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Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 15. september 2022

Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Suzana Bratkovič Zavodnik, Zdravko 
Grmek, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni
Naklada: 2.700 izvodov
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

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

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

TIF

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

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

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

Uredništvo Mostiščarja

Dragi bralci in bralke, 
po poletnem premoru se 

Mostiščar podaja v pestro je-
sen. V tokratni številki smo 
zbrali članke o pestrem pole-
tnem dogajanju in napovedih 
jesenskih aktivnosti. 

Iz občinske hiše pišejo o 
obsežni energetski prenovi, ki 
so jo začeli na izbranih javnih 
objektih. Potekala bo v javno- 
zasebnem partnerstvu, med 
drugim pričakujemo nižje 
stroške energije in zmanjšane 
emisije ogljikovega dioksida. 
Do vključno 21. septembra na 
Občini zbirajo vloge oškodo-
vancev, ki so utrpeli škodo na 
kmetijskih pridelkih zaradi 
posledic suše. Lepo je zaživel 
projekt Prostofer, ki k sodelo-
vanju vabi nove šoferje prosto-
voljce. 

V rubriki Aktualno Občin-
ska volilna komisija sporoča 

pomembne podatke, povezane 
z lokalnimi volitvami, ki bodo 
potekale 20. novembra 2022. 

O njihovih raznovrstnih de-
javnostih med poletnimi me-
seci pišejo naša društva. Pote-
kali so kasaške dirke, kmečki 
praznik, koliščarski dan in še 
kaj. Klub harmonikarjev Ku-
mše povzema 10 let delovanja, 
ki ga obeležujejo v letošnjem 
letu, aktivni so bili člani na-
šega gobarskega društva, a 
njihov čas prihaja jeseni, ko 
načrtujejo več razstav gob. 

Zelo dobro obiskan projekt 
Gremo v Zapotok, ki je razve-
sil kar 77 otrok, je pripravila 
Občina Ig v sodelovanju s 
Športno zvezo Ig. Kakovostno 
preživet čas so zapolnile špor-
tno-gibalne in ustvarjalne ak-
tivnosti. 

V Kotičku za mlade se pos-
lavlja lanskoletna generacija 
devetošolcev, v Vrtcu Ig pa so 
k sodelovanju povabili starše, 
ki so za otroke pripravili šte-
vilne zanimive dejavnosti. 

Pestro poletje je za našimi 
gasilci, ki so aktivno sodelova-
li (tudi) pri gašenju največjega 
požara v zgodovini Slovenije 
(o tem več v prihodnji števil-
ki). V Iški vasi so obeležili 110 
let organiziranega gasilstva v 
kraju, na Igu pa pripravili ga-
silski tabor za otroke. 

V zadnjem delu Mostiščar-
ja, ki je posvečen zdravemu 
življenju in športu, med dru-
gim spoznajte nov trenerski 
tim ŠD Mokerc. 

Med jesenskimi dogodki, ki 
vas prijazno vabijo k udeležbi, 
izpostavimo Ižanski sejem. Ta 
se po dveh letih prisilnega pre-
mora v soboto, 17. septembra, 
vrača v središče Iga. Vabljeni!

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo Mostiščarja

PISANJE ČLANKOV –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

-  Ne pozabite se podpisati, nepodpisanih člankov ne obja-
vljamo!

-  Uredite in izberite slikovno gradivo ter predvidite pod-
pise k vsaki fotografiji (gl. še posebna navodila o slikov-
nem gradivu). 

Uredništvo Mostiščarja

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za prihodnjo številko Mostiščarja zbiramo do 
četrtka, 6. oktobra. Predvideni izid številke je 20. oktobra. 

Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: 
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:  
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo 
zagotoviti objave.
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Energetska prenova javnih objektov
Občina Ig je v mesecu 

avgustu 2022 sklenila 
javno-zasebno part- 

nerstvo za izvedbo projekta 
Pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z na-
menom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Občine 
Ig.

Postopek izbire koncesio-
narja se je začel z javnim raz-
pisom marca 2021. Končno 

ponudbo je v predpisanem 
roku oddal ponudnik Petrol, 
Slovenska energetska druž-
ba d.d. Na podlagi sprejetega 
Odloka o javno-zasebnem par-
tnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z na-
menom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Obči-
ne Ig je občina družbi Petrol 
d.d. podelila koncesijo za iz-

vedbo projekta pogodbenega 
zagotavljanja prihrankov rabe 
energije z namenom energet-
ske sanacije javnih objektov v 
lasti Občine Ig. 

Koncesija je sklenjena za 
dobo 15 let. Dela se bodo za-
čela izvajati v septembru 2022 
in se predvidoma končala s 
primopredajo vseh objektov 
februarja 2023. Koncesionar 
Petrol, Slovenska energetska 

družba d.d., bo izvedel celovi-
to energetsko sanacijo petih 
javnih objektov, in sicer: 
− Podružnične osnovne 

šole Golo (energetsko 
upravljanje objekta, 
izolacija fasade – stari 
del, menjava stavbnega 
pohištva – stari del, 
vgradnja zunanjih 
senčil – stari del, 
prenova razdelilnika ter 

POŠ Golo

Stavba Občine Ig POŠ Tomišelj
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pripravo sanitarne vode, 
termostatski ventili, 
prezračevanje kuhinje, 
prenova ogrevalnega 
sistema TČ geosonda/
voda, Prenova razsvetljave)

− Podružnične osnovne 
šole Tomišelj (energetsko 
upravljanje objekta, 
izolacija fasade, menjava 
stavbnega pohištva, 
prenova razdelilnika ter 
pripravo sanitarne vode, 

termostatski ventili, 
prenova ogrevalnega 
sistema TČ geosonda/
voda,  prenova razsvetljave)

− Podružnične osnovne 
šole Iška vas (energetsko 
upravljanje objekta, 
izolacija fasade, menjava 
stavbnega pohištva, 
Izolacija podstrešja 
in poševne strehe, 
menjava strešne kritine, 
prenova razdelilnika ter 

pripravo sanitarne vode, 
termostatski ventili, 
prenova ogrevalnega 
sistema TČ geosonda/
voda, prenova razsvetljave)

− Športne dvorane Ig 
(energetsko upravljanje 
objekta, izolacija fasade, 
menjava stavbnega 
pohištva, prenova 
razdelilnika ter pripravo 
sanitarne vode, prenova 
ogrevalnega sistema TČ 

geosonda/voda, prenova 
razsvetljave

− Občinske stavbe 
(energetsko upravljanje 
objekta, prenova 
razdelilnika ter pripravo 
sanitarne vode, 
termostatski ventili, 
prenova ogrevalnega 
sistema TČ geosonda/
voda, prenova razsvetljave)

– ter delno energetsko 
sanacijo Osnovne šole Ig 
(energetsko upravljanje 
objekta, prenova razdelil-
nika ter pripravo sanitarne 
vode, termostatski ventili, 
prenova ogrevalnega sis-
tema – kotel plin, prenova 
razsvetljave, povezava 
sistema ogrevanja šole in 
telovadnice).
Občina Ig je v okviru Jav-

nega razpisa za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v 
lasti in rabi občin v letih 2021, 
2022 in 2023, in sicer v okvi-
ru Operativnega programa 
Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020, pred-
nostne osi Trajnostna raba in 
proizvodnja energije in pamet- 
na omrežja, prednostne na-
ložbe Spodbujanje energetske 
učinkovitosti ter specifičnega 
cilja Povečanje učinkovitosti 
rabe energije v javnem sektor-
ju upravičena do sofinanciran- 
ja v višini 49 % upravičenih 
stroškov operacije, in sicer v 
višini 605.807,19 EUR z DDV 
(od tega 85 % iz sredstev kohe-
zijskega sklada in 15 % slo-
venske udeležbe kohezijske 
politike). Skladno z določili 
javnega razpisa so upravičeni 
stroški celotne operacije naj-
več 1.236.341,21 EUR. Strošek 
zasebnega partnerja, Petrol 
d.d., je 51 % celotnih stroškov.

Z izvedbo javno-zasebnega 
partnerstva bo Občina Ig pri-
dobila celovito in tehnološko 
energetsko sanirane javne 
objekte, energetsko upravljan- 
je, nižje stroške energije in 
zmanjšane emisije ogljikove-
ga dioksida.

  Špela Likovnik,  
občinska uprava 

POŠ Iška vas

Športna dvorana Ig

Osnovna šola Ig
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Varno v šolo
Pred začetkom šolskega 

leta se je sestal Svet za 
preventivo Občine Ig. 

Udeleženci sestanka so bili 
predstavniki OŠ Ig, Vrtca Ig, 
Društva upokojencev Ig, Zavo-
da za prometno varnost, Poli-
cije in SOU 5G – Medobčins- 
kega redarstva. Obravnavali 
so varovanje otrok ob začetku 
šolskega leta. Dogovorili so 
se, da bodo za varno pot učen-
cev v šolo kot v preteklih letih 
skrbeli člani DU Ig, policisti 
in medobčinski redarji. Posa-
mezniki bodo z vidnimi ozna-

kami prisotni na izpostav-
ljenih prometnih točkah in 
prehodih za pešce ob šolah. 

Seznanili so se z aktualno 
prometno problematiko in 
predlagali dodatne ukrepe za 
povečanje varnosti. Želijo na-
govoriti vse občane, voznike 
in starše, da so že pred začet-
kom novega šolskega leta po-
zorni na najmlajše udeležence 
v prometu.

SPV skrbi za razvijanje in 
uveljavljanje ukrepov za večjo 
varnost na cesti, za razvijanje 
preventivnega in vzgojnega 

dela v prometu ter tesno so-
deluje s pristojnimi državnimi 
organi, društvi, organizacija-
mi, podjetji in drugimi, ki ima-
jo podobne interese. SPVCP je 
na seji obravnaval tudi predlo-
ge in problematiko posamez- 
nih občanov ter skupin. Pred-
stavniki sveta skušajo reševati 
aktualno prometno problema-
tiko in zagotoviti čim večjo 
varnost našim šolarjem.

Bodimo zgled našim naj-
mlajšim!

 Andreja Zdravje

Novi bolničarji naše občine
V začetku poletja se je 

končalo izobraževanje 
za nove bolničarje naše 

občine. Štab civilne zaščite 
Občine Ig je z Gasilsko zvezo 
Ig v proračun za letošnje leto 
načrtovalo sredstva za izo- 
braževanje novih bolničarjev. 
Da ohranimo kadrovsko struk-
turo v vrstah civilne zaščite in 
gasilstva, je potrebo izobraže-
vanje in stalno izpopolnjeva-
nje.

Civilna zaščita Občine Ig 
je tako postala bogatejša za 19 
novih bolničarjev. Vsi bolni-
čarji so aktivni člani gasilskih 
društev, ki so poleg ostalih 
izobraževanj uspešno končali 
45-urni tečaj z izpitom. Tečaj 
je izvajal Rdeči križ Slovenije, 
Območno združenje Ljubljana, 
z različnimi strokovnimi  pre-
davatelji, ki so vodili tako te-
oretični in praktični del. Vaje 
so potekale s številnimi pripo-

močki, da so se novi bolničarji 
lahko preizkusili, kako poteka 
pomoč ponesrečencu na tere-
nu. Novi bolničarji so bili po 
prejemu izkaznice bolničar 
enotni, da so prejeli veliko no-
vega znanja, ki ga bi bilo dob-
ro redno obnavljati. 

Večina novih bolničarjev 
se je prijavila na regijsko tek-
movanje bolničarjev, ki ga 
pripravlja področna izpostava 
RK in Uprava RS za zaščito in 

reševanje. Tekmovanje bo v 
sredini septembra in upamo, 
da bodo zaradi svežega znanja 
dobra konkurenca preostalim 
ekipam.

Vsem novim bolničarjem 
čestitamo! 

 Andreja Zdravje

Dobrodelni kolesarski projekt
V sklopu dobrodelnega 

projekta je v našo ob-
čino prikolesaril Ma-

tjaž Hribljan. Tu ga je sprejel 
župan Janez Cimperman z 
občinsko upravo in podprl nje-

gov cilj v 13 dneh prekolesariti 
vse slovenske občine ter oza-
veščati o bolezni ALS. Z Dru-
štvom distrofikov Slovenije in 
kolesarskim klubom Jan Sport 
namreč zbirajo denar za obo-
lele z boleznijo ALS. Na 2.600 
km dolgo pot se je odpravil 19. 
julija v domači občini Cerkni-
ca, končal pa zadnjega julija v 
Postojni. 

ALS je hudo nevrološko 
obolenje, ki za zdaj še ni ozdra-
vljivo in povzroča hitro peša-
nje mišične moči, odvisnost 
od fizične pomoči pri vseh živ- 
ljenjskih opravilih, pogosto 
tudi težave pri dihanju, govoru 
in hranjenju. Akcija je namen- 
jena tudi zbiranju sredstev za 
ALS-obolele. Zbrana sredstva 
bodo namenjena za sofinanci-

ranje fizične pomoči na domu, 
nakupu električne postelje in 
stropnega dvigala. V dobro-
delni akciji lahko sodelujete 
tudi z donacijo: z nakazilom 
prek položnice (IBAN SI56 
0313 4100 0000 534, preje-
mnik: Društvo distrofikov 
Slovenije, Linhartova 1, 1000 
Ljubljana; sklic: SI00 967 502, 
namen: delovanje Odbora za 
ALS) ali s poslanim sporo-
čilom SMS s ključno besedo 
ALS5 na 1919 in prispevali 
boste 5 EUR za obolele z ALS 
(prispevajo lahko uporabniki 
mobilnih storitev Telekoma 
Slovenije, A 1, T-2 in Telema-
cha).

  Maja Zupančič,  
občinska upravaKolesar Matjaž Hribljan je ozaveščal o bolezni ALS.
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Iščemo 
Prostoferje
Občina Ig išče dodatne 

prostoferje – prostovolj-
ne šoferje za prevoz starejših 
do zdravnika, lekarne, obči-
ne, upravne enote, trgovine … 
Starejši so projekt Prostofer 
vzeli za svojega. Obstoječi 
prostoferji so v zadnjih mese-
cih opravili že precej voženj, 
za kar se jim Občina Ig iskre-
no zahvaljuje. V zadnjem času 
beležimo povečano število 
prevozov, zato vabimo k sode-
lovanju še nove prostovoljne 
šoferje – prostoferje. Z dovolj 
prostoferji bodo vsi prevozi 
lahko realizirani.

Kdo je lahko prostofer?
Prostovoljni šofer je lahko 

vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem pros-
tem času pripravljen pomagati 
tistim, ki potrebujejo prevo-

ze. Vendar pa so prostoferji 
v resnici veliko več kot zgolj 
prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično po-
magajo, tudi ko ti izstopijo iz 
avta: pri zdravniku jih pospre-
mijo do čakalnice in počakajo 
nanje med pregledom, poma-
gajo nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri 
vzpenjanju po stopnicah ... To 
so ljudje z velikim srcem, ki 
jemljejo svojo humanost za sa-
moumevno in častno dejanje.

Kako postati prostofer?
Vozniki, vabljeni da posta-

nete  prostoferji. Svojo odloči-
tev sporočite na Občino Ig na 
telefon 01/ 280-23-10 oz. na 
e-pošto: polona.skledar@obci-
na-ig.si.

 Občinska uprava

KAKO NAROČIM
PREVOZ?

Za naročilo prevoza pokličite

brezplačno številko 080 10 10 vsaj

tri dni pred prevozom, in sicer vsak

delovnik med 8. in 18. uro.
 

V klicnem centru bodo zabeležili vaš

prevoz in obvestili prostovoljnega

voznika; ta vas bo na dan prevoza

prišel iskat na dom in vas odpeljal na

želeno lokacijo, kjer vas bo počakal,

da vse opravite, nato pa vas odpeljal

nazaj domov.  

 

Z A V O D  Z L A T A  M R E ŽA
 

O b r t n a  c o n a  L o g a t e c  2 1
L o g a t e c  1 3 7 0

 
i n f o @ z l a t a - m r e z a . s i
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Objave Občine Ig v glasilu 
Uradni list Republike Slovenije 
Od 1. 4. do 1. 9. 2022:
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pla-

čah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov 
Občine Ig, UL št. 82, 15. 6. 2022 

- Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2021, UL št. 
85, 17. 6. 2022 

- Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb, UL št. 87, 24. 6. 2022 

- Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena, UL št. 92, 8. 7. 2022

- Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022, UL št. 92, 8. 
7. 2022 

- Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022, UL 
št. 92, 8. 7. 2022 

- Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig, UL št. 
96, 15. 7. 2022 

- Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na 
območju Občine Ig, UL št. 100, 25. 7. 2022 

Popis suša 2022
Občina Ig obvešča, da na podlagi sklepa št. 844-18/2022-

13  -DGZR z dne 12.  8.  2022 Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje zbira vloge oškodovancev, ki ste utrpeli ško-
do na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022.

Prosimo, da škodo prijavljate le tisti oškodovanci, ki ste jo de-
jansko utrpeli. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v regis- 
ter kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Če  
KMG-MID ni urejen na datum 31. 5. 2022, oškodovanec ni upravi-
čen do državne pomoči. 

Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki 
v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih 
gospodarstev, če vloga ni bila oddana.

Izpolnjen obrazec 2  lahko dobite v sprejemni pisarni Občine 
Ig ali na spletni strani Občine Ig. Potrebno ga je oddati na naslov 
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig s priporočeno pošiljko ali 
osebno v prostorih občine do vključno srede, 21. 9. 2022.

K izpolnjeni vlogi priložite kopijo obrazca D iz subvencijske 
vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. Prosimo, da 
vlogi priložite tudi fotografije, s katerimi izkazujete nastanek ško-
de.

Obrazec 2 mora biti podpisan in mora obvezno vsebovati nas-
lednje podatke:
− Ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva
− Davčna številka nosilca
− Naslov nosilca
− KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev (če KMG-MID ni 

urejen na datum 31.05.2022, ni upravičen do državne pomoči)
− GERK – številka GERK-a
− VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur iz 

Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
− POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti
− POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina 

poškodovane kulture v arih v GERK-u.
Poleg vseh zahtevanih podatkov na Obrazcu 2 pripišite 

tudi svojo telefonsko številko.  
Za pomoč pri izpolnjevanju obrazca se lahko obrnete na 

pristojno kmetijsko svetovalno službo ali na Občino Ig v času 
uradnih ur na tel. 01/2802-300 ali na elektronski naslov: andreja.
zdravje@obcina-ig.si.

Andreja Zdravje, občinska uprava
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Obnova vodovoda Podgozd
Obnova vodovoda v naselju Podgozd je glede na razpoložljiva 

sredstva v proračunu za leto 2022 potekala v poletnem času 
v mesecu juniju in juliju. Obnovljen je bil javni vodovod v dolžini 
518 m ter 20 vodovodni priključkov. V letu 2023 se bo nadaljevala 
obnova vodovoda še v dolžini 270 m.

Ukrep varčevanja na 
vodovodu Golo-Zapotok
Zaradi daljšega sušnega obdobja, zaradi katerega je zmanjšana 

izdatnost virov, poraba pa je bila močno povečana, je bil 17. 8. 
2022 uveden ukrep varčevanja z vodo za uporabnike vodovodne-
ga sistema Golo-Zapotok, ki obsega vasi Zapotok, Golo, Škrilje, 
del Visokega, Podgozd, Dobravica, Sarsko in Klada. Uporabniki 
naj v času ukrepa s pitno vodo ravnajo skrbno in varčno ter je ne 
uporabljajo za zalivanje vrtov, zelenic in dvorišč, pranje avtomo-
bilov in polnjene bazenov.

Popis vodomerov 2022
Režijski obrat Občine Ig v mesecu septembru izvaja letni popis 

vodomerov po celotni Občini. Če vas popisovalec ne bo našel 
doma, vaš vodomerni jašek pa je v objektu, vam bo pustil sporo-

čilo, na katerem so napisane telefonske številke, na 
katere ste dolžni uporabniki javiti stanje vodomera. 

Vsi, ki bi imeli kakršnokoli vprašanje glede popi-
sa oziroma izdano položnico, naj se oglasijo 

na Občini Ig, da lahko čim hitreje uredimo 
morebitne napake. Reklamacije spreje-

mamo v roku 8 dni po prejemu 
položnice.

Hkrati vas obveščamo, da 
se bo redna menjava vodo-
merov nadaljevala v mesecu 
oktobru.

  Katja Ivanuš,  
režijski obrat

Režijski obrat sporoča 

Premična zbiralnica za 
nevarne odpadke 
JP VOKA - SNAGA bo 22. 9. 2022 postavila premično 
zbiralnico za nevarne odpadke, in sicer:

– pri gasilskem domu Golo od 9.00 do 12.00 ure
– pri gasilskem domu Ig od 13.00 do 16.00 ure.

Več kot pol kilometra novega vodovoda v Podgozdu

Urnik Zbirnega centra Matena

Letni čas (od aprila do oktobra):  
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00

Zimski čas (od novembra do marca):  
sreda, 9.00–13.00 ter 14.00–17.00

Zbirni center Matena je odprt tudi vsako prvo 
soboto v mesecu od 9.00 do 12.00.
Če je ta dan praznik, je zbirni center zaprt.

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

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

www.obcina-ig.si

Obiščite spletni portal Občine Ig 
na: www.obcina-ig.si.
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O rednih lokalnih volitvah 2022
Redne volitve v občins- 

ki svet in redne voli-
tve župana je razpisala 

predsednica Državnega zbora, 
redne volitve članov svetov 
vaških skupnosti na območju 
Občine Ig pa župan Občine Ig. 
Za dan razpisa volitev je dolo-
čen 5. 9. 2022, redne volitve 
v občinski svet, redne volitve 
župana in volitve članov sve-
tov vaških skupnosti bodo po-
tekale 20. 11. 2022, morebitni 
drugi krog županskih volitev 
pa 4. 12. 2022. Rokovnik in na-
vodila za izvedbo lokalnih vo-
litev sta objavljena na spletni 
strani Državne volilne komisi-
je. Povezava je na spletni stra-
ni Občine Ig: www.obcina-ig.
si/obcina/lokalne-volitve/. 

Ob tem bi rad spomnil na 
naslednje določbe Zakona o 
lokalnih volitvah:
– Politične stranke, druge 

organizacije občanov v ob-
čini ter občani lahko naj-
pozneje v desetih dneh po 
razpisu volitev do 15. 9. 
2022 dajo svoje predloge za 
imenovanje predsednikov 
in članov volilnih odborov 
ter njihovih namestnikov 
občinski volilni komisiji 
izmed občanov, ki imajo 
stalno prebivališče v občini. 
Predsednik, član volilnega 
odbora in njun namestnik 
ne more biti zakonec, oče, 
mati, otrok, sestra ali brat, 
posvojitelj ali posvojenec 
kandidata v volilni enoti, 
v kateri je ta volilni odbor 
imenovan, niti ne more 
živeti s kandidatom v zu-
najzakonski skupnosti ali 
registrirani istospolni par-
tnerski skupnosti. Oseba, 
imenovana v volilni odbor, 
je dolžna obvestiti pristojno 
občinsko volilno komisijo 
v treh dneh po javni obja-
vi list kandidatov o svojem 
sorodstvenem ali drugem 
razmerju s kandidatom. Pri 
tem je pomembno, da pred- 
lagatelj ob vložitvi predlo-
gov za vsakega od kandida-
tov za predsednika in člana 
volilnega odbora oziroma 
njune namestnike priloži 

pisno izjavo, da soglaša z 
imenovanjem v volilni od-
bor in njegovo pisno izja-
vo, da bo najpozneje v treh 
dneh po javni objavi list 
kandidatov obvestil volilno 
komisijo o sorodstvenem 
ali drugem razmerju s kan-
didatom (37. člen Zakona o 
lokalnih volitvah). Obrazec 
je objavljen na spletni stra-
ni www.obcina-ig.si/obci-
na/lokalne-volitve/. 

– Listo kandidatov v volilni 
enoti se lahko določi tudi 
s podpisovanjem skupine 
volivcev, ki imajo stalno 
prebivališče v volilni eno-
ti, če so volivci državljani 
druge države članice EU, ki 
nimajo prijavljenega stalne-
ga prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pa začasno pre-
bivališče. Potrebno število 
podpisov je najmanj 1 % od 
števila volivcev v volilni 
enoti na dan razpisa volitev, 
vendar ne manj kot 30 in 
ne več kot 1.000. Potrebno 
število podpisov podpore 
za listo kandidatov za Ob-
činski svet Občine Ig je 58 
volivcev (68. člen Zakona 
o lokalnih volitvah). Obra-
zec je objavljen na spletni 
strani https://www.dvk-rs.
si/volitve-in-referendumi/
lokalne-volitve/lokalne-vo-
litve/lokalne-volitve-2022/ 
in ga je predpisala DVK. 
Volivci pri upravni enoti 
podpišejo obrazec podpore 
listi kandidatov.

– Kandidata za župana v volil-
ni enoti se lahko določi tudi 
s podpisovanjem skupine 
volivcev, ki imajo stalno 
prebivališče v volilni enoti. 
Potrebno število podpisov 
je najmanj 2 % od števila vo-
livcev v volilni enoti, ki so 
glasovali na zadnjih rednih 
volitvah za župana, vendar 
ne manj kot 15, in ne več kot 
2.500. Potrebno število pod-
pisov podpore za kandidata 
za župana Občine Ig je 64 
volivcev (106. člen Zakona 
o lokalnih volitvah). Obra-
zec je objavljen na spletni 
strani https://www.dvk-rs.
si/volitve-in-referendumi/

lokalne-volitve/lokalne-vo-
litve/lokalne-volitve-2022/ 
in ga je predpisala DVK. 
Volivci pri upravni enoti 
podpišejo obrazec podpore 
kandidatu.

– Za volitve članov svetov 
vaških skupnosti se smi-
selno uporabljajo določbe 
zakona, ki veljajo za volitve 
v občinski svet, pri čemer 
kandidate za člane sveta 
krajevne, vaške oziroma če-
trtne skupnosti lahko dolo-
či s podpisovanjem skupina 
najmanj desetih  volivcev 
(109. člen Zakona o lokal-
nih volitvah), pri čemer se 
podpisi dajejo na seznamu, 
ki vsebuje osebne podatke 
podpisnikov: ime in prii-
mek, rojstni datum in nas- 
lov stalnega prebivališča, 
če so podpisniki državljani 
druge države članice EU, pa 
naslov začasnega prebiva- 
lišča, če nimajo prijavlje-
nega stalnega prebivališča 
v RS. Podatke v seznamu 
podpisnikov overi občin-
ska volilna komisija in ne 
upravna enota. 

– Če je predlagatelj kandida-
ture oziroma liste kandida-
tov skupina volivcev, je ime 
predlagatelja ime in prii-
mek enega izmed volivcev 
z dodatkom »in skupina 
volivcev«. Če skupina vo-
livcev predlaga listo kan-
didatov za volitve članov 
občinskega sveta po pro-
porcionalnem sistemu, ki 
velja v naši občini, se ime 
predlagatelja šteje za ime 
liste kandidatov, če volivci 
ne določijo drugega imena 
liste. 

– Vsak volivec lahko da pod-
poro s podpisom samo eni 
listi kandidatov (71. člen 
Zakona o lokalnih volitvah). 

– Spolne kvote določa 70 a. 
člen Zakona o lokalnih vo-
litvah, ki določa, da morajo 
politična stranka ali volivci, 
ki v volilni enoti določajo 
več kot enega kandidata 
za člana občinskega sveta, 
določiti kandidatne liste 
tako, da pripada vsakemu 
od obeh spolov najmanj 40 

% mest na kandidatni listi 
(za Občino Ig pomeni 6 
predstavnikov vsakega od 
spolov: 8 moških in 6 žensk 
ali 8 žensk in 6 moških) ter 
svoje kandidate na prvi po-
lovici kandidatne liste raz-
poredi izmenično po spolu 
(med prvimi sedmimi: MŽ-
MŽMŽM ali ŽMŽMŽMŽ). 
Če pa so na kandidatno lis-
to uvrščeni trije kandidati, 
mora biti najmanj en pred-
stavnik vsakega od spolov. 

– Skladno s sodno prakso je 
spoštovanje pravila, da vsa-
kemu izmed spolov pripada 
40 % mest na kandidatni lis- 
ti in da so ti na prvi polo-
vici razporejeni izmenično 
po spolu materialni pogoj 
in je potrebno listo kan-
didatov, ki navedenega 
ne upošteva, zavrniti, ne 
da bi se pozivalo na odpra-
vo pomanjkljivosti npr. I U 
1486/2014, III U 276/2018, 
IV U 173/2018 itd.

– Spolne kvote so določene 
tudi pri volitvah članov 
svetov vaških skupnosti, ki 
se volijo po večinskem vo-
lilnem sistemu, zato vrstni 
red za samo izvolitev ni po-
memben, ker se vrstni red 
kandidatov na glasovnici 
določi z žrebom med vsemi 
kandidati. Po analogiji pa se 
lahko upošteva izmenično 
pravilo po spolu. 

– Listi kandidatov, ki jo vlo-
ži politična stranka, mo-
rajo biti priložena tudi 
pravila politične stranke 
o določanju list kandida-
tov in zapisnik o določitvi 
list kandidatov. Pri tem je 
pomembno, da smejo pri 
določanju kandidatov so-
delovati samo člani stran-
ke, ki imajo volilno pravi-
co in stalno prebivališče v 
občini, pri čemer se liste 
kandidatov določi s tajnim 
glasovanjem, kar vse mora 
biti razvidno iz priložene-
ga zapisnika (51. in drugi 
odstavek 72. člen Zakona o 
lokalnih volitvah).

– Lista kandidatov mora vse-
bovati oznako volilne enote, 
ime predlagatelja, ime liste 
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kandidatov, osebne podat-
ke kandidatov: ime in prii-
mek, datum rojstva, poklic 
in delo, ki ga opravlja, nas- 
lov stalnega prebivališča, 
ime in priimek ter naslov 
stalnega prebivališča pred-
stavnika liste kandidatov. 
Listi kandidatov morajo biti 
priložena pisna soglasja 
kandidatov (prvi odstavek 
72. člena Zakona o lokalnih 
volitvah). 

– Do 20. 10. 2022 do 19.00 
ure je potrebno pri OVK 

vložiti kandidature oziroma 
liste kandidatov. Kandida-
tura, ki se vloži po izteku 
tega roka, se zavrne.  

– Volišča izhajajo iz sklepa o 
določitvi volišč in njihovih 
območij. 

– Predlagatelj liste kandida-
tov za člane občinskega 
sveta in kandidatur za žu-
pana hkrati z vložitvijo kan-
didatur sporočijo podatke o 
organizatorju volilne kam-
panje in njegovo odgovorno 
osebo ter podatke o odprtju 

posebnega transakcijskega 
računa za volilno kampa-
njo (številko transakcijske-
ga računa, naslov banke in 
naslov imetnika transakcij-
skega računa). Računsko 
sodišče opozarja, da mora 
vsak predlagatelj liste 
kandidatov za člane občin-
skega sveta in kandidatur 
za župana odpreti transak-
cijski račun in ga po dnevu 
glasovanja zapreti. Neod-
prtje TRR namreč pomeni 
prekršek. 

– Predstavnik oziroma za-
upnik kandidata oziroma 
liste kandidatov ne sme biti 
kandidat (tretji odstavek 
47. člena Zakona o lokalnih 
volitvah). Imena zaupnikov 
sporoči predstavnik OVK 
najpozneje do 14. 11. 2022.

– Volišče za naselje Brest bo v 
Podružnični šoli Tomišelj.

 Igor Kovačič, 
predsednik Občinske volilne 

komisije

Lista SD za Ig širi svoje vrste
Predstavniki naprednih mi-

selnosti in nove energije, 
ki v ospredje postavljamo 

človeka, njegov razvoj ter kako-
vost življenja, smo se združili in 
odločili, da v občini ne smemo 
več pristajati na povprečnost in 
razvojno zaostajanje za drugimi 
občinami, ampak se prilagoditi in 
modernizirati na vseh področjih. 
Občina Ig, ki je po vseh merilih 
ena najlepših zelenih občin ob 
glavnem mestu, bi morala biti bolj 
prepoznavna v regiji kot občina, 
kjer odločni prebivalci s svojimi 
zgodovinskimi vrednotami kujejo 
izjemne rezultate tako v gospo-
darstvu, kmetijstvu, na področju 
športa, kulture in varovanja oko-
lja. Vse to bomo lahko dosegli, če 
bomo enakopravni v medsebojnih 
odnosih ter če bomo spoštovali 
različnosti, ki so temelj za razvoj-
no naravnano družbo. Če želimo 
doseči te dolgoročno zastavljene 
cilje in uresničiti projekte, mo-
ramo intenzivno delovati na po-
dročju črpanja EU kohezijskih 
sredstev, gospodarskega, okolijs- 
kega in kmetijskega ministrstva 
ter se udeleževati vseh delavnic in 
srečanj na temo razvojnih spod-
bud. Še posebej pomembna bodo 
v prihodnje okoljevarstvena vpra-
šanja ter zagotavljanje vlaganj v 

obnovljive vire enrgije in razvoj. V 
našo občino naj v prihodnje vsto-
pajo le podjetja z visoko stopnjo 
dodane vrednosti, čiste tehno-
logije in z najvišjimi ekološkimi 
standardi.

Prepričani smo, da je to tudi žel- 
ja vseh nas, ki živimo in delamo v 
Občini Ig. Vsi moramo imeti mož-
nost sodelovanja pri odločanju o 
ključnih razvojnih prioritetah in 
investicijah občine ter se učiti in 
zgledovati na podlagi dobrih pra-
ks izjemno uspešnih občin. 

Pripravljeni smo:
− na gospodarno ravnanje in 

upravljanje z občinskim premo-
ženjem 

− na proaktivno delovanje in 
enakopravno odločanje vseh 
o ključnih projektih občine in 
vključenost posvetovalnih or-
ganov vaških skupnosti v odlo-
čanje (delovanje v interesu ve-
čine ljudi in ne posameznikov)

− na aktivno sodelovanje in kul-
turen dialog z vsemi občani, 
obravnavo njihovih predlogov 
in peticij ter obveščanje

− odgovorno opravljati druge na-
loge, ki so v pristojnosti občine 
in so določene v zakonu o lokal-
ni samoupravi

− za ohranitev zelene in okolju 
prijazne občine

− za športni duh Ižancev, ureditev 
športnih igrišč po celotni obči-
ni in športnega parka na Igu, v 
sklopu katerega je tudi izgrad- 
nja pokritega večnamenskega 
objekta za izvedbo športno-re-
kreativnih dejavnosti vseh za-
interesiranih skupin in društev, 
ureditev kolesarskih poti, učnih 
poti in preostale prepotrebne 
infrastrukture (električne pol-
nilnice, pločniki, razsvetljave, 
obvoznice in krožišča ter doda-
tni parkirni prostori za obisko-
valce)

− na organizacijo boljše oskrbe 
starostnikov na domu 

− za sodelovanje z gospodars- 
tvom ter modernizacijo kme-
tijskih gospodarstev in s tem 
povečanje konkurenčnosti lo-
kalnega kmeta

− za razvoj butičnega turizma in 
ustreznih turističnih zmogljivo-
sti, kmečkih turizmov, jahalnih 
klubov, lokalne kulinarike ter 
gostinstva, ustanoviti je treba 
TIC Ig – turistično informativni 
center Ig
Predlagali bomo tudi, da občani 

za župana izvolimo našega kandi-
data Borisa Pirca, letnik 1966, ki 
je poročen in že 30 let živi v Iški 
Loki ter je po izobrazbi diplomira-
ni ekonomist. Ima organizacijske 

sposobnosti in odlično obvlada  
upravljanje investicij ter financ, 
kar je nujno potreben pogoj, za 
dosego naših ambicioznih ciljev. 
Je odličen sogovornik in zna pris-
luhniti vsem ljudem ne glede na 
njihovo razmišljanje, saj pravi, da 
je vsak človek unikat in še tako 
čudna ideja se lahko na koncu iz-
kaže kot odlična. Je pravi vodja, 
ki mu lahko zaupamo. Znal bo po-
iskati in motivirati ljudi za načrte 
in projekte ter jih gospodarno re-
aliziral, vse v korist občine in nje-
nih občanov. Podprimo ga!

Ne bomo pristali na samovoljo 
posameznikov, ampak bomo delo-
vali v interesu vseh!

Lepo vas pozdravljamo in vam 
želimo boljše življenje v naši ob-
čini.

Pridružite se nam ali pa nam 
podajte svoje mnenje in nas pok-
ličite ali napišite elektronsko spo-
ročilo.

Veseli bomo vsakega vašega 
mnenja, predloga ali pogovora, za 
kar se vam iskreno zahvaljujemo.
Kontakt:
Rado Lovšin, 041/517-951
e-mail: rado.lovsin@gmail.com
Boris Pirc, 041/565-751
e-mail: boris.pirc@a-point.si

 OO SD Ig

 IZ ŽIVLJENJA STRANK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pravila objav v rubriki Iz življenja strank
Skladno z 11. členom Odloka o glasilu Občine Ig – popravlje-

no in prečiščeno besedilo imajo izven volilne kampanje poli-
tične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki so kandidirale 
na lokalnih volitvah, na voljo polovico brezplačne strani za po-
ročanje o svojih lokalnih aktivnostih. Do polovice brezplačne 

strani je upravičen poslanec državnega zbora oziroma evropski 
poslanec iz Občine Ig.
V primeru daljše objave se razlika obračuna po veljavnem ceni-
ku oglasnega prostora.

Uredništvo Mostiščarja
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Poslanstvo – prostovoljni gasilec!!!
»Biti prostovoljni gasilec ni služba ali hobi, je poslanstvo in način življenja.« To je stavek, ki je 
bil ničkolikokrat izrečen in ki z vsako svojo besedo še kako odraža to resnico.

Prostovoljni gasilci svoje delo res-
da opravljajo prostovoljno, vendar 
kljub temu profesionalno. To se je 

še kako pokazalo leta 2010 ob poplavah 
in leta 2014, ko smo imeli kar dve naravni 
ujmi poplave in žledolom ter ob letošnjem 
katastrofalnem požaru na Krasu. 

Delovanje na tako visoki ravni in želja 
po še boljši strokovnosti pa zahtevata pre-
cejšnja odrekanja in veliko prostega časa, 
podarjenega poslanstvu, ki se ga nameni 
izobraževanju, usposabljanju in pomoči 
ljudem v nesreči.

Ob tej priložnosti je prav, da se prav 
slehernemu prostovoljnemu in profesio-
nalnemu gasilcu zahvalimo za vsak trenu-
tek, za ves prosti čas, ki ga nesebično po-
darijo vsem tistim, ki potrebujejo njihovo 
pomoč.

Seveda pa ob tej priložnosti velika ve-
čina ljudi pozabi na nekaj bistvenega. 
Pozabijo se zahvaliti njihovim družinam, 
staršem, otrokom, ženam, možem. To so 
ljudje, ki ob vsakem odhodu njihovega 
družinskega člana na intervencijo v stra-
hu in upanju pričakujejo njihov srečen po-
vratek. Verjemite, da je ta čas za njih enak, 
če ne celo veliko hujši kot za prostovolj-
nega gasilca. Iskrena hvala vsem vam, ki 
razumete, kaj pomeni poslanstvo vašega 
otroka, žene, moža, mame oziroma očeta.

Lista Zlatka Usenika že četrto leto vodi 
Odbor za protipožarno varnost, zaščito in 
reševanje Občine Ig, kar pomeni, da je pri 
vsakem sprejemanju proračuna oziroma 
rebalansa proračuna posebno pozornost 
namenjala zadostnim sredstvom gasilstvu 
in civilni zaščiti. Pri pripravah na potrje-
vanje proračuna nam je bilo s strani žu-
pana Občine Ig in predsednika Gasilske 
zveze Ig vedno zagotovljeno, da je dovolj 
sredstev za gasilska društva. V zadnjih po-
govorih s člani gasilskih društev smo bili 
opozorjeni, da je veliko opreme iztrošene 
in da bi bilo nujno potrebno več sredstev 
vlagati v gasilstvo. 

Glede na vremenske razmere, ki nas 
pretresajo v zadnjih letih, smo v Listi Zlat-
ka Usenika trdno prepričani, da je nujno 
potrebno povečati sredstva za gasilstvo 
in civilno zaščito. Vedno smo in bomo 
podpirali pomoč gasilskim društvom pri 
izgradnji gasilskih domov, nakupu prepo-
trebnih gasilskih vozil in opreme.

Gasilstvo je od nekdaj veljalo za 
nestrankarsko in nepolitično prostovoljno 
dejavnost, pa vendar se je v zadnjem letu 
na vseh občnih zborih društev Gasilske 
zveze Ig to močno spremenilo. Grobo je 
bilo kršeno načelo nevpletanja in posega-
nja politike v gasilstvo, saj je župan Ob-
čine Ig odkrito in neposredno nagovarjal 
gasilce, koga morajo na letošnjih lokal-
nih volitvah voliti za župana. Trdno smo 
prepričani, da taka politična propaganda 
ne prinaša ničesar dobrega. Žal so intere-
si, apetiti in strah preveliki, kar se je po-
novno pokazalo tokrat celo pred ljudmi, 

ki pri opravljanju svojega poslanstva in 
nesebične pomoči ne gledajo na politično 
pripadnost, barvo kože, narodnost, veroiz-
poved in podobno.

V želji po čim boljši opremljenosti in 
izurjenosti ter čim manjšemu številu in-
tervencij še enkrat ISKRENA HVALA 
vsem prostovoljnim gasilcem in gasilkam 
ter njihovim najbližjim.

 Lista Zlatka Usenika

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI!

VABIMO VAS NA

DRUŽABNO SREČANJE, 

KI GA ORGANIZIRA 
LISTA ZLATKA USENIKA
V SOBOTO, 1. 10. 2022, OB 15. URI, 
V RTC ZAPOTOK.

VESELIMO SE VAŠE DRUŽBE 
TER VAŠIH POBUD, SVEŽIH IDEJ 
IN PRIČAKOVANJ.

LISTA 
ZLATKA USENIKA
ZA NAPREDEK 
OBČINE IG
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Vroča jesen
Po poletnih počitnicah 

smo se poslanci že ko-
nec avgusta 2022 srečali 

na izredni seji, na kateri smo 
potrdili predlog, da se zniža 
DDV na energente, saj se od 
lanske jeseni, pozneje pa tudi 
zaradi vojne v Ukrajini hitro 
višajo cene energentov. DDV 
za energente bo po novem  
9,5 %. V poslanski skupini SDS 
smo že pred poletjem pripravi-
li predlog, da se DDV za ener-
gente zniža na 5 %, a je vla-
dajoča koalicija naš predlog 
zavrnila kot nesistemski. Že 
takrat smo opozorili, da bodo 
najverjetneje sami čez nekaj 
časa predlagali podobno, kar 
se je tudi zgodilo. Ker menimo, 
da gre za dober ukrep, ki pa bo 
začel veljati šele novembra, 
smo predlog zakona podpr-
li. Gre pa za začasni ukrep, ki 
se bo lahko podaljšal, če se bo 
draginja nadaljevala. Problem 
s cenami elektrike je v formu-
li, ki jo je predpisala Evropska 

komisija, in smiselno bi bilo, 
da vse članice EU zahtevajo 
spremembo formule. Pogo-
vore na to temo smo začeli 
že lani, v času, ko je Sloveni-
ja predsedovala EU, a končne 
odločitve še ni. Na posvetu 
predsednikov strank in vodij 
poslanski skupin s predsed- 
nikom vlade dr. Robertom 
Golobom sta Janez Janša in 
Matej Tonin to tudi izpostavi-
la in predlagala, da Slovenija 
ponovno zahteva spremembo 
formule za določitev cene elek- 
trike. Ne glede na to imamo 
v  Sloveniji ta trenutek drugo 
najdražjo elektriko. Vse druge 
države so z notranjimi ukrepi 
zagotovile nižjo ceno. Tudi pri 
nas to ne bi smel biti problem, 
saj večino elektrike, ki jo pot-
rebujemo, proizvede Nuklear-
na elektrarna Krško. 

Potrdili smo tudi zakon, 
ki predvideva draginjski do-
datek za ogrožene skupine. 
V SDS smo predlagali, da se 

vključi tudi družine z otroki 
s posebnimi potrebami, inva-
lide in upokojence z nizkimi 
pokojninami, a so bili naši pre-
dlogi zavrnjeni.

Kritični smo tudi do črpanja 
evropskih sredstev, saj smo s 
4. mesta padli na 11. mesto po 
učinkovitosti črpanja in lahko 
se zgodi, da nam ne bo uspelo 
počrpati vseh sredstev, ki so 
na voljo iz perspektive 2014–
2020. Smo tudi edina država, 
ki še ni posredovala zahtev-
ka za prvo tranšo sredstev iz 
Sklada za okrevanje. Sredstva 
so namenjena za Slovenijo in 
čakajo, a vladajoči niso pri- 
pravili ustreznih poročil in 
zahtevkov. 

Ker ocenjujemo, da so bili 
sprejeti trije slabi zakoni, smo 
začeli zbirati podpise za re-
ferendume, ki bi jih izvedli 
s predsedniškimi volitvami. 
Podporo za referendum za 
Zakon o RTV, s katerim želijo 
vladajoči zamenjati vodstvo 

ter Programski in Nadzorni 
svet ter prevzeti RTV in zame-
njati novelo Zakona o Vladi 
RS, s katero želijo ustanoviti 
tri nova ministrstva (imeli bi 
jih 19 tako kot nekajkrat večja 
Francija), ter novelo Zakona 
o dolgotrajni oskrbi, s katero 
prestavljajo izvajanje dolgo-
trajne oskrbe v prihodnost, 
namesto da začne veljati s  
1. 1. 2023, kot je bilo predvide-
no, lahko podpišete na kateri-
koli Upravni enoti. Veliko lažje 
bi bilo, če bi lahko podpisali na 
Krajevnem uradu na Igu, a do 
sredine oktobra še ne bo delo-
val. Zbiranje podpisov poteka 
od 1. 9. 2022 do 5. 10. 2022. 

 Alenka Jeraj, poslanka  
v Državnem zboru RS

Za vse informacije sem na 
voljo na 01/478-95-80 ali 
GSM: 051/374-475. Lahko 
se mi oglasite po e-pošti: 

alenka.jeraj@dz-rs.si.  
Lahko obiščite mojo 
Facebook stran, kjer 

objavljam aktualne misli in 
vse o svojem delu v DZ.

 POSLANSKI KOTIČEK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Praznovanje 
dneva državnosti  
in srečanje
V soboto, 25. junija 2022, 

smo počastili dan dr-
žavnosti s tradicional-

no sveto mašo za domovino 
na Kureščku ter s piknikom 
pri Kuharjevi kapelici. Zbrane 
so pozdravili vodja svetniške 
skupine SDS občine Ig Mir-
ko Merzel, poslanka v DZ RS 

in občinska svetnica Alenka 
Jeraj, svetnica MO Ljubljana 
Ksenija Sever ter podpredse-
dnica Združenja VSO Mojca 
Škrinjar. Z domoljubno pes- 
mijo sta nas počastila pesnik 
in kulturnik Tone Kuntner ter 
Duo Prima.

Kot vsako leto smo se tudi 

letos udeležili  srečanja članic 
in članov ter simpatizerjev 
SDS v Bovcu. Hkrati so pote-
kale Športne igre SDS. Tekmo-
vali smo v odbojki in osvojili 
drugo mesto. S  srečanjem se 
je začel tabor, v okviru katere-
ga smo osvojili nekaj vrhov, se 

podali na zipline in spoznavali 
Posočje. Tabor se konča s tra-
dicionalnim pohodom na Tri-
glav, kar nekaj naših članov je 
bilo med udeleženci. Iskreno 
jim čestitamo!

  SDS Ig

Vabimo vas
na srečanje in klepet

s poslanko Alenko Jeraj,  
občinskimi svetniki SDS ter drugimi gosti

v soboto, 24. septembra 2022, ob 15.00  
pred Gasilski dom na Igu.

Poskrbljeno bo za pijačo in jedačo ter zanimiv program.

Z nami bo skupina Fehtarji.

Prijazno vabljeni!

Na srečanju SDS v Bovcu
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Vabilo SVS Škrilje
SVS Škrilje vabi na:

− Sestanek vaške skupnosti, ki bo v 
petek, 16. septembra 2022, ob 19h v 
dvorani gasilskega doma Škrilje. Po-
govorili se bomo o aktualnih zadevah, 
pregledali, kaj je bilo narejeno v pre-

teklih treh letih, ter si povedali želje in 
pričakovanja za delo v prihodnje.

− Predstavo PROFESOR KUZMAN mlaj-
ši, ki bo v nedeljo, 25. septembra 2022, 
ob 19h v dvorani gasilskega doma 
Škrilje. Prispevek za predstavo je 15 

evrov, svoje mesto na predstavi lahko 
rezervirate na spletni strani www.skri-
lje.si.
Vljudno vabljeni na oba dogodka.

 Katja Gorjup, SVS Škrilje 

Piknik na Sarskem
Čeprav je vas Sarsko majhna 

in se prebivalci dokaj po-
gosto srečujemo, so ta 

srečanja zaradi hitrega tempa 
in  vsakodnevnih obveznosti bolj 
površna. Večinoma se srečujemo 
bližnji sosedje, zato smo se letos 
člani Vaškega sveta Sarsko od-
ločili, da pred začetkom novega 
šolskega leta pripravimo druženje 
vseh prebivalcev Sarskega – mla-
dih in malo starejših. Tako smo se 
v soboto, 28. 8. 2022, kljub ne naj-
bolj obetavni vremenski napovedi 
zbrali na vaškem pikniku. Od 70 
vaščanov se nas je srečanja udele-
žilo 42 prebivalcev. Kot se za pik- 
nik spodobi, smo pripravili jedi z 
žara, domačo zelenjavo in sadje. V 
sproščenem vzdušju smo se pogo-
vorili tudi o pobudah in načrtova-
nih aktivnostih.

 SVS Sarsko 
 Marija Rotar Druženje vaščanov Sarskega
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 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zmagovalec pri ponijih 

Zmagovalec spominske dirke Franca Pirca z novim rekordom 
hipodroma Vrbljene.

Finiš ponijev

Zmagovalec spominske dirke Srečka Pristavca

Kasaške dirke na hipodromu 
Vrbljene
Belgijski kasač z italijan-

skim voznikom postavil 
nov rekord hipodroma, 

člani društva francoski kasač 
s Škofljice tudi tokrat odlično.

Konjerejsko društvo Krim 
je tretjo nedeljo v juliju pozno 
popoldne organiziralo svojo 
edino letošnjo prireditev na 
najmanjšem slovenskem kasaš- 
kem hipodromu. Vse prisotne 
sta pred začetkom tekmovanja 
pozdravila Jože Škulj, pred- 
sednik KD Krim, in Janez Cim-
perman, župan Občine Ig, ki je 
tudi uradno odprl tekmovanje. 
V petih dirkah je nastopilo 21 
konjev kasačev, osrednji dirki 
pa sta bili memoriala Srečka 

Pristavca in Franca Pirca ter se-
veda dirka za pokal Občine Ig.

V Pristavčevem memorialu 
je slavil Borut Zaletel s kobilo 
Malvazijo B. Tomažič iz doma-
čega društva, kar je celo njuna 
prva zmaga v karieri. V spo-
minski dirki Franca Pirca so 
osrednji oder zavzeli tuji ka-
sači in kljub daljši tekmovalni 
distanci – vse dirke so kasači 
tekli na 2.170 metrov – so nare-
kovali izjemen tempo.

V napeti končnici je mimo 
vodečega Ulfasta, ki ga je vo-
zil Milan Žan iz KK Komen-
da, švignil belgijski kasač 
Krack du Clocher, 8-letni kas- 
trat na vajetih italijanskega 

profesionalnega voznika Pa-
ola Scamardelle. Krack du 
Clocher, za katerega je to že 
peta zmaga letos, je ob tem 
postavil tudi izjemen kilometr-
ski čas 1:17,3, kar je nov rekord 
hipodroma Vrbljene. Drugo 
mesto je pripadlo Ulfastu, tret- 
ja pa je bila kobila Vittorina Jet 
z  Dušanom Zorkom iz doma-
čega kluba KD Krim.

V dirki kasačev z zaslužkom 
nad 10.000 evrov sta nastopili 
tudi dve predstavnici društva 
Francoski kasač, in sicer kobili 
Golden Avenue iz hleva Kobi-
larne OZT in Elisa Gali lastni-
ka Jožeta Judeža. Golden Ave-
nue je zmagala, Elisa Gali pa je 

osvojila tretje mesto. Med nji-
ju se je vrinil le mladi voznik 
Jaka Blaž s konjem Udarsom.

V preostalih dveh dirkah 
sta slavila Nevia Viking z voz- 
nikom Mariem Molehom in 
Django z voznikom Vitom 
Šadlom, ki oba tekmujeta za 
Kasaški klub Ljutomer.

Šesta dirka je bila rezervi-
rana za kasaški podmladek, 
dirkali so namreč z poniji. V 
dirki je nastopilo 9 poni vpreg, 
zmaga pa je pripadla Luki Val-
vazorju z voznico Lucijo Sitar 
Šarc.

  Milan Knez
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Prenova plošče 
V letošnjem letu so 

obnovili fasado na 
Kmetijski zadrugi Ig. 

Odstranili so ploščo, posve-
čeno dvema ustreljenima ob 
stavbi zadruge. 

31. avgusta 2022 smo ploščo 
ponovno namestili na pročelje 

KZ, seveda očiščeno (peskano 
in lakirano).

Društvo Odmev Mokrca

10 let Kluba harmonikarjev Kumše

V nedeljo, 19. junija 
2022 ob 16h, smo čla-
ni društva v dvorani 

Vrbljene s koncertom in sre-
čanjem harmonikarjev obe-
ležili 10. obletnico delovanja 
društva Klub harmonikarjev 
Kumše. Zvoki harmonik so 
odmevali v lepo napolnjeni 
dvorani. Na odru sta se nam 
pridružila naša nekdanja čla-
na iz ansambla Prebrisani mu-
zikanti. 

Društvo Klub harmonikar-
jev Kumše je bilo ustanovljeno 
2. avgusta 2012 z namenom 
povezovanja ljubiteljev diato-
nične harmonike in prenaša-
nja znanja in izkušenj igranja 
na ta glasbeni inštrument. Že 
nekaj let pred uradno usta-
novitvijo smo se člani ude-
leževali različnih občinskih 
dogodkov, kot so praznik ob-
čine in različne otvoritvene 
slovesnosti, od tod tudi ideja 

ustanovitve društva. Letos je 
minilo že deset let od uradne 
ustanovitve društva in v tem 
času smo izvedli več kot 60 
nastopov, naj navedemo samo 
nekatere – redno smo se udele-
ževali srečanj harmonikarjev v 

Vrbljenju in na Bledu. Večkrat 
smo nastopili v stari Ljubljani 
pred gostilnico Druga violina, 
na dobrodelnem teku v Dragi 
in Ižanskem sejmu. Sodelovali 
smo v TV-oddaji Dobro jutro v 
Ljubljani in na Igu, na Podok-
nici Nedeljskega v Vrbljenju 
in na Veseljakovem koncertu v 
Stožicah. V TV oddaji Gostilna 
pr' Francet smo nastopili na 
Igu, Vrbljenju in Šentrupertu. 
Ker nismo imeli studijskih po-
snetkov, smo vedno snemali v 
živo, zato smo lani decembra 
v studiu Petra Finka posneli 
prve tri skladbe, letos sredi 
maja pa še prvi videospot na 
skladbo Kaj mi nuca Planin'ca. 
Videospot in posnetke v živo 
si lahko ogledate na našem 
YouTube kanalu. V jeseni na-
črtujemo posneti še drugi vi-
deospot in dodatne studijske 
posnetke.

Člani, ki so znanje pridobili 
v našem društvu, prihajajo iz 
Občine Ig in tudi iz okolice. 
Nekateri bivši člani sedaj igra-

jo v narodno-zabavnih ansam-
blih. V desetih letih delovanja 
smo se v Klubu harmonikarjev 
Kumše trudili ustvariti pre-
poznavno ime in s svojim delo-
vanjem pomembno prispevati  
k dvigu kakovosti narodno- 
zabavne glasbe v lokalnem 
okolju. Za desetletno delovan- 
je smo na predlog župana le-
tos prejeli občinsko priznanje.

 Roman Kumše, 
predsednik društva 

Klub harmonikarjev Kumše 
 Jure Kumše

Nastop mlajših članov ob 10. obletnici društva 

Nastop s članoma Prebrisanih muzikantov ob 10. obletnici 
društva 
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Na 6. Mednarodnem gobarskem zboru Dobrovce 2022

Zadnjo avgustovsko so- 
boto smo se člani  
Gobarsko mikološke-

ga društva Ig s prijateljskim 
Društvom gobarjev Štorovke, 
Hočevje Šentrumer s kombiji 
odpeljali v Dobrovce (občina 
Miklavž na Dravskem polju). 
Gobarsko društvo Snežka Do-
brovce je organiziralo 6. med-
narodni gobarski zbor. 

Po prihodu na cilj nas je 
pričakala dobrodošlica z bo-
gatim zajtrkom. Sledilo je pri-

jateljsko srečanje z gobarski-
mi društev iz Novega Sada, 
Beograda, Umaga, Samobora, 
Zeline, Avstrije, Italije in go-
barskih društev iz Slovenije. 
Po pozdravnem nagovoru do-
mačinov smo se v spremstvu 
lokalnih vodičev odpeljali na 
Pohorje na skupno nabiranje 
gob, ki je je trajalo tri ure.

Po povratku v Dobrovce je 
bila organizirana gobarska 
razstava v parku, ki ga ima 
gobarsko društvo Snežka. Raz-

stavljenih je bilo 153 različnih 
vzorcev gob. V istem parku 
je postavljena gobarska učna 
pot s predstavljenim slikami 
zavarovanih gob in strupenih 
gob. Poleg glavne razstave je 
bila postavljena mini razstava 
z najlepšim gobami in najlep-
šimi aranžmaji. Naše društvo 
se uvrstilo med prvih pet raz-
stavljavcev.

Po končani razstavi je sledil 
pozdravni nagovor podžupan- 
je občine in predsednika Go-
barskega društva Snežka, ki 
sta pozdravila vse udeležence 
in podelila spominska priznan- 
ja za sodelovanje. Ob preje-
mu priznanja se je predsednik 
GMD Braco Vukosavljević do-
mačinom zahvalil za prisrčen 
sprejem, jim čestital za dobro 
pripravljeno srečanje ter poz-
dravil vsa sodelujoča društva 
in jih povabil na 6. Gobarski 
zbor Zapotok 2022.

Sledilo je kosilo in prijetno 
druženje s prijatelji iz različ-
nih krajev. Zelo lepa promo-
cija za društvo in Občino Ig. 
V poznih popoldanskih urah 
smo se z veliko lepih vtisov 
srečno vrnili domov.

  GMD Ig

Gobarsko mikološko društvo Ig
Na 23. Mednarodnem srečanju 
gobarskih društev – Rogla 2022

Na povabilo Mikološke-
ga društva Kostanjev-
ka Zreče smo se 20. 

avgusta udeležili 23. mednaro-
dnega srečanja gobarskih dru-
štev na Resniku Rogla.

Zgodaj zjutraj smo se z Dru-

štvom gobarjev Štorovke iz 
Hočevja odpravili na pot. Sre-
čanja se je udeležilo 15 članov. 
Pozdravila nas je predsedni-
ca društva dr. Janja Klinčar. 
Po opravljeni prijavi so nam 
postregli pijačo dobrodošlice 

in sendvič. 
Sledilo je določanje ekip 

za nabiranje gob. Gobe smo 
nabirali po gozdovih Resnika 
in Rogle. Ob 12. uri smo se z 
nabranim gobami vrnili na 
prizorišče dogodka in oddali 
gobe za determinacijo, na pod-
lagi katerih je bila postavljena 
razstava nabranih gob. Gobe 
so določali (determinirali) 
vrhunski determinatorji iz 
njihovega društva in društva 
Lisička Maribor. Razstavljenih 
je bilo 153 vzorcev različnih 
gob. Ob koncu razstave so de-
terminatorji podrobno opisali 
razstavljene gobe.

Po koncu razstave je sledila 
podelitev priznanj udeležen-
cem srečanja, ki se je je udele-
žilo 22 društev. Naše društvo 
je prejelo priznanje. Predse-
dnik društva Braco Vukosav-
ljević je pozdravil vse udele-
žence srečanja, se zahvalil za 

priznanje in prisrčen sprejem 
ter povabil vsa društva, da se 
udeležijo 6. Gobarskega zbora 
Zapotok 2022, ki bo 10. 9. 2022.  
Nagovor je bil nagrajen z ve-
likim aplavzom. Po uradnem 
koncu srečanja sta sledila ko-
silo in druženje.

Popoldne proti večeru smo 
se vrnili na Ig srečni in vese-
li, da smo preživeli lep dan v 
družbi gobarjev iz vse Slove-
nije.

  Marija Medič

Na Pohorju

Na srečanju na Rogli
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Obeležitev sestrelitve 
agresorskega helikopterja JLA
V Mahu pri Igu je pote-

kala prireditev ob 31. 
obletnici sestrelitve 

agresorskega helikopterja 
JLA v vojni za Slovenijo leta 
1991. 

Zbrane sta uvodoma poz-
dravila poslanka v DZ RS 
in članica predsedstva VSO 
Alenka Jeraj ter Zoran Der-
novšek Raketka, pripadnik 
Teritorialne obrambe v proti-
letalski obrambi Iga. Jerajeva 
je spomnila na prelomne do-
godke v času osamosvojitve-
nega procesa, ki so se zgodili 
na Ižanskem, Dernovšek pa je 
dejal, da je vojna lahko krat-

Tradicionalno srečanje gobarskih  
društev na Šentrumerju

Na povabilo Društva go-
barjev Štorovke Šen-
trumer-Hočevje smo 

se 31. julija udeležili tradici-
onalnega srečanja gobarskih 
društev. Zgodaj zjutraj smo se 
odpeljali v Hočevje. Tam so nas 
z dobrodošlico dočakali gosti-
telji člani društva Štorovke 
ter povabljeni člani Gobarsko 

društvo Ribnica in Gobarsko 
društvo Cerknica. Po pozdrav-
nem nagovoru predsednika 
DG Hočevje Pavleta Gregorke 
smo se skupaj odpravili skozi 
gozd do Gobarskega doma na 
Šentrumerju (5 km). Po gozdu 
smo nabirali gobe, jih prines-
li do cilja in postavili razsta-
vo. Razstavljenih je bilo 67 

vzorcev različnih gob. Gobe 
je determinirala naša članica 
Veronika Tratnik, determina-
tor samostojni svetovalec. Po 
ogledu in podrobnem opisu 
gob je sledila podelitev pri-
znanj za udeležbo. GMD Ig je 
prejelo priznanje. Predsednik 
društva Braco Vukosaljević je 
pozdravil vse prisotne ter se 

zahvalil gostitelju za lepo or-
ganizacijo in pogostitev. Sledi-
lo je kosilo in veselo druženje. 
Domov smo se vrnili pozno 
popoldne, veseli, da smo bili v 
družbi dobrih prijateljev.

 Braco Vukosavljević, 
 Diana Govekar 

Obvestilo članom GMD Ig in 
občanom

Obveščamo vas, da so uradne ure društva od 1. septembra 
do 1. novembra vsako sredo od 18.00 do 20.00 ure v 

prostoru društva na Ljubljanski ulici 2 (stari gasilski dom). 
To so determinatorski večeri.

Člani in občani, če najdete gobo, ki je ne poznate, jo prinesi-
te v društvo, da jo naši strokovni determinatorji določijo in 

vam dajo kakšen nasvet.

Dobrodošli in dobro bero.

Braco Vukosavljević,  
predsednik GMD IgGostovali smo na Šentrumerju.

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Ig
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ka in z malo žrtvami ali pa se 
vleče in ima veliko žrtev. Ime-
li smo srečo, da smo doživeli 
prvo varianto. Poudaril je, da 
je na Igu prišlo do poskusa t. i. 
tepihovanja, naročeno je bilo, 
da se Ig zravna z zemljo. Pove-
dal je tudi, da se je lansko leto 
ob 30. obletnici osamosvojitve 
posnel dokumentarni film z 
naslovom Hrepenenje naroda, 
v katerem je nastopil. Film se 
je na Češkem uvrstil med 100 
najboljših na svetu, kar je velik 
opomin in motivacija drugim 
narodom, ki še nimajo lastne 
države, da pot v samostojnost 
ni nekaj nemogočega.

Slavnostni govornik je bil 
predsednik osamosvojitvene 
vlade in predsednik Združenja 
VSO Lojze Peterle, ki je dejal: 
»Osamosvojitev ima imena in 
priimke. In Zoran Dernovšek 
Raketka je eno od teh. Poudari-
ti je potrebno, da smo se takrat 

branili. Nismo streljali na ose-
be, streljali smo enostavno na 
sovražne helikopterje. Pogum 
ni bil dovolj za to, kar je storil 
Zoran Dernovšek: treba je bilo 
takrat, ko si pred nalogo, to 
tudi izpeljati, kot je treba. Bolj 
pogumnemu bi se strel zgo-
dil prezgodaj, manj pogum- 
nemu prepozno, njemu pa se 
je zgodil v pravem trenutku.« 
Peterle je svoj nagovor končal 
z besedami: »Navdihujmo se v 
vrednotah osamosvojitve, pa 
bomo skupaj še kaj naredili. 
Bog živi Slovenijo!«

V kulturnem programu so 
nastopili pevci MePZ Društva 
upokojencev Ig pod vodstvom 
Klemna Jerinca in pesnik 
Tone Kuntner.

 VSO Brezovica, Ig, 
Škofljica, Velike Lašče 

 Alenka Jeraj

Kmečki praznik pod Krimom
V nedeljo, 28. avgusta 

2022, smo člani Turis- 
tičnega društva Krim 

organizirali prireditev Kmečki 
praznik pod Krimom. Prvo pri-
reditev smo izvedli leta 2019, 
zaradi covida v letu 2020 in 
2021 prireditve nismo mogli iz-
peljati, letos pa nam je uspelo. 

Prireditev se je začela ob 13. 
uri, in sicer s povorko po hi-
podromu. Na čelu povorke so 
bili konjeniki, ki so nosili slo-
vensko, občinsko in društveno 
zastavo. Sledile so žanjice in 
kosci s harmoniko, ki jo je igra-

la naša članica Lojzka Petek. 
Za njimi so v povorki sledile 
kočije z gosti, županom Obči-
ne Ig Janezom Cimpermanom 
in predsednikom Kmetijske 
zadruge Ig Francem Hribar-
jem, ki so jih vozili Jože Škulj, 
Jože Potokar iz Šmarja ter De-
bevec iz Notranjih Goric. 

Sledila sta dva vozova, in 
sicer voz z cestno trugo in voz 
s kmečkim orodjem. Sledili sta 
Minka Bah in Andreja Sodec, 
ki sta prikazali, kako so včasih 
gospodinje poskrbele z malico 
in pijačo za kmete, ki so delali 

na poljih ali pri košnji in spra-
vilu sena. Malico in pijačo sta 
naložili v cekarje, ki sta pripel- 
jali na kolesih, starih več kot 
100 let. 

Povorko so nato nadaljevali 
stari traktorji – starodobniki, 
ki so bili zelo lepo okrašeni. 
Na enem izmed teh traktor-
jev se je pripeljal tudi doma-
či župnik Aco Jerant, ki je v 
nadaljevanju blagoslovil vse 
traktorje, ki so se udeležili po-
vorke. Udeležilo se jih je 25. 

Starim traktorjem so sledili 
novejši – več kot 40, vsi sku-

paj so odpe-
ljali krog po 
hipodromu, 
nato pa so se parkirali na dolo-
čeno mesto. Vsak lastnik trak-
torja je prejel spominsko tabli-
co z napisom naše prireditve 
ter bon za hrano in pijačo. 
Sledil je blagoslov traktorjev, 
ki ga je opravil domači župnik 
Aco Jerant. 

Po blagoslovu je sledil kra-
tek premor, v tem času pa je 
nekaj skladb zaigral domači 
ansambel Prebrisani muzi-
kanti. 

Slavnostni govornik, predsednik VSO Lojze Peterle

Konjska vprega Traktorji starodobniki
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Še pred prikazom kmečkih 
opravil so vse navzoče poz-
dravili župan Občine Ig Janez 
Cimperman, predsednik Kme-
tijske zadruge Ig Franci Hri-
bar ter direktor Krajinskega 
parka Ljubljansko barje Janez 
Kastelic. 

Sledil je prikaz kmečkih op-
ravil. Začeli smo z mlatenjem 
žita, ki smo ga že julija poželi 
in spravili v kozolec. Na dan 
prireditve so žanjice snope 
pšenice z vozom pripeljale do 
mlatilnice in jo pripravile za 
mlatenje. Letos smo prikazali 
mlatenje s pogonom na 'ge-
pelj', ki ga je poganjal konj. 
Čiščenje pšenice so nato nada-
ljevali delavci s cepcem, nato 
pa še grobo čiščenje pšenice z 
'reto'. Sledilo je še zadnje čiš- 
čenje na 'pajkl', kjer se pšeni-
ca loči od plev. Tako je pšeni-
ca pripravljena za spravilo v  
shrambo ali kaščo. 

Naslednji prikaz kmečkih 
je bil prikaz luščenja fižola, 
trebljenje majarona ter plete-
nje kit čebule in česna. Čla-
nice društva so zelo nazorno 
prikazale prostor, kot so ga 
nekoč pripravljale gospodinje. 
Pri luščenju fižola so pomagali 
tudi otroci, saj to delo ni tako 
naporno. 

Prikazali smo tudi ruženje 
koruze s starim ružalnikom in 
robkanje z roko oz. robkovni-
kom.

Sledil je prikaz luščenja žita 
( ječmen, proso, ajda) s stopo. 

Člani TD Krim smo prika-
zali opravilo, to je zvijanje ozi-

roma vitje kite. Pri ovijanju je 
sodelovalo večje število tako 
starejših kot otrok, ki so po-
magali pri delu. Ko je bil kita 
spletena, so jo zložili na dolži-
ne enega metra in ga položili v 
t. i. kalup. Ko je bil kalup poln, 
so ga povezali z žico oz. vrvjo 
– špago, da je bil pripravljen 
za prevoz. Ta zvezana kita je 
bila podobna današnjim koc-
kastim balam. Še pred začet-
kom vitja kite so morali seno 
navlažiti z vodo, da je bilo bolj 
voljno in se ni lomilo. 

Ker je vroče poletje in je vse 
suho, se je dogajalo, da je pri-
hajalo tudi do požarov. Tudi v 
tistih časih so se dogajali po-
žari, gorele so tudi cele vasi, 
zato so se kmetje in vaščani 
sami organizirali in pogasili 
požar. Tako je na primer ob 
koncu 19. stoletja pogorela 
tudi vas Vrbljene. Prikaz ga-
šenja požara so prikazali in iz-
vedli veterani PGD Tomišelj z 
ročno brizgalno iz leta 1830, to 

je v Sloveniji še edina tako sta-
ra delujoča brizgalna na ročni 
pogon. 

Obiskovalci so si lahko 
ogledali tudi različne kmečke 
vozove – lojtrnike, prirejene za 
prevoz različnega tovora. 

Tako smo jim dodali: 
− cestno trugo, ki se je uporab- 

ljala za prevoz peska, kame-
nja in podobno 

− lesen sod za bil za prevoz 
vode ali gnojnice

− lojtre za prevoz sena, ki smo 
ga ročno naložili in ga požr-
dali

− za prevoz lesa pa se je upo-
rabljal tajsel, ki je imel širša 
platišča, še širša platišča, 
tudi do 20 cm, pa je imel 
'parizar', ki se je uporabljal 
na močvirnatih področjih, 
predvsem na barju – mo-
rostu; opremili smo ga: ket- 
ne oz. verige, potrebne za 
vleko in povezavo hlodov, 
kvake, to je veriga, ki se je 
uporabljala za spenjanje de-

bel pri vleki, špicel, zatič, ki 
ima na vrhu rinko, v katero 
so furmani pripojili verige 
za vleko, sekira, cepin in 
žaga, za podiranje dreves in 
odstranjevanje vej. 
Vsi vozovi, orodje in drugi 

pripomočki, ki smo jih upo-
rabljali na prireditvi, so v las-
ti Turističnega društva Krim, 
podarili so nam jih različni 
lastniki. 

Pripravili smo tudi komi-
sijo, ki je ocenila najlepše 
okrašen in najstarejši traktor. 
Lastniki so dobili tudi simbo-
lično darilo. Moramo reči, da 
smo imeli kar težko delo, saj 
so se lastniki traktorjev potru-
dili in svoje traktorje zelo lepo 
okrasili. Lastnik najstarejšega 
traktorja je Jože Rogelj iz Pod-
peči, in sicer je to traktor De-
utz letnik 1951, najlepše okra-
šen traktor je pripeljal Štefan 
Gorenčič iz Vrbljena.

Naj se v imenu našega 
društva zahvalim vsem in vsa-
komur posebej, ki si je vzel čas 
in prišel na pomoč pri pripra-
vi prireditve, pripravi vozov 
in preostalega orodja, ter tudi 
tistim, ki ste donirali sredstva 
za pomoč pri pripravi prire-
ditve. Seveda pa gre posebna 
zahvala vsem lastnikom trak-
torjev, ki so se udeležili povor-
ke in blagoslova. Da se pripra-
vi in izvede taka prireditev, je 
potrebnih veliko pridnih rok 
in dobre volje. Vse to zmore-
mo z dobro voljo, ki pa nam je 
ne manjka, zato se spet vidimo 
naslednje leto – za vas pa spet 
pripravimo kaj novega. 

 Darja Modic 
Turistično društvo Krim 

 Špela Žagar Indihar

Prikaz starih običajev

Zvijanje kite
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Koliščarski dan letos v središče 
postavil živalski svet
Društvo Fran Govekar Ig 

je v soboto, 27. avgusta, 
v Dragi organiziralo 

že dobro uveljavljen dogodek 
z imenom Koliščarski dan, s 
katerim želi dobo koliščarjev 
približati širši javnosti. Letos 
smo  v središče pozornosti 
postavili živalski svet – tako 
divjih kot udomačenih živali, 
ki so jih poznali koliščarji v 
prazgodovini. 

Na sprva sončno soboto 
so obiskovalci lahko izbirali 
med več kot 20 delavnicami in 
predstavitvami, manjkal ni niti 
koliščarski dež, za katerega so 
poskrbeli loški gasilci, malo 
pa tudi narava, ter priljub- 
ljena pustolovska igra Lov na 
Belega bobra. 

Živalski svet Ljubljanskega 
barja so predstavljali predstav-
niki krajinskega parka, nek-
danji svet živali v podobi fo- 
silov pa Naravoslovnotehniš- 
ka fakulteta. Velikega škurha 
(in še koga zraven) je predsta-
vilo TD Škofljica, čebele in 
njihove pridelke pa ČD Barje. 
Obiskala sta nas tudi poni in 
konj. 

Obiskovalci so se lahko 
preizkusili v polstenju volne 
ter spoznali pridelavo in pre-
delavo lanu. Izdelali so si lah-
ko leseni model koliščarskega 
voza ali sekire. Na dogodku je 
letos prvič sodelovala OŠ Ig, iz 
koliščarske kuhinje ni dišalo 
samo po kruhkih, temveč so v 
žerjavici spekli tudi mozgovo 

kost in še nekaj drugega mesa 
ter v pokušnjo ponudili prepe-
ličja jajca. Seveda ni šlo brez 
izbire koliščarskega imena ter 
glasbene delavnice, kjer so si 
obiskovalci izdelali piščalko 
iz leskove palice. Spoznali so 
poklic arheologa ter si spletli 
zapestnico ali dali poslikati 
koliščarski motiv na kožo. 

Na glavnem odru sta žival-
ski svet koliščarjev obiskoval-
cem približala arheolog Anton 
Velušček in arheozoolog Bo-
rut Toškan. Zanimivosti Ljub- 
ljanskega barja je predstavila 
Maša Bratina, za konec pa so 
člani gledaliških skupin odig- 
rali nekaj prizorov iz Jalnovih 
Bobrov. 

Seveda pri tako velikem 
dogodku poleg tistih, ki so 
pripravili in vodili delavnice, 
ne smemo pozabiti na tehnič-
ne ekipe: od reševalca iz vode 
(Društvo rečnih kapitanov), 
gasilcev PGD Iška Loka, ekipe, 
ki je pripravljala in pospravlja-
la prizorišče ter Ribiške dru-
žine Smuč, ki nam je prijazno 
odstopila prostor za izvedbo 
prireditve. Za gostinsko po-
nudbo sta skrbela Tomaž Je-

raj in Nada Bučar. Hvala tudi 
Janku Špelaku, ki je prizorišče 
dogajanja polepšal z balami. 
Dogodek so finančno podpr-
li: Občina Ig, Pošta Slovenije, 
Eles d.d., KP Ljubljansko bar-
je, Kig d.d., Občina Brezovica, 
Občina Škofljica, Turistična 
zveza Slovenije, Kožag d.o.o., 
MVA d.o.o., RM d.o.o., Janez 
Mencej s.p. in drugi. Vsem 
iskrena hvala!

Iskrena hvala vsem, ki 
ste sodelovali in kakorkoli 
prispevali, da smo pripra-
vili najbolj koliščarski dan 
v letu. Se vidimo prihodnje 
leto, ko bo potekal 14. Ko-
liščarski dan, do takrat pa 
naše koliščarske aktivnosti 
spremljate na spletni stra-
ni Društva Fran Govekar Ig: 
www.drustvo-frangovekar.si  
ter spletni strani www.vdeze-
likoliscarjev.si in FB Društvo 
Fran Govekar Ig in FB V deželi 
koliščarjev. 

  Društvo Fran  
Govekar Ig

Vabimo vas na
Govekarjev večer

v ponedeljek, 26. septembra 2022,  
ob 19.00, v dvorano Centra Ig. 

Naš gost bo najbolj plodovit slovenski pisatelj 
Ivan Sivec, ki je napisal 160 knjig, v katerih 

predstavlja pomembne zgodovinske dogodke 
in osebnosti. Napisal je tudi veliko besedil za 

glasbene skupine, med njimi za brate Avsenik, 
Slak in druge. 

V Knjižnici Ig bo na ogled razstava  
nove članice Likovne skupine DFG  

Zvezdane Sabotič.
Vabljeni!

30 LET

Pestra ponudba na letošnjem Koliščarskem dnevu

Arheološko predavanje

30 LET
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Gremo v Zapotok

Občina Ig je s partner-
jem Športno zvezo Ig 
v mesecu juniju 2020 

uspešno kandidirala za do-
delitev nepovratnih sredstev 
Evropskega kohezijskega 
sklada za razvoj podeželja in 
za projekt Gremo v Zapotok 
pridobila 10.792,08 EUR ne-
povratnih sredstev. Projekta 
zaradi epidemije covida-19 v 
letu 2021 nismo mogli izpelja-
ti, zato smo ga izpeljali v času 
letošnjih poletnih počitnic.

Počitniško varstvo je pote-
kalo med 8. in 16. uro v dneh 
med 25. 8. in 31. 8. 2022 v 
Domu Zapotok in njegovi oko-
lici. Varstva se je udeležilo kar 
77 otrok iz Občine Ig. Bogat 
program je obsegal športno- 
gibalne aktivnosti, razvijanje 
ustvarjalnosti ter zagotavlja-
nje možnosti za kakovostno 
preživljanja prostega časa. Ot-
roci so v tem času spoznavali 
športne aktivnosti, kot so: nor-
dijska hoja, nogomet, badmin-

ton, košarka, frizbi, disk golf, 
športno plezanje … Predstav-
niki Športne zveze Ig so otro-
kom predstavili karate, judo, 
baseball, softball ter mali ro-
komet. Spoznali so atletiko na 
igriv način ter zabavno angleš-
čino. Poskrbljeno je bilo tudi 
za ustvarjanje na različnih de-
lavnicah. Za izvedbo progra-
ma so poskrbeli člani Šport- 
ne zveze Ig, učitelji Osnovne 
šole Ig in drugi animatorji.

Počitniško varstvo je bilo 
tokrat za vse udeležence brez-
plačno. Vsem smo v okviru 
projekta ponudili dopoldan-
sko ter popoldansko malico in 
kosilo.

Upamo, da bo projekt ak-
tivnega preživljanja počitnic v 
Zapotoku zaživel tudi prihod-
nje leto.

 Bojana Birsa
 Gaja Modic in vaditelji

Razgibajmo se!

Na plezalni steni v RTC Zapotok

Nordijska hoja na Kurešček

Disk golf

Župan na obisku Judo z Maretom



21Mostiščar 06 | September 2022

 KOTIČEK ZA MLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Plujemo v prihodnost
Ob koncu osnovne šole 

je tudi generacija 
2013–2022 Osnovne 

šole Ig priplula do valete. Va-
leta je lep zaključek osnovne 
šole, ki se je veseli vsak uče-
nec devetega razreda. Nanjo 
smo se začeli pripravljati že 
marca, ko smo se začeli uči-
ti prvih plesnih korakov za 
četvorko, skozi katere nas je 
vodila učiteljica Aleksandra 
Košir. Na začetku nam plesni 
koraki niso šli najbolje, vendar 
smo bili z vsako vajo boljši. V 
začetku maja smo začeli tudi 
z drugimi pripravami za pro-
gram, pri katerih nam je po-
magala učiteljica Meta Perme. 
Iz vsakega razreda smo dolo-
čili tri predstavnike, ki so po-
magali pri organizaciji valete. 
Tako smo s skupnimi močmi 
pripravili program, predsta- 
vitve razredov in vse ostalo.

Mesec maj je minil zelo hit-
ro, saj smo pridobivali še zad-
nje ocene in se pripravljali na 
valeto. Pripluli smo do pone-
deljka, 13. junija 2022. V šolo 
smo prišli tako kot vsak drug 
dan, le da ta dan nismo ime-
li pouka, namesto tega smo 
imeli generalko. Po njej smo 
se hitro odpravili domov in se 
uredili. Ko smo se vrnili nazaj 
v šolo, smo imeli generacijsko 
slikanje. 

Ob 17.30 smo začeli z vale-
to, sledila sta prihod na oder 
in četvorka. Nadaljevali smo 
s predstavitvami razredov, 
plesnimi točkami, zapeli smo 
tudi dve pesmi. Potem sta 

imela govor župan Janez Cim-
perman in ravnateljica Tanja 
Rozman, ki sta podelila pohva-
le za odličen uspeh v 9. razre-

du in priznanje za odličnost. 
V knjigo odličnjakov se nas je 
vpisalo kar osemnajst!

Ravnateljica je podelila tudi 

priznanja za naj učenca, ki ga 
je prejel Kian Hodžić iz 9. b 
in naj učenko, ki jo je prejela 
Ajda Prašnički iz 9. b, učitelj 
Dušan Weber pa je podelil 
priznanje za naj športnika, ki 
ga je prejel Andraž Potočnik 
iz 9. a. Priznanja so dobili tudi 
učenci, ki so vsa leta opravljali 
bralno značko S knjigo v svet. 
Ob koncu valete smo prebrali 
zahvalo generacije, potem pa 
smo odnesli vrtnice svojim 
mamam in učiteljem ter na 
koncu še zaplesali s starši.

Naše šolanje na Osnovni 
šoli Ig se je tako končalo in 
nam ostaja v lepem spominu.

Ladja devetih razredov je 
odplula novim dogodivščinam 
in izzivom naproti!

   Anja Mavec, 9. c

Ples četvorke

Ladja devetih razredov je odplula ...

Generacija 2022
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Starši v oddelku Zajčki kot nosilci 
dejavnosti 
Neločljiv del življenja v 

vrtcu je področje so-
delovanja s starši. S 

tem ko se starši udeležujejo 
vrtčevskih srečanj, otrokom 
sporočajo, da vrtcu zaupajo, 
posledično pa vrtcu zaupajo 
tudi otroci. Da bi sleherni ot-
rok začutil ponos ob aktivni 
vključitvi mamice ali očka v 
vrtčevski dan, smo starše po-
vabili v oddelek kot nosilce 
poljubne dejavnosti. 

S svojim znanjem, veščina-
mi ali hobiji so otrokom pope-
strili bivanje v vrtcu. Dopol-
dnevi so bili tako bogatejši za 
vrhunski koncert na bobnu in 
vibrafonu, orientalski ples ter 
ustvarjalno delavnico. Otroci 
so prisluhnili avtorski poezi-
ji in marsikateri pravljici. Ob 
pomoči starša so izdelali pa-
pirnata letala, kartonsko ga-
ražo za avtomobile in ptičjo 
hišico ter v njej še mesece kr-
mili ptice. Razveselili so se no-
vih pričesk, si pripravili sadni 

zmešanček in slastne kolač-
ke. Čisto od blizu so spoznali 
nekaj zajčkov ter skobčevko 
Bučka. Iz prve roke so izvede-
li marsikaj o nosečnosti, negi 
dojenčka in uvajanju goste 
hrane. Lovili so ribe v Velikem 
ribniku, ob organizaciji starša 
obiskali starostnike v DEOS 
Centru starejših Notranje Go-
rice ter si v gozdu zgradili hi-
šico iz vej. Otroci so spoznali 
tudi orgle, kitaro in sintetiza-
tor ter ob njihovi spremljavi 
peli, da je donelo.

Lepo je, ko si vrtec in dru-
žina podata roke za uresniči-
tev skupnega cilja – osrečiti 
otroka. In v oddelku Zajčki 
so v minulem šolskem letu od 
te sreče žareli vsi otroci, ki so 
zdaj že prvošolčki. Prisrčna 
hvala njihovim staršem za pri-
jazno sodelovanje v vrtcu.

  Metka Bregar, 
Vrtec Ig
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Koliščarski tabor 2022
Letos sem ponovno obis- 

kala koliščarski tabor, na 
katerem smo se vsak dan 

naučili kaj novega. Lovili smo 
ribe, iskali stopinje, imeli smo 
pravo arheološko delavnico. 

Imeli smo tudi predavanje o 
bobrih in gospodična, ki ga je 
izvedla, je imela s seboj naga-
čenega bobra, tako smo si ga 
vsi lahko ogledali v živo. Na 
eni delavnici smo si izdelali 

glasbilo, čisto pravi koliščar-
ski bobenček. 

Zelo mi je bilo všeč, ko smo 
tiskali z rožami, jahali konja, 
izkopavali arheološke najdbe 
in seveda spali v šotorih. Vsak 

večer smo se zbrali ob ognju 
ter pekli koruzo in hrenovke. 
Bilo je super.

 Julija Smolnikar 
 Arhiv DFG Ig 

Veliko novega smo izvedeli o bobru.

Ogledali smo si razstavo pri lovcu Gradišarju v Dragi. Tiskali smo s cvetjem in izdelali voščilnice.

Obiskala nas je tudi vidra.

KNJIŽNICA IG, SREDA,  
19. OKTOBER, OB 17.00

Pravljično ustvarjalna delavnica
DREAM IN ENGLISH

THE OPPOSITES

pripoveduje Katarina Nahtigal

Vabljeni na uro pravljic  
v Knjižnico Ig.

Prisluhnili bomo litovski pravljici  
Nebo se podira.

Delavnica  
THE OPPOSITES
nas bo popeljala  
v svet nasprotij.

Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV



24 Mostiščar 06 | September 2022

 ZGODOVINA NAŠIH KRAJEV /////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pozabljeni Ambrož
Pot, po kateri hodimo, je 

bila tudi pot ljudem pred 
nami, in kar pride, bo 

nekoč odšlo. Svet se spreminja 
in mi z njim. Le redkokdaj po-
metemo stare pajčevine časa 
in se spomnimo ljudi, ki so ži-
veli bežno mimo nas. Mnogo 
jih je za vedno pozabljenih, saj 
so umrli v ljudskem spominu, 
in eden takih je tudi Škafarjev 
Ambrož.

Ambrož je bil vaški revež. 
Izhajal je iz večje kmetije iz 
gorenjskih krajev. Mati je ob 
njegovem porodu umrla, oče 
pa je sčasoma imetje pognal 
po grlu. Mlajša gospodarjeva 
sestra se je v tem času primo-
žila v okolico Iga in je s seboj 
pripeljala tudi malega Ambro-
ža. Materinske ljubezni ni poz-
nal in je bil le redko deležen 
pozornosti, saj je bila njegova 
krušna mati ves čas vprežena 
v delo in je le redko pokazala 
čustva. Zaradi teh razmer je ot-
rok postajal vse bolj samosvoj 
in zazrt v svoj namišljen svet. 
Vsak človek ima svojo napake 
in te so pri Ambrožu z leti pri-
hajale vse bolj do izraza. Bil je 
počasne pameti, in kadar se je 
odločil, je v hipu postal mutast 
in raztresen kot ovsene pleve, 
čudnega vedenja pa je bil tudi 
po več dni. Tedaj ni zalegel no-
ben lep nasvet, čeravno mu je 
kakšen vaščan solil pamet, da 
o domačih niti ne izgubljamo 
besed. Običajno ga je spravilo 
v drugo razpoloženje, ko se je 
spreminjala luna ali pa je nas-
tala sprememba vremena. Ka-
dar pa je imel svoje dobre dni, 
je zalegel za dva hlapca in ga 
je pri košnji le malokdo doha-
jal, pa tudi vsa kmečka opravi-
la, ki spadajo kmetiji, je brez 
ugovora sprejel in opravljal.

»Prmejkuš, jaz nisem eden 
izmed tistih, ki bom lenuhe re-
dil!« je zarenčal Škafar, kadar 
je videl Ambroža v brezdelju. 
Takrat je bil Ambrož deležen 
dolge pridige, hitro pa je stak-
nil tudi kakšno gorko okoli 
ušes ali pa ga je gospodar po-
tipal s batino. Gorjača je po-
gosto plesala po hrbtu in tedaj 
se ni gledalo, kam je padlo po 
grbi. »Ta šavselj je dober samo 

pri skledi, delo mu pa smrdi!« 
je jezno rentačil. »Delat, sem 
rekel!« je ukazovalno bevsknil 
in z roko pokazal njivo, kjer so 
imeli domači opravka s okopa-
vanjem krompirja. Grozeče  ga 
je pogledal in govoril, kot da 
mora tudi bog ubogati njego-
ve ukaze. Vaščani so bili nava-
jeni Škafarjevega vpitja in so 
menili, da sitnežu sam bog ne 
ustreže, v kaj več pa se ni hotel 
nobeden vpletati. Ambrož je 
moral delati vsa najtežja dela, 
tisti dan, ko je bila napoveda-
na košnja, pa je bilo potrebno 
vstati že ob tretji uri. Po zaj-
trku so se odpravili na travnik, 
ki se mu ni videlo konca, in se 
je kosilo, dokler je rezala kosa 
v jutranji rosi. V zameno za 
trdo delo je bil prost samo za 
zapovedane praznike in nedel- 
jo. Tedaj se je otresel turobnih 
misli in se urnih krač odpravil 
v vas v vaško krčmo. Po beraš- 
kem receptu je hodil od mize 
do mize in takrat ni šparal jezi-
ka. Poseči v žep ni imel kaj, in 
če je imel srečo, je bil deležen 
morda česa mokrega, vendar je 
bila to bolj izjema kot pravilo.

Čeprav Ig ni bil daleč, ga je 
le redko videl od blizu. Izjema 
je bil praznik ižanskega patro-
na sv. Martina v jeseni, ko je 
bil kramarski in živinski sejem 
pred gostilno Gerbec. Tedaj je 
gnal kravo ali kakšnega junca, 
kajti Škafar je dobro gospoda-
ril, zato je bil navzoč na sejmih 
prav vsako leto vsaj nekajkrat. 
Pozimi, ko je bilo zunanje-
ga dela manj, se je smel kdaj 
pogreti tudi na krušni peči. 
Iz samega dolgčasa je spuš-
čal 'golobčke', če pa na zalogi 
ni imel vetrov, jih je pa z usti 
posnemal ter se režal na vsa 
usta. Seveda takrat ni imel us-
miljenja od gospodarja in ga je 
ta jezno nagnal v mraz, da je v 
prihodnje dobro pomislil, pri 
komu lahko počne takšne šale.

Bil je tudi praznoveren ter 
poln vraž in se je na moč bal 
vseh nenavadnih naravnih po-
javov. Neke jeseni se je v poz- 
nem popoldnevu nebo odelo 
v rožnate barve. Rdeči oblaki 
so se mešali z odtenki rumene, 
oranžne in drugih neobičaj-

nih svetlih barv, ki so vidne le 
redkokdaj. Kot bi mu bil hudič 
za petami, je odhitel Ambrož 
domov, odložil raztrgane cape 
ter si urno nadel mašno oble-
ko, ki je bila za spoznanje manj 
zakrpana kot vsakdanja opra-
va. Postavil se je pred vhodna 
vrata in prestrašeno gledal v 
nebo. Mimo je prineslo sose-
dovo Katro, znano vaško kle-
petuljo, ki ga je začudeno pog-
ledala in rekla: »Za božjo voljo, 
kakšen pa si? Pa se menda ne 
misliš ženiti?«

Ambrož je še vedno stal 
ravno kot sveča pod podbojem 
vrat, malo pomolčal, nato pa 
zategnil: »Sem že toliko star, 
da vem, da prihaja poslednja 
sodba in kam se bo nagnila 
nebeška vaga. Nak, ne bom 
raztrgan stal pred večnim sod-
nikom, kesanje po smrti ne za-
leže!« Še naprej se je križal in 
žebral molitve, v tem pa je pri-
šel iz hleva Škafar in zagledal 
praznično odetega Ambroža. 
Pograbila ga je sveta jeza in 
zabrusil mu je: »A nimaš kaj 
drugega za početi? Boš že vi-
del poslednjo sodbo, ti jo bom 
kar sam dal!« je bentil na ves 
glas in mu z brco pomagal, da 
se je umaknil izpred vrat. Am-
brož je za trenutek obstal, nato 
pa se je kot kraška burja pog-
nal na njivo in v bližnji gozd. 
Začelo se je večeriti, vendar 
ga to ni ustavilo in je vso noč 
brezciljno taval po gozdnih ko-
lovozih, šele popoldne pa ga je 
prineslo v oddaljeno Iško vas. 

Zavil je k prvi hiši in v kuhin- 
ji zagledal domače pri južini. 
V želodcu mu je že zdavnaj 
poldne zvonilo, zato se mu je 
lačni pogled ustavil na veliki 
skledi močnika. Požrl je slino, 
nato pa debelo zinil: »Božja 
resnica – danes še nisem imel 
grižljaja v ustih. Prišel sem k 
vam in bom tu ostal!« Usedel 
se je za mizo, ne da bi čakal od-
govora, in gledal, kdo bo prej 
odložil žlico. Ni trajalo prav 
dolgo, ko je prišel do žlice, 
nato pa mahnil je po močniku, 
kot da mu bije zadnja ura, med 
jedjo pa s polnimi usti stresal 
besede: »Dobri ljudje, močnik 
je boljši kot pohana piška. Raje 
imam to dobroto, kot če bi mi 
nasuli poln žep cekinov.«

A je imel hudič spet prste 
vmes. Drugi dan navsezgodaj 
se je s kolesljem pripeljal Ška-
far in ves zaripel v obraz od 
jeze začel vpiti na nesrečnega 
Ambroža, ki je sedel pred hišo 
in se pogovarjal s psom. Kot bi 
zagledal prikazen, je nesreč-
než pobledel od strahu in ste-
kel v vas ter izginil kot kafra. 
Čeprav so ga iskali žandarji in 
vaščani, Ambroža niso našli 
tisti dan niti pozneje. Ljudje so 
ugibali in pravili, da ga je za-
neslo daleč v tuje kraje, kjer se 
mu dobro godi, a prave resni-
ce niso nikoli izvedeli.

V spominu ljudi je Ambrož 
živel še nekaj let, nato pa ga je 
zagrnila tema pozabe.

 Bojan Jerlah

Občina Ig 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Sprejemna pisarna 01/280-23-00
Župan 01/280-23-02
Direktor občinske uprave 01/280-23-04
Družbene dejavnosti 01/280-23-10
Komunalne dejavnosti 01/280-23-12
Gospodarske dejavnosti 01/280-23-08
Kmetijstvo 01/280-23-24
Požarna varnost in zaščita 01/280-23-24
Turizem 01/280-23-18
Finančno-računovodska služba 01/280-23-06
Urbanizem 01/280-23-16
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Usposabljanje 
vodnikov
Konec junija je na Igu potekal prvi del izobraževanja za 

vodnike bodočega turistično-izobraževalnega kompleksa 
Na-kolih. Skoraj 50 udeležencev je prvi dan izpopolnjevalo 

vedenje o biotski raznovrstnosti Ljubljanskega barja, drugi dan o 
prazgodovinskih koliščih, tretji dan pa so se preizkusili v inter-
pretaciji. Predavanja sta izvedla partnerja projekta Na-kolih JZ 
KP Ljubljansko barje in ZRC SAZU.

Jeseni bo potekal še praktični del usposabljanja. Občina bo 
tako pridobila vodnike, ki bodo obiskovalcem kompleksa Na-ko-
lih kakovostno približali našo bogato naravno in kulturno dediš- 
čino. 

  Maja Zupančič, občinska uprava

Uspešna Barjanka

Največji kolesarski do-
godek na Ljubljans- 
kem barju je za nami. 

Udeležilo se ga je več kot 400 
kolesarjev vseh generacij, ki so 
sobotno dopoldne preživeli na 
kolesu občudujoč lepote barja. 
Ena od treh točk, kjer so se us-
tavili, je bila na Igu. Tu so se 
predstavila domača društva: 

Društvo deklet in žena na po-
deželju Ig s svojimi sladkimi in 
slanimi dobrotami, Gobarsko 
mikološko društvo Ig s svo-
jo dejavnostjo, Društvo Fran 
Govekar Ig s koliščarsko po-
nudbo ter Turistično društvo 
Škofljica, ki je dalo poudarek 
na predelavi lanu – kolesarjem 
so postregli s slastno laneno 

potico. Kolesarsko karavano 
sta spremljala tudi župan Ja-
nez Cimperman in podžupan 
Anton Modic. Za varno pot 
kolesarjev na ižanskem delu 
trase so poleg policije skrbeli 
še člani gasilskih društev in 
medobčinsko redarstvo. 

Hvala vsem za sodelovanje!

  Maja Zupančič,  
občinska uprava

Predstavitve so pripravili partnerji operacije Na-kolih

Množica kolesarjev je uživala na barju.  Andreja Zdravje

Gobarji z IgaDomače društvo z domačimi dobrotami

Na predstavitvi TD Škofljica 
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110 let PGD Iška vas
Ogenj je že od davne 

zgodovine človekov 
prijatelj, ob razvijanju 

civilizacij in s tem nastajanjem 
naselij pa je neredko postal 
njegov sovražnik. Pojavljati so 
se začeli veliki požari in druge 
nesreče. Da bi se učinkovito 
zoperstavili tem nesrečam, so 
se ljudje začeli organizirano 
združevati. Najprej v požarne 
straže in požarne rede, pozne-
je v požarne brambe in gasils- 
ka društva. Tudi v Iški vasi je 
dalo leta 1912 nekaj zavednih 
vaščanov pobudo za ustano-
vitev Gasilskega društva Iška 
vas, zato letos praznujemo 110 
let prostovoljstva, solidarnos- 
ti, nesebične pomoči ter ne na-
zadnje predanosti in poveza-

nosti vaščanov Iške vasi, Iške 
in Gornjega Iga.

Osrednji dogodek prazno-
vanja je bil 25. junija, ko se je 
več kot 100 gasilk in gasilcev 
iz vseh društev Gasilske zve-
ze Ig zbralo pred gasilskim 
domom, od koder je proti pri-
reditvenemu prostoru kreni-
la parada s prapori in vozili. 
Uvod v proslavo so z duho-
vitim skečem naredili mlade 
gasilke in gasilci iz Iške vasi, 
ki so v nadaljevanju zapeli slo-
vensko himno, pozneje pa še 
'iškovarsko himno', ki je bila 
napisana posebej za to prilož-
nost. S svojo navzočnostjo so 
nas počastili predstavniki Ga-
silske zveze Slovenije, Gasils- 
ke zveze Ig, Občine Ig, Štaba 
civilne zaščite Ig ter Župnije 

Ig. Pred podelitvijo priznanj, 
odlikovanj, plaket in zahval so 
župan Občine Ig, predsednik 
Gasilske zveze Ig in predsed- 
nik PGD Iška vas s simbolič-
nim prerezom traku v upora-
bo predali obnovljeno igrišče, 
gospod župnik pa je igrišče 
blagoslovil. 

Praznovanje se je, kot se 
spodobi, nadaljevalo z vese-
lico in ansamblom Nemir. 
Iškovarske gasilke in gasilci 
pa smo spet množično stopi-
li skupaj ter v sproščenem in 
prijateljskem vzdušju spel- 
jali veselico. Sam dogodek, 
večdnevne priprave in tudi 

dnevi po veselici so spet po-
trdili veliko predanost in po-
vezanost vaščanov Iške vasi, 
Iške in Gornjega Iga. Se že ve-
selimo naslednjih akcij. 

 Bernarda Janežič, 
PGD Iška vas  

 Marjan Smole

Čelo slavnostne parade Odprtje igrišča

Skupinska slika članov PGD Iška vas

Ob začetku proslave so slovensko himno 
zapeli kar mladi gasilci.



27Mostiščar 06 | September 2022

 IŽANSKA PAŽARNA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gasilski tabor 2022
V Prostovoljnem gasils- 

kem društvu Ig smo, 
po dveh letih prisilne-

ga premora, ponovno organi-
zirali gasilski tabor, ki je pote-
kal od petka, 2. 9. do nedelje, 4. 
9. 2022. Tabora se je udeležilo 
preko trideset otrok. 

V sklopu tabora smo izvedli 
različne aktivnosti. Po uspeš-
ni postavitvi tabora in večerji 
smo se odpravili na nočni po-
hod po našem kraju. Dan smo 
zaključili z druženjem ob og-
nju in krajo zastave. V soboto 
smo se po zajtrku z avtobusom 
odpravili v Ljubljano, kjer smo 
obiskali Gasilsko brigado Ljub- 
ljana. Poklicni gasilci so nam 
razkazali svoja gasilska vozila 
in prostore. Po končanem obis- 
ku smo se vrnili nazaj na Ig, 
kjer smo hitro pojedli kosilo 
in se pripravili na težko priča-
kovano tradicionalno vodno 
drčo na Kremenici. Otroci so 
uživali in se drug za drugim 
večkrat spuščali po hribu. Ko 
se je pričelo počasi hladiti in 
mračiti smo jih komaj spravili 
nazaj v gasilska vozila.

Ob prihodu nas je presene-
til še Janez Smole in otroke s 
konjsko vprego zapeljal okrog 
gasilskega doma. Po večerji 
smo si na velikem platnu ogle-

dali  film in nato vsi izmučeni 
popadali v šotore. V nedeljo 
smo pregledali naša gasilska 
vozila in opremo, nato pa je 
sledil še gasilski zip line. Ta-
bor smo končali s pesmijo in 
spustom zastave.

Celotni tabor se je veči-
noma odvijal pred gasilskim 
domom na Igu, ter v novih 
garažah. V času tabora so za 
animacijo poskrbeli številni 
naši mentorji – gasilci. Tako 
otrokom ni bilo dolgčas in so 

lahko brezkrbno uživali. Hva-
la, vam ker ste si vzeli čas, vo-
ljo in energijo da smo skupaj 
pripravili otrokom res nepo-
zabno doživetje.

Hvala pa tudi našim dona-
torjem, ki so poskrbeli, da smo 
imeli veliko manj skrbi. LPP, ki 
je poskrbel za brezplačni pre-
voz otrok in spremljevalcev, 
Mesarstvu Blatnik in Pekarni 
Pečjak za hrano in okrepčila, 
GB Ljubljana, da smo vas lah-
ko obiskali, prebivalcem Kre-

menice, da smo lahko v vašem 
kraju ponovno postavili našo 
vodno drčo, Občini Ig za vodo 
pri drči. Hvala tudi staršem in 
preostalim, ki ste donirali drva 
za kres, šotore ter sadje in dru-
ge prigrizke. Iskrena hvala za 
vašo pomoč. 

Z gasilskim pozdravom Na 
pomoč,

  PGD Ig

Vodna drčaTabor pri gasilskem domu na Igu

Vodna drča na Kremenici
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Po uspešnem gnezdenju prejeli 
škurhovo razglednico iz Maroka
V maju smo v Krajin-

skem parku Ljubljan-
sko barje s strokovnja-

ki z Nacionalnega inštituta za 
biologijo in Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije z GPS oddaj- 
nikoma opremili dva velika 
škurha (Numenius arquata). 
Ljubljansko barje je eno od 
dveh območij v Sloveniji, kjer 
se vrsta ne pojavlja zgolj kot 
preletni gost, ampak tu tudi 
gnezdi. Gnezdo si nastelje 
na tleh, mladiči pa že kmalu 
po izvalitvi samostojno razi-
skujejo okolico. Za preživet-
je škurh potrebuje mokrotna 
travišča, saj pri iskanju hrane 
svoj dolg zakrivljen kljun za-
bada v mehka namočena tla. 
Upad populacije je povsod po 
Evropi najverjetneje povezan 
z izginjanjem primernega živ- 
ljenjskega prostora.

Namestitev oddajnikov 
nam je omogočila vpogled v 
gibanje dveh odraslih sam-
cev. Prvi od škurhov na Barju 
ni gnezdil in je že konec maja 
odletel na izliv Soče, po slabih 
treh tednih pa na mokrišče v 
bližini kraja Tanger na severu 
Maroka, dobrih 2.000 km zrač-
ne črte od Ljubljanskega barja. 

Drugi samec je našel sami-
co. Čeprav je nismo opremili 

z oddajnikom, smo na podlagi 
njunega vedenja sklepali, da 
se pripravljata na gnezdenje. 
V plitvi kotanji na tleh, kjer sta 
si nastlala gnezdo, smo pozne-
je našli štiri jajca, iz njih so se 
zvalili trije mladiči. 

Zajeti podatki o škurhovem 
gibanju so nam dali dobra iz-
hodišča za varstvo vrste in 
zanimiv vpogled v življenje 
te skrivnostne ptice. V so-
delovanju z lokalnimi kmeti 
smo zavarovali gnezdo, s poz- 
no košnjo pa zagotovili tudi 
skrivališče za mladiče. Kakor 
kažejo prve analize, so za pre-
živetje poleg pozno košenih 
površin pomembni tudi po-
košeni travniki, na katerih se 
ptice hranijo večino časa. Sa-
mice v času odraščanja mladi-
čev nismo več opazili in njene 
usode ne poznamo.  

Do osamosvojitve v me-
secu juliju je preživel le eden 
od mladičev. S samcem je na 
travnikih severno od Iga ostal 
do začetka avgusta. Samčev 
signal je nato nepričakovano 
izginil. Po dvotedenski nego-
tovosti, kaj se je s ptico zgodi-
lo, se nam je ponovno oglasil 
sredi avgusta – živ in zdrav – z 
vzhodne obale Maroka, okoli 
2.500 km zračne črte od Lju-

bljanskega barja. Podatki so 
pokazali, da je njegovo potova-
nje iz Evrope v Afriko trajalo 
tri dni. V tem času se je očitno 
uspešno izognil GSM ante-
nam, zato smo podatke prejeli 
z zamudo. 

Na Ljubljanskem barju po-
pulacija velikega škurha ne-
zadržno upada. Pred drugo 
svetovno vojno je tu gnezdilo 
tudi do 20 parov letno, število 
pa se je v 50 letih prepolovilo. 
Pred petimi leti so raziskoval-

Mladiči niso sposobni letanja še dober mesec po tem, ko gnezdo 
zapustijo. V tem času se ob nevarnosti potuhnejo in obmirujejo. 
Ne umaknejo se niti, ko pride kosa.   Davorin Tome

Veliki škurh je veliko časa preživel na pokošenih travnikih, kjer je 
iskal hrano.    Janez Tarman 

Zemljevid: Prikaz gibanja velikega škurha med 1. in 4. avgustom.   
    Davorin Tome

Pričakujemo, da bosta oddajnika podatke oddajala dve leti. 
Baterija se dodatno polni s sončno energijo. Oddajnik ptice 
pri gibanju ne ovira.                                            Davorin Tome
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Obletnica valete
Da prebudijo se spomini, 

ki v globini duše ždijo, 
ko smo bili kot mladi 

frkolini nabiti z energijo. Daj, 
začuti to obdobje, preden ga 
prekrije čas, saj bo tonil le še 
globje, če ne prideš spet med 
nas.

Srečali smo se 18. junija 
letos – vsi, ki smo gulili šol-
ske klopi in jih zadnjič greli 
v juniju 1980, ko smo odnesli 
osnovnošolska spričevala, eni 
bolj drugi manj zadovoljni iz 
Osnovne šole Ljubo Šercer Ig.

Večina nas je bila roje-
nih leta 1965, in kot pravijo, 
takšnih ne delajo več. Drug o 
drugem smo ugotavljali, da 

se nismo prav nič spremenili, 
še vedno smo razigrani, navi-
hani, polni vragolij, malo smo 

posiveli, a imamo veliko mod-
rosti in energije.

Bili smo veseli, da nam je us-

pelo priti skupaj, in po tolikih 
letih je trajalo novo spoznanje 
kot v prvem razredu – pozdrav- 
ljanje, objemanje, nazdrav-
ljanje in obujanje spominov. 
Zdaj ima življenje spet nove 
dimenzije, seznam generacije 
je izpopolnjen z elektronskimi 
naslovi, Facebookom, Viber-
jem in GSM-številkami.

V zgodnjih jutranjih urah 
je Brane prinesel svojo kitaro 
in začeli smo prepevati, dela-
ti načrte, kje in kdaj se bomo 
naslednjič srečali ter skupno 
sklenili, da smo RES NAJ-
BOLJŠA GENERACIJA!

 Jožica Drobnič 
 Boštjan Gerbec

ci zabeležili zgolj tri gnezdeče 
pare, letos pa le še enega. 

Podatke o gibanju ozna-
čenih ptic bomo še naprej 
budno spremljali, z njimi pa 

načrtovali ukrepe za varstvo 
vrste. Škurhom želimo srečno 
prezimovanje in držimo pesti, 
da se prihodnjo pomlad po-
novno srečamo. 

 Jasna Tarman,  
JZ Krajinski park 
Ljubljansko barje

Srečanje nekdanjih sošolcev 

»Na klopci sva sedela,
si gledala v oči,
tako si govorila,
saj moj si fantič ti.

Srce je b‘lo na srcu,
nad nama pa nebo,
Bog Oče je požegnal,
ljubezen to zvesto.«

V soboto, 30. julija 2022,  
sta se na Kureščku pri Kraljici Miru 
poročila Simona Pavlič in njen 
izbranec Rok Pirh. Simona, ki je 
bila zelo aktivna v naši občini in 
predvsem župniji Tomišelj, zdaj 
odhaja na Dolenjsko. Draga Simona, 
pogrešali te bomo, vama pa iskreno 
čestitamo in vama želimo  veliko let 
skupnega življenja in razumevanja, 
dobrega zdravja in obilo sreče ter 
veliko pridnih otrok.

Članice in člani OO SDS Ig, 
Društva Fran Govekar Ig in 
Združenja VSO Brezovica,  
Ig, Škofljica in Velike Lašče
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9. Dan slovenskih markacistov  
na območju Novega mesta
Planinsko društvo Krka 

Novo mesto in Komisija 
za planinske poti Pla- 

ninske zveze Slovenije sta 2. 
julija 2022 organizirala Dan 
slovenskih markacistov in 100 
let Knafelčeve markacije.

Za to delovno akcijo so 
vabilo prejeli vsi markacisti 
PZS, markacisti pripravniki 
in markacisti inštruktorji iz 
vse Slovenije. Zbirno mesto 
je bilo na športnem letališču 
Novo mesto-Prečna. Ob 8. uri 
zjutraj se nas je zbralo čez 200 
udeležencev, ki smo bili poraz-
deljeni v 24 skupin. Posamez- 
ne skupine so dobile nalogo, 
da obnovijo planinske poti na 
območju Novega mesta, Trške 
gore, Gorjancev, na Trdinov 
vrh in v Kočevskem Rogu.

Našo prvo skupino, ki je 
štela šest članov, je vodil do-
mačin Zdravko Damjanovič. 
Delovali smo na območju No-
vega mesta, delno ob reki Krki 
do vznožja Trške gore (428 m).  
Jure Purkat, ki je tudi član PD 
Krim, je bil v 12. skupini in 
so obnovili planinsko pot od 
Vahte (615 m) proti domu na 
Gospodični (828 m) pod Trdi-
novim vrhom (1.178 m). Vodja 
omenjene skupine je bil Jože 
Žugelj.

Delo smo si med seboj raz-
delili. Poleg markiranja je bilo 
treba na več mestih prežagati 

in odstraniti podrta drevesa 
in očistiti pot. Delo nam je šlo 
hitro od rok, saj smo imeli s 
seboj vso potrebno opremo: 
žage, škarje, strgala, barve, 
čopiče, prvo pomoč, hrano, 
predvsem pa veliko vode, ker 
se je obetal zelo vroč in sopa-
ren dan. Delo smo opravili v 
predvidenem času do 15. ure 
in brez poškodb.

Vsi udeleženci smo se po 
končanem delu zbrali na leta-
lišču Prečna pri Novem mestu, 

kjer je bila kratka analiza del, 
prejeli spominsko majico, hra-
no in osvežilno pijačo.

V Sloveniji je več kot 10 ti-
soč kilometrov urejenih pla-
ninskih poti. Registriranih je 
okoli 873 markacistov in 17 
inštruktorjev markacistov. 
Vsi delamo na planinskih po-
teh brezplačno. Za vzdrževal-
ca planinskih poti in nošenje 
značke markacista ni dovolj 
želja po nazivu, potrebne je 
veliko dobre volje in se red- 

nega izobraževanja. Samo če 
imate ta dar v sebi, pridite in 
postanite markacist Planinske 
zveze Slovenije.

V letu 2022 praznujemo 
100 let Knafelčeve markacije. 
Alojz Knafelc se je rodil 23. 6. 
1859 v Novem mestu, umrl pa 
v Ljubljani 26. 4. 1937. Bil je 
planinec in kartograf, večino 
svojega prostega časa je na-
menil označevanju planinskih 
poti. Poleg markacij je skrbel 
tudi za kažipotne table.

Zbor na letališču Prečna pri Novem mestu

Markiranje in čiščenje poti

Skupina na Gorjancih



31Mostiščar 06 | September 2022

 PLANINSKI KOTIČEK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Do konca leta 1921 so bile 
različne oznake na planinskih 
poteh, ravne črte različnih 
barv, široke od 8 do 20 cm. Na 
predelih, kjer je bil lep razgled 
ali druga zanimivost, so na- 
pravili križe, na pečinah, ki so 
bile vidne od daleč, pa večje 
kvadrate ali kroge.

Alojz Knafelc je bil izvoljen 
4. marca leta 1922 na občnem 
zboru Slovenskega planinske-
ga društva v Osrednji odbor, 
in sicer kot načelnik marka-
cijskega odbora. Knafelc je 

na podlagi mnogo poskusov 
in predlogov oblikoval enotni 
oznaki za označevanje planins- 
kih poti. Njegova izuma sta 
okrogla markacija z rdečim 
kolobarjem ter belo piko v sre-
dini in smerna tabla v rdeči 
barvi z belim napisom.

Že spomladi leta 1922 je za-
čela potekati akcija za označi-
tev vseh naših gorskih poti z 
novo markacijo in smernimi 
tablami. V dobrih dveh mese-
cih je bilo v glavnem delo op-
ravljeno.

Po letu 1948 se je Knafel- 
čeva markacija razširila še na 
področje celotne nekdanje Ju-
goslavije. Skozi desetletja je 
postala Knafelčeva markacija 
simbol slovenskega alpskega 
prostora, zato je prav, da se 
njena uporaba ponovno tudi 
ustrezno zakonsko zaščiti.

Kako smo lahko srečni 
in nam je lepo, ko se lahko 
vzpnemo na visoke gore in ob-
čudujemo vse tisto pod seboj. 
Ubogi ljudje tam v dolini, ki 
se niso še nikoli povzpeli nad 

meglo, ki niso še nikoli začutili 
veselja na vrhu gore in ki niso 
nikoli gledali gore od blizu v 
obraz, jo spoštljivo pobožali 
ali objeli.

Jože Krašovec, 
načelnik odseka za 

planinska pota  
pri Planinskem društvu Krim 

 Jože Krašovec,  
Jure Purkat

Pohod za Boštjana
Ne vrednoti svojega življe-

nje le po uspehih in neuspehih 
na svoji poti. Raje sprejmi vse, 
kar ti pride na pot. Uživaj v 
rožah, prepusti se sončnim za-
hodom, smehu majhnih otrok, 
dežju in ptičjemu petju. Vse to 
vsrkaj vase. Ni poti do sreče, 
sreča je pot. – Wayne W. Dyer

Pred dobrim letom dni se 
je Boštjanu spremenilo  
domala vse. Dotedanje  

delo in hobije je zamenjal 
najprej v boj za preživetje, za-
tem pa je na novo osmislil živ-
ljenje in prerazporedil vredno-
te … Sorodniki in prijatelji mu 
poskušamo pomagati in mu 
stati ob strani. Tudi nam je v 
veliko zadovoljstvo, ko ga os-
rečimo in vidimo nasmeh na 
njegovem obrazu pa tudi solze 
sreče.

Boštjan je bil do lanskega 

junija delaven in aktiven na 
mnogo področjih. Plezal po 
gorah, se spuščal v jame, se 
potapljal, kolesaril, se spuščal 
s padalom, vozil helikopter, bil 
gasilec in gorski reševalec ...  
Bil je pobudnik ustanovitve 
Planinskega društva Krim in 
je ves čas njegov predsednik. 

Boštjanu v čast smo junija z 
njegovim bratom Jožetom or-
ganizirali štiridnevni pohod iz 
Iške vasi do Marezig oziroma 
Laborja in naprej do Kopra. 
Vnaprej sem določil traso, in 
kjer je bilo možno, se nam je 
pridružil tudi Boštjan z inva-
lidskim vozičkom. Tako nam 
je med drugim delal družbo 
od Sela pri Robu do Bloške-
ga jezera. Spremljali so nas 
tudi štirje kolesarji, kar nam 
je prišlo zelo prav, saj so mu 
oni delali družbo po asfaltnih 
poteh, kjer smo pešci hodili 

po stezah. Del poti je Boštjana 
spremljal tudi sin Luka, kar je 
naredilo poseben čar. Prvi noč 
smo spali v hostlu v Podcerkvi, 
ki je prilagojen tudi za tovr-
stne obiskovalce, drugo noč v 
Velikih Ločah, tretjo pa v La-
borju. Povsod smo bili deležni 
velike pozornosti in postrežbe. 
S kar nekaj domačini smo na-
vezali prijateljske stike že na 
prejšnjih  izletih, ko smo ho-
dili po njihovih krajih. Zadnji 
večer pa nas je gostil doma-
čin Igor, pripravil nam je zelo 
okusno pojedino v ciganskem 

kotlu. Pred odhodom na vlak 
v Kopru smo poiskali mestno 
plažo in se osvežili v morju. 
Zatem smo kombiju z Boštja-
nom in njegovim asistentom 
pomahali v slovo, drugi smo 
se vrnili z vlakom. Tako je Boš- 
tjan z vozičkom napravil na 
tej turi kar dvainpetdeset ki-
lometrov. Pešci smo napravili 
malo čez 130 in skoraj štiri ti-
soč metrov vzpona, spusta pa 
še malo več. Vsi smo bili zelo 
zadovoljni.

Naš 'hišni' hrib Krim pa je 
bil deležen Boštjanovega obisk 

Boštjana je spremljal sin Luka.

Na Krimu
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sredi avgusta. Spremljali so ga 
kolesarji, med njimi pa je bil 
spet njegov sin Luka. Sam sem 
bil spremljevalec s kombijem, 
v katerem sem imel med dru-
gim električni agregat, da smo 
lahko med vzpenjanjem po 
cesti na Krim dopolnili aku-
mulatorje. Boštjan je na poti 
nad Gornjim Igom izbiral kar 
najustreznejši prehod na spra-
ni makadamski cesti. Kolesarji 
so vozili pred njim in prepreče-
vali, da bi kak drug kolesar ob 
spuščanju iz Krima ob sekanju 
ovinkov naletel na Boštjana. 
Invalidski voziček ni narejen 
za take napore in elektromo-
torja, ki ga poganjata, sta se 

pregrevala, to smo ugotovili 
že na poti na morje. Tako smo 
si tokrat vzeli ves dan časa in 
večkrat počivali. Srečni in ve-
seli smo prispeli na plato pred 
domom na Krimu, kjer sta nas 
pričakali oskrbnici Karmen in 
Nevenka. Boštjanov nasmeh 
je povedal več kot tisoč besed. 
V dolino smo se vrnili enako, 
vendar sta se motorja ob spus- 
tu manj grela. Premagali smo 
skoraj osemsto metrov višine 
in dobrih trideset kilometrov.

Z veseljem bomo še omogo-
čili Boštjanu tovrstno veselje.

  Janko Purkat

Nov center dobrega počutja  
Darivaya na Igu
V današnjem stresnem 

načinu življenja, kri-
zi zaradi covida-19 in 

splošnega poslabšanja sta-
nja v družbi smo zaskrbljeni 
glede prihodnosti in pogosto 
občutimo pomanjkanje ener-
gije. Ustvarijo se blokade, saj 
energija ne teče svobodno, to 
pa posledično vodi tudi v bo-
lezni. Zato je zelo pomembno, 
da v notranjosti spet vzposta-
vimo ravnovesje, tako kot je 
v ravnovesju vsa narava. Za 
odpravljanje teh težav so se tri 
mojstrice na svojem področju, 
Ivanka Škrbec, Maja Kristan 
in Darja Avsec odločile, da na 
Igu odprejo center dobrega 
počutja Darivaya. 

Naj se vam same predstavi-
jo:

Maja Kristan: S pomenom 
zvoka, predvsem njegovih vi-
bracij, sem se seznanila pre-
ko joge, s prisluhom tišini in 
nato z izobraževanji na gong 
joga tečajih z mednarodno 
udeležbo od leta 2009. Sode-
lovala sem na gong karavani, 
s katero smo imeli koncerte v 
Mariboru, Zadru (ob morskih 
piščalih ter v cerkvi sv. Do-
nata), Mostarju ter Sarajevu. 
Tudi na bosanskih piramidah 
na Visokem. V bližini isto- 

imenskega naselja Visoko, 
vendar v Sloveniji, sem izva-
jala redne mesečne zvočne ko-
peli, enako v Ljubljani Dravlje, 
nekajkrat v Plesnem mestu 
Ljubljana, v Sostrem, DEOS-u, 
na gradu Turjak. Veliko pome-
nijo večkratna povabila CUDV 
Draga, na katera se vedno od-
zovem. To dokazuje, da kopeli 
niso samo sprostitvene, tem-
več tudi terapevtske. Ne glede 
na vrsto kopeli, vibracije gon-
ga sežejo do vsake celice na-
šega telesa. Udeleženec zvoč-
ne kopeli se leže ali sede, kot 
odgovarja njihovemu telesu, 
prepusti zvokom, ki jim um ne 
more slediti, zato se vda, kar 
nam omogoči, da telo samo-
dejno sprejme, kar potrebuje.

Darja Avsec: Imam 15-let- 
ne izkušnje z vadbo joge. Ta je 
najstarejši sistem osebnostne-
ga razvoja na svetu z name-
nom uglaševanja in sprošča-
nja telesa ter umirjanje duha. 
Obstaja več vrst joge in veliko 
joga centrov. Joga, ki jo pou-
čujem, temelji na hatha jogi. 
Sestavljena je iz asan ali tele-
snih položajev, ki pomagajo 
olajšati različne zdravstvene 
težave, nastale zaradi nerav-
novesja v življenjskem slogu. 
V nasprotju z običajnimi vad-

bami bomo del vadbe posve-
tili reševanju osebnih težav 
in stisk. Pri tem nam bodo 
pomagale modrosti Bude, Da-
lajlame, Šri Činmoja in drugih 
mojstrov. Naučili se bomo tudi 
dihalnih tehnik in mediatacije. 
Kot je rekel Dalajlama, katere-
ga ime pomeni ocean modros-
ti: »Nikoli ne moremo doseči 
miru v zunanjem svetu, dokler 
ne dosežemo miru v nas sa-
mih.«

Ivanka Škrbec: V dobesed- 
nem prevodu je reiki univer-
zalna življenjska energija, ki 
se pretaka v vsem, kar je živo. 
Reiki se izvaja s polaganjem 
rok, z dotikom ali na daljavo. 

Deluje na fizični, mentalni, ču-
stveni in duhovni ravni. Z rei-
kijem se ukvarjam že deset let. 
V tem času sem mnogo ljudem 
pomagala pri lajšanju bolečin 
v hrbtu in ramenih, revma-
tizmu ter utrujenosti in izčr-
panosti po operacijah. Z reiki 
tretmaji se dosega tudi boljša 
koncentracijo otrok v šoli in 
pomiritev hiperaktivnih otrok. 

Osebno se vam bomo 
predstavile v sejni dvorani v 
Centra Ig 20. septembra 2022 
ob 18h. Lepo vabljeni!

 Darja Avsec 
 Jan Verderber

 ZDRAVO ŽIVLJENJE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Skupina Darivaya. Od leve proti desni: Maja, Darja in Ivanka.

V Laborju
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Ženski balinarski turnir DU Ig 
Balinarska sekcija pri Društvu upo-

kojencev Ig je tudi letos priredila 
turnir v balinanju za ženske, na ka-

terega smo povabili tudi druga društva 
upokojencev iz ljubljanske okolice. Tur-
nir smo izvedli v torek, 14. junija 2022, 
na balinišču DU Ig pri gasilskem domu 
na Igu. Sodelovale so štiri ekipe, ki jih je 
sestavljalo 16 tekmovalk. Poleg ene ekipe 
našega društva so sodelovale še tri ekipe 
iz naslednjih društev upokojencev: Polhov 
Gradec, Bičevje in Radna-Brezovica. Vsa-
ko ekipo so sestavljale tri tekmovalke + re-
zerva. Po pozdravnih besedah predsedni-
ka DU Ig Dušana Petriča je sodnik turnirja 
Zlatko Krnjak podrobno predstavil in po-
jasnil pravila celotnega tekmovanja. Prire-
ditev si je ogledal tudi podpredsednik DU 
Ig Drago Poredoš. Naša ekipa je osvojila 1. 
mesto. Tako kot na vsakem takem balinars- 

kem tekmovanju smo tudi pri nas pri- 
pravili tekmovanje balinark v bližanju. Po 
končani podelitvi pokalov in kolajn smo s 
pomočjo naših donatorjev in članov naše 
balinarske sekcije pripravili pogostitev, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo. Hvaležni 
smo vodstvu in članom UO DU Ig, ki pod-
pira športno dejavnost v našem društvu 
in prispeva del sredstev, da tako priredi-
tev lahko izpeljemo. Zahvaljujemo se tudi 
članom PGD Ig, ki nam omogočajo nemo-
tene treninge na balinišču, in če je potreb-
no, odstopijo tudi prostor za sestanke in 
pogostitev tekmovalcev in navijačev. Prav 
posebej pa se zahvaljujemo Občini Ig, ki je 
sofinancirala to prireditev.

 Ana Podržaj, 
vodja ženske balinarske sekcije DU Ig 

 Dušan Petrič

Z vadbo v razgibano jesen
Pozdrav vsem, s katerimi smo se sre-

čevali, in vsem, ki nas spremljate. 
Vabim vas, da delimo čas in prostor 

tudi to jesen, od oktobra vsak torek v šoli 
na Igu.

Skupaj bomo začeli razgibavati telo, ved- 
riti um in nabirati moči za lepše vsakda-
njike. Vadbi bomo dodali vsakdanje pripo-
močke, kot so stoli, elastike, uteži, palice, 
kuhinjski valjarji, krpe … Na vadbi bomo 
spoznali različne tehnike, njihovi zdravil-
ni učinki, ki odzvanjajo, pa se bodo po-
kazali po vadbi. S sprostilnimi tehnikami 
in dihanjem bomo segli v globine. Enkrat 
mesečno se bomo dobili tudi na klepetu 
ob sladoledu ali čaju.

Pred začetkom vadbe je tu še učinko-
vita vaja, ki je primerna tudi za izvedbo 
doma. Pretegnemo se lahko že zjutraj v 
postelji, in ko to naredimo s poglobljenih 
zavedanjem, bo raztezni učinek ugodno 
vplival na celo telo. Dihanje bo napolnilo 
notranje organe in pospešilo prekrvavi-
tev. Ta občutek je lahko toplota ali hlad. Z 
njim izboljšujemo notranje počutje. Preiz-
kušajmo več dni zapored.

Potek vaje: 
S postelje se dvignemo in ležemo nazaj. 

To ponovimo trikrat, tako da sedemo na 
rob postelje, stisnemo trebušno votlino in 

aktiviramo mišice bokov, nato spet leže-
mo na posteljo. Raztegnemo desno stran 
telesa, stegnemo desno nogo in desno 
roko ter se pretegnemo, poravnamo vrat 
in glavo. Nato se pripravimo, napnemo 
mišice ter se znova dvignemo. Vajo pono-
vimo, vendar zdaj raztegnemo levo stran 
telesa. Opazujemo občutek dobre prekr-
vavitve in dihanja ter ga poglobimo. Še 
enkrat vstanemo in ponovno ležemo – zdaj 
se raztegnemo diagonalno, desna noga in 
leva roka, spet vstanemo, ponovno ležemo 
in raztegnemo, leva noga in desna roka 
ter ponovno poskrbimo, da ne blokiramo 
energij v vratnem predelu. Stisnemo tre-
buh, da aktiviramo sredino telesa. Vajo 
končamo tako, da objamejo obe koleni, ko 
ležimo na hrbtu. Zanihamo levo in desno 
vsaj trikrat, nato zanihamo tudi nazaj in 
naprej. Zdaj lahko poskočimo s svojega 
ležišča v nov vsakdanjik. Zaželimo si lep 
dan, da bomo v duhu pozitivne komunika-
cije premostili vse ovire ter da bo minil z 
veliko mero medsebojnega razumevanja.

Veselim se srečanja z vami. Zaželeno je, 
da svoja mesta na vadbi vnaprej potrdite.

  Tina Sešek,  
041/745-363 

Balinarke 

 ŠPORT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Rokometaši ŠD Mokerc Ig z novo 
energijo novim zmagam naproti
Začenja se nova sezona in rokometaši se pospešeno pripravljajo na tekmovalne izzive. Glede 
na rezultate prejšnjih sezon so pričakovanja velika. Trenerji in igralci so pripravljeni in odločni 
pokazati vse, kar znajo. Tokrat vam predstavljamo jedro našega trenerskega tima. Klub se v 
novo sezono podaja z nekaj novostmi. Največja je ta, da člansko, mladinsko in kadetsko ekipo 
vodi nov trener. 

Bratislav Stojmenović

Bratislav Stojmenović je 
naša nova okrepitev, ki pri-

haja sicer iz Beograda, k nam 
pa je prišel iz RK Trimo Treb-
nje, kjer je v prejšnji sezoni 
treniral in koordiniral mlajše 
selekcije.

 Najboljše, da za začetek kar 
sam poveš nekaj besed o 
sebi.
Rokomet sem začel igrati v 

tretjem razredu osnovne šole. 
Moj prvi klub je bil Crvena 
Zvezda. Zamenjal sem nekaj 
klubov, ampak kot pravijo, 
prve ljubezni ne pozabiš ni-
koli (smeh), in tako sem se 
po izteku igralske kariere in 
nekaj pogodb vrnil v Crveno 
Zvezdo in začel delati kot tre-
ner pionirske/kadetske/mla-
dinske ekipe. Nadaljeval sem 
kot pomočnik Nenada Peruni-
čića v članski ekipi. Medtem 
so me postavili tudi za vodjo 
rokometne šole; to je bilo pre-
cej težko in naporno obdobje, 
ampak z najboljšimi dosežki 
v zadnjih dvajsetih letih. Tre-
nersko kariero sem nadaljeval 

v klubu v Savdski Arabiji, sle-
dilo je povabilo njihove repre-
zentance in tako sem postal 
pomočnik selektorja reprezen-
tance Savdske Arabije. Nato 
sem se za kratek čas vrnil v 
Srbijo, kjer sem vodil univerzi-
tetno reprezentanco Beograda 
poleg še enega kluba, kjer sem 
bil trener, potem pa sem se zo-
pet podal čez meje.

V Slovenijo sem prišel leta 
2021 kot trener mlajših selek-
cij RK Trimo Trebnje, od tam 
pa v Mokerc. 

 Očitno je rokomet tvoja 
velika ljubezen. Kaj te je 
najbolj pritegnilo k športu?
Ljubezen do rokometa se 

je pojavila že v šoli. Odhodi 
na treninge skupaj s prijatelji, 
druženje pred in po treningih, 
skupna potovanja, mednarod- 
ni turnirji ... na to smo vsi ko-
maj čakali in tega se ne poza-
bi, prepotovali smo skoraj vso 
Evropo. Skupno veselje in ža-
lost po izgubljenih tekmah in 
nekaj zelo pomembnega; pos-
tali smo 'velika družina'. 

 Kako bi sebe opisal kot 
trenerja, kašen je tvoj način 
dela, odnos do otrok in 
igralcev?
Delo trenerja nikakor ni 

lahko in naivno, posebno ka-
dar imaš mlado ekipo. Takrat 
si ti njihova mama, oče, dedek, 
babica, brat, sestra … Kasneje 
si tudi svetovalec za ljubezen-
ske probleme, rešilna bilka v 
kakšnih težavah, na koncu pa 
celo boter na poroki (smeh). 
To je nek proces, skozi kate-
rega sem šel in nikoli mi ni 
težje, kot takrat, ko moram 
recimo priti do igralca, ki leži 
na parketu, poškodovan ... To 
je kakšnih 4−5 metrov, traja pa 
kot večnost in kot večnost tra-
ja, denimo dokler zdravnik ne 
sporoči izvida po rentgenu. To 
so trenutki, ko ti skozi glavo 
gre vse; uspehi, šale, slike ko 
so bili majhni …

Kar se tiče odnosa, odkar 
delam kot trener, odnose gra-
dim na iskrenosti (karkoli si 
naredil, le bodi iskren in povej, 
vedno lahko računaš na mojo 
pomoč). Šola je sestavni del 
rokometa, trening in ocene so 
povezani, mlajšim ekipam sem 
rokomet predstavljal kot igro, 
v kateri naj uživajo in naj se 
trudijo biti najboljši, toda naj 
se ne obremenjujejo s porazi, 
tudi ti so sestavni del športa. 
Otroci so majhni ljudje in če 
dobiš njihovo zaupanje, potem 
je vse lažje. Potem so odprti, 
o vsem se pogovarjajo. Zunaj 
igrišča si njihov prijatelj, na 
igrišču pa trener in vsekakor 
oseba z avtoriteto. 

 Kakšne so tvoje trenerske 
želje in cilji?
Dve največji želji sta, da bi 

bili vsi zdravi; da se vrnejo 
s tekem in treningov domov 
brez poškodb ter da postane-
jo dobri ljudje. S športom se 
ukvarjaš določen čas, ampak 
človek, kakršen postaneš, to 
ostane vse življenje. Vedno 
sem govoril da morajo dokon-
čati šole, fakultete. Morda me 
najbolj osrečuje ravno to; ko 
pomislim na fante, ki sem jih 
treniral in po toliko letih, vsi 
so me poslušali in velika veči-
na me je tudi slišala. 

Od prvega dne je cilj de-
lanje na tem, da postaneš 
najboljši, spoštuješ vse okoli 
sebe, in kar sem velikokrat re-
kel: niti ena trdnjava ni neos-
vojljiva, le poišči njeno šibko 
točko in zmagal si!

 Kaj bi sporočil otrokom, 
staršem, igralcem, gledal-
cem ...?
Sporočilo otrokom ... Uži-

vaj, igraj se, veseli se! Samo 
enkrat si otrok in takrat ti je 
vse oproščeno (smeh).

Igralcem bi sporočil, naj za-
upajo vase. Če se boriš, včasih 
zmagaš, včasih izgubiš. Toda če 
se ne boriš, potem si že vnaprej 
izgubil! Če te zamika odnehati, 
se spomni stvari, zaradi katerih 
si vztrajal tako dolgo.

Staršem polagam na dušo, 
naj pustijo otroke uživati; naj 
rastejo, naj se zabavajo. Star-
ši naj bi usmerjali otroke na 
pravo pot, in ne zdravili svo-
jih bolnih ambicij in nečesa, v 
čemer sami niso uspeli. Veliko 
jih ravno to počne ... morda v 
določenem trenutku pomisliš, 
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da je to najbolje za otroka, poz- 
neje pa se izkaže za veliko na-
pako. To napako moramo mi 
potem kot trenerji popravlja-
ti, kar pa je zelo težko. Včasih 
tudi uspemo, toda v večini 

primerov ne! Bodite otrokova 
podpora, servis, stojte mu ob 
strani. Pri športu pa bodite na-
vijači in starši, ne pa trenerji 
ali sodniki.

Med svojim trenerskim de-

lom sem doživel že marsikaj 
po vsem svetu. Gledalce pot-
rebujemo kot dodatno pomoč 
s tribun, ne kot sodnike ali 
delegate. Potrebno je korekt- 
no navijanje in maksimalno 

spoštovanje vseh udeležencev. 
Konec koncev je to odraz kra-
ja, kluba, ekipe, predvsem pa 
te osebe, zaradi katere so prišli 
na tekmo.

Matija Maričič

Matija Maričič je v ŠD Mo-
kerc Ig trener mini roko-

meta in mlajših dečkov. Po iz-
obrazbi je diplomant Fakultete 
za šport in pomočnik vzgojite-
lja v vrtcu. Prihaja iz Novega 
mesta, kjer je tudi začel igrati 
rokomet v klubu MRK Krka, s 
katerim je dvakratni državni 
prvak v mlajših kategorijah, 
s člansko ekipo pa je igral v 
prvi ligi. Z začetkom študija 
na Fakulteti za šport in selit-
vijo v Ljubljano je prišel v ŠD 
Mokerc Ig, kjer je nekaj sezon 
igral za člansko ekipo in se 
hkrati začel ukvarjati s trener-
stvom. Trener je že 7 let.

 Kaj te je pritegnilo k 
rokometu, kdaj si ga 
spoznal?
Prihajam iz družine, kjer 

imata šport in gibanje zelo po-
membno vlogo v vsakodnev-
nem življenju. V prvih dveh 
razredih osnovne šole sem 
obiskoval interesno dejavnost 
gimnastika, vendar sem jo sča-
soma opustil. Starši so mi rek-
li, da si moram izbrati vsaj eno 
športno interesno dejavnost 
v šoli. Po pregledu seznama, 
sem izbral rokomet. Po pravici 
povedano se ne spomnim, če 
je bil kakšen poseben razlog 
za izbiro rokometa. Verjetno 
je bila odločitev tudi posle-
dica evropskega rokometne-
ga prvenstva v Sloveniji leta 

2004, na katerem je Slovenija 
zasedla 2. mesto. Rokomet 
sem začel trenirati pri 9 letih. 
Na igralsko kariero imam zelo 
lepe spomine.

 Kako bi sebe opisal kot 
trenerja, kašen je tvoj način 
dela, odnos do otrok?
Moj način dela je, da posku-

šam pri otrocih razvijati vse 
motorične sposobnosti (moč, 
vzdržljivost, gibljivost, koordi-
nacija, hitrost in natančnost), 
hkrati pa jih poskušam nau-
čiti, da sta za uspešnost ekipe 
pomembna tudi medsebojno 
sodelovanje in spoštovanje.

V ekipi spodbujam medse-
bojno komunikacijo igralcev 
kot tudi komunikacijo med 
mano kot trenerjem in igralci. 
Imamo dogovorjena določena 
pravila glede točnosti priha-
janja na trening, sporočanja 
izostankov od treningov, disci-
pline na treningih ipd. Moram 
povedati, da so pri tem igralci 
vestni in odgovorni. Vsekakor 
pa sem svojim igralcem vedno 
na voljo za reševanje katerega 
koli problema, v kolikor to že-
lijo in potrebujejo.

Moj odnos z otroki temelji 
na pristnosti in iskrenosti, pa 
tudi doslednosti izpolnjevanja 
dogovorjenih skupnih pravil.

 Kakšne so tvoje želje in cilji 
pri delu z otroki?

Moja želja je to, da vsi ot-
roci, ki jih treniram, hodijo na 
treninge in tekme z veseljem 
in željo po napredku ter zaba-
vi. Cilj pa je to, da otroci na-
predujejo tako v rokometnih 
veščinah, individualnih kot 
tudi ekipnih, kot tudi da jih 
preko športa naučim odgovor-
nosti, discipline, sodelovanja, 
nesebičnosti …

 Kaj bi sporočil otrokom, 
staršem, igralcem, gledal-
cem, ...?
Otroci, čim več se ukvarjaj-

te s športom, saj je šport super 
stvar za zabavo, druženje in 
sprostitev.

Starši, spodbujajte in pod-
pirajte svoje otroke. Veseli 
smo vaše pomoči v klubu in 
podpore na Tribunah.

Igralci, kljub temu da vam 

rokomet vzame veliko časa 
in je potrebno veliko odre-
kanja, vztrajajte v dobrih in 
slabih trenutkih. Ko vam je 
težko, se spomnite vseh lepih 
trenutkov, ki ste jih doživeli 
z rokometom na treningih in 
tekmah.

Gledalci, pridite in podprite 
ekipe ŠD Mokerc Ig na tek-
mah, saj si to igralci zasluži-
jo in radi igrajo pred polnimi 
tribunami. Hkrati pa si želim, 
da bi bilo navijanje pozitivno, 
spodbujajoče in kulturno.

Vabljeni vsi otroci, ki bi se 
radi ukvarjali s športom, da se 
nam pridružite na treningih, 
mlajši v sklopu interesne de-
javnosti mini rokomet, starejši 
pa v sklopu klubskih trenin-
gov. Vsak otrok z voljo po igra-
nju rokometa je dobrodošel!

Sebastjan Rupert

Sebastjan Rupert je doma-
čin z Iga, kjer je obiskoval 

tudi osnovno šolo. Šolanje je 
zaključil na Fakulteti za šport 
in je po poklicu profesor/uči-
telj športne vzgoje. Rokomet je 
začel trenirati na Igu v mlajših 
selekcijah, ter nekaj časa pri 
RK Krim in ŠRD Škofljica. Za 
člansko ekipo je igral na Igu 
do leta 2016. Zaradi poškodb 

je bil primoran igralsko kari-
ero kmalu zaključiti, nato se 
je usmeril v trenerstvo. Kot 
trener je v klubu od leta 2017 
v različnih vlogah. Od prejšnje 
sezone trenira ekipe starejših 
dečkov.

 Kaj te je pritegnilo k 
rokometu, kdaj si ga 
spoznal?

Rokomet poznam že od ma-
lih nog, igral ga je tudi moj 
oče. Z njim sem hodil na tek-
me in ta šport mi je hitro pos-
tal všeč. Navdušen sem bil nad 
hitrostjo in borbenostjo igre.

 
 Kako bi sebe opisal kot 

trenerja, kašen je tvoj način 
dela, odnos do otrok?
Kot trener poskušam raz-

vijati vse fizične in psihične 
lastnosti igralcev. Hočem, da 
so igralci pri tem kar počne-
jo samozavestni in odločni, 
ter da se preko športa naučijo 
dobrih lastnosti. Od igralcev 
zahtevam, da se trudijo in 
vztrajajo, saj le tako lahko na-
predujejo. S fanti poskušam 
zgraditi dober in spoštljiv 
odnos. S svojim znanjem sku-
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šam pridobiti zaupanje, ter 
željo po učenju.

 Kakšne so tvoje trenerske 
želje in cilji?
Želim si, da bi vsi naši tre-

nerji s klubom dobro sode-
lovali. Cilj je vzgojiti dobre  
članske igralce in ljudi na ka-
tere smo lahko ponosni tudi 
izven dvorane. Cilj je seveda 
videti čim več igralcev, ki si 
jih treniral, v članski ekipi. Po-
tem pa pričakujem da mi bodo 
tudi oni s svojimi izkušnjami 
kdaj kaj svetovali (smeh). Se-
veda tudi klub ne more brez 
dobre podpore šole in občine 
Ig. Glede na majhen kraj dob-
ro sodelujemo in seveda si 
tega želim tudi v prihodnje.  

 Kaj bi sporočil otrokom, 
staršem, igralcem, gledal-
cem ...?
Otrokom sporočam, da le 

pogumno pridite na trenin-
ge rokometa, mi pa se bomo 
potrudili narediti iz vas roko-
metaše. Igralcem pa, da le trdo 
delo in trud prineseta uspeh. 
Pri igri in treningih se morate 
zabavati, ter neprestano učiti 
novih stvari. Ni stvari, ki se 
je ne moremo naučiti, če pri 
tem vztrajamo in imamo željo. 
Stojte za svojo ekipo in se med 
seboj podpirajte.

Za starše in publiko pa sem 
enkrat prebral dobre bese-
de (pismo) nekega mladega 
igralca: »Draga mama in oče! 
Pomagajta mi, vzpodbujata 
mene in mojo ekipo, bodita 
sproščena ter uživajta v tekmi! 
Zabavajta se tudi vidva, ne raz-
mišljajta o tehničnih napotkih, 
za to imam trenerja. Ne kriči-
ta, to me samo zmede in še ne-
rodno mi je pred soigralci. Ne 
žalita sodnika in nasprotnika, 
so ljudje kot sem jaz in vidva. 
Zapomnita si prosim, da ima 
trener nalogo da me vodi. Sod-
nik ima nalogo da sodi. Moja 
naloga pa je, da igram in se 
zabavam!«

 Še kakšno osebno sporoči-
lo?

Vpišite svojega otroka v roko-
met, saj bo v dobrih rokah, ter 
nadaljujmo rokometno tradici-
jo na Igu.

Organizirana in timska 
vadba je nedvomno eden od 
najboljših načinov za pridobi-
vanje delovnih navad, vztraj-
nosti in discipline. Skozi teles-
no aktivnost mladina izboljša 
svojo fizično in psihično kon-
dicijo. Stkejo se trdna prijatelj-
stva, z izboljšanjem dosežkov 
mladi povečajo svojo samoza-
vest, stremijo k višjim oseb-
nim ciljem, odkrivajo nove 
zmožnosti, si postavljajo izzi-
ve in se z njimi spopadajo ter 
spoznajo občutek zadovoljstva 
ob uspehih.  

Do tega lahko pridemo s ka-
kovostnim delom preko uspo-
sobljenih trenerjev, ki so vešči 
dela z otroci in mladino. Seve-
da so potrebni tudi osnovni 
pogoji za delo. Pri tem je klub 
odvisen od dobrega sodelo-
vanja z lokalno skupnostjo in 
šolo, od sponzorjev in staršev. 
Vsem se za njihov doprinos 
iskreno zahvaljujemo. Ker 
klub temelji na prostovoljnem 
delu, še enkrat posebna zahva-
la vsem, ki nesebično sodelu-
jejo pri organizaciji treningov 
in tekem.  

 Iva S. Meglič 
 arhiv ŠD Mokerc Ig

#dejmojh www.mokerc-drustvo.si

RK MOKERC-KIG

VPISUJE

Matija Maričič - 031 216 950

uprava@mokerc-drustvo.si

KONTAKTIRAJ NAS NA:KONTAKTIRAJ NAS NA:

1. - 5. RAZRED (MINI ROKOMET)
6. - 7. RAZRED (MLAJŠI DEČKI)

8. - 9. RAZRED (STAREJŠI DEČKI)
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Šolsko državno tekmovanje v atletiki 

Na šolskem državnem tek-
movanju v atletiki, ki je 

potekalo 8. junija 2022 v Mari-
boru, je Mark Križman v teku 
na 60 m osvojil 5., Tjaž Uršič 

v metu vortexa pa 6. mesto v 
državi.

V finalu so za oba navijali 
člani IP Šport za sprostitev, 
ki so pred tem prehodili smu-

čarsko progo Zlate lisice na 
Pohorju.

Za prevoz je poskrbela 
Športna zveza Ig. Čestitke 
obema atletoma. 

  Športna zveza Ig

Vabljeni na plesne aktivnosti
Jeseni začenjamo z novo sezono športnih (predvsem plesnih) 

aktivnosti za mlade in malo manj mlade v okviru Turističnega 
društva Kurešček.

Dejavnosti pilates, breakdance, plesne kokice (za dekleta) in 
ples v parih bodo potekale v dvorani PGD Škrilje, v primeru več-
jega števila udeležencev pa v veliki dvorani PGD Golo.

Lanskoletni urnik bo verjetno ostal tudi letos, možni so še do-
govori:

PILATES BREAKDANCE PLESNE KOKICE PLES V PARIH
Pon., sre. 
20.00–21.00

Pon.
17.00–18.00 in 
18.00 – 19.00

Tor., čet. 
18.00–19.00

Enkrat tedensko
19.30–21.00

Vabljeni vsi stari in novi člani!
Informacije: 070/707-271 (Tjaša)

 TD Kurešček

Vpis v novo vadbeno leto v KRG TiM
S septembrom se na OŠ Ig nadaljuje-

jo vadbe ritmike in gimnastike, kjer 
otroci preko naravnih oblik gibanja 

in gimnastičnih vaj razvijajo moč, giblji-
vost, koordinacijo in ravnotežje, poskrbijo 
za skladen telesni razvoj, pravilno držo in 
sprostitev. Vadbe potekajo pod mentor-
stvom bivših vrhunskih športnikov Moj-
ce Rode in Mitje Petkovška. Vpis lahko 
elegantno opravite na www.krgtim.si ali 
preprosto skenirajte QR-kodo:

Ritmična gimnastika (deklice):
− petki 13.35−14.20 (1. r.) in 14.20−15.05 (2. r.)
− torki in četrtki 13.45–15.15 (3.−9. r.)

Gimnastika (dečki in deklice):
− četrtki 13.45−14.30 (1.−2. r.) in 14.30−15.15 

(3.−9 r.)

Več informacij 
o klubu najdete na 
krgtim.si, facebo-
ok.com/klubrgtim 
in instagram.com/
krg_tim/.

   KRG TiM

Šport za sprostitev Šprint na 60 m za fante
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Ljubil si zemljo,
bil njej si predan,
a prišel je dan,
ko v njej boš počival
in v naši zavesti
prižgal lučke spomina …

Z A H V A L A
ob boleči izgubi moža, očeta, dedka in pradedka

FRANCA MEHLINA,
AHČINOVEGA FRANCA iz Škrilja 17

(25. 4. 1935–9. 8. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečene in zapisane besede sožalja, za 
sočutje ter tolažbo. Hvala za darovano cvetje, sveče in druge darove. 
Vsem, ki ste se potrudili za slovesno slovo, in vsem, ki se ga spominjate s 
hvaležnostjo ter delite z nami svoje lepe spomine nanj, hvala.
Iskrena hvala tudi zdravniški podpori Ig – patronažni sestri Ingrid ter 
zlatim rokam Jožice Drobnič za dolgoletno nesebično pomoč na domu.

Vsi njegovi

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le, da korak se tvoj
nič več ne sliši …
(J. Medvešek)

Z A H V A L A
V 81. letu starosti je umrla naša  
draga žena, mama, babica in prababica

ANTONIJA GOLOB
rojena Marucelj 

(1. 3. 1942–6. 6. 2022) 
z Iga

Na njeni zadnji poti smo jo pospremili v petek, 10. junija 2022. Vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se iskreno zahvaljujemo 
za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter za mašne darove in 
darove za dober namen. Iskrena hvala zdravstvenemu osebju Remedia 
d.o.o., še posebej zdravnici Mariji Štefančič Gašperšič in zdravnici 
Jeanette Hrovat. Prisrčna hvala patronažni sestri Ingrid in gospe Jožici. 
Hvala ižanskemu župniku gospodu Avseniku za opravljeno pogrebno 
mašo ter Pogrebnemu zavodu Vrhovec in njihovim pevcem za vso pomoč 
pri organizaciji pogreba. Hvala vsem, ki ste našo mamo v velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti.

Za našo mamo ostaja velika praznina. V naših srcih ostaja za vedno z 
nami. Saj kogar ljubiš, nikoli ne umre, le daleč, daleč je …

Vsi njeni 

Vest, da s tega sveta si odšel,
da nihče od nas ne bo te več objel,
globoko bol v srca naša je zarila,
v temno žalost nas ovila.
A vera, da snidemo se spet,
upanje nam daje, 
da te vidimo na onem svetu.

Z A H V A L A
Za vedno nas je zapustil dragi ata 

MARTIN ČUDEN
iz Iške Loke

(14. 9. 1932–18. 7. 2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, za topel stisk roke, 
izrečene besede sočutja in tolažbe, za darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala kolektivu Doma starejših občanov Trebnje ter Splošni 
bolnišnici Novo mesto. 
Gasilskemu društvu Iška Loka in kaplanu Tadeju Ložarju se zahvaljujemo 
za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi Dragu Poredošu iz Društva 
upokojencev Ig in Antonu Uršiču iz Iške Loke za lepe poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste našega ata v velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Vsi njegovi

V tihem pomladnem večeru, 
ko sonce škrlatno
zahaja za goro,
poslednjič ti milo
zvonovi zapojo.
(Majda Novak)

Z A H V A L A
V 96. letu starosti nas je zapustila teta

ANA JAKIČ
(1926−2022)
s Kremenice.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami, nam izrekli sožalje, 
darovali cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše tete in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Nečakinja Marinka

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v 
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega 
lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski: 
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
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Tiho teče našega življenja reka, 
tiho teče solza lepega spomina, 
umre srce, a ostane bolečina 
v srcu dragega in večnega spomina.

V  S L O V O
Svojo pot je prehodil moj mož

ANTON LIKOVIČ
1. 5. 1954–29. 6. 2022

Ob nenadni izgubi moža se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, 
prijateljem in sosedom za besede tolažbe. 
Hvala za nesebično pomoč Tonetovi sestrični Darinki Gorenčič iz 
Vrbljena in njeni družini, ki so mi v najtežjih trenutkih stali ob strani. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti ali bili v mislih 
z njim!
Počivaj v miru, ne bom te pozabila!

Tatjana

P o s l o v i l a  s e  j e 

TARIN ŠENK
(1975–2022)

Ko smo 24. junija v šoli razdelili spričevala, je v bolniški sobi na bregu 
Ljubljanice, potopljena v svoje odhajanje, ležala učiteljica Tarin. Njeni 
domači so zvečer še zadnjič stali v objemu njenega diha, saj je naslednjega 
jutra prestopila v večne počitnice.

Učiteljica Tarin je prišla poučevat na Podružnično šolo Iška vas septembra 
2006. V svojih učencih je pustila nepozabno podobo prijazne, iskrene, 
včasih stroge, a poštene prve učiteljice s čudovitim glasom, zvonkim 
smehom in zvončkljajočimi zapestnicami. V Iški vasi je poučevala 
dobrih 7 let (hkrati nekoliko tudi v Tomišlju). Z učenci je pri pouku 
veliko glasno brala, ustno seštevala in odštevala, jih s svojim zgledom 
spodbujala k lepopisu ter ustvarjalnim in estetskim likovnim izdelkom. 
Pomembno se ji je zdelo usmerjati učence h kulturnemu prehranjevanju 
in k skrbi za zdrave zobe, pogosto se je z njimi razgibavala in jih vodila 
na sprehode po poljskih poteh. Vživela se je v stiske otrok in znala tudi 
njihovim domačim pokazati svojo skrb zanje. Veliko ji je bilo do tega, 
da bi svoje učence celostno pripravila na življenje, da bi bili vljudni 
in spoštljivi, vsako generacijo je peljala tudi v Slovenski šolski muzej. 
V decembru je znala s svečkami, dišavami in prijetno glasbo pričarati 
pravljično adventno vzdušje. Z učenci je ustvarila nepozabne razredne 
prireditve, na katerih so otroci nastopali z igricami, deklamacijami in 
pesmicami. Z malenkostnimi in hitrimi posegi je znala prostor tako 
umetelno okrasiti, da smo se počutili kot na velikem odru najlepšega 
gledališča. Pogosto smo prepevali Roža na vrtu zelenem cvete in druge 
ljudske pesmi ter pesmi v tujih jezikih, saj je rada potovala po svetu in 
nas ob vrnitvi obdarovala z drobnimi pozornostmi.

Jeseni 2013 je prišlo do korenite preureditve šolskega igrišča. Učiteljica 
Tarin je želela, da učenci dobijo večjo travnato površino za svobodno 
tekanje, zato je bilo treba odstraniti grmovje in drevesa. Pozneje je v 
tem ruvanju dreves videla napoved svojega spopadanja z razraščanjem 
zloveščega tkiva v njenem telesu. Januarja 2014 se je podala v boj z 
boleznijo, ki ji je gledala v oči z nepredstavljivim pogumom in življenjsko 
voljo. Ko so jo njeni nekdanji učenci Nika, Maša, Nežka, Maša, Mihec 
in Martin pred tremi leti obiskali, si zaradi njene pozitivnosti, poguma 
in optimizma niso predstavljali, da je bilo to njihovo poslednje srečanje: 
»Še vedno je imela tisti bleščeči in iskreni nasmeh, kakršnega pomnimo 
iz šolskih klopi. Bodrila nas je in spodbujala pri sanjah, ki smo ji jih 
zaupali. Ni nas naučila le brati, pisati, računati, temveč tudi, kako biti 
prijatelj, kako pomagati in stati ob strani takrat, ko človek to najbolj 
potrebuje. Ni nas dojemala samo kot učence, ampak je večkrat omenila, 
da se počuti, kot da smo njena druga družinica. Vedno nas je usmerjala 
na pravo pot življenja.«

Učiteljica Tarin je umrla na prvi dan poletnih počitnic, potem ko je 
v maju dočakala 18. rojstni dan svoje prvorojenke ter konec šolskega 
leta svoje sedmošolke. Počakala je, da se je svetli del dneva raztegnil na 
največjo možno dolžino, kakor je tudi sama razgrnila platno svojih dni, 
da na njem ni ostalo nobene gube več. Hvaležna za vse, kar sem z njo 
doživela, verjamem, da je odšla v svetlobo večne pomladi. 

Učiteljica Marjana Pšeničnik,  
PŠ Iška vas

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj 
nič več ne sliši.

Z A H V A L A
V 86. letu starosti nas je zapustila naša  
draga mama in babica

MARIJA ŽELEZNIKAR
z Iga

(1936−2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti, izrekli 
sožalje, darovali za svete maše, sveče in cvetje. Še enkrat najlepša hvala 
vsem, ki ste našo mamo in babico pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi domači

Nudimo vam 
širok izbor sveč:

• nagrobne 
• dekorativne
• dišeče 
• krstne 
• poročne

Obrtniška ulica 11, 1292 Ig

Petkovšek Vinko s. p.
M: 040 60 30 25 • T: 01 428 04 95, 
E: info@petkovsek-sp.si •      Svečarnica

Delovni čas:
pon. - pet.: 8.00 - 15.00
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24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 716 176

01/ 755 14 37

CELOTNA 
ORGANIZACIJA IN 

IZVEDBA 
POGREBNIH 
STORITEV -

VSE NA ENEM 
MESTU

in fo@vrhove c . eu

OROR

VV

in foin fo

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

www.vrhovec.eu

P O G R E B N E  I N  P O K O P A L I Š K E  S T O R I T V E
C V E T L I Č A R S T V O

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

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  

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

lasersko zobozdravstvo

in estetika

zobna protetika, kirurgija

in implantologija

zdravljenje parodontalne

bolezni

otroško zobozdravstvo

 
DRUŽINSKO ZOBOZDRAVSTVO NA ŠKOFLJICI

NUDIMO VSE STORITVE MODERNEGA ZOBOZDRAVSTVA IN SE HKRATI 
PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM.

CESTA OB BARJU 68
1291 ŠKOFLJICA
T: 031 272 398
E: INFO@DENTA.SI
WWW.DENTA.SI

PAKETI USTNE HIGIENE, ZALIVKE, PROTEZE, MOSTIČKI
IMPLANTATI, EKSTRAKCIJE, ORALNO KIRURŠKI POSEGI, 
SVETOVANJE, REPARATURE PROTEZ

HITRI ANTIGENSKI COVID TESTI S POTRDILOM

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI LESA, 

GREGOR CELARC S.P.
031/573-255

ODKUP – SEČNJA – SPRAVILO

Nudimo vam odkup vseh vrst GLS tako 
listavcev kot iglavcev po konkurenčnih cenah 
in zagotovljenemu plačilu.
Prav tako nudimo tudi posek in spravilo lesa.
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MALI OGLAS

V bližini Centra Ig prodam 
2-sobno stanovanje v izmeri 
58,5 m2, zgrajeno l. 2005 v 1. 
nad. večstanovanjskega objekta. 
Stanovanje obsega predprostor, 
povezan prostor kuhinje z 
jedilnico in dnevno sobo, 
kopalnico, spalnico in zaprt 
balkon. Stanovanju pripadata 
shramba in lastniško parkirno 
mesto. Dodatne info na tel.: 
041/285-429.

V mesecu septembru bomo izvedli vsakoletno

čistilno akcijo
odstranjevanja tujerodne, invazivne in 

močno alergene rastline
ambrozije (Ambrosia artemisiifolia).

Začetek akcije je predviden pred trgovino oz. gasilskim 
centrom na Golem. Podali se bomo v tri smeri: Golo–
cerkev, Škrilje–Podgozd in Visoko−Zapotok.

Vabljeni k udeležbi vsi, ki nimate alergoloških težav.  
S seboj imejte rokavice, za vreče pa bo poskrbljeno.

O točnem 
datumu in uri 
boste obveščeni 
na občinskih 
informacijskih 
tablah, tudi pri 
trgovini Golo ter 
na spletnih straneh 
Turističnega 
društva Kurešček 
in Občine Ig.
Hvala za udeležbo!

Informacije na: 070/707-271
Turistično društvo Kurešček

Vabimo vas na počastitev 
mednarodnega dneva miru,
sreda, 21. september 2022 

ob 18.00,
RTC Zapotok.

V počastitev dneva miru bomo 
posadili drevo miru, prižgali 
svečke miru ter lepe misli in 
želje zapisali v knjigo miru. 

Vljudno vabljeni!

 VABILA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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z naslednjim programom: 

• 8.30 - 10.30 - Pohod na Krim start v Iški (Mala vas)

• 11.00 - sv. maša za domovino in vse umrle za domovino

• 11.30 - nagovori in kulturni program

• 12.00 – malica

Zaradi lažje organizacije pohoda in malice vas prosimo za prijavo na:  
simona.pavlic@vso.si, ali GSM: 051/430-402.  

Upoštevati je potrebno predpisane ukrepe zaradi korona virusa.

Prisrčno vabljeni!
Če menite, da je pomembno, da se ohranja spomin na osamosvojitev in dogodke, povezane s 
tem, vas vabimo v naše vrste. Kot član/ica VSO boš vabljen na vse aktivnosti, ki jih organizira 

Združenje VSO, veseli pa bomo tudi tvojih idej in predlogov. 
Postani član še danes. Več na: www.vso.si.

Območno združenje VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica vabi na spominskih 
pohod na Krim. V vojni za Slovenijo je Jugoslovanska ljudska armada 28. 6. 1991 

napadla več oddajnikov RTV (Kum, Nanos, Krim, Boč, Pohorje, Domžale),  
da bi prekinila pretok informacij. Sloveniji je oddajnike uspelo ubraniti. 

Vabimo Vas na

POHOD NA KRIM
v soboto, 24. septembra 2022

VELIKA RAZSTAVA GOB
in

BOLŠJI SEJEM
GASILSKI CENTER GOLO

sobota, 8. 10. 2022,
od 9.00 do 19.00.

VSE, ČESAR NE POTREBUJETE, 
LAHKO PRODATE, ZAMENJATE  

ALI PODARITE!

VLJUDNO VABLJENI!

Turistično društvo  
Kurešček
vabi na

kulturno-zgodovinski

POHOD TREH 
CERKVA

v soboto, 24. septembra 2022
Zborno mesto: Golo, parkirišče  
pri cerkvi sv. Marjete ob 9.00

Pod vodstvom umetnostne zgodovinarke  
Maje Zupančič bomo spoznali bogato in zanimivo 

dediščino naših cerkva: sv. Marjete na Golem, 
Marije kraljice miru na Kureščku ter sv. Nikolaja 

na Visokem. 

Pridružite se nam!
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Spoštovani oglaševalci!
Ponujamo vam možnost zakupa križanke, ki jo lahko prilagodimo vaši dejavnosti. 

Namesto klasičnega oglasa se predstavite v križanki!
Za podrobnosti pišite na mostiscar@obcina-ig.si.



KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM
Urejeno delovno okolje in zadovoljni zaposleni so naša stalna skrb. Vsakega 
zaposlenega obravnavamo individualno, mu dajemo priložnost za karierni in 
osebni razvoj, skrbimo za varno delovno okolje in ga spodbujamo k zdravemu 
življenjskemu slogu. Individualni pristop imamo tudi na področju plač in 
nagrajevanja, saj se zavedamo, da je prepoznavanje strokovnosti, inovativnosti 
in posebnih dosežkov zaposlenega bistvenega pomena. Zaposlenega na 
njegovi poti usmerjamo s komuniciranjem, tako neposredno na delovnem 
mestu, na letnem razgovoru, kot tudi z dinamičnim sistemom nagrajevanja
.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV
Pričakujemo aktivno zavzete in kreativne ljudi, ki so zavezani k uresničevanju 
ciljev. Ljudi, ki so profesionalni in strokovni, ki znajo sodelovati in delati v timu, 
spoštujejo sebe, sočloveka in okolje. So pošteni in delujejo pregledno.
Za nas so vedno zanimivi naslednji profili:

   - Strojni tehniki in obdelovalci kovin

 - MIG, MAG in TIG varilci

 - Operaterji na CNC strojih

 - Polirci in brusilci kovin

Med svoje vrste pa vabimo tudi:

   - Delavce v prašni lakirnici (dvoizmensko delo, izkušnje niso potrebne)

   - Upravljalca viličarja (enoizmensko delo)

V kolikor iščete boljšo priložnost in želite postati del naše ekipe, nam 
pošljite vaš življenjepis na: zaposlitev@kig.si.

Na sejmu se bodo predstavila domača 

društva, na stojnicah boste lahko 

nakupovali rokodelske izdelke domače 

in umetnostne obrti ter lokalne 

kmetijske pridelke in izdelke!

sobota, 17. september 2022, med 10. in 16. uro

Vabljeni na  
sejemski dan na Igu!

Ižanski sejem
V SREDIŠČU IGA


