UGANKE

SUDOKUJI
OSMEROSMERKE 
DRUGA ZABAVNA 

VSEBINA

Ugankarska popestritev za vroče dni!
EUR

1,59

700 € 
v denarnih nagradah 
in še mnogo privlačnih 
blagovnih nagrad

KORPUSKUL – splošni izraz za osnovni delec v fiziki, MIX, Tom – predvojni ameriški igralec in režiser vesternov, OKIČ, Fani – naša 
pisateljica in raziskovalka človeških prakultur, ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
HIAT - premor v izgovoru dveh samoglasnikov iste besede, zev, LIKOPEN - naravno rdeče barvilo v paradižniku, ki ima antioksidativno 
funkcijo, URNAUT, Tine - naš odbojkar, kapetan državne reprezentance
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To ni slovo.
Je le pozdrav.
Saj kar lepo je,
nikdar ne mine,
ker nam v srcu pusti
drage spomine.

Z A H V A L A
23. 1. 2018 nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

FRANC PERŠIČ, dipl. vet.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše ter ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvala tudi gasilcem PGD Ig za hitro ukrepanje, Društvu upokojencev 
Ig za poslovilne besede, gospodu župniku, gospe Silvi Dolinšek in 
pogrebnemu zavodu Vrhovec.

Vsi njegovi

Življenje – to niso dnevi, 
ki so minili, temveč dnevi, 
ki smo si jih zapomnili. 
(P. A. Pavlenko) 

Z A H V A L A
V 92. letu nas je zapustila draga mama,  
babica in prababica 

ANTONIJA AVANCO,
rojena Tegelj 

15. 2. 1926–1. 2. 2018  
Iskrena zahvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, 
svete maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Zahvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi poslovilne slovesnosti. 

Vsi njeni

Prišla bo pomlad, prišlo bo poletje, 
zamenjalo se bo vse, 
a ti v našem objemu 
nikoli več ne. 

Z A H V A L A
V 80. letu nas je 26. 1. 2018 zapustila naša  
babica, prababica, tašča in sestra

AGICA SCHWARZ
9. 4. 1938−26. 1. 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, nekdanjim 
sodelavcem, vaščanom in vsem, ki ste se prišli poslovit od nje na 
njeni zadnji poti ter ste darovali cvetje, sveče in svete maše. Iskreno se 
zahvaljujemo tudi gospodu župniku Janezu Avseniku za obred, gospe 
Dolinšek za pripravo vežice ter pogrebnim storitvam Vrhovec. 

Družini Schwarz in Kovačič

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,
šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

Z A H V A L A
V 85. letu naju je zapustila najina draga  
in dobra žena in mama

FRANČIŠKA KOBAL
Od nje smo se poslovili 15. februarja 2018 na ižanskem pokopališču.
Ob tej boleči izgubi se iskreno zahvaljujeva za vsestransko podporo 
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom − vsem, ki ste bili del 
njenega življenja, jo imeli radi ter jo spoštovali.

Hvala, da nama stojite ob strani, hvala za vse tolažilne besede, izrečena 
sožalja, za vsak stisk roke in topel objem.

Zahvaljujeva se Pogrebnemu zavodu Vrhovec, gospe Silvi Dolinšek, 
govornici Marjeti, pevcem in trobentaču za opravljen pogrebni obred.
Posebej se zahvaljujeva balinarkam in balinarjem Društva upokojencev 
Ig za posebno pozornost ob zadnjem slovesu.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem bo ostala v 
lepem spominu.

Alojzij in Bojan Kobal 

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

− uredimo vso potrebno 
dokumentacijo

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

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

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

− pevci, nosači, trobenta, 
kitara, govornik

− izpust goloba 
− venci, žalno cvetje,  

sveče z dostavo
− urejanje grobov
− prevozi v pogrebnem 

spremstvu
− postavitev mrliškega odra

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

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

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

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  
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Turistično društvo Krim, Občina Ig in Čebelarsko društvo Ig

vabijo na ogled

RAZSTAVE PIRHOV, VELIKONOČNIH JEDI, 
ČEBELARSKEGA ORODJA IN PRIPOMOČKOV.

Razstava bo letos potekala v soboto, 24. marca 2018, od 16. do 20. ure, in
na cvetno nedeljo – 25. marca 2018 od 13. do 19. ure

v dvorani gasilskega doma Vrbljene-Strahomer.

Generalna skupščina OZN je razglasila 20. maj za svetovni dan čebel. Slovenijo so pri prizadevanjih 
za razglasitev podprle vse članice OZN, 115 držav je tudi sopodpisalo resolucijo o razglasitvi 

svetovnega dneva čebel. V našem društvu odločili, da bomo zato letošnjo razstavo pripravili v 
sodelovanju s čebelarji, in tako bo poleg že tradicionalnih velikonočnih jedi razstava posvečena tudi 

čebelam in čebelarjem.
Kot vsako leto bo tudi letos prikaz izdelovanja butaric  

in še kakšno presenečenje.
Vzemite si urico časa in pridite na ogled naše razstave.

Vsi prav lepo vabljeni!

VELIKONOČNA  
USTVARJALNICA

četrtek, 29. marec 2018
ob 17.00, RTC Zapotok
Na ustvarjalnici bomo:
•	barvali	pirhe	v	naravnih	barvah
•	izdelovali	velikonočne	okraske

•	otroci	bodo	ustvarjali	svoja	velikonočna	jajčka

Priskrbeli bomo domača jajca.

Prostovoljni prispevki zaželeni.
Informacije na tel.: 031/652 254.

      
Društvo Zapotok

Sekcija za zdravo življenje

S V E T   Z D R AV I L N I H   R A S T L I N

10. ČEMAŽEV POHOD
sobota, 7. april 2018,

ob 9.00, RTC Zapotok.
Do Ščurkov pod Turjakom se bomo peljali z avtomobili. 

Po slabi uri hoje ob potočku bomo prispeli v Ščurkov 
graben, kjer nas bo pričakala zelena zdravilna rastlina.

Kaj potrebujemo:
obvezno košarico/papirnato vrečko/ 

bombažno vrečko za nabiranje.
Pohod je primeren tudi za otroke v spremstvu staršev.
Ob povratku v RTC Zapotok bomo pripravili različne 

namaze s čemažem.
Prostovoljni prispevki zaželeni. 
Informacije na tel.: 041/222 312.

Vabljeni v svet zdravilnih rastlin!

      
Društvo Zapotok

Sekcija za zdravo življenje



30 Mostiščar 02 | Marec 2018

 VABILA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Spoštovani krajani vasi pod Mokrcem!

Vljudno vabljeni na

SLOVESNOST OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 
PODMOKRŠKIH VASI,

sobota, 17. marec ob 17.00, kulturna dvorana Golo.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
otroci Vrtca Ig – enota Hribček z Golega, učenci POŠ Golo, učenci Svobodne šole Kurešček,

ŽPZ KD Mokrc – Žene in dekleta dveh vasi in glasbeni duet Doroteja in Katarina Korpič.

Slavnostni govornik na prireditvi:  
Zlatko Usenik, predsednik SVS Zapotok

SVS-ji in društva podmokrških vasi

10. marca 2018,  
ob 19. uri 
v dvorani Centra Ig.
Zborovodja:  
Mirko Merzel
Gostje:  
Mladi ižanski glasbeniki
in Martinov otroški zbor Ig

Vabljeni

vabi na

KONCERT
MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 

IG

Premiera komedije

TRIJE  
VAŠKI  

SVETNIKI
Režiser: Janez Cimperman

KD Mokrc vabi na premiero komedije,  
ki bo 23. 3. 2018 ob 19.30  
v Kulturni dvorani Golo.

Rezervacija kart: lily.mavec@gmail.com
Predprodaja kart: 22. 3. 2018, 17.00−18.00  

v lokalu Jager na Golem 
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IZNOS POSMRTNIH OSTANKOV ŽRTEV 
REVOLUCIONARNEGA NASILJA IZ 

KRIMSKE JAME

Spoštovani ljubitelji zgodovine in Ljubljanskega barja!

Vabimo vas na tretje letošnje predavanje  
iz serije Barje, ali te poznam:

V deželI      kolIščarjeV

Predavanje bo 
v sredo, 21. marca 2018, ob 19.00 

v dvorani Centra Ig (Banija 4).

Vabljeni!

Predavatelja: dr. Anton Velušček in Martina Kocmur

Ob predavanju bo na ogled razstava Vsako noč je požrla koga iz naših krajev 
avtorjev dr. Antona Veluščka, Damjana Debevca, dr. Andreja Mihevca,  

mag. Staneta Okoliša, dr. Uroša Koširja in Martine Kocmur.

MAREC
sobota, 10. marec, ob 19. uri, 
Dvorana Centra Ig

Koncert Moškega pevskega 
zbora Ig
Društvo Fran Govekar Ig

petek, 16. marec, ob 16. uri, 
Brest 35a

Prikaz spomladanske oskrbe in 
obrezovanja sadnega drevja
ČD Ig

petek, 16. marec, ob 19.30, 
Športna dvorana Ig

Proslava ob občinskem prazniku
Občina Ig

sobota, 17. marec, ob 17. uri, 
Kulturna dvorana Golo

Krajevni praznik podmokrških 
vasi
SVS-ji in društva podmokrških 
vasi

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

Gong zvočna kopel
Društvo Zapotok

ponedeljek, 19. marec, ob 
17. uri, Dvorana Centra Ig

Premiera lutkovne predstave 
Čebelica leti po pomoč
Društvo Fran Govekar Ig

ponedeljek, 19.marec, ob 
17.30, Dvorana Centra Ig

Premiera predstave  
Mamici se je pokvarila ura
Društvo Fran Govekar Ig

ponedeljek, 19. marec, ob 
19. uri, Dvorana Centra Ig

89. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 21. marec, ob 19. uri, 
Knjižnica Ig

Potopisno predavanje  
S kolesom po ZDA 
MKL − Knjižnica Ig

sreda, 21. marec, ob 19. uri, 
Dvorana Centra Ig

Predavanje iz serije  
Barje, ali te poznam
Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 22. marec, ob 17. 
uri, CUDV Draga

Likovna delavnica Ptičje hišice
MKL − Knjižnica Ig

petek, 23. marec, ob 19.30, 
Kulturna dvorana Golo

Premiera komedije  
Trije vaški svetniki
KD Mokrc

sobota, 24. marec, 16.−20. 
ure in nedelja, 25. marec, 
13.−19. ure, Dvorana PDG 
Vrbljene-Strahomer

Razstava pirhov, velikonočnih 
jedi, čebelarskega orodja in 
pripomočkov
TD Krim 

sreda, 28. marec, ob 19. uri, 
Kulturna dvorana Golo

Seminar na Golem:  
gost József Varga 
TD Kurešček

četrtek, 29. marec, ob 17. 
uri, RTC Zapotok

Velikonočna ustvarjalnica
Društvo Zapotok

petek, 30. marec, ob 19. uri, 
Dvorana Centra Ig

Strokovno predavanje 
Spoznavanje gob
Gobarsko mikološko društvo Ig

APRIL
sreda, 4. april, ob 20. uri, 
Gostilna Hram

Odprtje razstave slik
Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 5. april, ob 17. uri, 
CUDV Draga

Ustvarjalna delavnica  
Čarovnije iz stekla
MKL − Knjižnica Ig

petek, 6. april, ob 19.30, 
Kulturna dvorana Golo

Premiera komedije Dohodnina
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 7. april, ob 9. uri, 
RTC Zapotok

10. Čemažev pohod
Društvo Zapotok

sobota, 14. april Revija pevskih zborov občine Ig
Občina Ig

Ustvarjalna delavnica s fuzijo stekla 

Čarovnije iz stekla – 
unikatni desertni krožnik

Mitjan Brajdič in Marjana Šmigoc
5. april 17.00

Na delavnici  bomo iz odpadnih kosov stekla 
in tehniko fuzije izdelali unikaten desertni 

krožnik. Delavnica bo potekala v CUDV Draga. 
Število mest je omejeno. Prijave v knjižnici Ig, 

na 01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

 VABILA /////////////////////////////////////////  koLEDAR PRIREDITEV /////////////////



Vabimo vas na slavnostno prireditev 
s podelitvijo priznanj, ki bo 

v petek, 16. marca 2018, ob 19.30  
v Športni dvorani Ig

Občinski 
praznik

Nastopajoči:
otroci Vrtca ig, učenci Osnovne šole ig,

Ženski pevski zbor perunike.

Gostje večera:

priFarski MUzikanTi


