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Koledar prireditev
sobota, 15. junij, ob 9. uri pred RTC Zapotok Vaški semenj Vas za nas (eko tržnica) Društvo Zapotok

sobota, 15. junij, ob 9. uri, Dom borcev in mladine, Zapotok Tekmovanje za pokal Hribovski golaž TD Kurešček

sobota, 15. junij, ob 10. uri, Dom borcev in mladine, Zapotok Otroška ustvarjalna delavnica TD Kurešček

ponedeljek, 17. junij, ob 19. uri, Knjižnica Ig 41. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig

torek, 18. junij, ob 20. uri, Mladinski dom Ig Predavanje Kako okrepiti zdravje in s tem izboljšati življenje Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 20. junij, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ustvarjalna detektivska delavnica Dajmo jim vetra MKL − Knjižnica Ig

sobota, 22. junij, start ob 7. uri, Iški vintgar 10. pohod po mejah Občine Ig Društvo Fran Govekar Ig, PD Krim

sobota, 22. junij, ob 9. uri, zbor pri pošti na Igu Ogled barjanskih oken Društvo Fran Govekar Ig 

sobota, 22. junij, ob 20. uri, Iška vas (Na Produ) Lovska veselica LD Ig

torek, 25. junij, ob 9. uri, ž. c. v Tomišlju Maša in kulturni program ob dnevu državnosti Župnija Tomišelj

torek, 25. junij, ob 12. uri, Petelinove doline Proslava ob dnevu državnosti Društvo Odmev Mokrca

sreda, 26. junij, ob 20. uri, Mladinski dom Ig Identiteta − Ižanska kolišča na Unescovem seznamu svet. dediščine  Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 27. junij, ob 20. uri, Mladinski dom Ig Predavanje in otvoritev razstave o Minki Govekar Društvo Fran Govekar Ig

petek, 28. junij, ob 17. uri, pred RTC Zapotok Turnir v balinanju Društvo Zapotok

sobota, 6. julij, ob 18. uri, gasilski dom Ig Gasilska veselica in parada PGD Ig

sobota, 13. julij, ob 9. uri, lovski dom pri Velikem ribniku Voden pohod po gozdni učni poti Draga PD Krim

nedelja, 21. julij, ob 14. uri, hipodrom Vrbljene Konjeniška prireditev KD Krim

9. − 11. avgust, Ljubljansko barje Koliščarski tabor za otroke Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 17. avgust, od 10. do 18. ure 6. Koliščarski dan Društvo Fran Govekar Ig

ponedeljek, 19. avgust, ob 18. uri, Knjižnica Ig Odprtje likovne razstave Likovno društvo Rajko Slapernik 

sobota, 31. avgust, ob 18. uri, hipodrom Vrbljene 13. srečanje harmonikarjev Podkrimka 2013 TD Krim
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MosTIščaR je URaDNo gLasILo občINe Ig
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 14. junij 2013

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

E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si Katja Ivanuš, Maruša Švigelj,
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan,  

Anton Krnc, Stanislav Ostanek, Franc Toni 
Andreja Zdravje

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

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

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

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

Dragi bralci in bralke!
Pred nami je prvi poletni mesec, ko nas veliko že razmišlja o poletnih 

počitnicah, za nekatere pa bo to poletje precej delavno. Nadaljuje se 
gradnja vrtca, o njej vas sproti obveščamo tudi v Mostiščarju, poleti pa 
bodo obnavljali ljubljanski del Ižanke, kar bo zaradi popolne zapore 
spremenilo naše poti v Ljubljano. Počasi se navajamo na nov režim 
odvoza smeti, nekaj napotkov, kako ravnati z odpadki, nam priporočajo 
iz Snage. 

Dobre novice prihajajo s hribovskega dela, saj so v akciji Hribci za 
otroška igrala zbrali potrebno vsoto denarja za ureditev štirih otroških 
igrišč. Turistično društvo Kurešček piše o uspešno izvedenem bolšjem 
sejmu ter napoveduje svoje poletne in jesenske dogodke. V rubriki 
Kultura se predstavlja likovno društvo, ki je svoj navdih za ustvarjanje 
našlo na ižanskem koncu, harmonikarji pa ne spreglejte vabila k sodelo-
vanju na Podkrimki, ki bo letos zadnji dan avgusta. 

Zelo uspešni so bili letos naši kosci in grabljice na tekmovanju za 
pokal Ljubljanskega barja, ki je letos potekalo v občini Log-Dragomer. 
Več o tem v rubriki Turizem, kjer najdete tudi potopis z letošnjega 

Pohoda po Ljubljanskem barju, ki je potekal ob reki Iški. Pestre so šport- 
ne strani, kjer pišemo o tekačih, šoli zdravja, ki je praznovala tretje leto 
delovanja, ter o mladih plezalcih in karateistih. 

Mostiščar se do septembra poslavlja, za vas pa smo pripravili pregled 
prireditev, ki bodo v naši občini potekale poleti. 

Želimo vam prijetno branje in lepe poletne dni, 
Uredništvo Mostiščarja

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja  

je sreda, 28. avgust 2013.
Prihodnja številka bo predvidoma izšla 13. septembra 2013.

Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:  
mostiscar@obcina-ig.si

oz. na naslov: Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.
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Vsem občankam in občanom Občine Ig,  
državljankam in državljanom  

Republike Slovenije  
čestitam ob dnevu državnosti.

Župan Janez Cimperman 

Posebno obvestilo

Poleti  
zapora Ižanke

Direkcija RS za ceste ter Mestna občina Ljubljana 
nameravata rekonstruirati poškodovano cestišče 
regionalne ceste ter hkrati uredili obcestne jarke z 
opornimi konstrukcijami (v dolžini 1.850 km). Da bodo 
dela potekala nemoteno, je treba regionalno cesto 
Ig–Ljubljana na odseku od priključka za Mateno do 
križišča s črnovaško cesto popolnoma zapreti za ves 
promet. Popolna zapora omenjene ceste bo predvidoma 
v času od 26. junija 2013 do 25. avgusta 2013.

Obvoz bo možen po lokalni cesti Črna 
vas–Podpeč–Ig ali po regionalni cesti 
Ig–Škofljica. V tem času bo mestni 
avtobus št. 19I vozil na relaciji Iška 
vas–Ig–Škofljica.

Vse občane prosimo za razumevanje.

Janez Cimperman,
župan

Obvoz

Z 19. redne seje
Občinski svetniki so se 5. juni-

ja zbrali na letošnji drugi, sicer pa 
že 19. redni seji tekočega mandata. 
Napovedani dnevni red so razširili z 
dvema točkama, prošnjama obča-
nov. Po potrditvi novega dnevne-
ga reda in zapisnika prejšnje seje 
so nadaljevali sejo z obravnavo in 
soglasno potrditvijo Zaključnega 
računa za leto 2012 ter odloka o 
prvem rebalansu letošnjega prora-
čuna. Oba je svetnikom na kratko 
povzela Bojana Birsa iz finančno- 
računovodske službe. Znesek načr-
tovanega kredita za gradnjo vrtca 
in z njim povezane infrastrukture se 
je po rebalansu nekoliko zmanjšal 
− znašal bo nekaj manj kot 3 mio 
evrov. 

Pod peto točko dnevnega reda so 
svetniki potrdili še nekaj sprememb 
vrednosti obstoječih pogodb skla-
dno z zakonom o javnem naročanju. 
Prva je pogodba za obnovo vodovo-
dov, podpisana lani – njena vrednost 
se je nekoliko povečala. Pri pogodbi 
o gradnji vrtca je prišlo do spremem-
be roka izgradnje – ta je podaljšan 
za dva meseca, vrtec naj bi bil tako 
vseljiv v začetku novembra. Zadnja 
sprememba pogodbe se nanaša na 
pogodbo za rekonstrukcijo občin-
skih cest 2012, kjer se je njena vre-
dnost zmanjšala za 38.650 EUR. 

Svetniki so kot naslednjo točko 

obravnavali predlog k porabi presež-
kov javnih zavodov Osnovna šola Ig 
in Vrtec Ig, ki sta pri OŠ Ig 45.000 EUR 
ter pri Vrtcu Ig 65.000 EUR. Svetniki 
so podprli predloge obeh zavodov 
za porabo teh sredstev. Tudi nasle-
dnja točka je bila povezana z vrt-
cem – Občina ima kot ustanovitelji-
ca javnega zavoda v Svetu Vrtca Ig 
tri člane, mandat aktualnih članov 
namreč poteče v začetku junija. Za 
nove člane Sveta so bili imenovani 
svetniki: Rado Simić, Marija Župec in 
Zdravko Grmek. 

Sledila je točka dnevnega reda 
o predlogu za podelitev občinskih 
priznanj – župan je podal dva svoja 
predloga za podelitev občinskih pri-
znanj društvoma, ki letos praznujeta 
visoki obletnici, PGD Ig ob 130-letni-
ci ter DU Ig ob 60-letnici delovanja. 
Predloga je obravnavala Komisija 
za volitve, imenovanja in manda-
tna vprašanja, ki ju je sicer potrdila, 
vendar opozorila, da postopek ni 
skladen z odlokom, ki ureja podelje-
vanje občinskih priznanj. Župan je 
odgovoril, da se tega zaveda, vendar 
meni, da si društvi ob takem jubi-
leju priznanji zaslužita, zato ju tudi 
predlaga za podelitev zlate plakete. 
Na neskladje postopka z odlokom 
je opozoril tudi Tone Krnc (SDS), ki 
se je strinjal z obema predlogoma, 
vendar napovedal, da sam odloka 

ne bo kršil. Alenka Jeraj (SDS) je opo-
zorila na dejstvo, da morebitni drugi 
predlagatelji niso imeli možnosti 
podati svojih predlogov, kot je to 
predvideno v odloku. Župan je nato 
svoj predlog in točko dnevnega reda 
umaknil, svetniki pa so se k tej temi 
vrnili pri točki Pobude in vprašanja – 
strinjali so se, da bi priznanji morali 
podeliti, tudi če bi pri tem ‘malo kršili 
odlok’. Tone Modic (Neodvisna lista 
za podporo projektom občine Ig) je 
nato še sam podal enak predlog o 
podelitvi priznanj, ki so ga preostali 
svetniki potrdili z 11 glasovi za ter 
enim vzdržanim glasom. 

Dnevni red se je nadaljeval s pri-
tožbo družine iz Iške vasi, ki jo moti 
hrup z obračališča mestnega avto-
busa v neposredni bližini njihove 
hiše. Župan je pojasnil situacijo in 
navedel, da kot edino možno rešitev 
vidi ukinitev te (podaljšane) linije 
do Iške vasi. Vnela se je burna raz-
prava, svetniki so se strinjali, da je 
hrup lahko moteč, vendar pritožb 
drugih sosedov obračališča ni bilo, 
ukinitev linije pa ne bi bila smiselna. 
Na pritožbo se je že odzval tudi LPP 
in svojim voznikom naročil, da je 
treba avtobuse med čakanjem na 
obračališču ugašati, kar vozniki že 
upoštevajo. O pritožbi občinski svet 
ni sprejel nobenega sklepa. Sledila je 
prošnja občana iz Iške, ki mu je pred 

kratkim pogorela hiša, za pomoč pri 
nakupu nove strešne kritine. Svetniki 
so se strinjali, da občanu pomagajo, 
in odobrili sredstva za nakup nove 
kritine. 

Med pobudami in vprašanji so se 
najprej vrnili na (ne)podelitev občin-
skih priznanj; Zlatko Usenik (Izziv 
2010, SVS Zapotok) je podal pobu-
do za sklic sestanka z izvajalci zim-
ske službe, saj je bilo ob letošnjem 
obilnem snegu nemalo težav. Rado 
Simić (SD) je prosil, ali je možno oči-
stiti vejevje ob cesti do Visokega, saj 
na nekaterih mestih ovira voznike. 
Na težave z zimsko službo je opozo-
ril tudi Tone Krnc (SDS, SVS Sarsko), 
ki enako želi, da se s tem povezane 
težave poskusijo odpraviti. Zlatka 
Usenika je zanimalo, kako je z reži-
mom tritedenskega odvoza smeti in 
ali so že pripravljeni seznami gospo-
dinjstev, ki niso prijavljeni v sistem 
pobiranja odpadkov. Lea Sever (SVS 
Golo-Selnik) je prosila, ali bi se našla 
rešitev za postavitev koša za igranje 
košarke pri golski šoli, ter ali bi se 
lahko popravile luknjaste ceste v sre-
dišču Golega. Jožica A. Demšar (SVS 
Visoko) je prav tako spomnila na 
zimske težave v prometu ter prosila 
za ureditev avtobusnega postajali-
šča pri naselju Raj nad mestom na 
Visokem. 

Maja Zupančič

Čestitke igralcem, trenerju in vodstvu ŠD 
Mokerc Ig za osvojitev naslova državnega prvaka 

v rokometu v kategoriji mlajših dečkov A! 

Župan Janez Cimperman

Čestitke igralcem in vodstvu Šahovskega kluba Ig za 
dosežene rezultate na Mladinskem šahovskem turnirju 
2013 in za uspehe na državnem šahovskem prvenstvu. 

Župan Janez Cimperman
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Sprejem novincev v Vrtec Ig za šolsko leto 2013/2014 

Komisija je obravnavala vloge 
skladno z Zakonom o vrtcih ter 
Pravilnikom o sprejemu otrok v 
Vrtec Ig. V njem so kriteriji, na pod-
lagi katerih je komisija točkovala 
posamezne vloge. V ta namen je 
komisija uradno pridobila potreb-
ne podatke iz CRP SLO.

Komisija je vloge pregledala 
med 18. 4. 2013 in 13. 5. 2013. Na 
podlagi vseh kriterijev iz 11. člena 
Pravilnika je točkovala vse vloge, 
prispele do roka. V teku dela je 
upoštevala vsa dokazila, ki so bila 
oddana z vlogami, in tudi vsa tista 
dokazila, ki so jih starši dopolnili 
vlogam dodatno do zadnje seje.

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

Vrtec oblikuje skupine tako, 
da je možno sprejeti kar največje 
število otrok skladno s predpi-
sanimi normativi, tudi s preobli-
kovanjem že obstoječih skupin 
ali s premeščanjem že vključenih 
otrok. S posameznega predno-
stnega seznama je vrtec sprejel 
določeno število otrok glede na 
prosta mesta. 

V Vrtec Ig bo s 1. 9. 2013 spreje-
tih 80 otrok , z začetkom poslova-
nja tudi v novih prostorih pa bo v 
vrtec sprejetih še 52 otrok, večino 
letnika 2012 in 2011.

Otroci, ki so bili odklonjeni, so 
uvrščeni na čakalni seznam po 
posameznih letnikih rojstva za 
dodatni sprejem med šolskim 
letom, če se bo sprostilo prosto 
mesto. Čakalni seznami veljajo do 
konca šolskega leta 2013/2014 
(31. 8. 2014) in so objavljeni na 
oglasnih deskah v vseh enotah 
vrtca ter na spletni strani vrtca.

Odklonjenih je bilo 48 otrok, od 
tega tudi 25 iz drugih občin.

Mateja Janežič,
Vrtec Ig

Za šolsko leto 2013/2014 je bilo v Vrtec Ig oddanih več vlog za 
sprejem otrok, kot je predvidenih prostih mest, zato je o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Ig. Do 31. 3. 2013, ko je 
bil rok za oddajo vlog za šolsko leto 2013/2014, je komisija prejela 
180 vlog, od tega 153 vlog za otroke iz Občine Ig in 27 za otroke iz 
drugih občin. 

Letnik 
rojstva

Vloge prejete  
do 31. 3. 2013

Prosta mesta Odklonjeni otroci

1. 9. 2013
z dnem odprtja  

novega vrtca Občina Ig druge občine
2008 8 6 0 0 2
2009 6 4 0 1 1
2010 24 23 0 0 1
2011 42 29 3 4 6
2012 90 18 49 8 15
2013 10 0 0 10 0

80 52 23 25
SKUPAJ 180 132 48

Gradnja novega vrtca napreduje

Začela se je montaža objekta. Igralnice v nastajanju

Z vremenom to pomlad ni 
sreče, vendar pa gradnja vrtca 
vseeno napreduje. Konec maja 
se je po izvedeni temeljni plo-
šči I. faze objekta začela montaža 
objekta I. faze. V začetku junija 
se izvaja izolacija pod ploščo in 
armatura za II. fazo objekta ter 
nadaljuje montaža objekta. Za 
obe fazi bo montaža končana do 

sredine julija, vzporedno pa bodo 
potekala tudi obrtniška dela in 
zunanja ureditev. 

Novi vrtec bo predvidoma vse-
ljiv s 1. novembrom 2013.

Polona Skledar,
občinska uprava

Foto: Polona Skledar
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Načrtovanje sistema P+R v Ljubljanski urbani regiji
V prihodnjih letih je predvi-

dena izgradnja večjega števila 
parkirišč P+R v mestih in nase-
ljih okoli Ljubljane ter ob avtoce-
stnem obroču. Za uporabnike bo 
postavljen informacijski sistem z 
vodenjem do lokacij P+R in obve-
ščanjem o zasedenosti. Vsak P+R 
bo označen in opremljen, večji 
pa bodo nudili tudi dopolnilne 
servisne dejavnosti. 

Aprila 2013 se je pod vodstvom 
RRA LUR začel projekt preveri-
tve izvedljivosti in upravičenosti 
izvedbe celotnega sistema P+R v 
Ljubljanski urbani regiji. Projekt 
se izvaja ob sodelovanju 13 občin, 
ki bodo skupaj skušale umestiti v 
prostor 23 lokacij P+R, razmešče-
nih po celotnem območju regije, 
izvedba projekta pa bo sofinan-
cirana iz strukturnih skladov EU. 

Ker so zasnova, dimenzioniranje 
in razmestitev lokacij odvisni od 
potreb prebivalstva, smo pripra-
vili anketo. 

Da bodo P+R postavljeni in 
opremljeni čim bolj skladno z 
vašimi željami in potrebami vas 
prosimo, da izpolnite naslednjo 
anketo. Z anketo želimo dobiti 
mnenje in izkušnje prebivalcev 

LUR in sosednjih regij o storitvi 
parkiraj in se pelji (P+R). Anketa je 
anonimna, zbrane podatke bomo 
uporabili pri izdelavi projekta. 

Anketa je dosegljiva prek sple-
tne strani projekta: 
www.parkirajinodpelji.se.

RRA LUR

Občina Ig – Zbirni center Matena-Ig
Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov iz 
gospodinjstev – njihova oddaja je brezplačna. 
Delovni čas: 
ob sobotah med 8. in 12. uro (ob praznikih zaprto) 
Dodatne informacije: 
Občina Ig: 01/280-23-12 (Uroš Čuden)

Režijski obrat sporoča
Menjava vodomerov

Nadaljuje se redna menjava vodomerov 
uporabnikom. Če lastnika objekta, kjer je 
treba zamenjati vodomer, ni doma, mu vzdr-
ževalec pusti obvestilo. Prosimo, da pokličete 
na telefonsko številko na obvestilu in se 
dogovorite za čas menjave vodomera.

Občina Ig – Režijski obrat

Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:  
051/340-647, 041/602-403 

Praznjenje greznic:  
041/344-523, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure
Vse dodatne informacije glede vodovoda in kanalizacije  
lahko občani dobijo osebno na Občini Ig v času uradnih ur  
ali po telefonu 01/280-23-14 ali po  
elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si.

Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
−  preko elektronskega obrazca, ki ga najdete na  

www.obcina-ig.si

LPP – mestni avtobus 19I

Ustrezno validiranje je pomembno 
Vrednostna vozovnica

Plačilo z vrednostno vozovnico 
na avtobusih Ljubljanskega potni-
škega prometa omogoča vsem 
potnikom potovanje v roku 90 
minut znotraj izbranega števila 
območij brez doplačila. Območje, 
v katerem se potovanje začne, je 
vedno prvo območje, sledi drugo 
in tretje.

Kje so meje območij?
Tako se npr. potnik, ki potuje 

po Ljubljani, giblje samo v enem 
območju. V enem območju potu-
je potnik tudi tedaj, ko se giblje 
(okvirno znotraj občine Ig) npr. 
iz Iške vasi do Iga (zadnja posta-
ja znotraj območja je Ig Petrol) 
in obratno. Če potujete z Iga do 
postajališča Hauptmance, pa se je 
treba že validirati za dve območji, 
saj ste prestopili mejo območij. 

Potnik, ki potuje na primer z Iga v 
Ljubljano in obratno, se prav tako 
že giblje v dveh območjih.

Samo od Iga do Kureščka 
potujete v enem območju. Če pa 
potujete iz Ljubljane do Kureščka 
in obratno, že potujete v dveh 
območjih. Enako velja za relaci-
jo Ig–Strahomer ali Ig–Tomišelj 
(potujete v enem območju). 
Če potujete iz Strahomera ali 
Tomišlja v Ljubljano ali obratno, 
pa je že treba izbirati dve območji 
za potovanje.
V primeru vrednostne vozovni-
ce je treba število območij pra-
vilno določiti pred validacijo.

Na novih integriranih linijah je 
mogoče plačevati tudi z gotovino, a 
so cene po medkrajevnem ceniku, 
zato nudi terminska vozovnica naj-
bolj ugodno možnost potovanja.

Terminska Urbana
Ob nakupu terminske Urbane 

je treba vedeti, v koliko območjih 
se boste vozili, še preden ste jo 
kupili. Če se boste vozili v enem 
območju, potem kupite vozovni-
co za eno območje. Če potujete 
v dveh ali treh območjih, opra-
vite nakup mesečne voznice za 
dve območji ali tri območja. Izbira 
območja ob validiranju na avto-
busu zato ni potrebna. 
Najboljša izbira je terminska 
Urabana za dve območji.

Pomembno: V naslednjih pri-
merih je treba pred validacijo 
vozovnice izbrati na validatorju 
tudi območja: Če imamo vredno-
stno vozovnico, je potrebno števi-
lo območij pravilno določiti pred 
validacijo. Če imamo terminsko 
vozovnico, ki velja samo za eno 
območje, želimo pa potovati v 

dveh območjih, potem moramo 
prevoz za dve območji plačati z 
dobroimetjem na vozovnici.

Validator in gumb za izbiro 
območja

Pri plačilu prevoza z vredno-
stno vozovnico potnik najprej pri 
vozniku na validatorju s pritiskom 
gumba izbere število območij, 
znotraj katerih potuje. Validator, 
ki vam omogoča tovrstno vali-
dacijo, je vedno prvi validator pri 
vozniku. Z enim pritiskom izbe-
rete območje 2, z dvema pritisko-
ma izberete območje 3. Šele nato 
prislonite vrednostno vozovnico k 
validatorju. Potnik, ki potuje samo 
v enem območju, pred validacijo 
Urbane ne izbira območja.

Ljubljanski potniški promet
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Nov sistem odvoza odpadkov

Največ težav je pri tistih upo-
rabnikih, ki niso (dovolj) dosledni 
pri ločevanju, imajo premajhne 
zabojnike in pred odlaganjem ne 
stisnejo embalaže. Zato naj vas 
spomnimo, da je embalažo pred 
odlaganjem v zabojnik treba sti-
sniti, saj je tako možno v zaboj-
nik odložiti tudi do desetkrat več 
embalaže. 

Seveda pa vedno obstajajo upo-
rabniki s specifičnimi potrebami/
značilnostmi in vsak tak primer na 
Snagi individualno obravnavamo. 

Pričakujemo, da bo (oziroma 
je že) stanje na terenu bistveno 
boljše, kot je bilo aprila, saj ste 
občani večinoma že osvojili nov 
urnik, ker so odpravljene neja-
snosti glede dneva odvoza (datu-
mi praznjenj za tekoči mesec so 
po novem zapisani na vsaki polo-
žnici) in ker se na Snagi inten-
zivno ukvarjamo s problematiko 
zbiralnic (dodajanje zabojnikov, 
umik zabojnikov tam, kjer nasta-
ja črno odlaganje, pogostejši ali 
intervencijski odvozi).

Nekaj odgovorov na pogosta 
vprašanja: 

V Snagini publikaciji je pisalo, 
da bo položnica za evro višja. 
Zakaj potem po novem plačam 
štiri evre več?

Povprečni strošek na gospodinj-
stvo je res višji za en evro, vendar je 
to povprečje, zato ne pomeni, da 
po novem za ravnanje z odpadki 
vsi plačate evro več. Snaga namreč 
skrbi za približno 143.000 gospo-
dinjstev, ki jim odpadke odvaža 
različno pogosto, njihovi zabojni-
ki pa so različnih velikosti. Poleg 
tega nekateri uporabniki biološke 
odpadke kompostirajo, drugi jih 
zbirajo v rjavih zabojnikih, ki se po 
novem posebej zaračunajo.

Med Snaginimi uporabniki so 
torej precejšnje razlike tako glede 
velikosti zabojnikov, njihovega šte-
vila in pogostnosti odvozov kot 
posledično glede stroška za ravna-
nje z odpadki. Zneski na položnici 
so se zato občanom različno zviša-
li, nekaterim pa tudi znižali.

Na spremembo stroška vplivata 
dva dejavnika: prvi je, ali uporab-
nik ima rjav zabojnik ali ne, drugi 
pa je, za koliko se je uporabniku 

zmanjšalo število praznjenj črnega 
zabojnika. 

Za večino Snaginih uporabnikov 
sprememba stroška pomeni, da:
•	 gospodinjstvo	 v	 individual-

ni hiši, ki uporablja 120-litrski 
zabojnik za preostanek in 80-litr-
ski zabojnik za bio odpadke, po 
novem plača od sedem evrov 
manj do osem evrov več;

•	 gospodinjstva	v	blokih,	ki	so	do	
zdaj v povprečju plačevala štiri 
evre, po novem v povprečju pla-
čajo dva evra več.
Zakaj Snaga na položnici pri 

številu praznjenj napiše 1,45 ali 
4,35 praznjenj, in ne dejanskega 
števila odvozov?

Snaga je s 1. aprilom 2013 pri-
lagodila obračun in cene storitev 
ravnanja z odpadki. Tarifnik in ceni-
ke si lahko ogledate na spletnem 
naslovu www.snaga.si/ceniki.

Spremenjen obračun prinaša 
dve glavni spremembi: ločeno 
obračunavanje zbiranja bioloških 
odpadkov in obračun povprečne-
ga mesečnega števila odvozov. 
Po novem namesto dejanskega 
števila mesečnih praznjenj zaboj-
nika za preostanek odpadkov in 
zabojnika za biološke odpadke (če 
ga uporabnik seveda ima) Snaga 
upošteva povprečno mesečno šte-
vilo praznjenj, izračunanih na letni 
ravni. Na položnici je zato vedno 
zapisano enako število praznjenj 
(na primer 1,45 pri tritedenskem 
odvozu odpadkov). 

Razlog za uvedbo povprečne-
ga mesečnega števila praznjenj 
je dejstvo, da Snaga na približno 
polovici območja, kjer izvaja sto-
ritev zbiranja odpadkov (MOL in 
devet primestnih občin), preosta-
nek odpadkov po novem odvaža 
na tri tedne, kar bi po starem sis-
temu obračuna pomenilo, da bi 
bil strošek obračuna vsak drugi 
mesec za sto odstotkov višji kot 
prejšnji mesec. 

Z uporabo zabojnikov za emba-
lažo na zbirnih mestih se je napol-
njenost črnih zabojnikov v povpre-
čju zmanjšala za polovico. Zaradi 
manjše napolnjenosti in dosledne-
ga ločevanja – predvsem tistih, ki 
živijo v hišah – je Snaga lahko 
na nekaterih območjih uvedla tri-
tedensko praznjenje zabojnikov 
za preostanek odpadkov. Manjša 

pogostnost odvoza preostanka 
odpadkov je torej druga velika 
sprememba sistema zbiranja in 
odvoza odpadkov, zanjo pa smo 
se na Snagi odločili iz dveh razlo-
gov: da bi povečali delež ločeno 
zbranih odpadkov ter da bi dosegli 
večjo pravičnost pri odvozu in pla-
čilu storitev.

Zakaj je ločevanje bioloških 
(bio) odpadkov obvezno?

Država je z Uredbo o ravnanju z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpa-
dom predpisala ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov. To je obvezno 
od julija 2011, poteka pa bodisi s 
kompostiranjem v hišnem kom-
postniku bodisi z odlaganjem v 
rjave zabojnike. Stanovalci večsta-
novanjskih objektov so avtoma-
tično vključeni v sistem rednega 
ločenega zbiranja in odvoza bio 
odpadkov, uporabniki, ki živijo 
v individualnih hišah, pa imajo 
možnost izbire.

Ali je za neločevanje bio 
odpadkov predvidena kakšna 
kazen?

Občinski odlok o zbiranju 
komunalnih odpadkov prepove-
duje mešanje bioloških odpadkov 
z drugimi komunalnimi odpadki, 
kazen za kršitev pa je 200 evrov.

Zakaj je Snaga uvedla ločen 
obračun bio odpadkov?

Snaga je storitev zbiranja bio-
loških odpadkov začela obraču-
navati ločeno skladno z nacional-
no zakonodajo. Uredba o cenah 
med drugim določa, da se znotraj 
javne službe ločeno oblikuje cena 
za zbiranje biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelene-
ga vrtnega odpada. Obračun te 
storitve je odvisen od velikosti in 
števila zabojnikov za bio odpadke 
ter od povprečnega mesečnega 
števila odvozov.

Kako pogosto Snaga prazni 
rjave zabojnike?

Biološke odpadke odvažamo 
vsakih 14 dni, pozimi pa na tri 
tedne.

Ali si uporabniki na samostoj-
nih zbirnih mestih lahko s sosedi 
delijo zabojnik za bio odpadke?

Če ima uporabnik sicer svoja 
zabojnika za preostanek odpad-
kov in embalažo, skupen zabojnik 
za biološke odpadke ni mogoč. 
Razlogi so sistemske in tehnične 
narave, seveda pa si lahko sosedje 
uredijo skupno zbirno mesto in si 
delijo vse zabojnike.

Ali bi lahko zabojnik za bio 
odpadke uporabljali zgolj v 
poletnih mesecih, ko je tovr-
stnih odpadkov največ?

Sezonsko prijavljanje in odja-
vljanje zabojnika ni mogoče.

Kako odlagamo biološke 
odpadke?

Najbolje je, da biološke odpadke 
zbiramo v papirnatih, biorazgra-
dljivih polietilenskih ali pa bioraz-
gradljivih vrečkah iz koruznega (ali 
drugega rastlinskega) škroba. Ker 
pod vplivom toplote in svetlobe 
100-odstotno razpadejo, odpadke 
lahko v rjav zabojnik odvržemo 
skupaj z vrečko. Papirnate vrečke 
so brezplačno na voljo v Sparovih 
trgovinah (do brezplačne vrečke 
za biološke odpadke ste upravi-
čeni ob vsakem nakupu), različne 
olupke, jajčne lupine, čajne vrečke 
ipd. pa lahko v zabojnik odloži-
te zavite v časopisni papir. Listje, 
plevel in druge vrtne odpadke 
odložimo kar neposredno v rjavi 
zabojnik.

Jedilno olje, ki smo ga uporabili 
za cvrtje, jedilno mast ipd. zbiramo 
v posebni posodi, ki jo oddamo v 
zbirnem centru.

Snagina priporočila 
•	 Preverite,	 kaj	 odlagate	 v	 črne	

zabojnike. Vanje spada zelo 
malo odpadkov − plenice, mačji 
pesek, vrečke od sesalnika in 
hišne pometnine so najpogo-
stejši.

•	 Embalažo	 pred	 odlaganjem	 sti-
snite oziroma zložite.

•	 Reklamacijo	 zaradi	 neodvoza	
Snagi sporočite v treh dneh 
(Snagin center za pomoč in pod-
poro uporabnikom na telefonski 
številki 01/477-96-00 ali e-pošti: 
snagalj@snaga.si). 

•	 Če	 zabojnik	 za	 embalažo	 ne	
zadostuje vašim potrebam, na 
Snagi naročite večjega/doda-
tnega. Strošek na vaši položnici 
se zato ne bo nič spremenil.

•	 Zabojniki	 naj	 bodo	 za	 praznje-
nje pripravljeni do 6. ure zjutraj, 
saj vam Snaga ne more zagoto-
viti, da bo vaše zabojnike vedno 
praznila takrat, kot to običajno 
počne. Še bolje je, da zabojnike 
pripravite že zvečer.

•	 Snaga	ni	dolžna	ne	pristojna	za	
prevzemanje zabojnikov z dvo-
rišč in drugih zasebnih površin. 
Obveznost občanov je, da na 
dan odvoza pripravite ustrezne 
zabojnike na prevzemno mesto. 

JP Snaga

Nov sistem zbiranja tudi v vaši občini prinaša tedenski ali triteden-
ski odvoz preostanka odpadkov in embalaže. Na Snagi ugotavljamo, 
da večini uporabnikov na novo vpeljan sistem zbiranja komunalnih 
odpadkov ustreza.
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P O S L A N S K I  K O T I Č E K

Uspelo nam je
Vabim vas 

v poslansko pisarno v prostorih  
Mladinskega doma na Igu

v ponedeljek, 8. julija 2013, od 15.30 do 17.00,
kjer bomo lahko poklepetali in morda skupaj poiskali odgovor 
na kakšno vaše vprašanje ali pa samo pokomentirali aktualne 

politične dogodke. 
Lahko me pokličete na tel.: 01/478-99-82 ali se mi oglasite po 

e-pošti: alenka.jeraj@dz-rs.si.

V Državnem zboru RS smo v 
petek, 31. maja 2013, potrdili 12. 
spremembo Ustave RS. Ustavo RS 
spreminjamo v dveh vsebinskih 
točkah. S prvo spremembo smo 
posegli v 148. člen in v njem zapi-
sano fiskalno pravilo, ki določa, 
da morajo biti prihodki in izdatki 
proračunov države srednjeročno 
uravnoteženi brez zadolževanja 
ali pa v presežku. Pripravljen bo še 
izvedbeni zakon, ki ga bomo prav 
tako morali potrditi z dvotretjin-
sko večino in bo določil uresniče-
vanje fiskalnega pravila. 

Druga sprememba se nana-
ša na referendumska pravila. 
Spremenili smo 90., 97. in 99 člen. 
Referendum bo lahko zahtevalo 
le še 40.000 volivcev, in ne več 
skupina poslank ter poslancev. 
Referendumi o zakonih o dav-
kih, carinah in drugih obveznih 
dajatvah ter o zakonu o izvrševa-

nju proračuna ne bodo dovolje-
ni. Prav tako ne bodo dovoljeni 
referendumi o zakonih za nujne 
ukrepe za zagotovitev obram-
be države, varnosti ali poprave 
posledic naravnih nesreč, o zako-
nih o ratifikacijah mednarodnih 
pogodb in o zakonih, ki odpra-
vljajo protiustavnost na področju 
človekovih pravic oziroma drugo 
neustavnost.

Uveljavljen je model zavrni-
tvenega referenduma. Zakon 
bo padel, če bo proti glasova-
la večina na referendumu, ki bo 
predstavljala najmanj petino vseh 
volivcev. Državni zbor pa ne bo 
več vezan na izid referenduma in 
bo lahko takoj po zavrnitvi predla-
gal boljši zakon. 

Za vsako spremembo Ustave RS 
je potrebnih najmanj 60 glasov 
oz. dvotretjinska podpora poslank 
in poslancev. Zato so spremembe 

Ustave, vsaj po našem pravnem 
redu in ob vsakokratnih šibkih 
koalicijah, redkost. Tudi sicer bi 
smeli Ustavo spreminjati le izje-
moma. A slabo delo nekaterih 
vlad, predvsem Pahorjeve, ki je 
podvojila javni dolg oz. dolg drža-
ve in nas zadolžila iz 26 % na 
54 % BDP v samo treh letih, je 
narekoval omejitev vseh bodočih 
vlad. Ironično je, da smo ravno v 

času Pahorjeve vlade pristopili k 
Fiskalnemu paktu in se zavezali, 
da bomo fiskalno pravilo uveljavili 
v našem pravnem redu. Po letu in 
pol bi lahko rekli: Končno.

Alenka Jeraj, poslanka  
v Državnem zboru  

Republike Slovenije

Uradne objave
Na podlagi 50., 60. in 61.a 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 na podlagi 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 osnutka Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje 

IG-08-2/PP Ig po skrajšanem postopku (PMP)

1.
Župan Občine Ig javno naznanja razgrnitev osnutka Odloka o 
podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2/PP Ig, ki ureja 
gradnjo na zemljišču parc. št. 1857/2 k.o. Ig z dostopno cesto po 
zemljišču parc. št. 266 k.o. Iška Loka.

2.
Javna razgrnitev se prične 14. 6. 2013 in bo trajala 15 dni, do 
vključno 1. 7. 2013. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 26. 6. 
2013 ob 16.30 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.

3.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pri-
pombe 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 in na krajevno 
običajen način v časopisu Mostiščar. O vsebini pa se občane 
občine Ig obvesti tudi na oglasni deski na sedežu Občine Ig.

Št.: 3500/001/2013 Župan Občine Ig
Datum: 31. 5. 2013 Janez Cimperman l. r.

Občina Ig
št. 4, junij 2013
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I Z  Ž I V L J E N J A  V A Š K I H  S V E T O V

10. Kongres SDS 
 
V soboto, 11. maja 2013, je 

potekal 10. jubilejni kongres SDS, 
ki se ga je udeležilo več kot tisoč 
delegatk in delegatov, novinarjev, 
tujih ambasadorjev in predstav-
nikov družbenega dogajanja v 
Sloveniji. 

Na kongresu smo izvolili novo 
delegacijo Izvršnega odbora SDS 
in predstavnike Nadzorne komi-
sije SDS. Za predsednika SDS je 
bil ponovno izvoljen Janez Janša. 
Znotraj stranke so različne intere-
sne skupine (podmladek, ženski 
odbor itd.) pripravile programske 
resolucije, ki bodo začrtale delo-
vanje stranke v prihodnosti.

Za ilustracijo, kako pomladno 
je bilo vzdušje na Kongresu v 
Celju, vam podajamo citat s strani  
www.sds.si: »V nadaljevanju je 
omenil (op. Janez Janša) e-pošto, 
ki jo je prejel med kongresom in v 
katerem je pošiljatelj kongres SDS 
opisal z besedami navdušenja 
nad kulturnim delom, nad pesmi-

mi, ki so zaznamovale vzdušje, 
nad besedami pomlad, domovi-
na, sonce, prihodnost. Pošiljatelj 
je navedel, da je bil kongres SDS 
drugačen od nekaterih drugih pri-
reditev, ki smo jih lahko spremljali 
v zadnjih dneh in kjer so prevla-
dovale besede puška, strojnica, 
sovražnik, žrtve, smrt. »Mislim, da 
bi težko na bolj preprost način 
kot so te besede, ki jih je poslal ta 
pošiljatelj, označili alternative, ki v 
tem trenutku obstajajo v Sloveniji 
in znotraj te slike je popolnoma 
jasno, kam spada SDS,« je dejal 
predsednik Janez Janša.«

Na spletni strani stranke SDS 
si lahko preberete več utrinkov s 
Kongresa.

Simona Pavlič

Spoštovani!

25 let mineva od prelomnih dogodkov, od Roške in procesa JBTZ, 
procesa proti četverici ter ustanovitve Odbora za varstvo človekovih 

pravic, ki so usodno načeli nekdanji nedemokratični sistem in 
pripeljali do odločitve Slovenk in Slovencev, da zaživimo v svoji 

državi, v samostojni Sloveniji. 

Veselimo se teh dogodkov in vas ob dnevu državnosti vabimo na

PIKNIK,
ki bo v torek, 25. junija 2013

od 13. ure dalje pri Kuharjevi kapelici.
(Na cesti Ig–Matena, ob koncu Gorice zavijete levo proti polju  

in se pripeljete do kapelice)

Ob 15. uri bo krajši kulturni program,  
s katerim bomo počastili naš praznik.

Poskrbljeno bo za pijačo in hrano, veseli bomo, če se nam  
boste pridružili. Piknik je namenjen vsem ljudem dobre volje, vsem, 

ki imate radi Slovenijo. Prosimo vas le, da se najavite na  
GSM: 031/235-982 (Tone).

Pridite, skupaj bomo preživeli prijetno popoldne!

OO SDS Ig

Predstavniki OO SDS Ig na 10. kongresu SDS

Hribci za otroška igrala

Sredstva zbrana – postavitev igral se začenja

Po dobrem letu dela, ko smo 
bili že na polovici uresničitve 
zastavljenih ciljev, smo se januarja 
2013 prijavili še na javni razpis za 
donacijo, saj bi nam ta omogočila 
celostno uresničitev našega pro-
jekta. To pomeni ureditev parcel za 
otroška igrišča in postavitev igral 
ter s tem omogočila uporabo teh 
prostorov in otroških igral v čim 
krajšem možnem času – da bi se 
to poletje naši otroci in člani naše 
skupnosti že lahko družili, igrali 
in soustvarjali na teh prostorih.

V okviru projekta je bilo 
treba izbrati slogan zavaroval-
nice Triglav. Za namen uresni-
čitve donacije projekta Hribci 
za otroška igrala smo si izbrali 
slogan zavarovalnice Triglav Vse 
bo dobro iz dveh razlogov: ker 
nam je najbližji po vrednotah, ki 

jih zastopamo v projektu, in ker 
povečuje pozitivno naravnanost v 
širši skupnosti. 

Predstaviti je bilo treba, kakšno 
podporo bi uresničeni projekt 
imel za lokalno skupnost. Hribci 
za otroška igrala je socialna ino-
vacija, saj je z združitvijo vaških 
svetov, društev in posamezni-
kov vzpostavljena nova oblika 
sodelovanja in soustvarjanja na 
celotnem prostoru, ki ga projekt 
zajema. Želeli smo, da so ta štiri 
otroška igrišča v okviru enega 
projekta – Hribci za otroška igra-
la – priložnost za medsebojno 
povezovanje in druženje različnih 
generacij. Za ta namen smo izpo-
stavili družbeno odgovornost za 
vzpostavljanje pogojev za potre-
be naših otrok po gibanju, igri 
in druženju – socialni interakciji. 

Mnogo raziskav jasno opozarja, 
kako pomembni so igra, gibanje 
in socialni stiki za zdrav razvoj 
otroka in skupnosti. Z enakovre-
dnim zastopanjem generacijskih 
skupin in skupnim odločanjem 
smo povečali socialno dina-
miko v prostoru, ki vzpostavlja 
pogoje za boljše spoznavanje 
drug drugega, graditev in krepi-
tev prijateljskih vezi. Projekt je 
celostno zastavljen in je lahko 
model dobre prakse nacionalne-
ga pomena.

Ustanovnega sestanka pro-
jekta so se udeležili predstavniki 
štirih društev, Kulturnega dru-
štva Mokrc, Društva Zapotok, 
Turističnega društva Kurešček in 
Društva Odmev Mokrca, ter štirih 
svetov vaških skupnosti: Škrilje, 
Golo-Selnik, Visoko-Rogatec in 
Zapotok. Poleg tega so se sestan-
ka udeležili tudi posamezniki in 
interesne skupine, ki so aktivne 
na tem območju in delajo z mla-

dimi – gasilci, taborniki in posa-
mezniki. V mesecu februarju 2012 
so se začele skupne akcije v želji, 
da omogočijo v hribovskih vaseh 
ureditev skupnih prostorov za 
medsebojno povezovanje in dru-
ženje različnih generacij v obliki 
otroških igrišč.

Tako so se začeli medsebojno 
združevanje, pomoč in skupno 
delo pri vseh prireditvah društev, 
vaških svetov in prebivalcev, saj 
smo si zastavili cilj, da zberemo 
25.000 EUR. 

Že s prvo prireditvijo v okviru 
projekta Hribci za otroška igrala 

V iskanju dodatnih sredstev za dokončanje projekta Hribci za 
otroška igrala smo se prijavili na razpis za donatorska sredstva 
zavarovalnice Triglav in uspeli! 
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se je naš projekt začel uspešno 
realizirati. Z nizom uspešnih pri-
reditev smo do decembra 2012 
zbrali že veliko sredstev, ki smo jih 
imeli na računu KD Mokrc, ki je bil 
pripravljen prevzeti vlogo pravne 
osebe za projekt, kamor so bila 
sredstva donacije Zavarovalnice 
Triglav tudi nakazana.

Kje smo zdaj?
Zagotovili smo osnovo za ure-

sničitev projekta – zemljišča v 
vseh štirih vaseh. V Škriljah pro-
storsko urejamo prostor za igrišče; 
na Golem smo tudi že odmerili 
parcelo za otroško igrišče; v vasi 
Visoko smo z dovoljenjem lastni-
ka, parcelo, odmerjeno za igrišče, 
že prostorsko uredili; v Zapotoku 
pa smo se v tem času dogovorili o 
lokaciji otroškega igrišča.

Izvedli smo že okrog 40 sku-
pnih prireditev društev. Nekatere 

izmed njih so že tradicionalne, 
zato smo z njimi nadaljevali tudi 
v letošnjem letu. Poleg tega smo 
zbrali že nekaj sredstev in dona-
cij lokalnih podjetnikov. Z vsemi 
skupnimi akcijami, tako ali druga-
če zbranimi sredstvi, še posebej 
z donacijo Zavarovalnice Triglav, 
nam je zastavljen cilj, zbrati 25.000 
EUR, v celoti uspel. V tem trenutku 
vaški sveti sami pospešeno nada-
ljujemo zbiranje sredstev za ure-
ditev okolice igrišč.

Rdeča nit projekta
Hribci za otroška igrala nosijo 

skupno rdečo nit – povezovanje, 
sodelovanje, soustvarjanje. Za 
dosego zastavljenega cilja nas 
čaka še veliko skupnega in pro-
stovoljnega dela, vložene energije 
in truda, ker je želja po skupnih 
prostorih za medsebojno povezo-
vanje in druženje različnih gene-
racij s sklopi otroških igral v štirih 

vaseh velika. Ker bodo vsa štiri 
otroška igrišča stala na območju 
medveda, bi želeli otroke in obi-
skovalce poučevati o prisotno-
sti in navadah medveda, zato bi 
medved lahko postal zaščitni znak 
otroških igrišč.

Vabilo k sodelovanju
Verjamemo, da smo s predsta-

vljenim projektom in aktivnost-
mi pritegnili vašo pozornost. 
Računamo na vas in vaše sode-
lovanje, da bo to zares projekt 
skupnosti. Želimo si, da posta-
nete del ekipe projekta Hribci za 
otroška igrala in nam pomagate 
z različnimi spretnostmi in orodji 
pri urejanju prostorov, na katerih 
bodo stala otroška igrišča in ure-
ditvi okolice oz. pri izdelavi igral 
tam, kjer se bodo dela lotile same 
vaške skupnosti. Vsaka vaška sku-
pnost se samostojno odloča o 
ureditvi prostora, izboru igral oz. 

o tem, ali jih bodo izdelali sami in 
si zagotovili vse potrebne certifi-
kate za igrala.

Verjamemo, da se bo tako tudi 
v hribih z vzpostavljenimi skupni-
mi prostori s sklopi otroških igral 
ustvarila priložnost za medseboj-
no povezovanje in druženje različ-
nih generacij, ki tu živimo.

Ker gre poleti Mostiščar na 
dopust, vas bomo o naših aktiv-
nostih in predvidenih odprtjih 
otroških igrišč, ki jih načrtuje-
mo za konec avgusta in začetek 
septembra 2013, obveščali prek 
sredstev javnega obveščanja: na 
spletnih straneh vaškega sveta 
Visoko-Rogatec (visokorogatec.
weebly.com), društva Zapotok 
(http://www.srce-me-povezuje.
si/drustvozapotok), na FB-profilu 
TD Kurešček ter spletnem portalu 
Občine Ig (www.obcina-ig.si).

Hribci za otoška igrala

Turistično društvo Kurešček,  
delovno in aktivno

Že 15. junija 2013 je tradicional-
ni Hribovski golaž, kjer se med 
seboj pomerijo ekipe občanov 
in društev iz vseh koncev naše 
občine, širše okolice in drugih 
regij Slovenije, boste lahko doži-

veli kulinarični dogodek, poskusili 
posebnost hribovskega golaža ter 
se zavrteli ob zvokih glasbe ter 
zabavali ob razvedrilnem progra-
mu. Na prireditvi bomo tudi pekli 
na žaru, zato bo hrane in pija-

če dovolj za popoln gurmanski 
užitek. Za otroke vseh starosti in 
vse, ki radi ustvarjate, bo dopol-
dne ob 10. uri delavnica, na kateri 
boste lahko naredili peščeno sliko 
s školjkami ali slikali na kamenčke. 
Ves čas prireditve se bo peklo na 
žaru. Poleg tekmovalnega golaža 
bo na voljo društveni hribovski 
golaž iz velikega lonca.

22. junija pripravljamo izlet 
v Podčetrtek in Olimje, kjer si 
bomo ogledali predstavitev koz-
metike Afrodita v Rogaški Slatini in 
obiskali njihove prodajalne, ogle-
dali pivnico Haler ter degustirali 
pivo, ogledali samostan Olimje, 
obiskali Olimsko čokoladnico, se 
sprehodili do Jelenovega grebe-
na, kjer bi si ogledali jelene, nare-
dili postanek v Marji, kjer izdeluje-
jo tekstilne izdelke (trgovina) ter 
na koncu okrepčali s kosilom na 
domačiji Štraus Kramer, kjer bi si 
lahko ogledali vinsko klet.

Naslednji dan, 23. junija, bomo 
pomagali pri izvedbi Dneva 
državnosti na Golem.

V septembru sledi razstava 
gob in nato v oktobru pohod 

Obroč prijateljstva, ki pote-
ka skozi vse vasi, ki obkrožajo 
Kurešček. 

Prireditve društva so tudi vaše 
prireditve, zato ste vabljeni k 
sodelovanju, izvedbi ali udelež-
bi. Vsi člani Turističnega društva 
Kurešček pa ste prav tako vabljeni 
k pobudi in predlogom za oboga-
titev in ali izboljšanje delovanja 
društva.

Predvsem želimo v tem letu 
zastavit delovanje društva v krat-
koročni, srednjeročni in dolgoroč-
ni fazi. Kajti društvo dela na pro-
jektih, ki se odvijajo vzporedno s 
prireditvami. Razvijamo učno pot 
okrog Kureščka, načrtujemo turi-
stične poti in vodenja, organizira-
mo nastanitvene zmogljivosti ter 
razvijamo in spodbujamo izdelke 
domače obrti. Spodbuditi želimo 
večjo gospodarsko povezanost, 
zato bomo jeseni organizirali 
posvet podjetnikov in ponudni-
kov turistične ponudbe.

Zuhra Jovanovič

V tem letu smo izvedli že kar nekaj projektov, kjer smo se srečali 
in predstavili: sejem Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču, 
čistilna akcija, pohod Rašica–Kurešček, bolšji sejem na Golem, 
otroške delavnice ter sodelovanje na medobčinskem tekmovanju 
koscev in grabljic. Pred nami je še nekaj odmevnih in zanimivih 
prireditev, kjer upamo, da se vidimo v čim večjem številu.

Občino smo predstavljali na sejmu Alpe-Adria.
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Bolšji sejem na Golem 

Novost letošnjega sejma je 
bila Dobrodelna stojnica, na 
kateri je potekala brezplač-
na izmenjava predmetov, še 
uporabnih ali pa samo lepih, 
a celih, kjer smo obiskovalci 
pustili stvar, ki bi morda komu 
prišla prav in/ali smo vzeli kate-
ro brezplačno, ki smo jo potre-
bovali ali pa nam je bila le všeč. 

Ob 11. uri je v kulturni dvora-
ni Gasilskega centra Golo oži-
vela igrica Osminka Potepinka, 
kjer so otroci s starši uživali 
ob zaigrani glasbeni igri mlade 
zasedbe Tolkalni trio MP3 in 
se ob koncu še sami preizku-
sili na inštrumentih. Otroke je 
nenehno mamila tudi stojnica 
s kokicami, sladkorno peno in 
baloni. Vsake toliko se je kateri 
od malčkov zalepil z rokico na 
mamino majico in smeha ni 
manjkalo ob smešnih pripet-
ljajih, kot je bilo iskanje balo-
na, ki je bil privezan na hlačah 
otroka.

Po igrici je zadišalo po peče-
nem odojku in hot-dogu izpod 
rok kuharskih mojstrov in moj-
stric članov Turističnega dru-
štva Kurešček ter po slastni pici 
iz gostilne Jager. Kar užitek je 
bilo videti vesele ljudi, ki so se 
krepčali za mizami in zadovolj-
no kramljali. 

Skratka pravi sobotni živžav 
je poskrbel za živahno vzduš-
je vsakogar. Starejši smo se 
podružili, izmenjali ideje, stvari 
in dobrote, malčki pa so se 
igrali z novimi starimi igračami. 

Na bolšjem sejmu se je pred-
stavila tudi teniška šola As in 
Pika, ki je pred dnevi spet zače-
la z aktivnostmi na teniškem 
igrišču na Golem. Sprejemali so 
že kandidate za poletni teniški 
tabor za otroke, stare 3 leta 
in več, ter v stiku s starši spre-
jemali še nove ideje in želje 
posameznikov glede varstva 
otrok, ki jih bodo z veseljem 
upoštevali.

To je bila res odlična prilo-
žnost za prodajo in izmenjavo 
zanimivih predmetov, otroške 
rabljene opreme (oblačila, igra-
če), športne opreme (kolesa, 
skiroji, rolerji, skejti, drsalke, 
smučke ...) in domačih izdelkov 
(unikatni izdelki, domači pre-
hranski izdelki – rezanci, mar-
melade, med, sokovi) pa tudi 
idej na enem mestu. Mislimo, 
da današnji čas, ki ne nudi več 
vsakomur ugodja iz socialistič-
nih časov, kliče po več takšnih 
sejemskih dogodkih, zato jih 
imamo namen v prihodnje še 
organizirati. Širše manjka le še 
kanček čarobnega prahu za 
obujanje občutka o pomenu 

domačih izdelkov, blagodej-
nih za naše zdravje in počutje, 
ko nekaj narediš sam ali pa si 
le izmenjaš recept na stojnici. 
Počasi moramo zabrisati tudi 
slabšalni prizvok 'rabljeni' robi, 
saj pride prav vsak privarčevani 
evro. Ljudje si moramo med 
seboj pomagati in imeti obču-
tek tudi za podarjanje stvari 
takim, ki jih potrebujejo, in jih 
ne metati proč še uporabne ter 
s tem dodatno obremenjevati 
okolja.

Mojca Ciber
Foto: Zuhra Jovanovič

V sončnem sobotnem jutru so se v vrsto postavile stojnice, 
ki so čakale na rabljeno blago, da najde novega lastnika, ki bi 
ga potreboval ali pa samo želel imeti na polici. Pravo živahno 
sejemsko dogajanje, kjer je 18. 5. potekala prodaja in izmenjava 
starih, rabljenih predmetov, športnih pripomočkov, igrač, obla-
čil in se ponujali izdelki domače obrti in domačih dobrot pridnih 
gospodinj.

Živahen utrip na sejmu

Pestra ponudba rabljenih predmetov 

TURISTIČNO DRUŠTVO KUREŠČEK VABI NA

IZLET V
PODČETRTEK  

IN OLIMJE
22. junij 2013.

Program enodnevnega izleta Podčetrek–Olimje vključuje 
PREDSTAVITEV KOZMETIKE AFRODITA v Rogaški Slatini in po dogovoru 
obisk njihove prodajalne, DEGUSTACIJO PIVA IN OGLED PIVNICE 
HALER, OGLED SAMOSTANA OLIMJE, OBISK OLIMSKE ČOKOLADNICE, 
SPREHOD DO JELENOVEGA GREBENA, kjer si bomo ogledali jelene, in 
možen obisk njihove prodajalne, POSTANEK V MARJI, kjer izdelujejo 
tekstilne izdelke (trgovina), KOSILO NA DOMAČIJI ŠTRAUS KRAMER, 
kjer bi si lahko ogledali vinsko klet.
Start iz Zapotoka ob 7. uri zjutraj, odhod nazaj proti domu ob 19. uri.

Cena izleta (prevoz, kosilo, vstopnine in vodenje):
28 EUR/osebo oz. 23 EUR za člane TD Kurešček

Za otroke do 12. leta je prevoz brezplačen.
Prijave zbiramo do 20. junija na tel. 01/4235-723, 030/329-561 in  
e-pošto slavko.tekavcic@gmail.com ali tdkurescek@gmail.com. 

Za več informacij pokličite.
VLJUDNO VABLJENI!
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Gostovanje v Suhorju 

Deževno vreme zadnjih nekaj 
dni ni bilo obetavno, a nedelja je 
bila sončna. Da ne bi preveč trpela 
blagajna, smo se na pot odpravili 
s kombiji. Vozniki so bili super in 
pot je tja ter nazaj minila v prije-
tnem vzdušju.

V Suhorju so nas pričakali gosti-
telji. Najprej smo jim predstavili 
našo občino in hudomušno rekli 
nekaj o Ižancih. Osrednji del naše-
ga gostovanja pa je bil koncert 
pevskega zbora pod vodstvom 
zborovodje Klemna Jerinca. V 
prvem delu so pevci zapeli osem 

pesmi, lepe, slovenske narodne. 
Seveda ni šlo brez harmonike. 
Pevci so si privoščili kratek poči-
tek, naša Lojzka Petek pa je raz-
tegnila meh in zaigrala venček 
narodnih. 

Gostje so bili tudi člani kulturne 
sekcije DU iz Semiča. Nasmejali 
smo se njihovemu diplomskemu 
izpitu ter se zabavali ob duhovitih 
domislicah in ugankah. Prisluhnili 
smo tudi poeziji njihove članice. 

V drugem delu so naši pevci 
zapeli še sedem pesmi. Aplavz jih 

je spodbudil, da je za konec zado-
nela še Prelepa ižanska fara. 

Po prireditvi smo okusili gosto-
ljubnost Belokranjcev. Zaigrala je 
harmonika, pele so se pesmi. Bilo 
je lepo. Čas nam ni le tekel, ampak 
nam je dal prijetno vsebino.

Hvala Sonji Galanti za pobu-
do za tovrstno srečanje. Hvala 
Silvu Dolinšku, Vinku Strletu in 
Gasilskemu društvu Ig za prevoz.

Darinka Mazi Batagelj

Zliva se čas prek polja,
enim le teče,
drugim kaj da.

Ižansko društvo upokojencev je pobrateno z društvom iz Suhorja 
v Beli krajini. Pobudo za pobratenje je pred leti dal in uresničil Alojz 
Kobal. Kar nekajkrat smo se že srečali na različnih prireditvah. V 
nedeljo, 26. maja, smo se ponovno družili v Suhorju. Tokrat člani 
pevskega zbora našega društva. 

Govorimo angleško 
V maju smo sklenili 20-urni 

brezplačni nadaljevalni tečaj 
angleškega jezika, ki je bil name-
njen upokojencem in starejšim 
odraslim. Tečaj je bil organiziran 
v okviru Društva Fran Govekar 

in Društva upokojencev Ig ter 
finančno podprt z evropskimi 
sredstvi. Srečevali smo se v dveh 
skupinah in se v sproščenem 
vzdušju brusili v novih jezikovnih 
spretnostih. Vedno bolj samoza-

vestni govorci smo postajali ob 
srkanju angleškega čaja in pri-
boljških vseh tečajnikov, da nam 
tudi domače naloge in krajši pisni 
sestavki niso več povzročali težav. 
Vsi smo odkrili, kaj zmoremo, in 

se že veselimo jeseni v upanju, da 
bomo lahko nadaljevali učenje.

Špela Podkoritnik Mokorel, 
mentorica tečaja

Prva izmenjava semen in sadik v Občini Ig 

Dekleta so hitela zlagati svoja 
lepo pripravljena zelišča, semena 
in sadike, ki so jih po taki sezoni, 
kot nas je doletela lani in po dolgi 
zimi uspela pričarati od bog ve 
kod.

A uspelo nam je. Kljub nekate-
rim velikim pomislekom, da smo 
prepozni, da nikjer ni nobenih 
semen ali sadik, sploh pa ne takih, 

da poznamo njihov izvor in način 

pridelave. Kjer je volja, je tudi 
pot, in to je veljalo tudi v našem 
primeru. Na stojnicah smo lahko 
našli prava avtohtona semena ter 
sadike zelenjave in zelišč, ki so 
stara vsaj nekaj let ali desetletij 
in se dejansko prenašajo iz roda 
v rod. Vse to in še več nam je na 
sončen sredin večer uspelo priča-
rati v naše in še večje zadovoljstvo 

obiskovalcev.

Je pa bila še ena posebnost 
našega srečanja. Vse sadike so bile 
brezplačne. Ja, prav ste prebrali. 
To pa zato, ker smo jih med seboj 
menjali in barantali ter trgovali, 
tako kot to počnejo prave bra-
njevke. A z eno razliko. Menjali 
smo seme, sadike in informacije.

Vse med nami se je izmenjalo 
s tako lepo pozitivno energijo, z 
veseljem, dobrimi mislimi in želja-
mi, predvsem pa z dodano vre-
dnostjo – znanjem in informacija-
mi, ki smo jih ob tem pridobili. Saj 
smo vsi, ki smo delili, z veseljem 
delili tudi naše izkušnje in znanje, 
ki ga imamo. Zato verjamemo, 
da bodo z ljubeznijo izmenjana 
semena in sadike obrodili dobro 
in bogato. Naša pehta Ana nas je 
poučila tudi o zeliščih in njihovi 
uporabi. 

Po dobre pol ure izmenjave 
semen in sadik je teh skoraj dobe-
sedno zmanjkalo. A dober pre-
govor pravi: Kdor da, dvakrat da. 
Tako smo pričarali veselje tudi za 
tiste, ki so prišli pozneje. Vsak med 
nami je hitro in z veseljem našel 
še malo tega in onega. Tako smo 
skupaj dali še zamudnikom, da 
se je izmenjava kar sama od sebe 

nadaljevala v vsesplošno zado-
voljstvo vseh, tako organizatorjev 
kot uporabnikov. Tokrat smo se 
odrasli za dobri dve uri prelevili 
v prave otroke z velikimi očmi, 
radostnimi nasmehi na obrazih in 
neverjetnim veseljem ob dobrih 
občutkih, ki nam ga je dala naša 
izmenjava.

Velik obisk, zanimanje in struk-
tura obiskovalcev vseh generacij 
so pokazali, da je potreba in zani-
manje po tovrstnih dogodkih izje-
mna in danes nuja, zato jih bomo 
organizirali tudi v prihodnje.

Več utrinkov izmenjave semen 
in sadik si lahko ogledate na naši 
spletni stani društva na http://
www.srce-me-povezuje.si/dru-
stvozapotok v fotogaleriji.

Barbara Močan,
SDDDO, Društvo Zapotok

V soboto, 15. junija 2013  
vas vabimo na prvi  

VAŠKI SEMENJ VAS ZA NAS, 
ki bo deloval po principu 

ekološke tržnice z možnostjo 
menjave pridelkov, izdelkov 

in storitev. Začetek ob 9.00 uri 
pred RTC Zapotok. 

Na sončno sredo smo se dobili pred RTC Zapotok in hiteli posta-
vljati gasilske mize, saj so nas obiskovalci kar malo presenetili, ker 
so nas nekaj minut pred 18. uro, ko smo začeli, že nestrpno čakali.

Menjava domačih sadik in semen
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K U L T U R A

Petkov medgeneracijski večer 

Jugo nostalgija

Iz starih predmetov smo temat-
sko sestavili jugo kotiček, kjer smo 
med starimi predmeti našli časo-
pis Slovenski poročevalec z dne 
5. 5. 1945, jugoslovanski denar 
– kovance in bankovce, opremo 
(nahrbtnik in šotorsko krilo), pio-
nirsko zaobljubo, prave 505 bom-
bone s črto, rum ploščice, pinga, 
šolski zemljevid Jugoslavije, staro 
mizo in stole iz tistih časov, pepel-
nik, partizansko uniformo s čisto 
pravo titovko, pravi jugo leksikon, 
pisalni stroj, prvo diplomsko nalo-
go iz leta 1958, Titove fotografije 
in koledar, jugoslovanska vojaška 
odlikovanja, jugoslovansko zasta-
vo s petokrako zvezdo, pionirsko 
kapo in rutico, izjave tujih držav-
nih voditeljev, pisateljev, igralcev 
in odlomki člankov iz tujih časopi-
sov o Josipu Brozu - Titu.

Medtem ko so si obiskovalci 
z zanimanjem ogledovali in se s 
komolci dregali pod rebra: »O, a 
se spomniš ... Joj, kaj smo ga tukaj 
biksali …« smo uživali ne samo 
tisti, ki smo prostor opremljali v 
tem duhu, temveč tudi obiskovalci. 
Tako smo na dveh prizoriščih priča-
rali pravo jugoslovansko vzdušje, 
saj je v 'štali' za glasbeno podlago 
poskrbel naš Igor, ki ima bogato 
glasbeno zbirko za različne glas-
bene sladokusce. Tako je najbolj 
vnetim in zagretim obiskovalcem 
na koncu predstavil tudi koncer-
tni film Bijelo dugme iz leta 2005, 
ko se je skupina ponovno zbrala 
ter imela razprodane koncerte v 
Sarajevu, Zagrebu in Beogradu. Na 
teh treh koncertih se je po nekate-
rih podatkih zbralo skupaj več kot 
300 tisoč obiskovalcev. 

Tematski večer je v popolnosti 
uspel, saj smo zadovoljili več kot 
50 obiskovalcev, ki so se petkove-
ga medgeneracijskega druženja 
udeležili in se med seboj družili 
tako ob peki čevapčičev kot med 
poslušanjem glasbe in ogledom 
koncerta ter v prijetnem vzdušju 
poklepetali s svojimi prijatelji. O 

vseh predmetih zdaj že zgodo-
vinske vrednosti, ki smo jih za 
ta namen izbrskali in si jih tudi 
sposodili, se lahko prepričate na 
spletni strani društva v fotogale-
riji http://www.srce-me-povezuje.
si/drustvozapotok.

Barbara Močan,
SDDDO

Večer v Zapotoku smo začeli v duhu prave jugo nostalgije – s 
peko čevapčičev in pivom. Dekleta in fantje smo s skupnimi močmi 
opremili prostor, našo 'štalo', da je zadihala v pravem jugoslovan-
skem duhu. 

Jugo nostalgija v Zapotoku

Luigi Varanelli, sin Italijana in 
Slovenke, je po poklicu odvetnik, 
ukvarja se s pravom in proučuje 
področja psihosocialnih odno-
sov, odnosov med spoloma, v 
zadnjem času raziskuje vpliv 
medijev na sodstvo.

V knjigi Vse, kar hočem vedeti 
o tebi odkriva odzivnost moškega 
in ženske v medsebojnih odnosih 
skozi psihološki in nevropsiholo-
ški vidik. Poljudno opisuje vplive, 
vzvode, ki botrujejo zaljubljeno-
sti, ljubezni, vzpostavljanju zau-
pnega partnerstva. Odkriva krizne 
partnerske situacije in osvetljuje 
tabu spolnosti. Knjiga nudi bral-
ki ali bralcu skozi prijetno branje 
mnogo spodbud za ohranjanje 
kakovostnih partnerskih odnosov.

V drugem delu večera je slikar 
Matjaž Stopar predstavil skupino 
slikark in slikarja iz Likovnega dru-

štva 2002 Škofljica. V Društvu so 
zelo aktivni, mnogo časa nameni-
jo študiji likovne teorije in prakse. 
Tokrat so na ogled postavili slike 
v tehniki akvarel. Akvarel je ena 
najzahtevnejših tehnik. Avtorji so 
ustvarili čudovita dela različnih 
tematik, od tihožitij do krajinskih 
motivov. V vsaki sliki zaživi svet-
loba in senca v pestrih barvnih 
odtenkih ter omogoča gledalcu 
domišljijski sprehod. S slikami so 
se predstavili: Vera Banič Vukadin, 
Zdenka Bravničar, Marjana Rous 
Gojak, Marjana Dimec, Zvonko 
Dobovšek, Lea Konc, Irena 
Koudela, Anita Indihar Dimic, 
Bernardka Hosta in Stanka Rigler.

Večer sta popestrili mladi glas-
benici Maruša in Petra, ki sta 
izvabili iz prečnih flavt čudoviti 
skladbi.

Zdenka Vinšek

40. Govekarjev večer maja 2013

Gost Govekarjevega večera je bil Luigi Varanelli.

Predsednica Društva Fran Govekar je na jubilejni 40. Govekarjev 
večer povabila Luigija Varanellija, avtorja knjige Vse, kar hočem 
vedeti o sebi. 
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(Ne)znane Slovenke
Zavod Socialna akademija 

(http://www.socialna-akade-
mija.si/) si prek izobraževanja, 
raziskovanja in kulture prizadeva 
ustvarjati prostor formacije mla-
dih in odraslih za družbeno odgo-
vorno delovanje. Aktivni smo tudi 
pri tematiki enakopravnosti obeh 
spolov. Tako smo ustanovili študij-
ski krožek Ženske, ki prireja večere 
(Ne)znane Slovenke, kjer želimo 
predstaviti Slovenke, ki so veliko 
prispevale k razvoju naše družbe, 
a so za razliko od svojih moških 
kolegov ostale nepoznane.

16. aprila 2013 smo v Galeriji 
Družina večer posvetili Minki 
Govekar, ženi bolj znanega 
Frana Govekarja, ki se je trudi-

la za boljšo vzgojo in izobrazbo 
Slovenk. Najprej nam je članica 
študijskega krožka Ženske Ana 
Vrhovec predstavila življenje in 
delo Minke Govekar. Nato je pred-
sednica Društva Fran Govekar Ig 
Alenka Jeraj spregovorila o Franu 
Govekarju ter delovanju po njem 
imenovanega društva. Z uršulinko 
s. Marto Triler smo se pogovarjali o 
šolah, ki so jih nekoč vodile uršu-
linke, ter o njihovem prizadevanju 
za vzgojo in izobraževanje slo-
venskih deklet in žena. Posnetek 
večera si lahko ogledate tukaj: 
http://videonaklik.si/neznane-
-slovenke-minka-govekar/.

Do zdaj smo bolje spoznali že 
slikarko Ivano Kobilca ter pesni-

co, pisateljico in skladateljico 
Josipino Urbančič Turnograjsko. 
Cikel večerov (Ne)znane Slovenke 
smo aprila nadaljevali z gostja-
mi s. Marjeto Pijo Cevc, Tadejo 
Klobučar in Katarino Klemenčič 
(avtorico dokumentarca Ženske 

spolne stiske), s katerimi smo 
osvetlili temo Ženske in spolnost. 
Maja pa smo predstavili slovensko 
mistikinjo Magdaleno Gornik.

Simona Osterc

Predavanje o Minki Govekar

Dragi harmonikar, harmonikarica!

Spet je leto naokoli in  
bliža se naše srečanje harmonikarjev 

PODKRIMKA 2013, 
ki bo v soboto, 31. avgusta 2013,  

ob 18.00 uri na hipodromu Vrbljene.

Če želiš zaigrati na našem srečanju,  
vzemi telefon v roke in pokliči

na številko 031/794-919, Darja Modic  
(rok prijave do 20. avgusta 2013).

Se vidimo na našem 13. srečanju harmonikarjev!

Vsi prav lepo vabljeni!

Turistično društvo Krim

Delo in vpliv  
MINKE GOVEKAR  

na družbeno dogajanje 
bo predstavila

Ana Vrhovec v četrtek, 27. junija 2013, 
ob 20.00 v Mladinskem domu.

Na ogled bo tudi razstava o Minki Govekar, ki 
bo dopolnila stalno razstavo o življenju in delu 

Frana Govekarja. 

Predstavitev je pripravila v okviru socialne 
akademije oz. programa (Ne)znane Slovenke.

Vljudno  
vabljeni!

»Dolžnost vsake ženske je, da se izobražuje, najsi postane potem 
že pestunja, tovarniška delavka, kuharica, prodajalka, učiteljica 
ali zdravnica. Ako se omoži, ji je pa še tem bolj treba temeljite ter 
mnogostranske izobrazbe, da more izvrševati častno in koristno 
svoj poklic i kot soproga i kot mati.«  Minka Govekar, 1901

Vabimo vas na

41. Govekarjev večer
v ponedeljek, 17. junija 2013, 
ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Marjeta Žebovec 
nam bo predstavila 
knjižico Jezerska 
okenca se odpirajo, 
ki je nastala po 
predlogi Legend z 
barja avtorja Jože 
Likoviča – tudi o 
njem bomo slišali 
nekaj besed.
Odprli bomo razstavo slik Dediščina slikarja Veljka Tomana 
z Rakitne.
Razstava bo na ogled 
do 15. julija 2013.
Vljudno vabljeni!
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Umetniki so navdih iskali v ižanskih znamenitostih.

Slikanje na prostem

Likovno društvo Rajko Slapernik 

Člani društva ustvarjali na Igu

Da smo se odločili za nastop na 
območju Občine Ig, pa je botro-
valo dejstvo, da sta kar dva člana 
društva tudi naša občana, ki sta 
želela, da se društvo predstavi s 
svojim ustvarjanjem tudi na naši 
občini. Kljub slabemu vremenu je 
na druženju prevladovalo odlično 
vzdušje in kot vedno pri slikarjih 
tudi neizmerna volja po ustvarja-
nju likovnih del.

Na jutranji kavici smo se zbrali 
v gostilni Gerbec, naredili načrt 
in se nato popeljali skozi vasi 
naše občine. Vsak si je izbral svojo 
temo, saj vasice in kraji ponujajo 

izjemno velik spekter starih arhi-
tekturnih, verskih in kulturnih 
objektov primernih za novo odkri-
vanje v slikarskih dušah. Na koncu 
smo se zbrali v Iškem vintgarju, 
nekateri so še tam dodelali in 
morda popravili svoja dela, med 
seboj smo komentirali in ocenje-
vali skupno delo ter se nato ob 
skupnem kosilu v gostilni Gerbec 
tudi pogovorili o nadaljevanju 
dela in druženja.

Članice in člani iz vseh delov 
Slovenije so bili navdušeni nad 
našimi kraji, vsak po svoje je traj-
nostno obeležil svoja opažanja in 

jih na najlepši način prenesel na 
slikarsko podlogo. Večina je zatr-
dila, da se v naše kraje še vrne, saj 
so navdušeni nad izjemno nara-
vo Iškega vintgarja in seveda nad 
vasicami naše občine.

To slikarsko kolonijo sva dva 
člana končala tudi pri našemu 
županu, ki naju je sprejel in nam 
obljubil svojo podporo pri raz-
stavi, ki bo v Knjižnici Ig in na 
katero vas člani našega društva 
prav prisrčno vabimo. Oglejte si 
dela naših umetnikov – marsikdo 
bo našel na slikah tudi košček 
svojega pogleda in morda kraja, v 
katerem živi.

Za konec morda še drobno zrno 
v celotnem mozaiku. Naš krajan 
in občan Pavle Ščurk je podpred-
sednik društva in po strokovni 
plati brez dvoma gonilna duša 
delovanja. Slikarsko deluje že več 
kot 30 let, požel je že najvišja 

priznanja v strokovni javnosti 
ter na številnih razstavah doma 
in po svetu. Na vsakoletnem Ex 
temporu Piran pa sta on in Franc 
Skerbinek (tudi naš član) dosegla 
številna visoka priznanja razen 
Grand prixa. Vse druge razvrstitve 
pa so samo dokaz, kaj lahko nara-
ven talent s čopičem naredi za 
zapuščino našemu narodu. Pavle 
je tudi mentor in zgled številnim 
slikarjem, ki ob njegovi pomoči 
črpajo nove in nove prijeme ter 
spoznanja. 

Na koncu se moram zahvali-
ti vsem slikarjem za udeležbo 
in njihov prispevek umetni-
škemu dogajanju naše občine. 
Poimensko ne morem vseh zabe-
ležiti, prišli pa so tudi iz Sežane, 
Radencev in Trebnjega – hvala 
vam za čudovit dan.

Vid Bratovž,
predsednik društva  

Rajko Slapernik

V četrtek, 30. maja, smo imeli člani Likovnega društva Rajko 
Slapernik iz Ljubljane svoje prvo slikarsko druženje na Igu. Društvo 
obstaja že od leta 2000, člani pa so do zdaj sodelovali na številnih 
slikarskih delavnicah in Ex temporih po vsej Sloveniji ter tudi v 
tujini.

Člani Likovnega društva  
Rajko Slapernik

vabijo na 

odprtje likovne razstave  
slik s starimi arhitekturnimi, 

verskimi in kulturnimi 
objekti Občine Ig. 

Razstava bo odprta v ponedeljek,  
19. avgusta, ob 18. uri v Knjižnici Ig.  

Slike bodo na ogled do petka,  
20. septembra 2013.

Vabljeni!
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S kanujem po reki Tiszi

Devetošolci na obisku gradu sedmih plemen (Ribičeva trdnjava)

Comenius obisk na Madžarskem
V torek, 21. 5. 2013 zjutraj, smo 

se Ana, Marjana, Urška, Slaven, 
Teja, Lara, ter učiteljici Karmen 
Zorko in Marjana Pšeničnik z 
vlakom odpravili na Madžarsko. 
Pot nas je vodila skozi Zagreb v 
Budimpešto. Čeprav se je vožnja 
malo zavlekla, smo se imeli vsi zelo 
lepo. Ko smo prišli v Budimpešto, 
smo se nastanili v hostlu, nato pa 
odšli na pozno večerjo. 

V sredo zjutraj smo se skupaj s 
skupinami iz ostalih držav (z Irske, 
iz Estonije, iz Turčije, s Poljske, s 
Finske, z Islandije, iz Nemčije in 
z Madžarske) odpeljali na ogled 
znamenitosti Budimpešte. Najprej 
smo si ogledali grad sedmih ple-
men, nato pa še baziliko, Trg juna-
kov itd. Po ogledu smo se odpe-
ljali v Tiszafüred, mestece s 13.000 
prebivalci, kjer so nas pričakale 
naše gostiteljske družine. Ko smo 

se spoznali, so nas odpeljali v 
svoje domove. Po večerji smo se 
skupaj s svojimi gostitelji odpra-
vili na ogled mesta. Nekateri smo 
si ogledali reko Tiszo, nekateri 
parke, nekateri pa lokalne obrti, 
kot so rokodelske delavnice. 

Naslednji dan smo se spet vsi 
sestali in odšli v ekopark. Tam smo 
videli različne vrste živali, med 
drugim tudi šakale, predvsem pa 
mnogo rib. Potem smo pri svojih 
gostiteljih sodelovali pri različnih 
dejavnostih: igrali smo družabne 
igre z nekaterimi sodelujočimi v 
projektu Comenius, gledali filme 
in obiskali knjižnico. 

V petek smo takoj zjutraj odšli 
do reke Tisze, kjer smo se vozili 
s kanuji. V vodi je končala le ena 
ekipa, in sicer irski fantje, s kateri-
mi smo se spoprijateljili. Po kosilu 

smo odšli na bazen in tam priredili 
tekmovanje v plavanju. Punce se 
ga na žalost niso udeležile, Slaven 
in učiteljica Marjana Pšeničnik pa 
sta osvojila srebro. Po napornem 
dnevu ob in v vodi smo vsi ostali 
doma pri gostiteljih. 

Naslednji dan smo preživeli v 
vodnem parku, od katerega smo 
bili oddaljeni približno uro vožnje. 
Vsi smo bili zelo zadovoljni. Ker je 
bil to zadnji večer, ki smo ga pre-
živeli z gostiteljskimi družinami, 
so nam priredili nekaj posebnega. 
Nekaterim so pripravili žar/roštilj 
party/zabavo, drugi pa so večer 
preživeli v bowling centru. 

V nedeljo, na dan odhoda, smo 
se zgodaj zjutraj z avtobusom 
odpravili nazaj v Budimpešto, kjer 
smo si še enkrat ogledali nekatere 
znamenitosti in odložili skupine iz 
vseh držav na letališču in železni-
ških postajah. Ob 13.30 pa smo z 
vlakom odrinili proti Sloveniji.

Marjana Bošnjak, 9. a,  
Urška Jakič, 9. a,  

Slaven Jevtić, 9. a,  
Lara Boštic, 9. b,  

Teja Glavan, 9. b,  
Ana Zidar, 9. b

Na Madžarskem sva bili skupaj 
z Marjano pri Dorottyji. Všeč mi 
je bila njena družina in kako pri-
jazno so se vsi gostitelji obnašali 
do nas. Tudi program mi je bil zelo 
všeč, vozili smo se s kanuji, plavali, 
obiskali šolo in ekopark … Od 
vsega pa mi je bilo najbolj všeč, 
da smo spoznali veliko vrstnikov 
iz različnih držav in se z njimi spo-
prijateljili. 

Urška Jakič, 9. a
Foto: Karmen Zorko 

DAJMO JIM  
VETRA, DETEKTIVI!

Ustvarjalno-detektivska delavnica
v četrtek, 20. junija, ob 17. uri  

v knjižnici Ig 
Letos mineva 40 let od izida knjige Leopolda 
Suhodolčana Naočnik in Očalnik, zato bosta 

največja detektivska mojstra, naslovna junaka 
knjige, navdih za počitniške ustvarjalne delavnice. 

Z detektivsko 
bistroumnostjo 
bomo izdelali 
najnujnejše 
pripomočke 

za preživljanje 
počitniških 

dni, vmes pa 
bomo prebrali 

tudi kakšno 
dogodivščino 

slavnih 
detektivov. 
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Vrtec na mini počitnicah

V prirodoslovnem muzeju
V okviru obogatitvenih pro-

gramov za nadarjene učence na 
naši šoli smo z mentorico Darinko 
Mazi obiskali prirodoslovni muzej 
v Ljubljani. Na poti do tja sem bil 
vznemirjen, saj sem nestrpno pri-
čakoval, kaj novega in zanimivega 
bom izvedel.

Najprej smo poslušali zanimiv 
opis mamuta in njegovega življe-
nja. Bil je prednik današnjega 
slona in rastlinojedec. Njegov okel 
je tehtal 100 kilogramov, zobje 
so mu izraščali zaporedno. Ko je 

eden izpadel, je zrasel nov. Bili 
so zelo veliki, eden je tehtal štiri 
kilograme – kar težko ga je bilo 
potežkati.

Precej zanimivega smo slišali 
tudi o jamskem medvedu, ki je 
tudi živel na ozemlju Slovenije. 
Znamenita je koščena piščal, ki 
velja za najstarejše glasbilo na 
svetu. Narejena je iz kosti mla-
diča jamskega medveda. Odkrili 
so jo v jami Divje babe v bližini 
Cerknega.

Najboljši del obiska pa je bila 
zame predstavitev brazdastega 
kita. To je zelo zanimiva žival. Je 
druga največja vrsta kita, takoj za 
sinjim kitom, ki velja za največji 
živi organizem na našem plane-
tu. Pomislite, v usta zajame toliko 
vode, kot je prostornina mestne-
ga avtobusa. Doseže starost do 80 
let. Ob reševanju učnih listov, pa 
smo se o kitih naučili še marsikaj 
zanimivega.

Velika zanimivost je bilo tudi 
okostje kita, ki ga je pred leti 
naplavilo v Piranskem zalivu.  

Poimenovali so jo Leonora. Čeprav 
še ni bila odrasla, je bila dolga 18 
metrov in težka kar nekaj ton. 
Njeno razsoljeno okostje je z 
jeklenimi vrvmi pritrjeno na strop 
in je največji primerek v muzeju. 
Znanstveniki domnevajo, da se je 
poškodovala pri trku z ladjo, izgu-
bila orientacijo in potonila.

Res je bilo zanimivo. Tudi vam 
priporočam, da kdaj zavijete tja.

Aljaž Bratuša, 5. c

Prva skupina otrok je tam pre-
življala dni od ponedeljka so 
srede, druga skupina otrok pa 
od srede do petka. Nestanovitne 
vremenske napovedi so strokov-
nim delavcem zarisale marsika-
tero gubico skrbi, kljub temu 

pa nam je bilo vreme na koncu 
naklonjeno. Kljub manjšim plo-
ham sta obe skupini na prostem 
brez težav izpeljali vse načrtovane 
dejavnosti.

Otroci so obiskali kmetijo ter 
govedu očistili 
jasli, nato so ga 
nahranili s krmili. 
Med sprehaja-
njem po hlevu 
otroci niso poka-
zali niti kančka 
strahu, pri delu, 
ki so ga opravljali, 
so izredno uživali. 
Obiskali so tudi 
staro kmečko hišo 
in si ogledali stare 
predmete, kar se 
je izredno dobro 
povezovalo z leto-

šnjim prednostnim področjem 
celotnega vrtca. Vse skupine Vrtca 
Ig so namreč letos podrobneje 
spoznavale življenje v naših krajih 
v preteklosti.

Poleg opazovanja goveda so se 
otroci na mini počitnicah podrob-
no seznanili tudi s konji. Ogledali 
so si kovača pri njegovem delu ter 
konje skrtačili in tudi jahali. To je 
bila vsekakor dejavnost, o kateri 
otroci še vedno največ govorijo.

Med bivanjem v počitniškem 
domu smo spoznali tudi okolico. 
Odpravili smo se na več spre-
hodov in opazovali lepote nara-
ve. Ogledali smo si zapuščeno 
zvončarno, dočakali obisk zajčka 
Sportyja, ki je otrokom pripra-
vil ples in zabavo. Otroci so se 
preizkusili še v poznavanju pro-
metnih znakov in v poznavanju 
pravil obnašanja v prometu. Na 
večjem igrišču so imeli posta-
vljen poligon, po katerem so se 
vozili z manjšimi avtomobilčki na 

pedala ter ob tem skušali upošte-
vati prometne znake in pravila v 
prometu.

Bivanje na mini počitnicah je 
bilo zabavno in poučno. Otroci so 
odšli domov nasmejani in zaradi 
nekaj dnevnega bivanja s skupino 
in v odsotnosti staršev prav goto-
vo tudi bolj zreli.

Valerija Virant

Predzadnji teden v maju je bil za otroke druge starostne skupine, 
ki obiskujejo Vrtec Ig, izredno pester. Otroci, stari od 4 do 6 let, so 
se v dveh skupinah odpravili v Zgornje Gorje pri Bledu na tridnevno 
bivanje na mini počitnice.

Skupinska fotografija s počitnic

Odkrijte reko Iško z Okljukcem

 

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

Zdravo! Sem okljukec.  
Doma sem ob reki Iški.  

Pridi in se sprehodi z mano.

Žagamo in meljemo (za starost 8–9 let)
http://www.ljubljanskobarje.si/okljukec

Iška − od izvira do pipe (za starost 12–14 let)
http://www.ljubljanskobarje.si/od_izvira_
do_pipe 

Trojnost reke Iške (za starost od 15 let dalje) 
http://www.ljubljanskobarje.si/trojnost_
reke_iske

V lekcijah se lahko veliko naučijo 
tudi odrasli – vsi vabljeni k ogledu! 

Otroci, na spletnih straneh vas čakajo nove zabavne in poučne e-lekcije 
o življenju ob reki Iški. Po njej vas bo vodil Okljukec.
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Vabimo vas na ogled razstave Koliščarji z Velikega jezera
Ogled razstave je možen v soboto in nedeljo od 9.00 do 12.00 ali po dogovoru. 
Del razstave je tudi maketa  
koliščarskega naselja.

V DeželO      KOliščarjeV

v soboto, 17. avgusta 2013 (če bo dež, pa v nedeljo, 18. 8. 2013)

od 10.00 do 18.00 na igu
Sodelovali boste v različnih delavnicah in spoznali življenje nekdanjih prebivalcev ljubljanskega 
barja, koliščarjev. Ogledali si boste gledališko predstavo Koliščarji z Velikega jezera in prisluhnili 
predavanju vrhunskega arheologa dr. antona Veluščka in še mnogo drugega. Ne zamudite! 

Koliščarski dan = zabava za vso družino!

KOliščarSKi tabOr
9.–11. avgust 2013
tabor je namenjen otrokom v starosti  
od 8 do 15 let. Na taboru bomo spoznavali  
zgodovino barja in njegove  posebnosti,  
v arheološki delavnici izkopavali keramiko,  
se naučili zakuriti ogenj, se vozili s kanuji  
po ižici, klepetali in prepevali ...   
število mest je omejeno. Prijave: info@dfg.si ali GSM: 051-374-475

ww
w.d

rus
tvo

-fr
an

gov
eka

r.si

Na 6. KOliščarSKi DaN

Vodenje in najave na: 
040-867-393 ali  
info@dfg.si

Športni dan na prostem Zdaj pa vemo, kje in kako pečejo kruh!

Od kod pride kruh v trgovino Vrtec na krosu
V maju je naš vrtec organiziral kros za vse otroke, ki smo 

željni gibanja in zabave. Tako smo se starejše skupine odpra-
vile na hipodrom v Vrbljene, kjer smo se preizkusili v teku 
na 200–300 m, se poigrali na različnih gibalnih postajah, se 
okrepčali s sokom in za nagrado osvojili vsak svojo medaljo. 
Bil je zelo lep dan, poln smeha in telovadbe, zato komaj čaka-
mo naslednje leto, ko se bomo spet vrnili in glasno navijali za 
naše prijatelje. 

Otroci iz vrtca Ig

Pri Žabicah in Zajčkih smo se že 
nekaj časa spraševali, kako nastane 
kruh in od kod ga v tolikšnih količi-
nah pripeljejo v trgovino. Na vprašanje, 
kako nastane kruh, smo si odgovorili 
sami, ko smo ga spekli kar v vrtcu. 
Kmalu pa se nam je ponudila možnost, 
da si ogledamo tudi, kje se peče velika 
količina kruha in pekovskih dobrot. 
Odpravili smo se na Letališko cesto v 
Ljubljano, kjer mojstri peki pečejo kruh 
za Sparove trgovine. Nadeli so nam 
prave pekovske kapice, roke smo si 

umili v velikih umivalnih koritih in odšli 
v proizvodnjo. Ogledali smo si velike 
vreče moke in velika korita, kjer se je 
gnetlo testo. Videli smo velikanske peči 
in veliko količino kruha, pripravljeno 
na odvoz v trgovine. Nasitili smo si 
oči in glave z novimi informacijami, 
na koncu pa tudi trebuščke s sladkimi 
krofi, ki smo jih dobili za malico. Hvala 
lepa gospe Novak, da nas je povabila 
in organizirala voden ogled po pekarni.

Enota Studenček
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7. občinsko tekmovanje koscev in grabljic 

Tekmovanje se je začelo s pri-
javami koscev in grabljic, nato je 
sledilo žrebanje štartnih številk 
oziroma številk parcel, ki jih je 
bilo treba pokositi ter pozneje 
pograbiti in narediti kopice. Po 
žrebanju smo vsi prisotni spre-
mljali in pozdravljali prihod staro-
dobnikov Oltimer kluba Škofljica, 
ki so imeli na promocijski vožnji 
skozi občine Škofljica, Grosuplje 
in Ig načrtovan postanek tudi na 

našemu hipodromu. Načrtovano 
je bilo, da bo prišlo okoli 400 vozil, 
tako motorjev kot osebnih vozil, 
vendar jih je zaradi izrazito sla-
bega vremena, dežja in mraza še 
vseeno prišlo okoli 300. 

Po kratkem pozdravu vseh ude-
ležencev prireditve, predstavni-
ka in organizatorja prireditve TD 
Krim Darje Modic so sledili še poz-
dravi županov Občine Ig Janeza 

Cimpermana, sosednje občine 
Škofljica Ivana Jordana in občine 
Grosuplje Petra Verliča. Po poz-
dravih je prenehalo deževati, zato 
smo tekmovalci hitro poprijeli za 
kose in grablje ter se odpravili na 
tekmovališče. Vsak tekmovalec je 
moral pokositi parcelo 20 x 3 m,  
grabljica pa je morala potem to 
parcelo pograbiti in narediti tri 
kopice. Ocenjeval se je čas, čisto-
ča opravljenega dela, višina reza, 
poravnava tako 'rastove' kot kopic 
in splošni vtis. Po opravljeni košnji 
kot pozneje tudi grabljenju so 
odšli sodniki na ogled opravljene-
ga, kjer so ocenili vsakega posa-
meznika posebej. 

Ko so vse podatke vnesli v raču-
nalnik, je ta pokazal takšne rezul-
tate: 

Kosci: 1. Kraljič Janez, 
Kremenica, 2. Modic Janez, TD 
Krim, 3. Likovič Mirko, TD Krim, 4. 
Purkat Franci, TD Krim, 5. Spahić 
Jože, TD Kurešček, 6. Murgelj 
Alojz, Sarsko in 7. Rus Slavko, TD 
Krim

Grabljice: 1. Oblak Vera, 
Tomišelj, 2. Ciber Tilka, Tomišelj, 3. 
Intihar Fani, Iška vas, 4. Rus Ivanka, 
TD Krim, 5. Virant Marija, Ig, 6. 
Modic Darja, TD Krim in 7. Anzeljc 
Jožefa, Tomišelj.

Tekmovanje sta vodila sodni-
ka, ki vodita tudi medobčinsko 

tekmovanje: Jernej Korenčič in g. 
Klemen.

Po tekmovanju smo se preselili 
pod tribo, kjer smo si ob klepetu 
in pesmi privoščili južino (krompir 
v solati in klobaso) ter vsem tek-
movalcem podelili Priznanja za 
sodelovanje in vrednostni bon za 
20 EUR.

Kljub slabemu vremenu si je 
prireditev ogledalo rekordno šte-
vilo obiskovalcev, in kar je zanimi-
vo – tudi trije predsedniki občin, 
kar je za takšno prireditev redkost.

Naj se na koncu zahvalim vsem 
tekmovalcem za trud, saj se bo 
vsak, ki je imel kdaj koso ali grablje 
v rokah, strinjal, da v takih pogo-
jih (vreme) ni preprosto kositi, še 
manj pa grabiti. Nekaj vzrokov so 
povedali tekmovalci, še več pa jih 
izvira iz naglice življenja, ki prak-
tično ne dopušča dela na roko, 
saj pogosto še s stroji delamo 
prepočasi. Zato je pomembnejše 
od doseženega rezultata druženje 
tako znotraj društva, lokalne sku-
pnosti, med društvi kot druženje 
znotraj širših skupnosti. Prireditve, 
ki jih organiziramo, tokrat košnja 
in grabljenje, so le sredstva za 
doseganje teh želja, in ne cilji. 
Zato vas na naše naslednje prire-
ditve vabimo že zdaj.

Janez Modic, 
TD Krim

7. občinsko tekmovanje koscev in grabljic je letos prvič pripravilo 
Turistično društvo Krim v sodelovanju z Občino Ig. Prireditev je 
potekala v soboto, 25. maja 2013, od 13. ure dalje na hipodromu v 
Vrbljenu, ko so se začeli zbirati kosci in grabljice ter njihovi navijači. 

Katera grabljica bo najhitrejša?     Foto: Marica Zupan

Kulturno-etnološka prireditev Barje 2013

Kosci in grabljice s kompletom odličij 

V soboto, 1. 6., je tako v okoli-
ci Osnovne šole Log-Dragomer 
potekala največja kulturno-etno-
loška prireditev na Ljubljanskem 
barju. V ročni košnji in grablje-
nju so se na 7. Medobčinskem 
tekmovanju koscev in grabljic za 
pokal Ljubljanskega barja pome-
rile ekipe iz občin Borovnica, 
Brezovica, Ig, MOL, Log-Dragomer, 
Škofljice in Vrhnike. Prireditev so 
spremljali bogat etnološki in kul-
turni program ter tržnica, končala 
pa se je s koncertom Tanje Žagar.

V kulturnem programu sta 

nastopili tudi dve skupini iz naše 
občine, in sicer pevski zbor Žene 
in dekleta dveh vasi z Golega ter 
ansambel Novi Sosedje, ki so sku-
paj s pevsko skupino na koncu 
zapeli novo barjansko himno. Na 
tržnici so sodelovali Anita Indihar 
Dimic s svojimi keramičnimi izdel-
ki, TD Kurešček in Društvo Fran 
Govekar Ig.

In ne nazadnje je tu naša čudo-
vita ekipa, ki je na tem tekmova-
nju res blestela in v vseh kategori-
jah dosegla izvrstne rezultate.

Tekmovanje so začeli kosci in 

Zavrtel se je prvi krog sedmih tekmovanj za najboljšo ekipo med 
kosci in grabljicami ter za najboljšega kosca in najboljšo grabljico 
na Ljubljanskem barju. Tekmovanja so potekala v sedmih barjan-
skih občinah in tako je bila gostiteljica sedmega tekmovanja obči-
na Log-Dragomer, ki je svojo vlogo odlično izpeljala. 

Uspešna ižanska ekipa
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Rezultati: 
Kosci posamezno
1. Jernej Lenarčič (Vrhnika)
2. Jože Škrabec (Škofljica)
3. Viktor Borštnik (Brezovica)
4. Alojz Murgelj (Ig)
5. Ljubo Jovičič (Borovnica)
6. Igor Oven (MOL)
7. Jože Škrabec (Škofljica)

Kosci skupinsko
1. Občina Brezovica
2. MOL
3. Občina Ig
4. Občina Škofljica
5. Občina Log-Dragomer
6. Občina Borovnica
7. Občina Vrhnika

Grabljice posamezno
1. Vera Oblak (Ig)
2. Andreja Lenarčič (Vrhnika)
3. Olga Pristavec (Borovnica)
4. Jožica Škrabec (Škofljica)
5. Katarina Kršinar (Brezovica)
6. Lidija Petkovšek (MOL)
7. Darja Trček (Log-Dragomer)

Grabljice skupinsko
1. Občina Vrhnika
2. Občina Ig
3. MOL
4. Občina Škofljica
5. Občina Log-Dragomer
6. Občina Borovnica
7. Občina Brezovica

Ižanski kosci v akciji – osvojili so 3. mesto. Grabljice so osvojile 2. mesto. 

Najboljše grabljice posamezno

že tu je bilo videti, da so naši 
kosci izvrstni tako po času kot 
po čistoči košnje, kar na koncu 
prinese največ točk. Ekipo koscev 
so sestavljali: Ivan Kraljič, Mirko 
Likovič, Braco Vukosavljevič, Alojz 
Murgelj, Janez Modic, Slavko Rus. 
Za njimi so se na grabljenje podale 
grabljice v sestavi: Jožefa Anzeljc, 
Tilka Ciber, Darja Modic, Fani 
Intihar, Ivanka Rus, Marija Virant. 
Tudi one niso nič zaostajale in 
končale svoje izvrstno delo med 
prvimi. Sledila je še tekma med 
kosci posamezno (našo občino je 
zastopal Alojz Murgelj) in grablji-
ce posamezno (Vera Oblak).

Približno dve uri po koncu 
tekmovanja je sledila razglasitev 
rezultatov in vzdušje med našo 
ekipo je bilo zelo napeto, saj smo 
vsi vedeli, da so svoje delo dobro 
opravili.

Najprej je bila razglasitev za 
kosce posamezno, tu je naš pred-
stavnik Alojz Murgelj dosegel izvr-
stno četrto mesto z minimalnim 
zaostankom za tretjim. Potem 
so sledili kosci skupinsko in tu je 
naša ekipa že hitela na oder, kajti 
dosegli so odlično tretje mesto.

Nato so sledile grabljice sku-
pinsko in ponovno navdušenje 
– na oder so šle po priznanje za 

doseženo drugo mesto. Sledili so 
še rezultati za grabljice posame-
zno, kjer pa smo nepremagljivi. 
Ponovno je šla po pokal za prvo 
mesto naša odlična grabljica že 
vrsto let Vera Oblak. Navdušenje 
je bilo nepopisno, kajti dosegli 
smo enkratne rezultate in sko-
raj čisto v vsaki kategoriji pobrali 
medalje.

Še enkrat iskrene čestitke celo-
tni ekipi za rezultate, ves trud in 
čas, ki so ga vložili v to tekmova-
nje in pa seveda TD Krim, ki je bil 
letošnji organizator občinskega 
tekmovanja in poskrbel, da je bila 
ekipa pripravljena in usklajena.

Marica Zupan
Foto: Marica Zupan

Celotna ižanska ekipaV kulturnem programu so nastopili Žene dveh vasi in Novi Sosedje. 

Ižanskim koscem in grabljicam čestitam za osvojene 
pokale. Izkazali ste se tako skupinsko kot posamično. 

Hvala, da ste odlično zastopali barve Občine Ig. 

Župan Janez Cimperman



Rokodelci iz Iške vasi so pohodnikom pripravili nepozabno 
predstavitev pletenja kit.

Pohodniki na poti čez Iški vršaj
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Drevesne in rastlinske vrste, 
značilne za hribovsko področje 
Zapotoka, ter druge znameni-
tosti kraja na učni poti so bile 
označene in opisane v zloženki, 
ki jo je vsak udeleženec dobil na  
5 kilometrov dolgo pot. V škor-
njih, korak za korakom in brez 
naglice smo jo prehodili v dobrih 
dveh urah. Žal je Martinu Krpanu, 
ki je obljubil, da nas bo na poti 
pričakal s svojo kobilico, višja sila 
posegla vmes, vendar je po svoje-
mu slu poslal mošnjičke s soljo in 
cekine ter zvitke z zapisi, da bomo 
malo več vedeli o soli. 

Učna pot zahteva veliko priprav
Priprave na Zapotoško učno 

pot so se začele že 14 dni pred 
izvedbo. Z gozdarko Tino smo se 
s papirjem in svinčnikom v roki 
odpravili na pot in popisali neka-
tere drevesne vrste, ki so značilne 
za naše področje, z našo zelišča-
rico Ano pa smo ugotavljali, da 
narava zamuja za vsaj tri tedne. 
Smreka je šele zdaj s svojimi 
vršički oznanila mladost, gozdne 
jagode so komaj zacvetele. Grmi 
črnega bezga so še vedno zeleni 
in čakajo, da vrnejo svojo rumeno 
barvo soncu v zahvalo. Le navadni 
glog se je kot beli vitez razkazoval 

in oznanjal svojo moč. Pravijo, da 
ga je dobro imeti pri hiši, saj v vra-
žah in verovanjih varuje hišo pred 
stelo, ki je delo hudiča. 

V naših gozdovih poleg bukve, 
hrasta, smreke, gabra, jesena, 
breze in drugih običajnih dre-

vesnih vrst ob robu gozda na 
učni poti najdete dobrovito, ki 
je pomembna hrana za ptice, 
paša za čebele in lep estetski ele-
ment v naravi. Plodovi jerebike 
so prav tako užitni in privabljajo 
tako ptice kot ljudi, saj je mar-

Trasa Zapotoške učne poti

9. Pohod po Ljubljanskem barju polno 
obiskan in s soncem obsijan

Pot smo nadaljevali skozi Vrbljene, kjer 
sta nas pričakali domači zeliščarici Anica 
Ilar in Tadeja Vadnjal. Pohodniki smo lahko 
poskusili domači zeliščni čaj ter si ogledali 
barjanska zelišča in izdelke, ki jih je mogoče 
pripraviti iz njih. 

Osveženi smo se tako odpravili naprej 
proti Strahomerju, kjer nas je pozdravila 
lepo obnovljena cerkvica sv. Jakoba. Po 
gozdni poti smo se izvili do ribnika in 
nato naprej ob gozdu in travnikih vse tja 
do Iške vasi. Na poti smo opazili številne 
kraške izvire, ki so nam potrdili, da smo na 
kraškem robu Ljubljanskega barja. Tik pred 
Iško vasjo nas je pozdravila reka Iška, obsi-
jana s soncem. V vasi Na Produ so nas pri-
čakali domači rokodelci in nam predstavili 
izdelavo predpražnikov iz koruznega lička-
nja, kolobarčkov in kit za vojaške žimnice. 
Pohodniki smo bili navdušeni nad lično 
izdelanimi predpražniki, kar se je poznalo 
tudi na prodajni stojnici, ki smo jo kmalu 

spraznili. Največ zanimanja je požela izde-
lava kit za vojaške žimnice iz suhih barjan-
skih trav. Nekateri smo razmišljali, kako fino 
bi bilo ležati na takšni žimnici, ki združuje 
masažo in aromaterapijo. 

Še preden smo jo mahnili ob reki do 
Iškega vintgarja, pa smo se ustavili še 
ob mostu, kjer nas je še zadnjič pričakal  
dr. Aleš Smrekar. Tokrat smo odkrivali še 
zadnji obraz reke Iške, ki se kaže od Iškega 
vintgarja do Iške vasi. V vasi Iška smo imeli 
priložnost opazovati zadnjo še delujočo 
žago, ki nam jo je predstavil njen lastnik 
Anton Šuštaršič. Po slabih 15 kilometrih 
smo prispeli do Gostišča v Iškem vintgarju, 
kjer smo se okrepčali in odžejali. Nekateri 
pohodniki smo se osvežili v reki Iški, ki nam 
je dodobra pognala kri po žilah. 

Imeli smo se lepo in upamo, da še kdaj 
pridemo na te lepe konce k tem prijaznim 
ljudem!

Maša Bratina

Pohod po Ljubljanskem barju je letos privabil na svojo pot okoli 170 pohodnikov. 
Opazili smo kar nekaj Ižancev, Barjanov in Ljubljančanov ter obiskovalce iz drugih 
koncev Slovenije. Obiskali so nas tudi gostje iz Rusije in Belgije. Od Lip do Iškega 
vintgarja smo sledili reki Iški po nasipu ob vse tja do Tomišlja in nato po poljski 
poti čez Iški vršaj. Ustavili smo se ob Koščevi učni poti, ki nam jo je predstavil Žiga 
Iztok Remec. Ob reki Iški in Vodarni Brest nas je pričakal dr. Aleš Smrekar, ki nam je 
predstavil številne zaklade, ki jih v spodnjem delu porečja skriva reka Iška. 

Po Zapotoški učni poti 
25. maja je bilo prav kilavo sobotno jutro. Nisi vedel, ali bi še 

dremal v dopoldne ali bi nastavil svoje lice dežnim kapljam in se 
pognal v svežino jutra. Vendar se je nebo že toliko zlilo in zliva se 
že nekaj časa, da je bilo ravno prav vedro za odstiranje zanimivosti 
iz zakladnice narave. Te so bile za sprehajalce Zapotoške učne poti 
pripravljene. 
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melada, skuhana iz njenih rdečih 
jagod, bogata z vitaminoma C in 
A. Veliko imamo tudi navadnega 
srobota, ki priča o večjih količinah 
dušika v tleh. Ta nam je na poti 
kazal svoje ovijalske zmogljivo-
sti. Navadno bodiko smo na poti 
označili kot zakonsko zaščiteno 
vrsto, čeprav jo izrabljajo za izde-
lavo šahovskih figuric. 

Označili smo okoli 50 dreve-
snih in rastlinskih vrst, pripraviti 
je bilo treba tudi nekaj smeroka-
zov, da nismo hodili po brezpo-
tjih. Čeprav je udeležence vodila 
Tina, smo na pot lahko odšli tudi 
individualno, sploh tisti, ki so se 
z naravo želeli bolj povezati. Če si 
sam, lahko poklepetaš s cvetico, 
z drevesom, s svojo dušo, lahko 
opazuješ mravlje, ki ti s hitenjem 
vsaka po svojih dnevnih oprav-
kih prečkajo pot, prisluhneš plesu 
vetra v krošnjah dreves.
Kotiček miru – začetek poti

Sprehod po učni poti je bil kon-
dicijsko nezahteven in primeren 
za vse starostne skupine, saj je 
udeležence vodil po lahkih goz-
dnih poteh in stezah. Učna pot se 
je začela pred RTC Zapotok s prvi-
ma drevesoma, rdečim javorjem 
in ginkom, ki so ju vaščani posa-
dili v bližini v letu 2011 in 2012 
za obeleženje svetovnega dneva 
miru, ki ga vsako leto praznujemo 
v Zapotoku. Skupaj z lično izde-
lani leseni panji, ki jih je domislil 
Janez, tvorijo pravi kotiček miru 
v Zapotoku. Drevesa in skalnjak 
so za učno pot še posebej lepo 
uredile pridne roke naših članov 
Marije in Janeza, Jelke, Darje, 
Pavle in Dade z zasaditvijo rožic. 
Tako se drevesi ne bosta počuti-
li zapostavljeni in osamljeni, saj 
smo z izkazano pozornostjo in 
negovanjem pripomogli, da bo 

njuna senca kaj hitro tako velika, 
da leseni stolčki nikoli ne bodo 
prazni. Še letos bo kotiček dopol-
nilo novo drevo. 

Pot je sprehajalce naprej vodi-
la mimo Doma borcev in mladi-
ne Zapotok – nekdanje osnovne 
šole proti Stanu – naravnemu 
izviru pitne vode, mimo obeležja 
padlim borcem v drugi svetov-
ni vojni naprej proti Marijinemu 
kamnu pod Kureščkom. Zdelo se 
nam je prav, da sprehajalce sezna-
nimo tudi s temi znamenitostmi, 
sploh tiste, ki niso iz našega kraja. 
Pod pokopališčem na Kureščku je  
pot zavila levo, najbolj željni 
osvojitve vrha Kureščka (833 m) 
s cerkvijo Marije Kraljice miru 
pa so po 100 m vzpona lahko 
začutili dobro energijo, po kateri  
je poznan Kurešček. Po prečkanju  
glavne ceste Ig–Rob se je učna 
pot pod Gorico (759 m) mimo 
Blažanovke in čez kraške 
Vodičnice vrnila nazaj v Zapotok.
Zapotoška učna pot bo stalna 
učna pot

Za prihodnje leto imamo v 
načrtu Zapotoško učno pot pri-
praviti kot stalno učno pot. Čakajo 
nas formalnosti glede registracije 
učne poti in dogovor z lastniki 
za postavitev oznak. Dopolnili jo 
bomo z zeliščnim vrtom, kjer smo 
letos že zaorali prve brazde. Tako 
bodo obiskovalci poleg divjih 
spoznavali tudi gojena zdravilna 
zelišča in začimbnice. V učno pot 
bomo vključili še živalski svet, 
ki je prav tako bogat na našem 
področju, za kakšno znamenitost 
pa bomo povprašali predvsem 
starejše krajane, saj imata njihovo 
vedenje in izročilo neprecenljivo 
vrednost za ohranitev zgodovin-
ske dediščine kraja. 

Letošnja Zapotoška učna pot 
je za nami, potovanje pa se šele 
začenja.

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje,

Društvo Zapotok

Stan – izvir pitne vode

Znamenitosti na Zapotoški učni poti
Dom borcev in mladine Zapotok

Preden učna pot zavije v gozd pod Kurešček, na desni strani 
ceste zagledamo visoko rumeno zgradbo − Dom borcev in mla-
dine Zapotok, nekdanjo osnovno šolo. Zgrajena je bila leta 1936. 
Obiskovali so jo zapotoški in visoški otroci, bilo jih je okoli 40. Pouk je 
potekal dopoldne in popoldne. Prvotna šola je stala v središču vasi, 
ki je sčasoma končala v svojih ruševinah. Med drugo svetovno vojno 
je bila šola zaprta, po vojni pa je obratovala vse do 70. let prejšnjega 
stoletja, ko so jo zaradi pomanjkanja otrok zaprli. Zunanjost je vse do 
danes ostala nespremenjena, notranjost pa so po zaprtju obnovili 
in preuredili ter pozneje dali v upravljanje Zvezi prijateljev mladine 
Vič-Rudnik za počitniške namene. Letos je dom dobil novega lastni-
ka, Občino Ig, ki bo s svojimi načrti in vizijo za prihodnost domu 
vdahnil novo dušo. Na domu so tri spominske plošče: v spomin na 
padle borce in žrtve fašizma iz tega kraja; v spomin na ustanovitev 1. 
proletarskega bataljona narodnega heroja Toneta Tomšiča, 12. junija 
1942; v spomin na delovanje kurirske postaje TV-10a v Zapotoku in 
okolici v letih 1943 in 1944.

Stan – naravni izvir pitne vode
Je ob Zapotoški učni poti v vasi Zapotok ob vznožju Kureščka. 

Voda izvira v Žegnanem studencu, kjer po približno 100 m ponikne 
in pride na plano v Stanu. Vse do napeljave vodovoda iz Šumnika 
leta 1978 je bil vir pitne vode za vaščane Zapotoka in napajališče za 
živino. Danes je neprecenljiv vir naravne žive vode, ki se ga vaščani 
Zapotoka in prebivalci okoliških vasi pa tudi Ljubljančani ponovno 
poslužujejo. Z živo vodo v celice vnašamo osnovne življenjske ele-
mente ter odnašamo toksine in odvečne snovi iz telesa. Naravna 
voda je ključna za normalno delovanje možganov ter s tem poveza-
nimi umskimi in telesnimi sposobnostmi.

Marijin kamen pod Kureščkom
Ob vznožju Kureščka, ki je poznan po izredni moči mnogo ener-

getskih točk, stoji Marijin kamen. Legenda pravi, je bila cerkev na 
Kureščku pred davnimi stoletji zgrajena tudi s pomočjo Marije. Ob 
spravljanju kamnov na hrib je na tem mestu počivala. Na kamen 
je položila roko, katere odtis je viden še danes. Obdan z zelenim 
zdravilnim mahom kamen vabi sprehajalce, da se vstavijo ob njem, 
zaprejo oči in se umirijo. Lahko se okrog njega tudi sprehodijo, se ga 
dotaknejo ali objamejo z obema rokama. Tako sprejemajo zdravilno 
energijo, ki blagodejno vpliva na dobro počutje človeka.
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Iški vintgar – 'kanjon' reke Iške
Iški vršaj 
Vodonosniki, podtalnica in 
vodna oskrba 

Na območju Iškega vršaja je 
bilo več hidrogeoloških raziskav, 
ki so pokazale, da tu obstajata dva 
ločena vodonosnika oz. dve plasti 
talne vode: zgornji vodonosnik 
sega do globine 27 m, v njem 
prevladujejo peščeno prodnati 
sedimenti, spodnji vodonosnik pa 
je v globini od 40 do 105 m in je 
prekrit z neprepustnim horizon-
tom gline. Podtalnica v zgornjem 
horizontu se obnavlja večinoma s 
pronicanjem padavin in vodoto-
kom Iške ter z dotoki iz obrobja, v 
spodnjem pa s podzemnimi doto-
ki iz razpoklinskega in kraškega 
vodonosnika na robu Krimsko-
Mokrškega hribovja. 

Voda v zgornjem vodonosniku 
je bakteriološko neoporečna, ima 
pa prevelike količine raztopljene-
ga železa. Zgornji vodonosnik je 
omejen na območje vršaja in se 
proti barju izklini ob neprepustni 
polžarici ter izteka na površje v 
več izvirih: Retje, Bršnik, Zalarški 
graben, Zidarjev kanal, Peščenk, 
Na meji ter Na brodu. 

Zmogljivost spodnjega vodo-
nosnika je odvisna predvsem od 
prepustnosti kontaktne površine 
obeh vodonosnikov. Kemične in 
bakteriološke analize vode iz spo-
dnjega vodonosnika so pokaza-
le, da je voda dobre kakovosti. 
Znano črpališče podtalnice Iškega 
vršaja je pri naselju Brest. 

Oskrba s pitno vodo in črpališča 
vode

Najpomembnejše zaloge 
pitne vode imajo trije vršaji na 
severnem robu Mokrškega in 
Krimskega hribovja: Borovniški, 
Iški in Želimeljski. 

Borovniški vršaj sta nasuli 
Borovniščica in Prušnica s prito-
ki, sega pa od Borovnice do bar-
janske reke Ljubljanice in od tod 
daleč proti severu, v smeri proti 
severovzhodu pa do Podpeči. 
Holocenski vodonosnik se napaja 
iz apnencev Krimskega hribovja. 
Voda je bakteriološko neoporeč-
na, vsebuje pa prevelike količi-
ne železa. Zgornji pleistocenski 
vodonosnik, ki je slabo prepusten, 
sega do globine 52 metrov, spo-
dnji vodonosnik pa sega do glo-
bine 69 metrov in se napaja samo 
z vodo kraškega vodonosnika na 

vzhodu in razpoklinskega vodo-
nosnika kamninske podlage v 
dolomitu. Vodo črpajo za vodovo-
dna sistema Borovnice in Vrhnike.

Iški vršaj se razprostira med 
Igom, Iško Loko, Mateno, Brestom 
Tomišljem, Strahomerjem Iško 
vasjo. Nasula ga je reka Iščica s 
pritoki. V vodarni Brest so zaje-
li vodo za Ljubljanski vodovod. 
Voda je kemično in bakteriološko 
neoporečna.

Prebivalci Podpeči in Jezera 
se oskrbujejo z vodo iz črpali-
šča Virje. Prej so se oskrbovali z 
vodo iz izvira Strojarček, katerega 
voda je bila zaradi onesnaževanja 
Rakitne oporečna, zato so poiskali 
novo zajetje v Virju, kamor vode iz 
Rakitne podzemeljsko ne priteka-
jo. V Virje priteka podzemna voda 
skozi plasti zakraselega apnenca 
iz širšega območja Gornjega Iga 
in Krimskega hribovja. 

Vrsta in raba vršajnih tal
Ravnica med Igom, Iško vasjo, 

Strahomerjem, Tomišljem in 
Mateno je nasuta s prodom, ki 
ga je s seboj prinesla reka Iška 
iz bližnjega hribovja. Prod, ki ga 
je prinesla s seboj, je večinoma 
slabo sortiran in zelo homogen, 
saj ponekod sestoji samo iz dolo-
mitnih prodnikov. Na iškem vršaju 
so nastajala plitva rudninska tla, 
ki v različni širini sledijo južnemu 
robu barja. Razvila so se povsod 
tam, kjer Mostiščarsko jezero in 
barje zaradi prodirajočega vršaja 
nista imela več nobenega vpliva. 
Na obrobni iški ravnici s prodnato 
podlago so se razvila plitva pešče-
no-glinasta rjava karbonatna tla s 
prodniki in prehodi v karbonatni 
prod. Vršajna tla so zmerno humo-
zna in nevtralna. Vsebujejo dovolj 
kalija in fosforja, zato so rodovitna 
in ugodna za kmetijstvo. Poleg 
plitkosti je njihova slaba lastnost 
tudi ta, da so precej prepustna in 
imajo globoko podtalnico, zato so 
večkrat sušna. Treba jih je dobro 
gnojiti s hlevskim in umetnimi 
gnojili, ko je suša, pa namakati z 
vodo.

Poselitev vršaja
Že od rimskih časov dalje so 

ljudje iskali za naselitev predv-
sem pitno vodo in trdna plodna 
tla, varna pred poplavami. To je 
bilo pomembno še posebej pri 
poseljevanju barja. Naselja so 

zato nastajala vedno na robu 
barja oz. na stiku barja s krasom 
ali na stiku barja z vršajem, ker 
so se prav na robu barja pojavl-
jali izviri s pitno vodo. Tako so 
na stiku vršaja z barjem nastale 
vasi Iška Loka, Matena in Brest. 
Na prehodu barja v Notranjsko-
Dolenjski kras pa so nastala sle-
deča naselja: Kremenica, Draga, 
Ig, Kot, Staje, Iška vas, Strahomer, 
Vrbljene in Tomišelj. Najbolj smi-
selno je poseljevanje obrobnega 
pasu, kjer barje prehaja v kraško 
gričevje ali hribovje, ker s takim 
poseljevanjem obvarujemo plod-
ne površine in zaščitimo narav-
ni rezervoar pitne vode pred 
čezmernim onesnaževanjem.

Iški morost
Iški morost zavzema del Barja 

med severnim robom Iškega vrša-
ja (Ig–Iška Loka–Matena–Virje–
Podpeč) in Ljubljanico. Na zahodu 
meji z Borovnišim vršajem (črta 
sever–jug, Dobčenica–Podpeč), 
na vzhodu pa z Želimeljskim 
vršajem (Iščica). Sestavljen je iz 
več manjših morostov, kot so 
Ižanski morost, Matenski morost, 
Črnovaški morost, Kozlerjev 
morost, Strahomerski morost in 
Tomišeljski morost. Najbolj ohran-
jen med njimi je Kozlerjev morost 
ali Kozlerjeva gošča, Kozlerjev 
gozd ali tudi Barski gozd, ki je 
okrog 20 ha velik gozdnati osta-
nek visokega barja. V resnici gre 
za največji ostanek gozdnatega 
visokega barja na Ljubljanskem 
barju. Zanj so značilni šota, zelišča 
ter drevesna sestava nizkih iglav-
cev (rdeči bor) in belega gabra. 
Pripada občini Ig in je razglašen za 
naravni rezervat. Na Kozlerjevem 
morostu je še vedno ohranjena 
dva do tri metre debela plast šote, 
ki se vleče proti naselju Lipe. Na 
tem morostu je ohranjeno tudi 
rastišče močvirnega mahu, zato 
tu šota še vedno nastaja. 

Sklep
Podobno kot Želimeljska in 

Borovniška ima tudi Iška doli-
na poleg geografskih, kultur-
nih in turističnih še geološ-
ke in druge naravne danosti. 
Obravnavano ozemlje leži na 
stiku dveh zelo različnih svetov: 
Notranjsko-Dolenjskega krasa 
in Ljubljanskega barja. Krimsko 
in Mokrško hribovje pripada 

svetu Visokih dinarskih planot. 
Sestavljeno je iz mezozojskih 
karbonatnih kamenin (apne-
nec, dolomit), ki so omogočile 
nastanek krasa in kraških oblik, 
kot so vrtače, polja, uvale, veli-
ke globeli brezna in jame. Med 
reliefnimi oblikami je najbolj veli-
častna soteska Iški vintgar. Zelo 
znano je tudi miniaturno kraško 
polje Ponikve pri Preserju s pre-
sihajočim jezercem. Med velikimi 
globelmi naj omenimo Globoko 
dolino med Štango (643 m) in 
Srebotnikom (795 m). Zlasti poleti 
je dobro obiskano tudi Jezero pri 
Podpeči, ki je še najbolj znano 
pod imenom Podpeško jezero. Po 
morfologiji ter po svojem obse-
gu in lepoti je znamenit tudi Iški 
vršaj, ki v sebi hrani velike koli-
čine vse bolj dragocene pitne 
vode. V dolini Iške so še druge 
zanimive geološke in geomor-
fološke posebnosti. Malo pred 
sotočjem Iške in Zale stoji okrog 
10 m visok skalnati samotar t.j. 
naravni kamniti steber, sestavljen 
iz sivega dolomita in dolomitnega 
apnenca, ki mu domačini pravijo 
Skalni mož ali možic. Na njem 
je kvadratna plošča z imeni šti-
rih nekdanjih okrajev in sedanjih 
občin: Cerknica, Velike Lašče, Ig in 
Brezovica. Na desnem bregu Iške 
je nastala zanimiva geomorfološ-
ka oblika votli kamen ali erozijsko 
okno, ki ga je skozi stoletja dolb-
la reka Iška. Gre za v spodnjem 
delu močno tektonsko porušen 
brečast dolomitiziran apnenec, v 
katero je Iška z erozijsko močjo 
deroče vode izdolbla kroglasto 
votlino s premerom blizu dva 
metra. Stražar je skalni osamelec, 
sestavljen iz apnenega dolomita 
z belimi kalcitnimi žilicami, ki štrli 
navpično na levem bregu Iške. Naj 
omenimo še lokacijo Grabljice, 
oddaljeno od gostišča in parkiriš-
ča približno en kilometer, kjer je 
v Iški naravno kopališče z roman-
tično drobnoprodnato plažo. Iz 
geoorisa doline Iške je razvidno, 
da ima ta dolina s širšo okoli-
co lepe možnosti za razvoj zlasti 
izletniškega turizma. (konec)

Stevo Dozet,
dr. geologije
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»Nastaviti si zrcalo je učinkovita pot osebnega in poslovnega razvoja«

Predstavitev kadrovske metode GE-HRM®

Metodo GE-HRM smo sloven-
ski strokovnjaki razvijali dobrih 
deset let, pri tem pa smo se opi-
rali na znanja s področij kadrova-
nja, HRM, teoretične in uporab-
ne psihologije. Metoda vsebuje 
znanstvene izsledke tako tujih 
kot domačih avtorjev in posame-
znika obravnava celotno, znan-
stvene teorije so bile potrjene 
na 9.000 praktičnih primerih, od 
leta 2007 pa vse do danes pa smo 

bili uspešni pri uvajanju meto-
de v gospodarstvo, je poudari-
la Kristina Kuhanec, specialistka 
managementa, s končanim trile-
tnim študijem tovrstnih znanj na 
Akademiji GE-HRM.

Od drugih načinov testiranj 
se Metoda GE-HRM razlikuje po 
tem, da ne analizira človekove 
osebnosti samo po posameznih 
ravneh, ampak upošteva tudi 
medsebojni vpliv vseh merjenih 

in analiziranih elementov. Njena 
glavna značilnost je sočasna upo-
raba treh različnih testov, ki se 
med seboj dopolnjujejo in drug 
drugemu preprečujejo subjek-
tivnost ocenjevanja. Pri tem se 
osredotoča na posameznikove 
sposobnosti in talente glede na 
specifično delovno mesto, nalo-
ge in veščine. Poseben poudarek 
je na posameznikovi samozave-
sti, osebni integriteti, vztrajnosti, 
fizični vzdržljivosti, kreativnosti 
ter toleranci v ekstremnih raz-
merah. 

Metoda je primerna za posa-
meznika, ki želi izvedeti več o 
sebi, predvsem pa je podpora 

vodstvenemu kadru pri oprede-
litvi strukture talentov v podjetju. 
Izpostavijo se prvinske kompe-
tence ključno s potenciali, ki jih 
zaposleni še niso imeli priložnost 
razviti, njihove močne in šibke 
točke glede na zahteve delov-
nega mesta. Pripomore k večji 
motiviranosti posameznikov, 
povečani delovni storilnosti in 
učinkovitosti, boljšemu delovne-
mu vzdušju ter odnosom med 
sodelavci in ne nazadnje organi-
zaciji prinese pozitivne finančne 
učinke, saj gre za prihranek stro-
škov delovne sile.

Več informacij: 
www.global-elite.si 

Društvo Fran Govekar Ig je v okviru Tedna vseživljenjskega 
učenja 2013 in pod koordinacijo Društva Vita organiziralo pred-
stavitev kadrovske metode GE-HRM v torek, 28. 5. 2013, ob 20.00 
uri v Mladinskem domu. Udeleženci so lahko spoznali zanimivo in 
uspešno metodo, aktualno za podjetja in posameznike. 

Postanite raziskovalci Ljubljanskega barja

Iščemo značilne barjanske ptice in rastline

Z vašo pomočjo iščemo rastišča 
značilnih barjanskih rastlin, ki so ta 
čas v cvetu in sicer velikega pole-
tnega zvončka, mečka, munca, 
orhidej in rumenega blatnika. 
Veliki poletni zvonček močno 
spominja na svojega pomladnega 
sorodnika oziroma kronico, rod 
katere se razlikuje predvsem po 
večjem številu (od 3 do 7) cvetov 
na eni rastlini, ter seveda po času 

cvetenja (maj, junij). Močvirski 
meček najdemo na negnojenih, 
z gnojili siromašnih travnikih, 
prepoznamo ga po enostranskih 
socvetjih škrlatnih cvetovih in 
doseže velikost od 30 do 50 cen-
timetrov. Rumeni blatnik bomo 
našli v ribnikih in večjih drenažnih 
kanalih. Liste ima podobne lokva-
nju, da pa to ni lokvanj nam izdajo 
zlato rumeni cvetovi, ki cvetijo od 
junija do septembra.

Barjanski travniki so polni orhi-
dej, le da te niso tako razkošne 
kot tiste tropske, ki jih gojijo cve-
tličarji. Orhideje ali kukavičev-
ke so vse tiste rastline z značilno 
oblikovanim cvetom, pri katerih je 
spodnji cvetni list povečan in obli-
kuje nekakšno ustno. Orhideje za 
svoje razmnoževanje potrebujejo 
simbiozo z gljivami, ki pa jih na 
gnojenih travnikih ne bomo našli, 
posledično pa tudi orhidej ne.

Munci so tiste razkuštrane bele 
kepice, ki malce spominjajo na 

bombaž. Cveti od maja do junija, 
cvetovi pa se šele po koncu cve-
tenja podaljšajo in tvorijo značil-
ne sivo bele kosme. Tudi munec 
bomo najverjetneje našli na malo 
gnojenih barjanskih travnikih.

Če ste torej opazili katero od 
naštetih rastlin vas prosimo, da 
nam to sporočite na elektronski 
naslov Krajinskega parka 
Ljubljansko barje: info@ljubljan-
skobarje.si . Opišite nam čim bolj 
natančno lokacijo najdbe (opisno 
ali s koordinatami), datum najdbe, 
vaše kontaktne podatke, vsemu 
skupaj pa priložite še fotografijo 
rastišča. Še najlažje pa bo izpol-
niti obrazec na spletni strani v 
rubriki Išče se (http://www.lju-
bljanskobarje.si/isce-se/nasel/a-
-sem-barjansko-rastlino). Rastlin 
ne trgajte, saj potrebujemo samo 
podatke. Več o najbolj zaželenih 
rastlinah ter njihove fotografije 
si lahko ogledate v zloženki, ki 
smo jo objavili kar na spletni stra-
ni parka, tako da si jo lahko po 
potrebi sami natisnete.

Da pa ne bo ostalo samo pri 
rastlinah, iščemo prostovoljce tudi 
za pomoč pri osnovnih ornitoloških 
nalogah. Ker je prepoznavanje ptic 
in metode njihovega štetja ven-
darle zahtevnejše od prepoznava-
nja rastlih smo pripravili osnovno 
uvajanje v prepoznavanje ptic in 
njihov pomen za Ljubljansko barje. 

Ljubitelje narave, ki se nam želi-
jo pridružiti pri opravljanju neka-
terih naravovarstvenih aktivno-
sti na barju zato vabimo v torek,  
18. junija 2013 med 18.00 in 20.00 
uro v Modro dvorano na Brezovici 
(pri knjižnici Brezovica). Naučili 
se bomo prepoznavati vodomca, 
rakarja, rdečenogo postovko in 
veliko belo čapljo.

KP Ljubljansko barje

Veliki poletni zvonček

 

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

24. maja 2013 so v Mestnem muzeju Ljubljana postavili na 
ogled do zdaj najstarejše znano leseno kolo na svetu. 

21. junija 2013 se v muzeju s svojo spremljajočo razstavo 
predstavlja Krajinski park Ljubljansko barje v sodelovanju 
s Prirodoslovnim muzejem pod naslovom Biser na pragu 
prestolnice. Razstavo bo pospremila okrogla miza na temo 
kolesarskega turizma na Ljubljanskem barju, ki bo potekala 
med 10. in 12. uro.

Čeprav je območje Ljubljanskega barja z vidika zastopanosti 
rastlinskih in živalskih vrst kar dobro raziskano še vedno manjkajo 
številni podatki o rastiščih nekaterih značilnih in prepoznavnih 
barjanskih rastlin. Barje je pač nadvse obsežno območje, zato z 
omejenimi terenskimi raziskavami v kratkem obdobju cvetenja, 
ko so rastline najlažje prepoznavne, ni mogoče pridobiti dovolj 
podatkov. Zato se obračamo po pomoč na vse domačine in obisko-
valce, ki se v teh dneh sprehajajo, kolesarijo ali iz drugih razlogov 
obiskujejo barjanske travnike.

 

Krajinski park Ljubljansko barje_logo_cb.pdf   22.9.2010   13:15:59
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Tek na Krim

Vremenska napoved je tokrat 
obetala bolj jesenske kot pozno-
spomladanske razmere. Verjetno 
je prav napoved hladnega in 
deževnega vremena botrovala 
manjšemu številu udeležencev 
kot prejšnja leta. Tisti, ki so vse-
eno prišli, pa so bili nagrajeni s 
svežim sončnim dopoldnevom, v 
katerem je bil tek proti vrhu Krima 
eno samo veselje.

Dvočlanske ekipe so startale 
pri gasilskem domu v Vrbljenu 
in tekle po cesti v Strahomer. 
Nadaljevali so po markirani poti 
čez Kramarco, za katero vzorno 
skrbijo markacisti PD Krim. Na 
vrhu se je merjenje časa ustavilo, 
potem pa so v zložnem tempu 
sestopili nazaj v Vrbljene. 

Tam so morali pred zdravni-
ško komisijo nuditi prvo pomoč 
namišljenemu ponesrečencu, ki 
je začutil nenadno hudo bolečino 
v prsih, sicer pa je bil pri zave-
sti. Nalogo so pravilno rešile vse 
ekipe. Najprej so opravile nami-
šljen klic na 112, potem namestile 
ponesrečenca v udoben polsedeč 
položaj in ga povprašale, ali ima 
pri sebi kakšna zdravila za srce.  
Če jih ni imel, so mu ponudile 
aspirin. Za olajšanje težav so mu 
namestile še masko s kisikom, ki 
sodi v standardno opremo Gorske 
reševalne službe.

V moški kategoriji je bila letos 
najhitrejša ekipa GRS Škofja Loka 
(Jože Kordiš, Jure Oblak), ki je do 
vrha Krima potrebovala 41 minut 

in 18 sekund. Med mešanimi in 
ženskimi ekipami je bila najhitrejša 
GRS Ljubljana II (Veronika Rupnik, 
Jurij Nabergoj) s časom 54 : 52.

Praktične nagrade za tek-
movalce so prispevali Sind, 
Apollonija, Veit team, Roiss dva, 
Orbico,  Endress + Hauser, d. o. o., 

Anthron, Mitol, d. d., Annapurna 
way, d. o. o., Iglu, BTC, Kemira, 
Timing Ljubljana, Vinarstvo 
Škerjanc, Porsche Verovškova, 
Zavarovalnica Triglav, najdi.si 
Atlantic, Wurth in Mego, d. o. o.

Miha Peternel
Foto: Miha Peternel

V nedeljo, 26. maja 2013, se je zgodil že 16. Tek na Krim. 
Prireditev vsako leto na zadnjo nedeljo v maju organizira Gorska 
reševalna služba Ljubljana v sodelovanju s PD Krim, SVS Strahomer, 
SVS Vrbljene in PGD Vrbljene-Strahomer.

Izbirni šport - pohodništvo

Dijaki v Zapotoku

Osnovni cilj programa so daljši 
pohodi, s katerimi želimo dijakom 
(ponovno) približati hojo, ki je 
mladim čedalje bolj tuja, hkrati pa 
v njih zbuditi občutek za doživlja-
nje narave in njenih lepot. Tako 
druženje pomembno vpliva tudi 
na razvijanje socialnih veščin (str-
pnost, sobivanje, odgovornost, 
samostojnost) in praktičnih veščin 
bivanja (sami nakupujemo, kuha-
mo, pomivamo, pospravljamo, 
kurimo ogenj …). Učitelji – spre-
mljevalci v takih okoliščinah lahko 
z dijaki vzpostavimo poseben stik, 
ki daje možnost, da se zbližamo in 
odpremo ter ustvarimo odnose, ki 
se ohranijo vsa leta šolanja.

Letos smo imeli zaradi težav z 
vremenom in zasedenosti lovskih 
koč kar nekaj težav z organiza-
cijo spomladanskega dela. Naši 
dijakinji, Lea in Daša, sta omenili, 
da bi kdaj lahko prišli v Zapotok, 
ki s čudovito okolico nudi obilo 
možnosti za pohodništvo. S posre-
dovanjem prof. Grosove smo še v 
istem tednu od gospoda Usenika 
dobili dovoljenje za bivanje v t. i. 
Štali (RTC Zapotok).

Vikend, ki smo ga prežive-
li z Zapotočani, nas je navdušil. 
Neverjetno gostoljubni in simpa-
tični domačini so poskrbeli, da 
smo v njihovih lepih, zanimivih in 
toplih prostorih preživeli tri prije-

tne dni. Plezalna stena, namizni 
tenis in ročni nogomet so odlič-
no nadomestili zunanje aktivno-
sti; gospa Darja nas je oskrbela z 
odlično joto, gospod Ciril nas je 
presenetil z vsem potrebnim za 
peko krompirja s slanino v žerja-
vici, gospod Željko je z ureditvijo 
prenosa poskrbel za naše nogo-
metne navdušence. 

Kljub deževnemu vremenu smo 
(skoraj) v celoti opravili pohodni-
ški program. 

V petek popoldne smo po 
nastanitvi odšli od Zapotoka do 
Blažanovke, nato na Vrh Klancev 
do Logarnice in se vrnili po peš-
poti po Leskovem plazu prek 
Blažanovke v Zapotok. 

V soboto smo opravi-
li daljši pohod od Zapotoka do 
Blažanovke, Vrha Klancev, Križišča, 
mimo Roke do Kačjih luž, nato do 
Strmice, Ustja Petelinovih dolin in 
se vračali mimo Klančarjeve bara-
ke čez Ognco do Križajev, Vrha 
Klancev in Blažanovke v Zapotok. 

Med potjo smo se seznanili s stru-
penimi in užitnimi rastlinami ter 
nekatere tudi poskusili.  Nedeljski 
pohod smo prilagodili vremenu in 
času, ki ga potrebujemo za čišče-
nje pred odhodom. Iz Zapotoka 
smo prek Kureščka odšli na Golo 
in se po kosilu pri Zdenki (gostilna 
Jager) vrnili v Štalo z avtobusom. 
Zaradi krajše poti smo v dopol-
danskem času izkoristili priložnost 
in v svojo sredo povabili Milana 
Podlogarja iz Zavoda za gozdove, 
ki nam je v zanimivem in pouč-
nem predavanju predstavil med-
veda, njegov življenjski prostor, 
navade in posebnosti. 

Iz Zapotoka smo odšli utrujeni, 
a polni prijetnih vtisov. Navdušeni 
nad skupnostjo, ki v teh časih 
zna in zmore bivati povezano in 
dejavno, kot ga želimo tudi mi 
privzgojiti našim dijakom. Z vese-
ljem se bomo še vrnili.

Katarina Nared Volavšek,
organizatorica in vodja pohodov 

na BIC – GVŠ

Na BIC Ljubljana, Gimnaziji in veterinarski šoli v okviru pouka 
športne vzgoje že leta organiziramo t. i. izbirne športe. Eden izmed 
njih je pohodništvo, ki je zaradi načina organizacije in izvedbe ter 
cenovne dostopnosti skozi leta vedno bolj številčen in priljubljen. 
Praviloma ga izvedemo tako, da z dijaki za tri dni odidemo v lovsko 
kočo, ki nam služi kot izhodišče za pohode in priložnost za doživetij 
poln vikend. 

 Najhitrejši v ženskih in mešanih dvojicah
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Pohod članov DU Ig na Goro Oljko (734 m)
Odbor za šport in pohodništvo pri Društvu upokojencev Ig je 

sprejel predlog, da se organizira pohod na Goro Oljko. V sredo, 8. 
maja 2013, se je ob 7. uri zjutraj zbralo 56 pohodnikov pri gasil-
skem domu na Igu in napolnili so avtobus do zadnjega sedeža. 

Tudi tokrat se je pohoda ude-
ležil gorski reševalec Iztok Štajer 
s psico Kepo. S šoferjem Radom 
smo se dogovorili za smer vožnje: 
Ig, Ljubljana, Trojane, Polzela in 
Podvin. Še pred vstopom na avto-
cesto smo se ustavili v gostilni 
Jerinček na prvi kavici in čaju. 
Napovedano je bilo bolj slabo 
vreme, občasno naj bi tudi deže-
valo. Ker smo imeli v nahrbtniku 
tudi opremo za slabo vreme, smo 
se odpravili na pot. V Trojanah so 
se že začeli trgati oblaki in obča-
sno je posijalo sonce.

Na višini 400 m nad Podvinom 
smo se ustavili in izstopil iz avto-
busa ter začeli pohod na Goro 
Oljko. Hodili smo dobro uro po 
cesti, ki se vije med lepimi buko-
vimi in smrekovimi gozdovi. Vsi 
smo srečno prispeli na vrh gore 
– malo preznojeni in utrujeni. 
Gora nas je sprejela v vsej svoji 
lepoti, s soncem obsijana planin-
ska koča in mogočna cerkev sv. 
Križa z dvema zvonikoma. Zelo 
prijazno nas je sprejelo gostin-
sko osebje planinske koče (Jožica, 
Uroš in Jože), ki so nam razkaza-
li omenjen dom. Dom sprejme 
do 100 ljudi, lahko se prenoči v 
devetih sobah, ki imajo skupaj 
26 postelj, ali na skupnih ležiščih 
z 20 posteljami. Prijeten vonj iz 
kuhinje nas je zvabil, da smo se 
posedli za lepo pripravljene mize. 
Še nikoli nismo jedli tako dobrega 
ciganskega golaža kot tu na Gori 
Oljki, kjer ga ponujajo v neomeje-
ni količini. Na mizi so bile tri vrste 
domačega kruha, pečenega v kru-
šni peči. Postreženo je bilo kot bi 
imeli kakšno posebno slovesnost. 
Pridite tudi vi tja saj je dostop do 
koče omogočen tudi z avtomobi-
lom ali avtobusom.

V programu je bil ogled cer-
kve sv. Križa na vrhu Gore Oljke, 
ki se je nekoč imenovala Križna 
gora. Križna gora je prvič ome-
njena v letu 1234, na njej je stal 
veliki križ. Na tem mestu so v 
letih 1754−1757 zgradili mogoč-
no baročno sv. Križa z dvema 
zvonikoma, ki sodi med najlepše 
baročne cerkve v Sloveniji.

Gora Oljka je dobila ime po 
sliki v cerkvi, na kateri je sli-
kar Fortunat Bergant upodobil 
Jezusa na Oljski gori. Najlepši in 
najbolj znamenit je glavni oltar, 
ki predstavlja zadnjo večerjo in 
freska nad oltarjem, ki ponazar-
ja, kako je leta 312 vojskovod-
ja Konstantin Veliki večer pred 
bitko z mnogo močnejšim sovra-
žnikom pred Milvijskem mostom 
blizu Rima doživel videnje križa 
s svojo vojsko in glas »v tem 
znamenju boš zmagal«. Še istega 
dne je premagal Maksencijevo 
vojsko.

Napotili smo se še v podzemno 
svetišče pod cerkvijo, kjer smo 
si ogledali božji grob in druge 
manjše oltarje. Zanimivo je, da je 
to svetišče v celoti vkopano v živo 
skalo, vhod pa je dostopen po 
dveh rovih.

V programu smo predvideli 
tudi eno reševalno akcijo − zastoj 
srca. Ponovno smo se zbrali na 
terasi pred planinskim domom. 
Joži Anzeljc je »doživela zastoj 
srca in je padla v nezavest«, na kar 
je opozorila psica Kepa. Gorski 
reševalec Iztok ji je takoj prisko-
čil na pomoč z aparatom za oži-
vljanje, ki smo ga imeli s seboj. 
Vsem nam je reševalec praktično 
prikazal, kako, da bi tudi mi znali 
uporabljati to dragoceno apara-
turo in tako komu rešiti življenje. 
To vajo smo večkrat ponovili tudi 
mi upokojenci.

Za v slovo smo se vsi skupaj 
fotografirali z osebjem planinske-
ga doma na Gori Oljki z obljubo, 
da se še vrnemo, saj se od tu vidi 
Kum, Mrzlica, Golte, Raduha, Peca, 
Uršlja gora, Pohorje, Celje, Velenje, 
Mozirje, itd. Če je lepo vreme se z 
zvonika vidi kar 74 cerkva.

S petjem in vriskanjem smo se 
vračali nazaj v dolino do avtobusa. 
Domov smo se peljali čez Mozirje 
in Gornji Grad do Šmiklavža. Tu 
smo morali izstopiti iz avtobusa 
in nadaljevati krajši pohod proti 
Novi Štifti.

Med potjo smo se ustavili in si 
ogledali cerkev sv. Miklavža ter 
rojstno hišo tomišeljskega župni-
ka Srečka Goloba. Prijazno sta nas 
sprejela njegova sestra Jožica z 
možem Jožetom. Za vse nas je 
Jožica skuhala velik lonec kave, 
ki smo si jo postregli sami, Jože 
pa je postregel z doma pridelano 
dobroto, da ti požene kri po žilah. 
Župnikova rojstna hiša je prava 
lepotica, ki je stara okoli 350 let, 
v njej pa deluje črna kuhinja, pod 
velbom pa so še pred kratim vise-
le svinjske dobrote. Hiša je spo-
meniško zaščitena in ni dovoljena 
nobena posodobitev. Nosilni tram 
v 'hiši' in 'štibelcu' – kamri je bil 
vzidan pozneje zaradi potresa. 
Ima letnico 1838 in je izredno 
lepo obdelan – izrezljan. Stene 
krasijo stare slike in bohkov kot.

Peš smo se napotili v mogočno 
romarsko farno cerkev z dvema 
zvonikoma, ki je lepo obnovlje-
na. Zgodovino cerkve in druge 
znamenitosti nam je predstavil 
župnik Alojzij Ternar. 

Vrnili smo se nazaj v avtobus 
in se vračali domov prek Črnivca 
(902 m). Nato smo se zapeljali še v 
naselje Gozd, kjer smo si ogledali 
popolnoma obnovljeno vas, kjer 
jo je ogromen vihar let 2010 pov-
sem uničil.

Pozno popoldne smo se vsi 
srečni in zadovoljni vrnili domov.

Jože Krašovec, 
vodja pohoda

Pohodniki na Gori Oljki       Foto: Alojzija Petek

Vabimo vas na predavanje in pogovor z naslovom

Kako okrepiti zdravje in  
s tem izboljšati življenje?
Predavanje bo v torek, 18. junija 2013,  
ob 20.00 v Mladinskem domu na Igu.

Predavala bo:
Mojca Stonič, specialistka za osebni razvoj  

(www.mojca-psihoterapija.com in insior.eu).

Vljudno vabljeni!
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To nam je tudi uspelo ... prvi 
komentar na forumu me je po 
napornem dnevu nagradil in moj 
odhod k počitku je bil prijeten, 

misli pa so mi že begale naprej v 
naslednje leto. 

Ta trenutek se lahko zahva-
lim sijajni celotni ekipi (Janko − 

trasa, Nevenka in Barbara − cilj/
štart, Simona − stojnice, David 
− vodnik/orientacist, Alenka 
− deklica za vse, na kontrol-
nih točkah Janko in Dare − K7, 
Zvonka in Jurij − K10, Rudi − K13 
in ostali). Težko je vse omeniti. 
Zahvala tudi Robertu Pobežinu 
iz Slovenske Treking lige za stro-

kovno pomoč in pomoč pri pri-
pravi vsega potrebnega mate-
riala, ravno tako Gasilskemu 
društvu Iška vas za pomoč pri 
urejanju prometa in logistični 
podpori, gostišču Iški vintgar 
za nudenje prostora, Občini Ig 
za brezplačen najem stojnic, 
Sebastijanu in Garderoba.si  
za podarjene vrečke ter vsem raz-
stavljavcem ekoloških izdelkov z 
Ljubljanskega barja, ki so z svojo 
ponudbo dodatno popestrili 
dogodek ter prispevali praktične 
nagrade za tekmovalce. 

Seveda ni šlo brez napak, 
ampak tudi to je sestavni del 
celotne zgodbe. Na YouTubu pa 
si lahko ogledate nekaj filmčkov 
tekmovalcev. 

Boštjan Gačnik,
vodja tekmovanjaTekmovalci in organizatorji so bili zadovoljni s tekmovanjem. 

IškAAdventure Trek 2013
... je za nami. Udeležilo se ga je 118 tekmovalcev v treh kategori-

jah (10, 20 in 40 km). Po najboljših močeh smo se trudili tekmova-
nje in druženje ljubiteljev pohodništva izpeljati dobro. 

Plezanje na balvanski tekmi 

Tekme se je udeležilo tudi 
pet mladih plezalcev plezal-
ne sekcije Društva Zapotok (Ela 

Bizjak, Črt Pekarovič, Val Čehovin, 
Timon Kos Čelifoga in Kristjan 
Kinka). Na tekmi se je zbralo 216 

plezalcev v starosti od 6 do 16 let, 
ki so zastopali 24 slovenskih in en 
hrvaški klub. Plezali so v več sta-
rostnih kategorijah – v povprečju 
30 plezalcev na kategorijo. V vsaki 
kategoriji so imeli plezalci na voljo 
10 balvanskih problemov – smeri, 
ki so jih morali preplezati v eni uri 
s čim manj poskusi. Na balvan-
skih tekmah se za varovanje ne 

uporablja vrvi, temveč za varnost 
plezalcev ob padcu z višine pribl. 
4 metrov poskrbijo blazine pod 
plezalno steno.

Za naše mlade plezalce so bile 
smeri kar pretežke, toda namen 
je bil, da plezalci in njihovi starši 
vidijo, kako poteka prava plezal-
na tekma. Vsi drugi plezalci, ki 
so tekmovali, plezajo vsaj trikrat 
tedensko, naši pa samo enkrat 
na teden. Ob tej priložnosti smo 
tudi navezali nekaj stikov s sose-
dnjimi plezalnimi klubi, ki nam 
bodo jeseni omogočili plezanje 
na njihovi veliki plezalni steni, kjer 
se varuje plezalca z vrvjo.

Vabimo vse, ki bi se radi ukvar-
jali s športnim plezanjem v okviru 
Društva Zapotok, da se nam pri-
družijo jeseni.

Vito Čehovin,
Plezalna sekcija,

Društvo Zapotok

Vikend 11. in 12. maja je bil pomemben za športno plezanje. V 
Logu pri Brezovici je potekal svetovni pokal v balvanskem plezanju 
z udeležbo najboljših športnih plezalcev iz vsega sveta, za naše 
mlade športne plezalce pa tekma v balvanskem plezanju v okviru 
Vzhodne lige, ki je potekala v Slovenski Bistrici.

Na tekmiMladi plezalci v steni



Tekači društva Aerotek             Foto: Mineta
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Šola zdravja na Igu praznovala tretjo obletnico

Po končani telovadbi smo 
zapeli himno naše skupine Šole 
zdravja, ki jo je napisala naša 
članica Mira Gantar in se poje 
na melodijo pesmi Regiment 
po cesti gre. Po telovadbi smo 
se zahvalili dr. Grishinu, Alenki 
Jeraj in vodji skupine Livada 
za udeležbo ter jim pokloni-
li skromno darilce – rožico. 
Pozdravne besede prisotnim so 
podali tudi dr. Nikolay Grishin, 
poslanka Alenka Jeraj in Silva 
Erlih, vodja skupine Livada. 
Zahvalili so se nam za povabilo 

in zaželeli še naprej tako uspe-
šno delovanje. 

Z donatorji smo pripravili 
tudi prigrizek, čaj, kavo in pija-
čo, za kar se jim zahvaljujemo. 
Pri pripravi pogostitve nam je 
prijazno pomagal Mirko Vujić, z 
glasbo pa nas je razveselil član 
Štefan Slaviček. Zahvaljujem se 
tudi PDG Ig, da lahko nemoteno 
vsako jutro telovadimo na pro-
storu pred gasilskim domom. 
Dogodek je ovekovečil fotograf 
Janez Vrhovec, član naše skupine.

Veseli smo, da smo zakorakali 
že v četrto leto delovanja. Naša 
skupina šteje že 29 članov in 8 
pridruženih članov, dnevno nas 
telovadi od 10 do 15. Pridružite 
se nam, telovadimo vsak dan od 
7.30 do 8.00 ure pri gasilskem 
domu na Igu, razen ob nedeljah 

in praznikih, in to v vsakršnem 
vremenu ne glede na dež, sneg, 
mraz … Ne bo vam žal. Počutili 
se boste prijetno in polni nove 
energije.

Ana Podržaj
Foto: Janez Vrhovec

V petek, 10. maja 2013, smo praznovali tretjo obletnico skupi-
ne Ig Društva Šola zdravja. Praznovanja so se udeležili tudi člani 
društva iz skupine Livada, dr. Nikolay Grishin, ustanovitelj društva 
in Alenka Jeraj, poslanka DZ. Pri gasilskem domu na Igu se nas je 
zbralo več kot 30 ob 7.30 uri, kot običajno. Pred začetkom telovad-
be sem vse prisotne pozdravila in nato smo začeli našo polurno 
telovadbo pod strokovnim vodstvom dr. Grishina. Telovadila je tudi 
poslanka DZ Alenka Jeraj.

Skupaj telovadijo že tretje leto.

Gasilska fotografija             Foto: Urban Praprotnik

33. Maraton treh src v Radencih  
vstopil v Kristusova leta 

18. maja 2013 je v Radencih 
potekal 33. Maraton treh src. Z 
Iga sva se udeležili  Jana Hribar 
in Vesna Novak pod vodstvom 
trenerjev Majka Lapuha in Metje 
Ahačič. V parku Tivoli smo se pri-
ključili Urbanim tekačem. Vseh 
nas je bilo 41. Ob 5.30 smo kre-
nili z avtobusom proti Pomurju. 
Tekaški trener Urban Praprotnik 
nam je na avtobusu razdelil star-
tne številke, čip in majico, pre-
ostali tekači pa so jih prejeli na 

startu v Radencih.
Poleg maratona in polmaratona 

je bil v Radencih tradicionalni tudi 
tek na 10 in 5,5 kilometra, pohod, 
nordijska hoja, paraplegiki so se 
pomerili v polmaratonu, najmlajši 
pa na teku veveričk in srčkov. Za 
nekatere udeležence pa je bil 18. 
maj prvi tekaški stik s Pomurjem. 
Maraton treh src je najstarejša slo-
venska tekaška prireditev, ki je 
letos dopolnila Kristusova leta.

Ob 9.00 je bil start maratona 

Radenska Classic (42.195 km) 
in polmaratona Radenska Light 
(21.098 km), ki smo se ga udele-
žili Majk Lapuh, Metja Ahačič in 
Vesna Novak ter teka Radenska 
Naturella (10 km). Ob 9.20 pa start 
prvega tekaškega teka, ki se ga je 
udeležila Jana Hribar. Ob tekaški 
progi so nas spremljali navijači in 
pihalna godba, na cilju pa smo vsi 
prejeli medalje.

Vsi smo bili zelo zadovoljni in 
navdušeni nad pretečenimi kilo-

metri, saj vsak kilometer šteje ne 
glede na razdaljo. Ob 15.00 smo 
se odpravili na zasluženo kosi-
lo. Ustavili smo se v Slovenskih 
Goricah v gostilni Kostanj, kjer 
smo si napolnili želodčke. Zunaj 
smo naredili še eno gasilsko sliko, 
proti večeru pa smo se vrnili 
domov prijetno utrujeni, pred-
vsem pa zadovoljni. Z veseljem se 
bomo še udeležili še tekov in vam 
poročali.

Vesna Novak



Na seminarju v Rušah                   Foto: Teršek
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Karateiste čaka še veliko aktivnosti  
pred koncem šolskega leta 

Že naslednji vikend je bil v 
Rušah seminar z japonskim 
inštruktorjem Nobuakijem 
Kanazawo, 6. DAN, sinom zna-
menitega Hirukaza Kanazawe. 
Seminar je potekal v Športni 
dvorani Ruše. Že v četrtek je bil 
organiziran specialni trening za 
trenerje in v petek za reprezen-
tanco. Skupaj je treniralo okrog 
sto udeležencev, med njimi pa je 
bilo tudi nekaj članov z Iga. 

Zadnji vikend v maju je bil 
še posebej zahteven za neka-
tere člane kluba. V Domžalah je 
namreč potekal seminar, na kate-
rem je 20 članov kluba polaga-
lo izpit za višje barvne pasove 
(modri pas in višje). Zahtevnejši 
treningi pred izpitom so se spla-
čali, saj so kandidati pokazali viso-
ko raven znanja in izpite uspešno 
opravili. Čestitke vsem!

Šolsko leto se počasi konču-
je, kar pa še ne pomeni, da je 
končano. Čaka nas še kar precej 
naporen mesec junij. V začetku 
junija na Igu organiziramo držav-
no šolsko prvenstvo za osnov-
ne in srednje šole za šolsko leto 
2012/2013. Tekmovanje je pote-
kalo v soboto, 8. junija, v Športni 
dvorani Ig. Lansko leto je OŠ Ig 
med osnovnimi šolami osvojila 
1. mesto. Rezultat bomo posku-
šali ponoviti. Že naslednji vikend, 
v nedeljo, pa imamo mentorski 
trening s Shihan Ivanom Čeričem, 
7. DAN. Po treningu sledijo izpiti 
za nižje barvne pasove. Da pa 
zaključimo šolsko leto, kakor se 

spodobi, imamo po izpitih piknik 
v Iškem vintgarju, kjer bomo str-
nili misli ob koncu šolskega leta. 

Zadnji teden v juniju gremo 
na klubske Aktivne počitnice v 
Savudrijo, kjer skozi druženje in 
prijetno počutje spoznavamo raz-
lične borilne veščine, se učimo 
osnovnih prvin samoobrambe, se 
zabavamo ob različnih športnih 
igrah ter se seveda veliko kopamo 
in prepevamo ob zvokih kitare.

Športni pozdrav, 
Mateja Breznik,

sekretarka Karate-do 
 kluba Ig Shotokan

V začetku aprila so se mladi karateisti z Iga odpravili v Ihan na 
turnir Kyu, tekmovanje, namenjeno samo barvnim pasovom. Na 
tekmovanju s 160 tekmovalci so se Ižanci dobro izkazali, saj so sku-
pno osvojili tretje mesto med klubi.

Člani ižanskega karate kluba po uspešnih izpitih                         Foto: Stare



Mlajši del ekipe

Ižanskim gasilcem in gasilkam iskrene 
čestitke za osvojene pokale na gasilskem 

tekmovanju na Lavrici. 
Vse pohvale številčni udeležbi in uspehu,  

s katerim ste pokazali svoje znanje. 
Župan Janez Cimperman
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I Ž A N S K A  P A Ž A R N A

Prisrčno vabljeni na 
Medgeneracijsko druženje

Turnir v balinanju vseh starosti
v petek, 28. 6. 2013, ob 17.00 uri pred RTC Zapotok. 

Prijava ekip bo potekala  
pred začetkom turnirja  

od 16. ure dalje. 
Ekipe vseh starosti morajo  

biti mešane – moški,  
ženske, otroci, starši.

Startnina na ekipo  
je 5 EUR. Vsak udeleženec  

dobi brezplačno pijačo.  
Za lačne želodčke bomo poskrbeli 
z ražnjiči in čevapčiči ter domačim 

zavitkom po klubski ceni.

Izkoristite dan za prijetno 
druženje z vašimi najdražjimi  

v naravi in družbi prijateljev ter 
športni aktivnosti.

Če bo slabo vreme, turnir odpade.
S seboj pripeljite svoje  

domače in prijatelje! Se vidimo!

PGD Iška vas uspešen na gasilskem tekmovanju 

Dobre uvrstitve gasilcev iz Iške vasi. 

Člani in članice PGD Iška vas 
smo se 1. junija 2013 udele-
žili gasilskega tekmovanja na 
Lavrici. Tekmovalo je šest ekip, 
zato smo se na tekmovanje 
odpravili kar z avtobusom. Že 
naslednji dan pa so tekmovali 
pionirji in mladinci. Z rezulta-
tom smo zelo zadovoljni, saj 
smo prejeli kar sedem pokalov.

Članice B – 1. mesto +  
prehodni pokal
Mladinci – 2. mesto
Članice A – 2. mesto 
Pionirji – 3. mesto
Člani B – 3. mesto
Veterani – 3. mesto
Člani A2 – 4. mesto
Člani A1 – 8. mesto

Tina Škulj

Prostovoljno gasilsko društvo Ig
prireja

GASILSKO VESELICO  
S PARADO 

v soboto, 6. 7. 2013, ob 18. uri.

Zabavala vas bosta  
skupina Kingston in trio Šubic.

Dobimo se na Igu pred gasilskim domom.
Prireditev bo potekala pod šotorom, poskrbljeno 

pa bo tudi za jedačo, pijačo in seveda  
BOGAT SREČELOV.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Društvo Zapotok, Sekcija za družbene dejavnosti in družbeno odgovornost
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Društvo Fran Govekar Ig
v sodelovanju s Planinskim  

društvom Krim
vabi na 

tradicionalni  
10. pohod po mejah Občine Ig.

Tokrat se bomo že desetič v počastitev dneva 
državnosti naše domovine Slovenije podali na 

dvodnevni pohod po mejah Občine Ig  
v soboto, 22., in nedeljo, 23. junija 2013.

Pohodniki se zberemo v soboto, 22. junija 2013, ob 7.00 v Iškem 
vintgarju. Po jutranjem okrepčilu se bomo podali na Krim, se 
s Krima spustili v dolino in prečkali Barje ter predvidoma v 
dragi prenočili. Naslednje jutro se bomo povzpeli proti Kladi in 
Kureščku, nato pa na Mokrc, od koder se bomo spustili v sotesko 
Iške in pot končali v Iškem vintgarju.

Pot tehnično ni zahtevna, vendar je zaradi dolžine in konfiguracije 
terena naporna in primerna za pohodnike, ki imajo kondicijo in 
so vajeni daljše hoje.

Prijavnina je 35 eur in vključuje: organizacijo in vodenje 
pohoda, spominsko majico, zajtrk, 4 tople obroke in osvežilne 
pijače, Poskrbljeno bo tudi za prevoz opreme in morebitnih 
obnemoglih pohodnikov. Za opremo za nočitev (šotor, spalno 
vrečo ...) poskrbijo pohodniki sami.

Prijave in informacije na GSM: 
041/408-706 (Marjan) in 041/770-207 (Pavel)

Življenja pota so različna za vsakega od nas,
naj s pesmijo se našo vsaj za hip ustavi čas.
Stopimo skupaj složno in zapojmo hvalnico,
na čast lepotam, ki krasijo nam Slovenijo …

(Brigadir-general Tone Krkovič, Mati domovina)

Vabljeni na mašo za domovino, 
ki bo na Dan državnosti, 
25. junija 2013, ob 9. uri 

v cerkvi Rožnovenske Matere 
Božje v Tomišlju. 

Ob 8. uri začnemo molitveno uro za domovino, ob 
9h bo slovesna sveta maša, po maši pa kulturni 

program v počastitev dneva državnosti. Po 
končani slovesnosti vabljeni na pogostitev, ki bo 

pred župniščem.

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava /…/ 
Za uk si prebrisane glave pa čedne in trdne postave /…/ 
Pa stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi …

(Valentin Vodnik, Dramilo Slovencem)

Tomišeljska mladina in župnik Srečko Golob

Društvo Odmev Mokrca
vabi na proslavo v počastitev praznika

DAN DRŽAVNOSTI
v spominski park

Petelinove doline pod Mokrcem,

kjer bosta kulturni program (Partizanski pevski 
zbor, zbor Pod Rožnikom, recitatorji …) 

in prijateljsko druženje

25. junija 2013, ob 12. uri.
Organiziran bo pohod po spominski poti 

Jožeta Voznyja z Golega v Petelinove doline 
in pohod Rob–Krvava peč–Petelinove doline.

Zbor pohodnikov do 9. ure pred gasilskim 
domom na Golem.

Organizacijski odbor Društva Odmev Mokrca 
v medsebojnem sodelovanju z društvi

Društvo Fran Govekar Ig in  
Zavod RS za varstvo narave 

vabita v soboto, 22. junija 2013,

na ogled naravne znamenitosti  
barjanska okna.

Na pot se bomo podali s kolesi.  
Zbor ob 9.00 pri pošti na Igu.

Ljubljansko barje je velika zakladnica vode. Podzemna 
voda je v drobnih praznih prostorih med prodom v treh 
plasteh, ki so med seboj ločene s slabo prepustnimi 
plastmi gline in melja. Plasti, v katerih so velike količine 
podzemne vode, imenujemo vodonosnik. Ko na površje 
prihaja voda iz barjanskih vodonosnikov, govorimo o 
pojavu barjanskih oken.

Vabljeni!



w w w . o b c i n a - i g . s i 3 1

v a b i l a - o g l a s i
M O S T I Š Č A RG L A S I L O  O B Č I N E  I G  •  j u n i j  2 0 1 3

Ob dnevu državnosti
vas Društvo Fran Govekar Ig 

vabi na predavanje in pogovor z naslovom

IdentIteta – 
Ižanska kolIšča na 

Unescovem seznamU 
svetovne dedIščIne
Kako pomembna je identiteta za razvoja življenje 
vsakega naroda? Kaj za Občino Ig pomeni vpis 

Ižanskih kolišč na seznam svetovne kulturne 
dediščine? kaj ima to opraviti z identiteto?

Predaval bo dr. anton velušček.

vabljeni v sredo, 26. junija 2013,  
ob 20.00 v mladinski dom, 

kjer bomo poklepetali o tej zanimivi temi.
Vabljeni!

MALI OGLASI
Zbiram stare gramofonske plošče in kasete narodno-zabavnih 
ansamblov ter tudi drugih izvajalcev. Kdor bi jih podaril ali 
prodal po simbolični ceni, naj me pokliče na 041/321-320. 
Pri večji količini dam v ceno računalnik ali računalniške 
komponente. 

Da matematika ni tabu, je številka 041/389-151 tu, ki poskrbi, 
da osnovna in srednja šola hitro mine ti.

Kakovostne inštrukcije nemščine in angleščine nudi izkušena 
profesorica. Telefon: 051/312-001

Najamem vikend ali manjšo hišo na Kureščku, lahko tudi z 
možnostjo poznejšega odkupa. Tel.: 040/613-885

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

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je 28. 8. 2013.

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

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

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

Uredništvo Mostiščarja

AkcijA zbirAnjA rAbljenegA tekstilA 

Imate tudi vi v omari kose odvečnih oblačil in ne veste, kam z njimi? 
Vašega rabljenega tekstila bomo zelo veseli pri projektu Tekstilnica. 
Tekstilnica ima več zbirnih točk po Sloveniji za oddajo tekstila, v juniju 
pa se bomo oglasili tudi pri vas na Igu.

kAj zbirAmo? 
– oblačila in obutev 
–  modne dodatke
–  hišne tekstilije (posteljnino, rjuhe, pregrinjala, prešite odeje, brisače, 

prte, zavese in metrsko blago)

kdAj? 
V ponedeljek, 17. junija 2013, med 15.00 in 17.00 uro.

kje? Pri spomeniku pred občinsko stavbo, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Prosimo vas, da prinesete čista oblačila, obutev v parih, vse pa 
zapakirate v večje vreče.
S podporo projekta Tekstilnica naredite nekaj dobrega za naše okolje! 
Hvala.

Projekt Tekstilnica delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve.

O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  
O b č i n e  I g  n a :  

w w w.obcina-ig.s i .

Vabilo na strokovno voden pohod  
po gozdni učni peš poti Draga  
s predstavitvijo 
DREVESNEGA, GRMOVNEGA  
IN ZELIŠČNEGA SLOJA  
V GOZDNEM PROSTORU.
Pohod bo vodil Milan Podlogar  
z Zavoda za gozdove Slovenije. 
Dobimo se pred lovsko kočo 13. 7. 2013 ob 9. uri.
Če bo slabo vreme, pohod odpade. 
Kontaktna oseba: 
Simona Zorko (GSM: 031/684 884)
Lepo vabljeni!    NO PD Krim
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SAMOPLAČNIŠKA ZOBNA 
ORDINACIJA
v Centru Dolfke Boštjančič na Igu

PRENADENT, D. O. O.

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

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

www.zobozdravstvo-prenadent.si

Kmetijska 
Zadruga Ig

ODDAJA  
PROSTORA V NAJEM

V hitro razvijajočem in  
privlačnem okolju TPC Kmetijske 
zadruge Ig je na voljo še 200 m 

poslovnih površin.
Prostor je zgrajen do III. podaljšane 
gradbene faze. Najem je za daljše 
obdobje, možnost je tudi razdelitve 

prostora na manjše enote.

Za vse dodatne informacije
pokličite na telefon 01/286-44-50.
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O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank
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ALOD(IJ) - dedna fevdalna posest, prosta vseh obveznosti, ARTVIŽE - najvišje ležeča vas v Brkinih, 
ŽOHAR - narečni izraz za kuhinjskega ščurka
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O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  
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ANTON VRHOVEC, Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika
Tel.: 01 7551 437, mobitel: 031 637 617, 041 637 617

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

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

Pogrebne storitve Cvetličarna Grdadolnik  
Gasilska ulica 10, Ig 
gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure

V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke

Vabljeni tudi v Vrtnarijo Grdadolnik  
na Ižanski cesti 320!

gsm vrtnarije: 041/694-244

 Pride čas, ko si izmučeno  
srce želi le spati,
v sen večni potovati …

ZAHVALA
V 92. letu starosti je odšla od nas 

FRANČIŠKA KRISTAN,
rojena Štrukelj z Iga.

Ob boleči izgubi drage mame, tašče, sestre, tete, babice in 
prababice se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, 
vaščanom in prijateljem za izrečeno pisno in ustno sožalje. 
Hvala vsem za darovano cvetje, svete maše in darove v dober 
namen. Hvala gospodu župniku Pozdercu za lepo opravljen 
pogrebni obred, gospodu kaplanu Žerovniku za obiske na 
domu, gospe Silvi Dolinšek za vso pomoč ob pogrebu, dr. 
Štefančičevi in patronažni sestri Nedi, cerkvenim pevcem, 
pevcem Orfeja ter pogrebnemu zavodu Vrhovec. Iskrena 
hvala tudi vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Vsi njeni

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

ZAHVALA
Ob zadnjem slovesu

MARKA HOSTNIKA
Ob boleči izgubi dragega Marka se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, ki ste ga spremljali 
na njegovi zadnji poti, nam stali ob strani ter nam nudili 
pomoč in besede tolažbe.
Hvala doktorju Ostanku in patronažni sestri Nedi za zdravstveno 
oskrbo, hvala za ganljive poslovilne besede Andreju in Jožetu, 
članom ŠD Mokerc, da ste ga položili k večnemu počitku, 
pevcem iz Kota, pogrebnemu zavodu Ave in Vrhovec ter Silvi 
Dolinšek za organizacijo pogreba. Posebej hvala gospodu 
kaplanu Janezu Žerovniku za ganljiv in topel obred. 

Mateja, Matija in Jakob

Obvestilo župnijske Karitas Ig

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

V trgovini Blatnik Mercator na Igu (pri gasilskem domu) 
je župnijska Karitas Ig na vidno mesto postavila voziček 
z napisom KARITAS z namenom zbiranja prostovoljnih 
darov v obliki hrane in higienskih potrebščin, ki jih kupite 
v omenjeni trgovini. Z vašimi darovi bomo pomagali 
pomoči potrebnim posameznikom in družinam. Hvala za 
vaš dar!

Ana Podržaj, 
tajnica ŽK

Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
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Na prireditvi se bodo predstavili  
domači harmonikarji, harmonikarji  

iz sosednjih občin in drugod  
iz Slovenije ter seveda tudi drugi nastopajoči.

Po končanem srečanju bo sledilo družabno srečanje.

Za pijačo, jedačo in vse drugo bodo  
poskrbeli člani TD Krim.

Pridite, ne bo vam žal!

Turistično društvo Krim
vabi na 

13. SREČANJE 
HARMONIKARJEV − 
PODKRIMKA 2013,

ki bo v soboto  
31. avgusta 2013, 
ob 18.00 uri na 
hipodromu  
Vrbljene.

Spoštovani ljubitelji konj 

Konjerejsko 
društvo Krim 

vas vabi na prireditev,
ki bo v nedeljo, 21. julija, po 14. uri

na hipodromu Vrbljene.  
 

Ogledali si boste državno prvenstvo kasaških 
dirk, kmečke dirke eno- in dvovprege konj 

Slovenske hladnokrvne 
pasme.  

 
Po končani prireditvi bo 

poskrbljeno tudi za 
zabavni program z 

glasbo.  

 
Vljudno 

vabljeni!


