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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 11. november 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: Mojca Rotar

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

Spoštovani bralci in bralke,
pred vami je novembrska 

številka s prilogo Lokalne vo-
litve 2022. Bližajo se namreč 
lokalne volitve, na katerih 
bomo izbrali novega župana, 
člane občinskega sveta in va-
ških svetov. V prilogi vas čaka-
jo uradni seznam kandidatov, 
ki se potegujejo za te funkcije, 
in njihovi volilni oglasi.

Obračun svojega dvajsetle-
tnega županovanja je naredil 
Janez Cimperman v Župano-
vem kotičku. Iz občinske hiše 
poročajo o poteku energetske 
sanacije na javnih stavbah, o 
koncu operacije Na-kolih ter 
o novih oz. prenovljenih otro-
ških igriščih po občini.

Letošnja jesen je z bogato 
bero gob razveselila gobarje, 
naše društvo je tako v oktobru 
pripravilo dve razstavi, eno na 

Golem in drugo na Škofljici.
V Kotičku za mlade učenci 

pišejo o požarni vaji, ki so jo 
izvedli v sodelovanju s PGD 
Ig, pa še o marsičem. Oglasili 
so se tudi otroci iz vrtca, ne 
spreglejte pa tudi vabil na do-
godke za otroke, ki potekajo v 
Knjižnici Ig.

Predstavljamo nov turistič-
ni produkt, ki je plod domače-
ga znanja – kam vodi skrivno-
stna zmajeva tura, preverite v 
rubriki Turizem.

Martinovo je praznik, ki ima 
za Ižance še poseben pomen, 
saj je svetnik zavetnik ižanske 
fare. Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pa 
opozarja, da vožnja in pitje al-
kohola ne sodita skupaj, zato 
po pameti in varno brez alko-
hola na cesto. Da varnost ude-

ležencev v prometu skrbi tudi 
občane, pričata prispevka, ki 
smo ju uvrstili v rubriko Ob-
čanov kotiček.

Oglasili so se iz treh gasil-
skih društev, poročajo o svojih 
dosežkih na regijskem tekmo-
vanju – kar nekaj se jih je uvr-
stilo tudi na državno tekmova-
nje.

Za konec nekaj novic s 
področja zdravega življenja in 
športnih aktivnosti ter vabila 
in križanka.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo Mostiščarja

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za prihodnjo številko Mostiščarja zbiramo do 
četrtka, 1. decembra. Predvideni izid številke je 15. decembra.

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.

Občina Ig 
Sprejemna pisarna

Uradne ure:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure

V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne 
informacije, obrazci vlog in navodila za njiho-
vo izpolnjevanje ter informacije o predpisa-
nih prilogah. 

Telefon: 01/280-23-00
E-pošta: info@obcina-ig.si
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 ŽUPANOV KOTIČEK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Drage občanke in občani!
Konec leta je treba opra-

viti inventuro in ugoto-
viti, ali je bilo uspešno. 

Povedano drugače – ali je bil 
ustvarjen dobiček ali izguba. 
To velja tudi pri vodenju insti-
tucije, kot je občina.

Inventura mojega dvajse-
tletnega vodenja Občine Ig je 
pozitivna, prav tako tudi mo-
jega predhodnika Cirila Podr-
žaja. Tako mislim in to je moja 
ocena, ki so ji temelj številke 
in jo bom zagovarjal tudi po 
izteku tega zadnjega mandata, 
ki se končuje z volitvami 20. 
novembra. Ne glede na to, ko-
liko truda vlagajo nekateri, da 
bi delo, ki je bilo opravljeno v 
tem obdobju, prikazali nega-
tivno. Podatki povedo, da se je 
občinsko premoženje od leta 
1995, ko smo postali samostoj-
na občina, iz dveh milijonov 
evrov povečalo na šestdeset 
milijonov evrov. To so števil-
ke, ki jasno kažejo, kako smo 
se razvijali takrat, v nekem 
drugem obdobju, in zdaj, ko 
sami odločamo o usodi našega 
prelepega Ižanskega.

Veliko smo vlagali v razvoj 
komunalne infrastrukture. 
Zgradili in obnovili veliko ki-
lometrov novih vodovodnih 
sistemov ter kilometre kana-
lizacije za odvajanje fekalne 
in meteorne vode. Gradili 
vodohrane in vrtine, s kateri-
mi zagotavljamo neoporečno 
pitno vodo vsem občanom. V 
pripravi je gradnja dodatnega 
sistema z dvema vrtinama na 
Golem, ki bo zagotavljal doda-
tne količine neoporečne vode, 
kajti zajetje Šumnik v Zapoto-
ku je vse večkrat onesnaženo 
zaradi nepremišljene pozidave 
nad njim. Obnovili kilometre 
cest, tudi državno Iška-Gor-
nji Ig. Vsako gospodinjstvo je 
dobilo možnost priključiti se 
na internet. Veliko sredstev je 
bilo s strani države vloženih v 
rekonstrukcijo državnih cest 
itd.

Gradili in obnavljali smo 
vrtce in šole. Trenutno teče 
energetska sanacija vseh 
starejših šolskih objektov v 
občini, katerih konec del bo 
predvidoma maja prihodnje 
leto. Gradili in obnavljali smo 

objekte, namenjene kulturi 
in športu. Zgradili objekt, v 
katerem domujejo zdravstvo, 
zobozdravstvo, knjižnica, le-
karna, fizioterapija, manjša 
dvorana, ki je namenjena raz-
ličnim vsebinam, in drugi lo-
kali, objekt pa je v celoti last 
občine.

Zelo pomemben projekt za 
razvoj gospodarstva v občini 
je poslovno-obrtna cona, ki že 
odpira nova delovna mesta in 
bo ena najlepše urejenih con 
v regiji, tako pravijo arhitekti.

Končuje se projekt Na- 
kolih, ki bo omogočil hitrej-
ši razvoj na področju turizma 
in gospodarstva ter omogo-
čal dodano vrednost vsem, ki 
bodo znali izkoristiti to pri-
ložnost. Sam projekt bo sez-
nanjal tako slovensko kot tudi 
mednarodno javnost o naravni 
in kulturni dediščini našega 
morosta, ki že tisočletja po-
nuja zatočišče in preživetje 
ljudem.

Poleg vseh teh številnih ra-
zvojnih investicij smo iz pro-
računa nemoteno zagotavljali 
tudi financiranje vseh dejav-
nosti, ki so zakonsko določe-
ne, in tudi tiste, ki jim zakon 
ne zagotavlja financiranja. 
Za vse te dejavnosti (sociala, 
šolstvo, predšolska vzgoja, 
kultura, šport itd.) je bilo v 
vsakem proračunu povpreč-
no namenjeno 80 % sredstev, 
preostalih 20 % proračuna pa 
je ostalo za investicije in dru-
ga financiranja. Da bo bolj ra-
zumljivo (predvsem za tiste, ki 
trdijo, da bi bilo lahko več stor-
jenega), povem, da smo samo 
za doplačilo ekonomske cene 
vrtca staršem iz proračuna v 
teh dvajsetih letih izplačali 
več kot 20 milijonov evrov, v 
letošnjem letu 1,4 milijona 
evrov. Številka je visoka zato, 
ker smo poskrbeli, da so vsi 
naši otroci sprejeti v vrtec, ko 
dopolnijo 11 mesecev, na to pa 
sem zelo ponosen.

Veliko pozornosti smo 
posvečali delovanju gasilskih 
društev ter zagotavljali v pro-
računih dovolj sredstev za nji-
hovo nemoteno delovanje. Vso 
pozornost in finančno podpo-
ro smo namenjali tudi vsem 

drugim društvom v Občini.
Ta zadnji mandat je bil zelo 

naporen, pa ne samo zaradi 
covida, ki je nam povzročal 
veliko težav, ampak tudi zara-
di poskusa lokalne politike, da 
destabilizira politiko vodenja 
občine. Že konec prejšnjega 
mandata, na zadnji seji novem-
bra 2018, je prišlo do poskusa 
preprečitve sprejema projekta 
kolišč in interpretacije biotske 
raznovrstnosti ter umeščanje 
le-tega v načrt razvojnih pro-
gramov občine. Vse je zapisa-
no v zapisniku zadnje seje leta 
2018. Kljub nasprotovanju je 
bil projekt hvala bogu potrjen 
in bo letos predan svojemu 
namenu. Zahvaljujem se vsem 
takratnim svetnicam in sve-
tnikom, ki so razumeli pomen 
projekta Unescove dediščine 
in so glasovali ZA. S posebno 
pozornostjo in spoštovanjem 
bodo povabljeni na odprtje.

V istem slogu se je nada-
ljevalo tudi v tem mandatu. 
Prišlo je do preprečitve rekon-
strukcije Ljubljanske ceste od 
avtobusne postaje do Petro-
la. Vzrok pa naj bi bila talna 
razsvetljava enega od preho-
dov za pešce. Ta odsek držav-
ne ceste bi moral biti končan 
že v lanskem letu, saj sem po-
godbo z ministrstvom za pro-
met podpisal 12. 9. 2018. O tej 
nespametni potezi sem pisal 
že v eni od prejšnjih številk 
glasila Mostiščar. Po zagoto-
vilu pristojnih iz Direkcije za 
ceste bo rekonstrukcija tega 
odseka državne ceste izvede-
na predvidoma v prihodnjem 
letu.

Ko sem nedolgo tega obi-
skal Poljansko dolino in spre-
govoril nekaj besed z enim od 
domačinov v Poljanah, sem 
omenil tudi urejenost držav-
nih cest. Kot iz topa mi je od-
govoril: Če ne bi imeli poslan-
ca Mahniča, bog vedi, kakšne 
bi bile. Veliko je prispeval k 
ureditvi mostov in druge ce-
stne opreme na državni cesti v 
Poljanah in Gorenji vasi, mi je 
zatrdil. Blagor jim! Eni gradijo, 
eni podirajo.

Z grenkim priokusom sem 
zapustil Poljansko dolino kot 
tudi tisto sejo občinskega 

sveta Občine Ig v letošnjem 
marcu, ko se je odločalo o ob-
činskih priznanjih. Res je, da 
imamo pravilnik! Res je, da 
sem vložil predlog dva dneva 
po izteku roka za podelitev 
naslova častni občan. Predla-
gal pa nisem kar nekoga, am-
pak akademika dr. Kajetana 
Gantarja, ki je malo pred tem 
prejel Prešernovo nagrado za 
življenjsko delo. Gospod Gan-
tar je veliko svojega časa pre-
živel na Igu in menim, da je 
bila odločitev o podelitvi nazi-
va častni občan samoumevna. 
Izredno sem bil razočaran ob 
nasprotovanju z izgovorom, da 
sem predlog vložil prepozno. 
Kljub nasprotovanju pa je bil 
predlog o imenovanju sprejet 
in tega sem bil zelo vesel.

Kako hitro mine čas, drage 
občanke, spoštovani občani.

Zahvaljujem se vsem, ki ste 
podpirali program razvoja Ob-
čine Ig. Vem, da so bile tudi na-
pake, in se zanje opravičujem. 
To obdobje je bilo zelo težav-
no, kajti začeli smo skorajda iz 
točke nič. Naslednje obdobje 
bo veliko lažje, saj smo pos-
tali razvita občina, kljub temu 
pa mojega naslednika čaka še 
veliko dela. Želim mu, da bo 
srečno in uspešno.

Hvala tudi vsem svetnicam 
in svetnikom, ki so bili izvolje-
ni v teh mandatih in so z mano 
gradili razvoj občine. Hvala 
tudi mojim sodelavkam in so-
delavcem, ki so z mano 20 let 
krmarili barko Občine Ig skozi 
viharje in neurja. Iskrena hva-
la vsem! Srečno, Občina Ig!

Janez Cimperman,  
župan
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Izvaja se energetska sanacija  
javnih objektov
Občina Ig je v mesecu avgustu 2022 

sklenila javno-zasebno partner-
stvo za izvedbo projekta Pogod-

benega zagotavljanja prihrankov rabe 
energije z namenom energetske sanacije 
javnih objektov v lasti Občine Ig.

Izbrani koncesionar Petrol d.d., Slo-
venska energetska družba, je pogodbena 
dela začel izvajati v septembru. Dela so se 
v mesecu oktobru nadaljevala skladno s 

terminskim planom, po katerem je predvi-
den konec del konec februarja 2023.

Z Ministrstvom za infrastrukturo je Ob-
čina Ig podpisala Pogodbo o sofinancira-
nju operacije za pet javnih objektov, ki se 
celovito obnovijo (Občinska stavba, POŠ 
Golo, POŠ Iška vas, POŠ Tomišelj, Športna 
dvorana Ig.). Skladno s sklenjeno pogodbo 
o sofinanciranju je ocenjena višina celot-
nih stroškov operacije 1.276.236,95 EUR  

(z DDV). Zasebni partner Petrol d.d. bo 
sofinanciral 51 % upravičenih stroškov 
operacije, s sredstvi Evropske kohezijske 
politike pa bo sofinanciranih 49 % upra-
vičenih stroškov operacije v višini do 
605.807,19 EUR, in sicer: 514.936,09 EUR 
iz Kohezijskega sklada (85 %) in 90.871,10 
EUR iz Slovenske udeležbe kohezijske po-
litike (15 %).

Izdelava fasade

Izdelava fasade in strešne kritine
Vrtanje vrtin za geosonde 
(štiri vrtine globine 120 m) Povezava od vrtin do kotlov-

nice

Vrtanje vrtin za geosonde (osem vrtin globine 120 m)

Dela, ki se izvajajo na objektih
Podružnična osnovna šola Golo

Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razde-
lilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih venti-
lov, prezračevanje kuhinje, prenova ogrevalnega sistema tč geo- 
sonda/voda, prenova razsvetljave.

Podružnična osnovna šola Tomišelj
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razde-

lilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih ven-
tilov, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda, prenova 
razsvetljave.

Podružnična osnovna šola Iška vas
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija 

podstrešja in poševne strehe, menjava strešne kritine, prenova 
razdelilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih 
ventilov, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, pre-
nova razsvetljave.
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OŠ Ig – mobilna kotlovnica, ki zagotavlja nemoteno dobavo 
toplote za šolo v času prenove kotlovnice.

POŠ Iška vas – dela v kotlovnici

POŠ Iška vas – vrtanje vrtin za geosonde (tri vrtine globine 120 m)

Športna dvorana Ig – izdelava fasade

Športna dvorana Ig
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelil-

nika ter priprava sanitarne vode, prenova ogrevalnega sistema TČ 
geosonda/voda, prenova razsvetljave.

Naložbo v celovito preno-
vo objektov sofinancirata RS 
in EU iz Kohezijskega sklada, 
in sicer je operacija sofinan-
cirana v okviru Operativnega 
programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020, 
prednostne osi 4 Trajnostna 
raba in proizvodnja energije 
ter pametna omrežja, temat-
skega cilja 4 Podpora prehodu 
na nizkoogljično gospodarstvo 
v vseh sektorjih, prednostne 
naložbe 4.1 Spodbujanje ener-

getske učinkovitosti, pamet-
nega upravljanja z energijo 
in uporabo obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, 
vključno z javnimi stavbami in 
stanovanjskemu sektorju, spe-
cifičnega cilja 4.1.1 Povečanje 
učinkovitosti rabe energije v 
javnem sektorju.

  Špela Likovnik, 
občinska uprava 

Občinska stavba (prenova razdelilnika ter priprava sanitarne 
vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sis-
tema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave ter delna energet-
ska sanacija Osnovne šole Ig, ki ni predmet pogodbe o sofinanci-
ranju operacije s strani Ministrstva za infrastrukturo in je v celoti 
strošek zasebnega partnerja, Petrol d.d., ki vključuje:

prenovo razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, menjavo ter-
mostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema – kotel plin, 
prenova razsvetljave.

Več o EU SKLADIH  
https: //www.eu-skladi.si/

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
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Pridobitve na otroških igriščih  
v Občini Ig

V letu 2022 so bila neka-
tera otroška igrišča v 
Občini Ig deležna ob-

nove oz. novih igral. Povsem 
nova igrala je dobilo igrišče v 
Tomišlju in na Golem, obnovi-
la in dopolnila pa so se igrala 
v Iški vasi, v Vrbljenju in v Za-
gorici na Igu pri blokih. Nova 
igrala so bila narejena tudi pri 
Osnovni šoli na Igu, da se ot-
roci v času podaljšanega biva-
nja lahko igrajo in gibajo.

V prihodnje bo treba nujno 
urediti ograjo na igrišču v Bre-
stu, zagotoviti nova igrala v 

Iški Loki, pri gasilskem domu 
na Igu in drugod.

Kot občani lahko največ 
na otroških in večnamenskih 
igriščih naredimo s tem, da se 
po njih ne vozimo s kolesi oz. 
motorji, da nanje ne vodimo 
psov, da ne odmetavamo sme-
ti ter da po 19. uri pozimi in po 
22. uri poleti ne motimo miru 
v naselju.

  Polona Skledar, 
občinska uprava

Igrišče na Golem Igrala pri POŠ Tomišelj

Igrala pri OŠ Ig

Otroško igrišče na Produ v Iški vasi

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

Operacija Na-kolih pri kraju
Po dobrih treh letih se bliža konec 

operacije Na-kolih, ki bo ne samo 
Igu, ampak tudi širšemu območju 

prinesla pomembno pridobitev – kako- 
vostno predstavitev dediščine kolišč in bi-
otske raznovrstnosti Ljubljanskega barja. 
To bodo lahko obiskovalci najprej 'teore-
tično' spoznali na razstavi, praktično pa ob 
sprehodu po učni poti na barje, ki jih bo 
popeljala v preteklost na čisto pravo ko-
lišče v naravni velikosti. 

Začetki ideje segajo daleč nazaj, bolj 
konkretno pa v čas priprave prostorskega 
reda, ko je bila določena možna lokacija 
gradnje kolišča na barju. Vpis Ižanskih 
kolišč na Unescov seznam dediščine leta 
2011 je dogajanje pospešil in pojavila se 
je možnost pridobitve sredstev za gradnjo 
kolišča, h katerim je bila dodana še tema 
biotske raznovrstnosti, in tako je bila leta 

2019 podpisana pogodba z Ministrstvom 
za kulturo o izvedbi operacije Interpre-
tacija biotske raznovrstnosti in dediščine 
kolišč na Ljubljanskem barju (akronim 
Na-kolih). Glavni partner te operacije je 
Občina Ig, kot partnerja za vsebino pa so-
delujeta Krajinski park Ljubljansko barje 
in ZRC SAZU. Celotna vrednost operacije 
je 2.891.911,27 EUR. 

V letih 2019-21 je bila zgrajena stav-
ba interpretacijskega centra, ki bo gosti-
la razstavo, v stari obnovljeni kašči, ki je 
povezana z njim, pa bo v pritličju deloval 
turistično-informacijski center. Vzpored-
no so vseskozi potekala usklajevanja med 
deležniki, ki so sodelovali pri pripravi 
vsebin. V letih 2021-22 sta bila zgrajena 
koliščarska naselbina z manjšo ojezeritvi-
jo na sotočju Iščice in Želimeljščice ter le-
seni podest, po katerem bo možen dostop 
do nje. Informativne table bodo dodatno 

ozaveščale vse obiskovalce o biotski pe-
strosti. V letošnjem letu bodo vsi objekti 
tudi opremljeni. 

Upravljavec objektov bo sprva Občina 
Ig, v bližnji prihodnosti pa zavod, ustano-
vljen v ta namen, ki bo upravljal tudi ne-
katere druge občinske objekte, mdr. Dom 

kulture Ig. Potekajo izobraževanja, v okvi-
ru katerih bomo usposobili vodnike, da 
bodo obiskovalcem kakovostno interpre-
tirali predstavljane vsebine. Več o delova-
nju pa v prihodnjih številkah Mostiščarja. 

 Maja Zupančič,  
občinska uprava

Operacija Na-kolih je v tabeli prednostnih projektov 
Programa upravljanja območij NATURA 2000 za 
obdobje 2015–2020 izboljšanja stanja ohranjenosti 
vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije 
ohranjanja narave (in kulturne dediščine) navedena v 
sinergiji s projektom PoLJUBA, ki ga vodi JZ Krajinski 
park Ljubljansko barje.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada (ESRR) v okviru 
Operativnega programa Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in 
obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 
2000 in zelenimi infrastrukturami.

Koliščarska naselbina z ojezeritvijo  Natalija Skok

Interpretacijski center    Andrej Lamut

Povezovalna pot    CV koncept

 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO        
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JAVNA OBJAVA
seznamov kandidatov in list 

kandidatov v Občini Ig za lokalne 
volitve 2022

Občinska volilna komisija Občine Ig obvešča volivce Občine Ig,  
da bodo lokalne volitve v nedeljo, 20. novembra 2022, od 7.00 do 19.00.

Volili bomo:
− župana občine po večinskem volilnem sistemu,
− liste kandidatov in kandidatk za občinski svet po proporcionalnem volilnem sistemu,
− člane svetov vaških skupnosti po večinskem volilnem sistemu.

Volivci bomo glasovali na naslednjih voliščih:
1. volišče 011 (0371004): Osnovna šola Ig, Troštova ulica 24 – del Iga
2. volišče 012 (0371005): Gasilski dom Ig, Gasilska ulica 39 – del Iga, naselja Dobravica, Draga, Kremenica, 

Podgozd in Sarsko
3. volišče 013 (0371009): Gasilski dom Kot, Kot 17 – naselji Kot in Staje
4. volišče 014 (0371003): Družbeni objekt Senožetka, Iška Loka bš – naselje Iška Loka
5. volišče 015 (0371002): Gasilski dom Matena, Matena 55 – naselje Matena
6. volišče 016 (0371007): Gasilski dom Golo, Golo 5a – naselja Golo, Rogatec nad Želimljami, Selnik, Suša in 

Visoko
7. volišče 017 (0371006): Gasilski dom Škrilje, Škrilje bš – naselje Škrilje
8. volišče 018 (0371001): Podružnična šola Tomišelj, Tomišelj 30 – naselje Brest
9. volišče 019 (0371011): Podružnična šola Tomišelj, Tomišelj 30 – naselji Tomišelj in Podkraj
10. volišče 020 (0371010): Gasilski dom Vrbljene, Vrbljene 57 – naselji Strahomer in Vrbljene
11. volišče 021 (0371008): Dom krajanov Iška vas, Iška vas 31 – naselja Gornji Ig, Iška in Iška vas
12. volišče 022 (03701012): RTC Zapotok, Zapotok 8c – naselje Zapotok
13. volišče 901: Sejna soba v pritličju Občine Ig, Govekarjeva cesta 6 – predčasno glasovanje
14. volišče 997: soba direktorja občinske uprave, Govekarjeva cesta 6 – volišče namenjeno ugotavljanju volilnega 

izida glasovanja po pošti

Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 16. 11. 2022 in v četrtek, 17. 11. 2022 na volišču 901 – sejna soba v 
pritličju Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig od 7.00 do 19.00.

Vsi volivci boste prejeli osebna vabila za lokalne volitve 2022 na dom.

V kolikor bo potekal drugi krog volitev, bodo volitve za župana potekale v nedeljo, 4. 12. 2022, na vseh zgoraj 
navedenih voliščih.
Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 30. 11. 2022 in v četrtek, 1. 12. 2022 na volišču 901 – sejna soba v 
pritličju Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig od 7.00 do 19.00.
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Občinska volilna komisija objavlja sezname kandidatov in list kandidatov za lokalne 
volitve 2022:

Kandidati za župana Občine Ig

1 ANTON MODIC, roj. 24. 03. 1963
Naslov: Kot 8, Ig
Izobrazba: lesni tehnik
Delo: Samostojni podjetnik
Predlagatelj: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA

2 MIRKO MERZEL, roj. 04. 09. 1971
Naslov: Zagorica 10, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik
Delo: Direktor
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

3 BORIS PIRC, roj. 17. 11. 1966
Naslov: Iška Loka 56, Ig
Izobrazba: Diplomirani ekonomist
Delo: Finančno svetovanje
Predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

4 ZLATKO USENIK, roj. 07. 10. 1971
Naslov: Zapotok 10B, Ig
Izobrazba: Dipl. varstvoslovec
Delo: Višji samostojni policijski inšpektor
Predlagatelj: LISTA ZLATKA USENIKA ZA 
NAPREDEK OBČINE IG

5 MITJA GLAVNIK, roj. 25. 03. 1974
Naslov: Kremenica 20, Ig
Izobrazba: Diplomirani ekonomist
Delo: Direktor
Predlagatelj: KONKRETNO

Seznam list kandidatk in kandidatov za občinski svet Občine Ig

Zaporedne številke list:

Zap. št Znak stranke Ime liste 

1 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

2
LISTA 
ZLATKA USENIKA
ZA NAPREDEK 
OBČINE IG

LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG

3 GIBANJE SVOBODA

4 KONKRETNO

5 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6 SOCIALNI DEMOKRATI

7 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

8 LISTA ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ OBČINE IG

9 ZELENI SLOVENIJE

LISTA 
ZLATKA USENIKA
ZA NAPREDEK 
OBČINE IG
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Številka liste 1:  
Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1 JOŽE VIRANT, roj. 28.10.1959 
Naslov: Golo 2, Ig  
Izobrazba: Komercialni tehnik
Delo: Direktor

2 MARIJA ŽUPEC, roj. 15.08.1958
Naslov: Ig, Ljubljanska cesta 78, Ig
Izobrazba: Poslovni tajnik
Delo: Upokojenka

3 ANTON MODIC, roj. 24.03.1963
Naslov: Kot 8, Ig
Izobrazba: Lesni tehnik
Delo: Samostojni podjetnik

4 JOŽICA DROBNIČ, roj. 11.02.1965
Naslov: Brest 48A, Ig
Izobrazba: Administrativni tehnik
Delo: Socialna oskrbovalka

5 BOJAN JANEŽIČ, roj. 01.07.1977
Naslov: Ig, Banija 89, Ig
Izobrazba: Dipl. inženir elektrotehnike
Delo: Sistemski inženir za elektro naprave

6 TJAŠA KONJAR, roj. 26.11.1989
Naslov: Ig, Govekarjeva cesta 37, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. pravnik
Delo: Pravnik

7 ANDREJ ŽNIDARŠIČ, roj. 20.04.1977
Naslov: Iška Loka 40, Ig
Izobrazba: Avtomehanik
Delo: Vodja avtomehanične delavnice

8 GREGOR BOLHA, roj. 29.12.1991
Naslov:  Kalinova ulica 2, Ig
Izobrazba: Dipl. zdravstvenik
Delo: Produktivni vodja

9 SIMONCA STRAŽIŠAR ZUPANČIČ, 
roj. 25.07.1972
Naslov: Matena 25A, Ig
Izobrazba: Zdravstveni tehnik
Delo: Ambulantno delo

10 TONE STRELEC, roj. 12.01.1958
Naslov: Čolnarska ulica 31, Ig
Izobrazba: Ključavničar
Delo: Samostojni podjetnik

11 NEVENKA MARIJA KOVAČ, roj. 02.10.1951
Naslov: Kalinova ulica 35, Ig
Izobrazba: Dipl. ekonomistka
Delo: Upokojenka

12 TJAŠA KODBA, roj. 16.05.1990
Naslov: Tomišelj 70, Ig
Izobrazba: Dipl. inženir radiološke tehnologije
Delo: Inženir radiologije

13 ANTON MAČEK, roj. 17.06.1970
Naslov: Iška vas 40A, Ig
Izobrazba: Oblikovalec kovin
Delo: Samostojni podjetnik

14 KLEMEN GLAVAN, roj. 11.11.1983
Naslov: Vrbljene 53A, Ig
Izobrazba: Elektrikar energetik
Delo: Samostojni podjetnik

Številka liste: 3
Ime liste: GIBANJE SVOBODA

1 ZUHRA JOVANOVIČ, roj. 28.11.1975
Naslov: Škrilje 63E, Ig
Izobrazba: Gimnazijska maturantka
Delo: Direktorica podjetja

2 MAG. ALEŠ TOLAR, roj. 27.08.1976
Naslov: Visoko 112, Ig
Izobrazba: Mag. mednarodne ekonomije
Delo: v. d. direktorja

3 LILIJANA MAVEC, roj. 20.10.1971
Naslov: Golo 21A, Ig
Izobrazba: Živilski tehnik
Delo: Slaščičarka

4 LADO ROT, roj. 09.01.1978
Naslov: Iška 16C, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. soc. delavec
Delo: Direktor zavoda

5 SIMONA CILENŠEK, roj. 01.10.1977
Naslov: Strahomer 15, Ig
Izobrazba: Dipl. inž. agronomije
Delo: Vodja pravne pisarne, učiteljica joge

6 MARTIN LUNDER, roj. 31.03.1982
Naslov: Škrilje 64A, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. ekonomist
Delo: Marketingar in glasbenik

7 KATJA ERJAVEC, roj. 06.04.1986
Naslov: Golo 20, Ig
Izobrazba: Gimnazijska maturantka
Delo: Komercialistka

8 ROK JAKIČ, roj. 20.05.1988
Naslov: Golo 21C, Ig
Izobrazba: Tehnolog poštnega prometa
Delo: Koordinator projektnih aktivnosti

9 DEZIRE KOS PREMK, roj. 05.05.1976
Naslov: Zapotok 163A, Ig
Izobrazba: Diplomirana zgodovinarka
Delo: Terapevtska svetovalka

10 MATJAŽ PONIKVAR, roj. 17.04.1981
Naslov: Golo 20, Ig
Izobrazba: Avtomehanik
Delo: Modelator poliestrskih izdelkov

Številka liste: 2
Ime liste: LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG

1 MIRA ŽAGAR, roj. 01.05.1973
Naslov: Banija 5, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. ekonomistka
Delo: Koordinator v službi za investicije

2 JOŽE CIBER, roj. 22.11.1972
Naslov: Zapotok 10, Ig
Izobrazba: Lesarski tehnik
Delo: Direktor podjetja

3 MOJCA (MARIJA) KUČIČ, roj. 28.07.1965
Naslov: Iška 144, Ig
Izobrazba: Upravni tehnik
Delo: Tajnica

4 ZDRAVKO GRMEK, roj. 16.12.1968
Naslov: Iška vas 4A, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Vodja varilne šole

5 PETRA STEPAN, roj. 02.05.1983
Naslov: Podkraj 132, Ig
Izobrazba: Gimnazijski maturant
Delo: Varuhinja – institucionalno varstvo

6 GREGOR ŽAGAR, Roj. 18.05.1976
Naslov: Vodomčeva ulica 3, Ig
Izobrazba: Prometni tehnik
Delo: Pravosodni policist, operativni vodja

7 DARJA REŽEK, roj. 29.07.1978
Naslov: Škrilje 4B, Ig
Izobrazba: Upravni tehnik
Delo: Poslovna sekretarka

8 DEJAN VUJIĆ, roj. 09.10.1985
Naslov: Zagorica 5, Ig
Izobrazba: Trgovec
Delo: Pismonoša, trener

9 ANITA POZNIK, roj 21.03.1978
Naslov: Visoko 8, Ig
Izobrazba: Trgovka
Delo: Prodajalka, komercialistka

10 MARKO BABNIK, roj. 08.11.1974
Naslov: Golo 50B, Ig
Izobrazba: Komercialist
Delo: Podjetnik

11 SAŠA EINSIEDLER, roj. 15.07.1967
Naslov: Golo 93E, Ig
Izobrazba: Družboslovni tehnik
Delo: Direktorica

12 GAŠPER KENIG, roj. 02.03.1976  
Naslov: Tomišelj 42J, Ig
Izobrazba: Elektroenergetik
Delo: Direktor

13 JANEZ RUPERT, roj. 15.09.1975
Naslov: Iška vas 102A, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik
Delo: Direktor

14 ZLATKO USENIK, roj. 07.10.1971
Naslov: Zapotok 10B, Ig
Izobrazba: Diplomirani varstvoslovec
Delo: Višji samostojni policijski inšpektor

LISTA 
ZLATKA USENIKA
ZA NAPREDEK 
OBČINE IG
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Številka liste: 4
Ime liste: KONKRETNO

1 MITJA GLAVNIK, roj. 25.03.1974
Naslov: Kremenica 20, Ig
Izobrazba: Dipl. ekonomist
Delo: Direktor

2 ANKA GRMEK, roj. 25.05.1996
Naslov: Iška vas 104, Ig
Izobrazba: Dipl. kulturologinja
Delo: Projektni vodja

3 JAN BOLHA, roj. 23.06.1997
Naslov: Ljubljanska cesta 39, Ig
Izobrazba: Dipl. poslovni pravnik
Delo: Pomočnik vodje sektorja parkirišča

4 KARMEN CIBER, roj. 30.06.1996
Naslov: Matena 21, Ig
Izobrazba: Dipl. pravnica
Delo: Pravna svetovalka

5 JAN JOŠT, roj. 11.02.1976
Naslov: Dobravica 43, Ig
Izobrazba: Zlatarski mojster
Delo: Zlatar

6 KARIN REPAR, roj. 22.04.2000
Naslov: Ig, Hrenova ulica 33, Ig
Izobrazba: Osnovna šola
Delo: Zavarovalna finančna svetovalka

7 JAN REPAR, roj. 25.01.1996
Naslov: Ig, Hrenova ulica 33, Ig
Izobrazba: Strojni inženir
Delo: Zavarovalno/finančni svetovalec

Številka liste: 5
Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

1 MIRKO MERZEL, roj. 04.09.1971
Naslov: Zagorica 10, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik
Delo: Direktor

2 ALENKA JERAJ, roj. 23.02.1973
Naslov: Na Pungart 11, Ig
Izobrazba: Gimnazijska maturantka
Delo: Poslanka Državnega zbora RS

3 SIMON KRAJZEL, roj. 20.03.1975
Naslov: Tomišelj 81, Ig
Izobrazba: Inženir telekomunikacij
Delo: Tehnični direktor

4 SIMONA PURKAT, roj. 16.01.1998
Naslov: Strahomer 39, Ig
Izobrazba: Vzgojiteljica predšolskih otrok
Delo: Predstavnica za odnose z javnostmi

5 ŽIGA DRNOVŠEK, roj. 08.01.1993
Naslov: Rakovniška ulica 12, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Vodja projekta

6 DARJA MODIC, roj. 04.10.1962
Naslov: Vrbljene 44, Ig
Izobrazba: Administrativni tehnik
Delo: Sodni zapisnikar

7 MATEJ VIRANT, roj. 06.11.1995
Naslov: Dobravica 4, Ig
Izobrazba: Dipl. inženir kmetijstva in živinoreje
Delo: Terenski komercialist

8 ANA ČERNIČ, roj. 15.06.1993
Naslov: Matena 8, Ig
Izobrazba: Gimnazijski maturant
Delo: Administrator

9 JAN MODIC, roj. 06.10.1994
Naslov: Matena 1A, Ig
Izobrazba: Kmetijsko podjetniški tehnik
Delo: Kmetovanje

10 ANA PODRŽAJ, roj. 20.01.1951
Naslov: Banija 28, Ig
Izobrazba: Administrativni tehnik
Delo: Upokojenka

11 KLEMEN CIBER, roj. 27.10.1981
Naslov: Iška Loka 30, Ig
Izobrazba: Frizer
Delo: Frizer

12 MINKA (MARIJA) JENKO, roj. 10.04.1949
Naslov: Zabrv 102, Ig
Izobrazba: Ekonomistka
Delo: Upokojenka

13 ALEŠ TANCEK, roj. 31.05.1986
Naslov: Vrbljene 20, Ig
Izobrazba: Inženir agronomije
Delo: Agronom

14 ALEŠ PAVLIČ, roj. 08.11.1976
Naslov: Brest 32, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik elektronik
Delo: Direktor

Številka liste: 6
Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI

1 BORIS PIRC, roj. 17.11.1966
Naslov: Iška Loka 56, Ig
Izobrazba: Diplomiran ekonomist
Delo: Finančno svetovanje

2 ZVEZDANA MLAKAR KLEMENC,  
roj. 05.05.1958
Naslov: Suša 25, 1291 Škofljica
Izobrazba: Diplomirana igralka
Delo: Igralka

3 RADO LOVŠIN, roj. 06.08.1968
Naslov: Ponirkova ulica 30, Ig
Izobrazba: Računalniški tehnik
Delo: IT Projektni vodja

4 NILVESA FAJIĆ BERGINC, roj. 02.04.1982
Naslov: Tomišelj 34C, Ig
Izobrazba: Klinični psiholog specialist
Delo: Klinična psihologija z otroki, mladostniki in 
starši

5 MOMIR MAKSIMOVIĆ, roj. 23.01.1951
Naslov: Golo 18B, Ig
Izobrazba: Komercialni tehnik
Delo: Upokojenec

6 TAJA KONTLER, roj. 13.08.1988
Naslov: Tomišelj 103, Ig
Izobrazba: Diplomirana medicinska sestra
Delo: Dipl. medicinska sestra s spec. znanji

7 ALEŠ CIBER, roj. 25.06.1981
Naslov:Podkraj 34, Ig
Izobrazba: Inženir telekomunikacij
Delo: Vodja tima – specialist

8 ALOJZIJA ZGONEC REMŠKAR,  
roj. 12.06.1956
Naslov: Golo 40, Ig
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Delo: Upokojenka

9 ROK LESJAK, roj. 06.02.1973
Naslov: Škrilje 117, Ig
Izobrazba: Strokovni delavec v športu
Delo: Kondicijski trener, vodja vzdrževanja

10 PATRICIA PIRC, roj. 13.02.1993
Naslov: Iška Loka 56, Ig
Izobrazba: Mag. poslovnih ved
Delo: Zavarovalni posrednik
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Številka liste: 9
Ime liste: ZELENI SLOVENIJE

1 BLAŽ GRM, roj. 04.07.1996
Naslov: Visoko 66, Ig
Izobrazba: Osnovna šola
Delo: Vzdrževalec

Številka liste: 7
Ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

1 DR. JURIJ PODRŽAJ, roj. 23.04.1978
Naslov: Govekarjeva cesta 29, Ig
Izobrazba: Dr. znanosti
Delo: Vodja razvojnih projektov

2 ANDREJA SMOLE, roj. 28.03.1988
Naslov: Kremenica 1B, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. prof. geografije in 
pedagogike
Delo: Strokovni sodelavec

3 JERNEJ SMOLE, roj. 23.05.1984
Naslov: Kremenica 1B, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. biotehnolog
Delo: Tehnolog bioprocesov

Številka liste: 8
Ime liste: LISTA ZA URAVNOTEŽEN RAZVOJ OBČINE IG

1 SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK,  
roj. 19.01.1972
Naslov: Tomišelj 85, Ig
Izobrazba: Dipl. ekonomistka
Delo: Samostojna podjetnica

2 UROŠ KRESE, roj. 16.12.1975
Naslov: Tomišelj 65, Ig
Izobrazba: Diplomirani ekonomist
Delo: Direktor

3 MAJA BEZLAJ, roj. 15.05.1985
Naslov: Tomišelj 7, Ig
Izobrazba: Diplomantka upravnih ved
Delo: Finančnica

4 MATJAŽ JANKOVIČ, roj. 28.06.1973
Naslov: Tomišelj 32, Ig
Izobrazba: Inženir multimedije
Delo: TV montažer

5 ŠPELA PALČAR, roj. 07.08.1989
Naslov: Tomišelj 42E, Ig
Izobrazba: Inženir živilstva in prehrane
Delo: Knjigovodja

6 BOJAN KRAŠEVEC, roj. 09.09.1966
Naslov: Tomišelj 1, Ig
Izobrazba: Inženir telekomunikacij
Delo: Koordinator

7 MARIJA LIVK, roj. 19.02.1961
Naslov: Tomišelj 36B, Ig
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Delo: Upokojenka

8 JURE MAVEC, roj. 01.09.1984
Naslov: Tomišelj 70, Ig
Izobrazba: Lesarski tehnik
Delo: Poklicni voznik

9 SAŠA ŠENK, roj. 05.02.1971
Naslov: Podkraj 15, Ig
Izobrazba: Konfekcionar
Delo: Organizacijska vodja

10 VILJEM MODIC, roj. 28.02.1976
Naslov: Podkraj 19, Ig
Izobrazba: Mizar
Delo: Samostojni podjetnik

11 ANJA SMOLNIKAR, roj. 16.06.1982
Naslov: Tomišelj 40A, Ig
Izobrazba: Dipl. ekonomistka
Delo: Pomočnica direktorice zasebnega vrtca

12 LUKA ZAVODNIK, roj. 21.05.1997
Naslov: Tomišelj 85, Ig
Izobrazba: Diplomant marketinga
Delo: Samostojni podjetnik

13 STANKO NOVAK, roj. 03.02.1965
Naslov: Tomišelj 91, Ig
Izobrazba: RTV mehanik
Delo: Vodja projektov

14 EVA URŠIČ; roj. 11.09.2001
Naslov: Tomišelj 77, Ig
Izobrazba: Zobotehnica
Delo: Študentka

Kandidature za vaške svete

SVET VAŠKE SKUPNOSTI DOBRAVICA (volijo se 3 člani)

1 MARKO ROŽIČ; roj. 22.01.1947
Naslov: Dobravica 38, Ig
Izobrazba: Grafik
Delo: Upokojenec
Predlagatelj: MARKO ROŽIČ in skupina volivcev

2 SABINA PRISLAN, roj. 20.03.1971
Naslov: Dobravica 44, Ig
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Delo: Gospodinja
Predlagatelj: MARKO ROŽIČ in skupina volivcev

3 MATEJ VIRANT, roj. 06.11.1995
Naslov: Dobravica 4, Ig
Izobrazba: Dipl. ing. kmetijstva in živinoreje
Delo: Terenski komercialist 
Predlagatelj: MARKO ROŽIČ in skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI DRAGA (volijo se 3 člani)

1 LUKA MAVEC, roj. 01.06.1990
Naslov: Draga 35, Ig
Izobrazba: Gimnazijski maturant
Delo: Vodja oddelka
Predlagatelj: FRANC ERJAVEC in skupina 
volivcev

2 RUŽICA ERJAVEC, roj. 11.08.1966
Naslov: Draga 25, Ig
Izobrazba: Trgovec
Delo: Poslovodja
Predlagatelj: FRANC ERJAVEC in skupina 
volivcev

3 ZLATKO BAN, roj. 07.08.1982
Naslov: Draga 21, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik energetik
Delo: Sistemski administrator
Predlagatelj: FRANC ERJAVEC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

SVET VAŠKE SKUPNOSTI GORNJI IG (volijo se 3 člani)

1 BRANKO KVARTUH, roj. 25.09.1969
Naslov: Gornji Ig 6, Ig
Izobrazba: Lesni tehnik
Delo: Administrativni delavec
Predlagatelj: SLAVKO BRANCELJ in skupina 
volivcev

2 ANA BRANCELJ, roj. 20.03.1971
Naslov: Gornji Ig 3, Ig
Izobrazba: Upravni tehnik
Delo: Strokovna sodelavka za založniško 
dejavnost
Predlagatelj: SLAVKO BRANCELJ in skupina 
volivcev

3 ZVONKO DOLES, roj. 29.01.1970
Naslov: Gornji Ig 8, Ig
Izobrazba: Dipl. inženir
Delo: Računovodstvo z davčnim svetovanjem
Predlagatelj: SLAVKO BRANCELJ in skupina 
volivcev
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SVET VAŠKE SKUPNOSTI GOLO – SELNIK (volijo se 4 člani)

1 FLORIJAN ZUPAN, roj. 19.03.1969
Naslov: Golo 21D, Ig
Izobrazba: Informatik
Delo: Kontrola in nadzor kakovosti
Predlagatelj: JANEZ ŠKARJA in skupina volivcev

2 AJDA CIZEJ, roj. 04.04.1997
Naslov: Golo 117, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. pravnica
Delo: Pravnica
Predlagatelj: JANEZ ŠKARJA in skupina volivcev

3 JANEZ CIBER, roj. 22.04.1965
Naslov: Golo 31, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Konstrukter
Predlagatelj: JANEZ ŠKARJA in skupina volivcev

4 MARINKA ALBREHT, roj. 15.05.1953
Naslov: Golo 134, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. ing. arhitekture
Delo: Upokojenka

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IŠKA (volijo se 3 člani)

1 ANTON ŠUŠTERŠIČ, roj. 07.12.1959
Naslov: Iška 14, Ig
Izobrazba: Avtomehanik
Delo: Upokojenec
Predlagatelj: VID BRATOVŽ in skupina volivcev

2 MATEJA TAVŽELJ, roj. 16.10.1984
Naslov: Iška 5, Ig
Izobrazba: Gradbeni tehnik
Delo: Osebni asistent
Predlagatelj: VID BRATOVŽ in skupina volivcev

3 JANEZ JANEŽIČ, roj. 19.09.1969
Naslov: Iška 8, Ig
Izobrazba: Intervencijski delavec
Delo: Intervencijski delavec
Predlagatelj: VID BRATOVŽ in skupina volivcev

4 MOJCA (MARIJA) KUČIČ, roj. 28.07.1965
Naslov: Iška 144, Ig
Izobrazba: Upravni tehnik
Delo: Poslovni sekretar
Predlagatelj: MARIJA (MOJCA) KUČIČ in skupina 
volivcev

5 DOMEN SEMOLIČ, roj. 22.01.1985
Naslov:  Iška 107, Ig
Izobrazba: Računalniški tehnik
Delo: Serviser računalniške opreme
Predlagatelj: MARIJA (MOJCA) KUČIČ in skupina 
volivcev

6 EVA INKRET, roj. 13.01.1962
Naslov: Iška 176, Ig
Izobrazba: Administrativni tehnik
Delo: Upokojenka
Predlagatelj: MARIJA (MOJCA) KUČIČ in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IŠKA LOKA (volijo se 4 člani)

1 KLEMEN CIBER, roj. 27.10.1981
Naslov: Iška Loka 30, Ig
Izobrazba: Frizer
Delo: Frizer
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2 ANDREJ ŽNIDARŠIČ, roj. 20.04.1977
Naslov: Iška Loka 40, Ig
Izobrazba: Avtomehanik
Delo: Vodja delavnice
Predlagatelj: ANDREJ ŽNIDARŠIČ in skupina 
volivcev

3 PETRA JAPELJ, roj. 06.10.1981
Naslov: Iška Loka 1F, Ig
Izobrazba: Dipl. ing. lab. biomed.
Delo: Dipl. ing. lab. biomedicine
Predlagatelj: ANDREJ ŽNIDARŠIČ in skupina 
volivcev

4 PRIMOŽ PINTARIČ, roj. 11.01.1974
Naslov: Iška Loka 47A, Ig
Izobrazba: Prof. športne vzgoje
Delo: Učitelj športa
Predlagatelj: ANDREJ ŽNIDARŠIČ in skupina 
volivcev

5 VLASTA KOLAR, roj. 14.06.1978
Naslov: Iška Loka 1, Ig
Izobrazba: Dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok
Delo: Vzgojiteljica
Predlagatelj: ANDREJ ŽNIDARŠIČ in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IŠKA VAS (volijo se 4 člani)

1 MILENA HVALIČ ARHAR, roj. 02.03.1967
Naslov: Iška vas 108, Ig
Izobrazba: Ing. varstva pri delu in požarne 
varnosti
Delo: Zdravstveni tehnik s kompetencami
Predlagatelj: JANEZ ŠTEMBAL in skupina 
volivcev

2 FRANCI GRIMŠIČ, roj. 25.07.1958
Naslov: Iška vas 86, Ig
Izobrazba: Elektro inženir
Delo: Upokojenec
Predlagatelj: JANEZ ŠTEMBAL in skupina 
volivcev

3 ERIKA MARIJA JANŽELJ, roj. 23.03.1969
Naslov: Iška vas 22, Ig
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Delo: Tajnica
Predlagatelj: JANEZ ŠTEMBAL in skupina 
volivcev

4 JANEZ RUPERT, roj. 16.02.1948
Naslov: Iška vas 26A, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik
Delo: Upokojenec
Predlagatelj: JANEZ ŠTEMBAL in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI KOT (volijo se 3 člani)

1 ALEKSANDER JURCA, roj. 27.06.1989
Naslov: Kot 8, Ig
Izobrazba: Logistični tehnik
Delo: Informatik
Predlagatelj: NATALIJA MODIC in skupina 
volivcev

2 ANDREJA PLATNAR, roj. 08.02.1991
Naslov: Kot 12A, Ig
Izobrazba: Diplomirani delovni terapevt
Delo: Delovni terapevt
Predlagatelj: NATALIJA MODIC in skupina 
volivcev

3 GAŠPER RAZTRESEN, roj. 05.07.1994
Naslov: Kot 5, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Vodja proizvodnje
Predlagatelj: NATALIJA MODIC in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI KREMENICA (volijo se 3 člani)

1 ANDREJ ZGONC, roj. 23.05.1986
Naslov: Kremenica 11, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. inž. elektrotehnike
Delo: Projektant
Predlagatelj: MITJA GLAVNIK in skupina volivcev

2 NASTJA JAKIČ, roj. 07.05.1988
Naslov: Kremenica 4A, Ig
Izobrazba: Dipl. med. sestra
Delo: Dipl. medicinska sestra
Predlagatelj: MITJA GLAVNIK in skupina volivcev

3 JERNEJ SMOLE, roj. 23.05.1984
Naslov: Kremenica 1B, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. biotehnolog
Delo: Tehnolog bioprocesov
Predlagatelj: MITJA GLAVNIK in skupina volivcev
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SVET VAŠKE SKUPNOSTI PODGOZD (volijo se 3 člani)

1 ROK ŠKRABA, roj. 12.10.1980
Naslov: Podgozd 59, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. inženir lesarstva
Delo: Prodajalec rezervnih delov gradbene 
mehanizacije
Predlagatelj: NEJC KOŠNIK in skupina volivcev

2 NINA SMOLE, roj. 20.05.1989
Naslov: Podgozd 49, Ig
Izobrazba: Diplomant upravni ved
Delo: Sodelavec za svetovanje trgovcem
Predlagatelj: NEJC KOŠNIK in skupina volivcev

3 ANTON STAMOL, roj. 27.10.1962
Naslov: Podgozd 45, Ig
Izobrazba: Poklicni gasilec
Delo: Upokojenec
Predlagatelj: NEJC KOŠNIK in skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI PODKRAJ (volijo se 3 člani)

1 ALEŠ CIBER, roj. 25.06.1981
Naslov: Podkraj 34, Ig
Izobrazba: Inženir telekomunikacij
Delo: Vodja tima
Predlagatelj: DARJA PERME in skupina volivcev

2 SIMONA KAVČNIK, roj. 28.12.1973
Naslov: Podkraj 34, Ig
Izobrazba: Upravni tehnik
Delo: Upravni referent za zdravstveno 
zavarovanje
Predlagatelj: DARJA PERME in skupina volivcev

3 ANDREJ MODIC KERN, roj. 16.06.1980
Naslov: Podkraj 82, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: CNC operater
Predlagatelj: DARJA PERME in skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI SARSKO (volijo se 3 člani)

1 MIROSLAV VALJAVEC, roj. 24.03.1975
Naslov: Sarsko 5H, Ig
Izobrazba: Dipl. inženir elektrotehnike
Delo: Inženir za omrežja
Predlagatelj: TATJANA ORHINI VALJAVEC in 
skupina volivcev

2 MARIJA ROTAR, roj. 20.08.1974
Naslov: Sarsko 5E, Ig
Izobrazba: Diplomiran organizator
Delo: Change management
Predlagatelj: TATJANA ORHINI VALJAVEC in 
skupina volivcev

3 MARKO MALAVAŠIČ, roj. 05.04.1974
Naslov: Sarsko 20, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Programer – operater CNC
Predlagatelj: TATJANA ORHINI VALJAVEC in 
skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI STAJE (volijo se 3 člani)

1 MAG. FRANC LENARČIČ, roj. 11.04.1974
Naslov: Staje 6, Ig
Izobrazba: Magister podjetništva
Delo: Sekretar na ministrstvu
Predlagatelj: Mag. FRANC LENARČIČ in skupina 
volivcev

2 JOŽICA ROVŠEK, roj. 28.03.1954
Naslov: Staje 10, Ig
Izobrazba: Univ. dipl. ekonomist
Delo: Upokojenka
Predlagatelj: Mag. FRANC LENARČIČ in skupina 
volivcev

3 MARTIN JANEŽIČ, roj. 10.07.1990
Naslov: Staje 3A, Ig
Izobrazba: Elektrotehnik elektronik
Delo: Vzdrževalec
Predlagatelj: Mag. FRANC LENARČIČ in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI SUŠA (volijo se 3 člani)

1 JOŽE PEČAR, roj. 11.04.1978
Naslov: Suša 1, Ig
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Delo: Ekonom
Predlagatelj: JOŽE PEČAR in skupina volivcev

2 MATEJA ŠTEBLJAJ, roj. 21.06.1979
Naslov: Suša 12, Ig
Izobrazba: Gostinski tehnik
Delo: Slaščičar
Predlagatelj: JOŽE PEČAR in skupina volivcev

3 JOŽEF KRNC, roj. 02.03.1969
Naslov: Suša 6, Ig
Izobrazba: Trgovski poslovodja
Delo: Poslovodja
Predlagatelj: JOŽE PEČAR in skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI ŠKRILJE (volijo se 3 člani)

1 TINA ZORENČ, roj. 19.11.1990
Naslov: Škrilje 106, Ig
Izobrazba: Mag. ing. geod. in geoinf.
Delo: Pooblaščena geodetinja
Predlagatelj: MARINA PLANTAN in skupina 
volivcev

2 ALEŠ FRANJKO, roj. 17.11.1972
Naslov: Škrilje 116, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Varnostni oficir in poslovno svetovanje
Predlagatelj: MARINA PLANTAN in skupina 
volivcev

3 MAJA GLINŠEK, roj. 23.05.1979
Naslov: Škrilje 32, Ig
Izobrazba: Dipl. ekonomist
Delo: Prodaja promocijskega darilnega programa
Predlagatelj: MARINA PLANTAN in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI MATENA (volijo se 4 člani)

1 ANA ČERNIČ, roj. 15.06.1993
Naslov: Matena 8, Ig
Izobrazba: Gimnazijska maturantka
Delo: Administrator
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

2 JAN MODIC, roj. 06.10.1994
Naslov: Matena 1A, Ig
Izobrazba: Kmetijsko podjetniški tehnik
Delo: Kmetovanje
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

3 DRAGICA LUPŠE STRLE, roj. 30.10.1954
Naslov: Matena 78, Ig
Izobrazba: Trgovka
Delo: Upokojenka
Predlagatelj: DRAGICA LUPŠE STRLE in skupina 
volivcev

4 ANDRAŽ RUPERT, roj. 15.09.2000
Naslov: Matena 35, Ig
Izobrazba: Elektroenergetik
Delo: Študent
Predlagatelj: DRAGICA LUPŠE STRLE in skupina 
volivcev

5 TEA VIDIC, roj. 03.11.1985
Naslov: Matena 31, Ig
Izobrazba: Diplomirani ekonomist
Delo: Referentka za študijske zadeve
Predlagatelj: DRAGICA LUPŠE STRLE in skupina 
volivcev

6 JURE KUMŠE, roj. 15.03.1990
Naslov: Matena 2, Ig
Izobrazba: Dipl. ing. živilstva in prehrane
Delo: Kontrolor kakovosti
Predlagatelj: DRAGICA LUPŠE STRLE in skupina 
volivcev
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SVET VAŠKE SKUPNOSTI TOMIŠELJ (volijo se 4 člani)

1 BOJAN KRAŠEVEC, roj. 09.09.1966
Naslov: Tomišelj 1, Ig
Izobrazba: Inženir telekomunikacij
Delo: Koordinator
Predlagatelj: SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK in 
skupina volivcev

2 MARIJA LIVK, roj. 19.02.1961
Naslov: Tomišelj 36B, Ig
Izobrazba: Ekonomski tehnik
Delo: Upokojenka
Predlagatelj: SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK in 
skupina volivcev

3 MATJAŽ JANKOVIČ, roj. 28.06.1973
Naslov: Tomišelj 32, Ig
Izobrazba: Inženir multimedije
Delo: TV montažer
Predlagatelj: SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK in 
skupina volivcev

4 MAJA BEZLAJ, roj. 15.05.1985
Naslov: Tomišelj 7, Ig
Izobrazba: Diplomantka upravnih ved
Delo: Finančnica
Predlagatelj: SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK in 
skupina volivcev

5 SIMON KRAJZEL, roj. 20.03.1975
Naslov: Tomišelj 81, Ig
Izobrazba: Inženir telekomunikacij
Delo: Tehnični direktor
Predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

SVET VAŠKE SKUPNOSTI VISOKO – ROGATEC (volijo se 4 člani)

1 DR. MOHOR DEMŠAR, roj. 07.11.1967
Naslov: Visoko 103, Ig
Izobrazba: Doktor znanosti
Delo: Učitelj
Predlagatelj: MOHOR DEMŠAR in skupina 
volivcev

2 ANDREJA PLIBERŠEK, roj. 15.04.1971
Naslov: Visoko 4, Ig
Izobrazba: Dipl. Wald. pedagog
Delo: Učiteljica
Predlagatelj: MOHOR DEMŠAR in skupina 
volivcev

3 DR. DAVORIN PERŠIČ, roj. 24.07.1977
Naslov: Visoko 102, Ig
Izobrazba: Doktor filozofije
Delo: Ravnatelj
Predlagatelj: MOHOR DEMŠAR in skupina 
volivcev

4 KATARINA ŠETINC, roj. 14.08.1974
Naslov: Visoko 88, Ig
Izobrazba: Prof. fil. in prim. književnosti
Delo: Učiteljica
Predlagatelj: MOHOR DEMŠAR in skupina 
volivcev

5 IGOR HOLY, roj. 23.08.1957
Naslov: Visoko 15H, Ig
Izobrazba: Strojni tehnik
Delo: Upokojenec
Predlagatelj: NIKA MARN LENARČIČ in skupina 
volivcev

6 BARBARA JULIJANA POZNIK, roj. 23.11.1969
Naslov: Visoko 53, Ig
Izobrazba: Komercialni tehnik
Delo: Brezposelna
Predlagatelj: NIKA MARN LENARČIČ in skupina 
volivcev

7 MATEJ KALIŠČAR, roj. 25.08.1974
Naslov: Visoko 3, Ig
Izobrazba: Osnovna šola
Delo: Samozaposlen
Predlagatelj: NIKA MARN LENARČIČ in skupina 
volivcev

8 LUCIJA KODRCA, roj. 24.09.1975
Naslov: Visoko 29, Ig
Izobrazba: Prof. defektologije
Delo: Učiteljica posebnega programa
Predlagatelj: NIKA MARN LENARČIČ in skupina 
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI ZAPOTOK (volijo se 4 člani)

1 JOŽE CIBER, roj. 22.11.1972
Naslov: Zapotok 10, Ig
Izobrazba: Lesarski tehnik
Delo: Direktor podjetja
Predlagatelj: ZLATKO USENIK in skupina volivcev

2 ISABELA KOVAČIČ, roj. 28.09.1988
Naslov: Zapotok 79, Ig
Izobrazba: Mag. tržnega komuniciranja
Delo: Vodja projektov
Predlagatelj: ZLATKO USENIK in skupina volivcev

3 VID DIMNIK, roj. 10.09.1998
Naslov: Zapotok 125, Ig
Izobrazba: Gastronom – hotelir
Delo: Kuhar
Predlagatelj: ZLATKO USENIK in skupina volivcev

4 ŠPELA BRLOŽNIK, roj. 12.05.1982
Naslov: Zapotok 40H, Ig
Izobrazba: Dipl. pedagoginja andragoginja
Delo: Komercialistka
Predlagatelj: ZLATKO USENIK in skupina volivcev

Kandidati za svete vaških skupnosti, ki bodo prejeli največ glasov bodo izvoljeni za predsednike svetov vaških skupnosti. Volivec lahko 
glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor članov se voli v posameznem vaškem svetu.

Občinska volilna komisija obvešča, da se volitve v svete vaške skupnosti Brest, Ig, Strahomer in Vrbljene ne bodo izvedle, ker ni bilo vloženih 
kandidatur oz. ker ni bilo zadostnega števila kandidatur.

Igor Kovačič l. r.
Predsednik ObVK
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Spoštovane občanke in spoštovani občani,

ko sem razmišljal, kaj lahko kot župan doprinesem občini sem ugo-
tovil, da so to predvsem moje  podjetniške izkušnje, katere sem v 
moji delovni dobi pridobival kot menedžer privatnega podjetja in 
potem tudi kot podjetnik.

Občina se je sedaj razvila do točke, od katere bo naprej potrebno 
podjetniško znanje, saj se končuje projekt na kolih, narejena je kul-
turna dvorana in tako bo potrebno vključit tudi tržno znanje, da 
bodo projekti zaživeli v vsej svoji luči. S tem bo občina pridobila 
tudi veliko priložnost v turizmu, kmetijstvu in gospodarstvu. 

V tem času, se v občinski upravi pripravlja ustanovitev Zavoda 
za turizem in kulturo, ki mu bo glavna naloga trženje navedenih 
projektov. Tukaj bo potrebno vključiti tudi Iški Vintgar, Krim in 
Kurešček.

Veliko ljudi se jezi  na razne športne navdušence v naravi, kar jih 
razumem, zato bo potrebno urediti tudi to področje. To nam bo 
uspelo z urejenimi poligoni v naravi, ki pa bodo hkrati tudi nova 
tržna priložnost.

Občina Ig je na komunali v zadnjih letih naredila ogromen napre-
dek. V letošnjem letu smo pridobili nepovratna sredstva v višini 
1,65 mio za dograditev vodovoda in kanalizacije v Iški. Skupaj z 
dodatnim sofinanciranjem s strani občine bo projekt zaključen v 
letu 2024. Tako bomo pridobili kvalitetno povezan vodovodni sis-
tem v dolini.

Veliko dela s kanalizacijo nas še čaka v hribovitem delu občine, kaj-
ti zaradi hribovitega terena je izgradnja kanalizacije precej zahtev-
na. Najprej bo potrebno začeti v Zapotoku, ker so na tem področju 
vodovodne vrtine, trenutno se že pripravlja dokumentacija. Smisel-
no je, da posamezna naselja povežemo v manjše čistilne naprave. 

V hribih je občasno prisoten problem s pitno vodo, saj je eden od 
vodnih virov površinski. V letošnjem letu se je pripravila doku-
mentacija, rezervirana so sredstva, tako se v začetku leta 2023 lahko 
prične z izvedbo vrtin.

Promet v občini Ig se intenzivno povečuje, zato se je letos pripra-
vila tudi prometna strategija, ki pa jo bo potrebno še nadgraditi. V  
prostorskem redu že imamo dve obvoznici. Prva je Petrol – Staje, 
za katero se pripravlja dokumentacija, bo pa potrebno s pristojnim 
ministrstvom zadevo pospešiti. Druga pa je Petrol – cesta na Ško-

fljico, ki pa bo zaradi krajinskega parka Barje težko izvedljiva. Do-
datna želja v prostorskem redu, ki se ravnokar pripravlja, pa je, da 
se vriše tudi obvoznica od odcepa Dobravica do industrijske cone 
Ig. V projekt tretje razvojne osi Kočevje – Škofljica – obvoznica, 
kjer sem že sedaj sodeloval kot podžupan, bo potrebno skupaj z ob-
činami, ki so na tej razvojni osi doseči, da jo vlada čimprej umesti  
v prostor. S to obvoznico bi Ig pridobil močno prometno vpadnico. 
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi kolesarskim potem 
v naši občini in s sosednjimi občinami narediti povezavo. Še po-
sebej je tukaj ključna povezava z mestno občino Ljubljana, kjer je 
potrebno te projekte uskladiti. Zaradi varnosti v prometu je občina 
že v letošnjem letu pristopila k projektom pločniki. V hribovitem 
delu so se že pričela dela, po ostalih vaseh pa se pripravljajo projekti 
za gradbena dovoljenja, saj je to osnova za pridobitev nepovratnih 
sredstev.

Na področju šolstva se odvijajo projekti. Kupljena je bila parcela, 
kjer bo šola uredila športno igrišče z atletsko stezo. Dokumenta-
cija je v pripravi, tako da bo projekt zaživel v naslednjih letih. Šola 
bo pridobila tudi prostor, kjer stoji stari vrtec. Trenutni vrtčevski 
oddelki v omenjenem vrtcu, se bodo lahko konec leta 2023 vselili 
v osrednjo enoto. V ta namen smo pridobili 360.000€ nepovratnih 
sredstev za povečanje vrtca. S pridobitvijo novega šolskega igriš-
ča, bomo lahko na starem igrišču uredili še tako potrebna parkirna 
mesta. 

V osrčju Iga želimo ponuditi razvoj in obstoj lokalnim pridelo-
valcem hrane, izdelovalcem različnih izdelkov domače obrti in 
drugih. V ta namen, bi v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Ig, na 
trenutnem parkirišču pred muzejem, oživeli Ižansko tržnico z do-
datnim prireditvenim prostorom.

V začetku naslednjega leta bo potrebno zaključiti tudi nov občinski 
prostorski red, kjer bo še posebna pozornost posvečena prostorom 
za družbene dejavnosti, kot so športni park, dodatni prostori za 
šole, vrtec, gasilske domove in ostala športna igrišča po vaseh naše 
občine.

Vse zgoraj navedene cilje pa lahko dosežemo le s sodelovanjem 
vseh nas, ki si bomo po 20. novembru pridobili zaupanje vas ob-
čank in občanov. Na stran bo potrebno postaviti vsa nesoglasja in 
politična preštevanja. Le tako bo lahko vsak po svojih najboljših 
močeh pomagal pri razvoju in ohranjanju naše prelepe občine. 
Sama po sebi nam namreč ponuja neverjetno zgodovino in fantas-
tično naravo, le verjeti moramo vanjo.

ANTON MODIC
Kandidat za župana občine Ig

Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana
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To  bomo naredili. 
Skupaj, za Ig:

 ■ Dogovor z državo o odstranitvi 
zaporov in prenova gradu s 
parkom in trim stezo;

 ■ Razvojna pisarna za črpanje 
nepovratnih sredstev za 
namene občine, MSP in 
kmetijstva;

 ■ Izvedba severne obvoznice 
mimo centra Iga z dodatnimi 
parkirišči in hitrim dostopom 
do ključnih točk v občini;

 ■ Celostna izvedba kolesarskih 
poti po Igu in do glavnega 
mesta;

 ■ Izvedba večnamenskega 
športnega objekta s tekaško 
stezo, tenis igrišči, fitnesom in 
savno;

 ■ TICIG-Turistični Info Center 
IG: širša ureditev ključnih 
turističnih zgodb in obuditev 
butičnega turizma;

 ■ Sončne elektrarne s hranilniki 
energije za potrebe celotne 
občine (javno zasebno 
partnerstvo);

 ■ Boljša oskrba starostnikov na 
domu ter dnevni varstveni 
center;

 ■ Obuditev kulturnih prireditev 
(nastopi, prireditve, teater, 
tematske delavnice);

 ■ In še več.

1. BORIS PIRC 
Iška Loka

2. ZVEZDANA
MLAKAR 
Suša

3. RADO LOVŠIN 
Ig

4. NILVESA
FAJIĆ BERGINC 
Tomišelj

5. MOMIR
MAKSIMOVIĆ 
Golo

6. TAJA 
KONTLER 
Tomišelj

7. ALEŠ CIBER 
Podkraj

8. ALOJZIJA 
ZGONEC 
REMŠKAR 
Golo

9. ROK LESJAK 
Škrilje

10. PATRICIA 
PIRC 
Iška Loka

BORIS PIRC
ZA ŽUPANA

Lista simpatizerjev
Socialnih demokratov za boljši Ig:

Spoznajmo se osebno na dogodku, 
v petek, 11. novembra, od 14:00 
do 18:00 ure v centru Iga.
Poskrbljeno bo tudi, da ne boste 
lačni in žejni.

6

3

@BorisPirczazupana
Ostanimo povezani:

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

NOVA ENERGIJA ZA IG
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ZA ŽUPANA 
IZBERITE 

ŠTEVILKO:

4

ZLATKO USENIK  ZA ŽUPANA
ZAVZEMAMO SE ZA
• Občinsko upravo, ki bo sodoben servis občanom 
• Aktivno sodelovanje s sveti vaških skupnosti 
• Participativni proračun 
• Ustanovitev strateško razvojnega sveta 
• Aktivno sodelovanje z resornimi ministrstvi, drugimi 

državnimi organi  ter s sosednjimi občinami 
• Pridobivanje nepovratnih sredstev 
• Vzpostavitev medgeneracijskega centra v okviru 

doma starejših občanov
• Ustanovitev mladinskega občinskega sveta

NAŠE PRIORITETE NA POSAMEZNIH 
PODROČJIH
ZA šport in gibanje: gradnja večnamenskega športnega 
parka, postavitev pokritega zunanjega športnega igrišča, iz-
gradnja otroških igrišč, pumptrack poligon
ZA infrastrukturo na področju vzgoje in izobraževanja: 
dograditev vrtca Ig, izgradnja športnega igrišča z atletsko ste-
zo  pri OŠ Ig, polna izkoriščenost Doma kulture Ig, zavzemanje 
za odprtje pediatrične ambulante in fizioterapije

Podroben program si lahko ogledate na spletni strani listazlatkausenika.si in v letaku, ki je prišel na vaš dom.

Naročnik oglasa je Lista Zlatka Usenika za napredek občine Ig.

ZA prometno infrastrukturo: gradnja pločnikov, urejanje 
prometno nevarnih odsekov in križišč, nadaljevanje asfalti-
ranja cest, ureditev AP Ig, podaljšanje linij LPP, vzpostavitev 
kole sarskih poti, obvoznice Ižanska cesta –Staje in Ižanska ces-
ta–Škofljiška cesta, umestitev obvozne ceste s Kureščka mimo 
Iga na Škofljiško cesto v OPN 
ZA komunalno infrastrukturo: zmanjšanje vodnih izgub, 
gradnja dodatnih vrtin na vodovodnem sistemu Golo-Zapo-
tok, ukinitev zajetja Šumnik, nadaljevanje izgradnje kanaliza-
cijskega omrežja, odprava emisij smradu na komunalni čistilni 
napravi Ig 
ZA kmetijstvo, gospodarstvo in turizem: razvoj in spodbu-
janje lokalnega gospodarstva in kmetijstva s poudarkom na 
samooskrbi in trajnostnem razvoju, vzpostavitev tržnice na 
Igu, zagotovitev čim večje prepoznavnosti in obiskanosti ob-
čine Ig 
ZA protipožarno varnost, zaščito in reševanje: skrb za za-
gotovitev zadostnih sredstev za ustrezno opremljenost ga-
silskih društev in civilne zaščite, sofinanciranje izgradnje oz. 
obnove gasilskih domov.

ISKRENO IN POŠTENO ZA VSE!

1. MIRA ŽAGAR, Ig

2. JOŽE CIBER, Zapotok

3. MARIJA MOJCA KUČIČ, Iška

4. ZDRAVKO GRMEK, Iška vas

5. PETRA STEPAN, Podkraj

6. GREGOR ŽAGAR, Ig

7. DARJA REŽEK, Škrilje

8. DEJAN VUJIĆ, Ig

9. ANITA POZNIK, Visoko

10. MARKO BABNIK, Golo

11. SAŠA EINSIEDLER, Golo

12. GAŠPER KENIG, Tomišelj

13. JANEZ RUPERT, Iška vas

14. ZLATKO USENIK, Zapotok

ZA LISTO 
IZBERITE ŠTEVILKO 2

listazlatkausenika.si
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KONKRETNO ZA VAS IN RAZVOJ - SVEŽ VETER ZA RAZCVET OBČINE IG 
Konkretno za VAS in razvoj pomeni povezovanje vasi kot naselij in vas kot občanov. Občino bomo naredili učinkovito, bivanjsko, družabno in poslovno 

prijazno občanom. 

Zato bomo najprej, po zgledu dobrih praks občin, ki so doživele razcvet, pripravili STRATEGIJO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA OBČINE IG DO LETA 2040, v kateri 
bodo celovito in jasno določena področja razvoja, viri financiranja, rezultati in okoljski učinki.  Z zelenim prehodom in drugimi viri (EU, država, podjetniški skladi…) se 
odpirajo perspektive financiranja za razvoj VSEBIN IN PODROČIJ. kjer obstajajo velike priložnosti. K pripravi strategije bomo povabili predstavnike občinskega sveta, vaških 
svetov, podjetij, kmetijskih rejcev in pridelovalcev, društev in posameznike s posebnimi znanji.

Čas je za POVEZOVANJE IN SODELOVANJE, čas je za SVEŽ VETER ZA UČINKOVITO  IN OBČANOM PRIJAZNO UPRAVLJANJE OBČINE.

MITJA GLAVNIK, kandidat za župana občine Ig:    Obkrožite številko 5
MITJA GLAVNIK združuje vse potrebne lastnosti primernega kandidata za župana, Je diplomirani ekonomist, ki se je tekom kariere izkazal z mnogimi projekti na področju 
financ, trženja, informatike, managementa, nastopanja v medijih in odnosov z javnostmi. Vedno povezuje in vzpodbuja okolico k sodelovanju, ima posluh za posameznika, dobre 
povezave v gospodarstvu, civilni družbi in državni ravni. Strokovnost in poseben dar za ekipno delovanje je izkazal tudi na državnem nivoju kot član Strateškega sveta Republike 
Slovenije za digitalizacijo. Je ravno pravih let za prevzem odgovorne funkcije župana. 

ZAVZEMAMO SE ZA:

USTANOVITEV PROJEKTNE PISARNE, dostopne vsem občanom za pomoč, svetovanje in promocijo na področjih turizma, kulture, podjetništva, kmetijstva in
organizacijo dogodkov in izobraževanj.

AKTIVNO VKLJUČITEV VAŠKIH SVETOV PRI UPRAVLJANJU OBČINE, s štirimi skupnimi sestanki letno za predstavitev potreb vasi (enake informacije), zagotovitev 
povratne informacije svetom in sejnino za udeležene svetnike.

POVEČANJE PRIHODKOV tudi s pospeševanjem podjetništva in prihodom podjetij, kar bo zagotovilo nova delovna mesta in posledično prispevalo k dvigu prihodkov 
iz naslova dohodnine.

HITRO UPORABO NARAVNIH DANOSTI z mobilnim objektom s hitro, uravnoteženo prehrano in osvežitvijo. Športni park z igriščem za otroke in odrasle. Organizacija 
tržnice z lokalnimi živili in izdelki ter bolšjim sejmom. Mobilno aplikacijo z navedenimi turističnimi produkti (mesečnimi dogodki), gostinsko ponudbo, naravnimi in kulturni-
mi znamenitostmi ter dogodkii. Izboljševanje vsebinske in gostinske ponudbe v občini.

PROGRAM, KI S POVEZOVANJEM PODROČIJ POPELJEMO OBČINO K RAZCVETU:

INFRASTRUKTURA - Razvoj prometa z izgradnjo (obvoznice) in vzdrževanjem cestnih in javnih povezav. Vodovodno omrežje in kanalizacija, pločniki, razsvetljava, 
oskrba z vodo.

TURIZEM - Turisti so prepuščeni sami sebi. Izvajanje Strategije razvoja turizma in nadgradnja s Turistično točko in produkti, gostinsko ponudbo, prenočišči in avto kampom.

KMETIJSTVO - kmetijska strategija za zagotovitev samooskrbe, smiselno gojenje kultur in živali ter povezovanje pridelovalcev za enotni nastop na širšem trgu.

PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKA ODPORNOST - podjetniški inkubator za razvoj podjetniških idej s pomočjo pri zagonu poslovanja. Občina privlačna za 
investicije podjetij.

DIGITALIZACIJA - vse postopke z občino se lahko opravi on-line. Brezplačno digitalno opismenjevanje občanov in mobilna aplikacija s ponudbo občine.

KULTURA - projekt Vas se predstavi, ki vključuje analizo vseh šeg, navad, pesmi in zgodb vsake vasi za dvig zgodovinske, kulturne in turistične zavesti ter ponudbe.

ŠPORT - izgradnja športnega parka z večnamenskih objektom, ki je primeren tudi za prireditve in koncerte na prostem ter rekreacijo v vseh vremenskih pogojih.

TRAJNOSTNI RAZVOJ, KROŽNO GOSPODARSTVO IN ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE - Alternativni viri energije (sončna, vodna zajetja z malimi hidro 

elektrarnami…), Uporaba stalne temperature zemlje za gojenje kultur tudi pozimi.

KANDIDATI KONKRETNO ZA OBČINSKI SVET:    Obkrožite številko 4
ANKA GRMEK je diplomirana kulturologinja in zaključuje magistrski program Mednarodne in diplomatske študije. Zanimajo jo številna področja, predvsem pa politika na 
vseh odločevalskih ravneh. Verjame, da lahko z medgeneracijskim povezovanjem občina Ig zelo napreduje.

JAN BOLHA 25 letni diplomirani poslovni pravnik je pomočnik vodje sektorja parkirišč in zaključuje magisterij na Fakulteti za management in pravo. Verjame, da lahko s 
komunikacijo, strpnostjo, samoiniciativo in disciplino dosežemo napredek, ki bo v prid vsakemu občanu.

KARMEN CIBER je komunikativna pravnica, rada argumentira in pomaga ljudem. Zaključuje magistrski študij na Evropski pravni fakulteti S kandidaturo zavzema za 
napredek in verjame, da s postavljeno ekipo in sodelovanjem lahko dosežemo vse zastavljene cilje.

JAN JOŠT se je izučil za zlatarskega mojstra in leta 1996 odprl obrt, ki jo z veseljem vodi še danes, Je skrben oče, družabna oseba, ki se odprto pogovarja o vseh področjih 
življenja. Verjame, da vedno obstaja nekaj več, se vedno lahko prispeva skupnosti in je pravi čas za svež zagon.

KARIN REPAR sta šolanje prekinila dva najlepša dogodka v življenju. Postala je mlada mamica dvema korenjakoma. Končuje izobraževanje in se seznanja s področjem financ 
in zavarovalništva. Ima veliko željo, da se v Občini Ig naredi veliko v smeri za otroke in družine.

JAN REPAR zaključuje študij strojništva in je zaposlen v proizvodnji industriji kot tehnolog. Ob delu širi obzorja in znanje iz financ in zavarovalništva. Je strpen, rad prisluhne 
in pomaga, delo opravlja zavzeto in disciplinirano. Verjame v ekipni duh, ker skupaj zmoremo! 

PREDVOLILNI GOLAŽ: Sobota, 12.11. ter v petek 18.11. med 16. in 20 . uro pri trgovini Spar Blatnik in baru Komet KAVA S KANDIDATOM ZA ŽUPANA vsak ponedeljek 
in sredo med 18. In 20. uro ter vsak torek in četrtek med 11. In 13. uro v baru KOMET pri trgovini Spar Blatnik. Pridite, spoznajte nas. 

ZA VAS IN RAZVOJ
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Drage volivke, spoštovani volivci
Kandidati Slovenske ljudske stranke vas želimo zastopati

tudi v prihodnje.

Tako kot v preteklih mandatih, bomo tudi v prihajajočem gradili  uspešno in prijazno obči-
no. Vodili razvojno politiko, ki ne bo nikogar zapostavljala.
Glas za kandidate Slovenske ljudske stranke je glas za prihodnost, glas tudi za naslednje 
generacije, ker nas poznate.

Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana
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• ZA boljšo prometno varnost v občini   
 in razbremenitev prometa v centru Ig!
• ZA trajnostno in ekološko kmetovanje  
 mladih!
• ZA ohranjanje narave in zeleni turizem!

Naše aktivnosti lahko spremljate na družbenih medijih.

Več o programu in kandidatih preberite na spletni strani 
gibanjesvoboda.si

za Ig

Zuhra Jovanovič, Aleš Tolar, Lilijana Mavec, 
Lado Rot, Simona Cilenšek, Martin Lunder, 
Katja Erjavec, Rok Jakič, Dezire Kos Premk, 
Matjaž Ponikvar

Glasujte za!

Kandidati za občinske 
svetnike

S svojim delom bomo skrbeli za ključna 
razvojna področja naše občine:
Projekt »Od vil do vilic«
Podprli bomo projekt, ki spodbuja trajnostno 
kmetijstvo, zeleno dobavno verigo in 
neposredno povezovanje manjših kmetijskih 
pridelovalcev s končnimi kupci. Projekt bo 
prispeval k večji samooskrbi občine in boljši 
dostopnosti kakovostne lokalne hrane. 
Nemudoma bomo vzpostavili sobotno tržnico 
na Igu s pestro in redno ponudbo.
Ustanovitev Javnega zavoda za turizem, 
kulturo in mlade 
Cilj zavoda bo razmah trajnostnega turizma. 
Zavod bo deloval po načelu destinacijskega 
managementa, vodil TIC - Turistično 
informacijski center, upravljal “MOROSTIG - 
hišo narave in kolišč” ter Koliščarsko vas, vodil 
razvoj in promocijo turizma ter koordiniral 
kulturne in ostale prireditve v občini.
Ureditev športnega igrišča v okviru OŠ Ig
OŠ Ig za izvajanje pouka športne vzgoje, 
aktivno rekreacijo učencev in športno vadbo 
oziroma treninge posameznih selekcij nujno 
potrebuje zunanje športno igrišče z atletsko 
stezo. Objekt bo omogočil tudi kakovostno 
preživljanje prostega časa ostalim občankam, 
občanom. Prihodnost se 

začne v tvojem 
kraju.
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VERJAMEMO
v občino Ig

1. dr. Jurij Podržaj, Ig
2. Andreja Smole, Kremenica

3. Jernej Smole, Kremenica

Kandidati NSi - krščanskih demokratov 
za Občinski svet v mandatu 2022-2026 so:

Občina Ig bo razvijala podjetniško pobudo aktivnih in delovnih ljudi na področju obrtništva in turizma.  
S tem bo zagotavljala blagostanje, zdravo in ekološko neoporečno bivalno okolje za vse občane in občanke. 

Ključni programski poudarki:

• Družinam prijazna občina - dnevni center za lokalno varstvo otrok in aktivno preživljanje časa starejših

• Pospeševanje razvoja podjetništva - inkubator za začetni razvoj podjetij

• Butični podeželski turizem - spodbujanje zasebnih nastanitev,  
postajališč za avtodome (PZA) in glamping-a

• Aktivno pridobivanje evropskih sredstev za sofinanciranje projektov

• Občinsko upravo prilagoditi uporabnikom - boljše razumevanje storitev/projektov  
in dvig stopnje digitalizacije

• Celovita ureditev prometne infrastrukture - gradnja obvoznic, avtobusnih postaj,  
pešpoti, kolesarskih stez in drugih možnosti mobilnosti

• Participativni proračun za spodbujanje projektov s strani vaških svetov 

Z oddanim glasom za NSi - krščanske demokrate bomo imeli možnost in dolžnost, da predlagamo, 
sprejmemo in izpeljemo konkretne predloge v skupno dobro, ne glede od koga prihajajo.  
Oddajte svoj glas, da se ga bo slišalo. Hvala!

7
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Oktober v Državnem zboru
Na oktobrski seji, ki ni 

bila prav dolga, smo 
obravnavali 11 zako-

nov, večino na predlog opozi-
cije. Sprejeta je bila novela Za-
kona o sistemu plač v javnem 
sektorju, s katero se dvigujejo 
plače v javnem sektorju. Imeli 
smo tudi izredno sejo, na ka-
teri smo obravnavali Zakon 
o nujnih ukrepih za zajezitev 
širjenja in blaženja posledic 
nalezljive bolezni covid-19. 
zakonodajno pravna služba je 
napisala pripombe na kar 34 
straneh. Očitno ni tako eno-
stavno napisati zakon, kot so si 
nekateri še pred časom domiš-
ljali. Seveda ga zdaj sprejema-
mo v mirnih časih, v nasprotju 
z začetkom epidemije, ko smo 
sprejemali ukrepe v soglasju 
z evropskimi zdravstvenimi 

institucijami in usmeritvami 
ter časa ni bilo na pretek, saj 
so dnevno umirali bolniki s to 
boleznijo.

Še vedno se veliko razprav 
namenja energetski dragi-
nji in krizi, ki je že pred vrati. 
Napovedi so slabe. Po novem 
letu, februarja ali marca, bo v 
Evropi zmanjkalo plina, če se 
ne zgodi kaj posebnega.

V tem času je bil zavrnjen 
naš predlog za brezplačno ma-
lico in kosilo za vse otroke v 
osnovnih in srednjih šolah. Po-
dobno ureditev smo že imeli – 
uvedla jo je vlada 2004–2008 
pod vodstvom Janeza Janše, 
naslednja vlada pod vodstvom 
Boruta Pahorja pa je to odpra-
vila.

V Poslanski skupini SDS 
zahtevamo razpravo o ukinitvi 

Muzeja osamosvojitve, kar je 
napovedala ministrica za kul-
turo Asta Vrečko. Menimo, da 
je prav, da ima Slovenija muzej 
osamosvojitve, podobno kot 
je to v drugih državah in se 
sistematično za to pristojna 
institucija ukvarja z zbiranjem 
pričevanj in artefaktov iz tega 
obdobja. Muzej je aktivno za-
čel delo v lanskem letu, ko se 
je pristopilo tudi k obnovi pro-
storov nekdanje vojašnice na 
Poljanski cesti.

Sprejema se tudi rebalans 
Proračuna za leto 2023, kjer 
najbolj bode v oči, da so se 
vladajoči odločili, da sredstva 
dolgotrajne oskrbe zniža-
jo za kar 79 mio EUR. Brez 
teh sredstev bo težko zaživel 
Zakon o dolgotrajni oskrbi. 
Dodatnih 51 mio EUR pa se 

namenja za migracije, čeprav 
ministrica Bobnarjeva trdi, da 
ni nobenih težav. V novembru 
bo na dnevnem redu interpe-
lacija zoper ministrico za not-
ranje zadeve Tatjano Bobnar.

 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.

Razstava gob na Lavrici
Gobarsko mikološko društvo Ig je 

22. oktobra 2022 postavilo četr-
to razstavo gob v nakupovalnem 

centru Spar Blatnik na Lavrici. 21. oktobra 
smo se člani društva podali v gozd in do 
večera nabirali gobe.

V soboto zjutraj ob 6. uri smo gobe 
pripeljali v trgovski center in začeli pos-
tavljati razstavo. Razstavo so postavili de-
terminatorji Mitja Novak, samostojni de-
terminator svetovalec iz GD Novo mesto, 
in naši determinatorji Marija Medič, Ma-
rinka Livk in Ištvan Pajor. Za obiskovalce 
je bila odprta od 9. do 18 ure. Razstavlje-
nih je bilo 256 različnih gob. Petdeset vrst 
gob, ki so jih prinesli občani, nismo smeli 
postaviti na razstavo, ker so zavarovane. 
Občani tega niso vedeli.

Obiskovalcev je bilo izredno veliko. Ves 
dan, ko je bila razstava odprta, so bili naši 
determinatorji zraven, spremljali so obi-
skovalce in podajali odgovore na njihova 
vprašanja ter jim svetovali, na kaj morajo 
biti pozorni pri nabiranju gob.

Veseli smo bili obiska našega župana 
Janeza Cimpermana s soprogo in župa-
na občine Škofljica Ivana Jordana. Veseli 
smo veliko pohval. Župan občine Škoflji-
ca se nam je zahvalil, da smo izvedli to 
razstavo, in prosil, da v program za leto 
2023 postavimo tako razstavo v veliki kul-

turni dvorani na Škofljici. Zanimanje za 
pridobitev znanja o gobah je bilo veliko. 
Na razstavi smo sprejeli šest novih članov.

Zahvaljujem se članom GMD Ig, po-
sebej ekipi, ki je pripravila in postavila 
razstavo, in občanom, ki so prinesli gobe 
na razstavo.

Gobarski pozdrav: Dobro bero!

  Braco Vukosavljević, 
predsednik GMD Ig

Na ogled je bilo več kot 250 vrst gob. Razstavo sta obiskala župana Iga in 
Škofljice. 

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Velika razstava gob na Golem

Kot vsa prejšnja leta smo 
tudi letos 8. oktobra 
2022 postavili veliko 

razstavo gob in bolšji sejem 
v gasilskem centru Golo. Že 
6. in 7. oktobra smo zavihali 
rokave in se podali v gozd za 
nabiranje gob. Letošnja go-
barska letina je zelo bogata. 
Dve leti sta bili sušni, žled in 
podiranje poškodovanih dre-
ves sta posledično prizadela 
tudi rastišča gob.

Povprečna letna tempera-
tura je višja, sušna obdobja 
so daljša, zato se gobe v zad-
njem času temu prilagajajo 
in na znanih rastiščih rastejo 
količini padavin primerno. Na 
razstavi gob v Gasilskem cen-

tru Golo smo imeli več kot 300 
različnih gob, od tega tudi ne-
kaj nedefiniranih. Na razstavi 
gobe razdelimo na cevarke, li-
stičarke z obročki, lističarke in 
preostale gobe.

Razstava je postavljena 
s pomočjo determinatorjev 
društva Ljubljana in Ig. Ves 
čas strokovno vodimo obisko-
valce in jim razlagamo o užit-
nosti, strupenosti in smrtni 
strupenosti gob. Gobe so tudi 
zdravilne, saj njihovo uživanje 
pomaga vzdrževati imunski 
sistem.

Razstava gob je zelo po-
membna, saj približamo lju-
dem gozdno bogastvo, njihovo 
uporabnost in tudi rekreativno 

gibanje. Opažamo, da ljudje 
sami prinašajo nabrane gobe 
z željo, da jim povemo, kakšne 
so, nas pa zanimajo rastišča.

Veseli smo, da si je razstavo 
ogledalo več kot tristo obisko-
valcev, veseli njihovih pohval 
in zahval.

Po vsaki razstavi razstavlje-
ne gobe vpišemo v seznam 
najdenih gob v Mikološko 

zvezo Slovenije. Po razstavi 
gobe poberemo in jih nesemo 
nazaj v gozd.

Zahvaljujemo se PGD Golo, 
da nam je odstopilo dvorano 
za razstavo in prostor za bolšji 
sejem.

 Marija Medič 
 Braco Vukosavljević

Zanimanje obiskovalcev Velika razstava na Golem Na vprašanja so odgovarjali naši deter-
minatorji. 

30 LET

Fran 
Govekar

Padar ŽajbeljPadar Žajbelj
Kronika vasi na IžanskemKronika vasi na Ižanskem

Vabljeni, da svojo knjižnico obogatite z romanom Frana 
Govekarja z naslovom Padar Žajbelj, kronika vasi na 
Ižanskem. Spoznali boste življenje v času Govekarjevih 
staršev na Igu po marčni revoluciji 1848. Knjigo bogatijo 
ilustracije domačinke, ljubiteljske slikarke Julijane Peršič.

Cena 20 eur.
Naročila na: info@dfg.si ali 051 374 475. 

Preko 300 različnih vrst gob je bilo na ogled na Golem. 
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Oktobrski Govekarjev večer

V jesenske barve odet 
Govekarjev večer je bil 
malo drugačen kot obi-

čajno. Nismo samo predstavili 
knjige, pač pa odkrivali skriv-
nosti življenja. Naša gostja je 
bila Breda Rožič, Korošica, ki 
živi na Primorskem, v Izoli.

Življenjske preizkušnje so 
jo naučile, da se brez spošto-
vanja samega sebe in dobre 
samopodobe težko spopadaš 
s težavami, ki jih prinaša živ-
ljenje.

V knjigi predlaga ukrepe in 
obnašanje, ki bo naredilo naše 

življenje mirnejše, lepo in iz-
popolnjeno. Izpostavi čustva, 
ki narekujejo naše življenje: od 
jeze, ljubosumja, slabih navad, 
kar vse izvira iz otroštva. Če 
želimo v življenju kaj spreme-
niti, moramo spremeniti nava-
de. To niti ni tako težko, če si 
tega res želimo in se potrudi-
mo. Spreminjamo lahko samo 
sebe in svoj pogled na svet. 
Kar nas moti pri drugem, obi-
čajno izraža tisto, kar nas moti 
pri nas samih. Vedno se naša 
čustva zrcalijo ob pogledu na 
drugega. Pomemben nauk iz 

knjige je tudi, naj ne sodimo, 
da nam ne bo sojeno. Avtorica 
na koncu poudari, da bo vse 
v redu, če izpolnjujemo božje 
zapovedi. So tako univerzalne, 
da ni treba biti kristjan, da jih 
upoštevaš.

Knjigo Skrivnosti življenja 
najdete tudi v Knjižnici Ig.

V Knjižnici Ig smo odpr-
li razstavo članov in članic 
Društva Fran Govekar Ig z 

naslovom Spomini na poletje. 
Na stopnišču centra Ig pa si 
lahko ogledate slike, ki so na-
stale na Koliščarskem dnevu.

30 LET

 Alenka Jeraj 
 Olga Perpar

Gostja večera Breda Rožič Vabimo vas na
Govekarjev večer

v ponedeljek, 21. novembra 2022,  
ob 19.00 v Dvorano Centra Ig.

Pred praznikom Rudolfa Maistra se bomo spomnili 
tega pomembnega Slovenca, pesnika in generala ter 

borca za severno mejo.
Prebirali bomo njegove poezije.

Večer bodo z njegovimi pesmimi popestrili pevci 
Moškega pevskega zbora Ig.

V Knjižnici Ig bo na ogled razstava Društva 
likovnikov iz Ljubljanez naslovom Narava ne odpušča.  

Vabljeni!

30 LET

Brin in črna ovca

Predstava Spim lahko tudi jutri
V petek, 21. oktobra 2022, 

so mladi iz Mladinske 
gledališke skupine Pod 

odrom za obiskovalke in obi-
skovalce, med njimi tudi star-
še, babice in dedke, odigrali 
predstavo Jana Pirnata Spim 
lahko tudi jutri. Glavni akter 
je Brin, ki se odloči, da to noč 
ne bo spal, saj lahko počne to-
ooliko zanimivega. Ko gre se-
strica Sofija spat, pa mu kmalu 
postane dolgčas. Spomni se na 
Črnega moža, ki straši otroke, 
da ne morejo spati. Obiščejo 
ga bele ovčke pa tudi ena črna 
in otroci. Ko razmišlja, koliko 
je ura, kako dolgo je pokonci, 
ga obiščejo ure in mu povedo, 
da je ura 4 in 30 minut. S črno 
ovčko končno zaspi, nato pa se 
oglasijo ure in ga spomnijo, da 
je že jutro in da mora vstati.

Predstavo smo pred počitni-
cami zaigrali za osnovnošolce, 
zdaj pa tudi za otroke Vrtca Ig.

Brina igra Tim Erjavec Ku-
har. Njegova sestra Sofija je 
Loti Erjavec Kuhar. Kresničko 
je v novi sestavi zaigrala Špe-
la Toni, bolho pa Sara Čelan. 
Kot črna ovca se je prvikrat na 
odru predstavil Ambrož Podr-
žaj, ovčke, otroci in ure pa so 
bili Sara Čelan, Zarja Uršič, 
Eva Čelan, Gregor Podržaj, 
Ambrož Podržaj in Špela Toni. 
Predstavo je režirala Alenka 
Jeraj. Ure so naslikali slikar-
ke in slikarji Likovne skupine 
Društva Fran Govekar Ig. Ka-
pice za ovčke je zašila Mateja 
Modic iz Šiviljstva Modic.

Čestitke mladim igral-
kam in igralcem za odlično 
predstavo!

 Mateja Jere Grmek 
 Alenka Jeraj

30 LET
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Štafetni tek   Marko Jenko
Učenci OŠ Ig so prispevali 82 km v globalni seštevek.   Saša 
Zupančič

Šolski podnebni dan v okviru ekošole
Učenci in učitelji podalj-

šanega bivanja smo se 
simbolično pridružili 

enemu najdaljših podnebnih 
tekov na svetu. Tisti pravi je 
po ozemlju Republike Sloveni-
je potekal v sredo, 19. 10. 2022, 
kot del celotnega teka s star-
tom v Glasgowu na Škotskem 
pa vse tja do Šarm el Šejka v 
Egiptu. Vključeval je 18 držav, 
med drugim tudi Slovenijo. 
Ker trasa ni potekala mimo 
naše šole, smo v ta namen na 
travniku pri vrtni uti v pone-
deljek, 17. 10. 2022, organizirali 
simbolični štafetni tek.

Učenci in učitelji smo s 
štafetnimi palicami, izdela-
nimi iz odpadnega materiala, 
tekli s skupnim sporočilom, 
da se pridružujemo množič-
nemu glasu udeležencev teka 
ter organizatorjem letošnje 

Podnebne konference COP27. 
Sporočamo jim, da smo ZA 
podnebje, ZA ohranjanje bi-
otske pestrosti, ZA ohranjanje 
naravnih virov in PROTI pod-
nebnim spremembam. Da smo 
odprti za podnebno izobraže-
vanje, ki je bistvenega pomena 
za naš spreminjajoči se svet. 
Da se zavzemamo za pomoč 
in sodelovanje pri graditvi pri-
hodnosti, ki je vključujoča in 
trajnostna za vse prebivalce 
našega planeta.

Pri teku je sodelovalo 12 
skupin podaljšanega bivanja. 
Če si pretekel (prehodil) le en 
krog štafetnega teka, si pri-
speval 100 m k celotni 7.767 
km dolgi poti od Škotske do 
Egipta. Vsi smo zmagovalci, ki 
podnebno ukrepamo, zato se 
gibaj! Skupaj smo premagali 
razdaljo 82 km.

Ob tej priložnosti se zah-
valjujem vsem sodelujočim, 
učiteljem in učencem, ravna-
teljici in članom EKOŠOLE, da 
smo s prispevkom na dogodku 
opozorili, da nam je mar za 
podnebje. Da se kot izobraže-
valna institucija zavedamo, da 
je okolijska problematika pri-

sotna tukaj in zdaj, ne slepimo 
se, da ne obstaja. Hvala vsem 
za vsak korak in vsako stopi-
njo. Verjamem v naše skupne 
sledi!

  Manca Hace, 
OŠ Ig

Šolski sklad OŠ Ig
Začelo se je novo šolsko 

leto in z njim nove pot-
rebe naših učencev. V 

šolskem letu 2021/22 smo za 
pomoč učencem iz material-
no ogroženih družin nameni-
li 1.253,70 EUR, s 617,87 EUR 
pa smo sofinancirali prevoz v 
šolo v naravi za 7. razred.

Sredstva Šolskega sklada so 
namenjena tudi obogatitvi šol-
skega programa. Tako smo v 
preteklem šolskem letu omo-
gočili izvedbo preventivnih 
delavnic za učence (o spletni 

varnosti, skrbi za zdravje in 
prometnih vsebinah) v obse-
gu 694,13 EUR in delavnico 
robotike ter ogled planetarija 
za nadarjene učence v obsegu 
330 EUR.

Sredstva smo zbirali na pri-
lagojenem novoletnem bazar-
ju (526 EUR) in s šolskimi zbi-
ralnimi akcijami odpadnega 
papirja (1.104,12 EUR), prejeli 
pa smo tudi donaciji s strani 
podjetja MVA d.o.o. iz Dole-
nje vasi pri Polhovem Gradcu 
(500 EUR) in podjetja Terra 

- R.B., d.o.o. s Škofljice (917 
EUR). Vsem darovalcem se še 
enkrat najlepše zahvaljujemo!

Prostovoljni prispevki za 
Šolski sklad se zbirajo na ra-
čunu 01237-6030652682 
– ŠOLSKI SKLAD,  sklicna 
številka 00 2924. Vsako 
donacijo evidentiramo in jo 
skladno z vašo željo nameni-
mo bodisi za denarno pomoč 
(plačilo šole v naravi, izleta, 
šolskih potrebščin …) ali pa za 
nakup nadstandardnih pripo-
močkov in opreme oz. za dvig 

kakovosti šolskega programa. 
Po dogovoru sprejemamo tudi 
materialne donacije, na pri-
mer: računalniško in fotograf-
sko opremo, šolske potrebšči-
ne, likovni material …

Vsem želimo srečno in 
ustvarjalno novo šolsko leto!

UO Šolskega sklada OŠ Ig

Podnebni dan na OŠ Ig
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Šolska požarna vaja

V torek, 18. 10. 2022, smo v okviru 
tehniškega dneva izvedli evakuaci-
jo. Ob 8.50 je začel piskati alarm za 

požar. Kar se da hitro in previdno smo vsi 
začeli zapuščati šolo in se zbirali pri vrtni 
uti. Odhajanje je bilo precej organizirano, 
tako da smo najprej šolo zapuščali učenci 
iz učilnic prvega nadstropja, nato drugega 
in nazadnje še tretjega.

S sirenami so že prihiteli PGD Ig v pri-
mernih oblačilih in pripravljali orodje. Da je 
bila evakuacija videti bolj resnična, je bila 
celotna šola zadimljena. Videli smo tudi, 
kako so z gasilskim dvigalom rešili nekaj 
učencev in učitelja iz drugega nadstropja, 

medtem pa so na levi strani že začeli škro-
piti. Če bi bil požar resničen, menim, da bi 
se vsi varno rešili, saj se je dogajalo brez 
zapletov, ker smo vsi svoje delo opravili z 
odliko.

Učenci devetih razredov smo imeli nato 
še predavanje vojaka in kriminalistke. 
Predstavila sta nam svoje delo, pri čem mo-
rajo biti najbolj previdni, vojaško štipendijo 
in spletne zlorabe. Izvedeli so veliko infor-
macij in mislim, da nam bodo koristile.

 Sara Škulj, 9.a 
 Urša Pusar

Prikaz reševanja z dvigalom

Evakuirani 
učenci in 
zaposleni

Megla
Siva, bela

vsa nas je odela.
Potem ko se je šola že začela,

vstala je vsa bleda.

Zdaj sedimo v belini,
čakamo na sončen dan,

ki razveseli nas
ves s soncem obsijan.

Ta presneta siva stvar,
zapre nas prav vsak dan.
Zakaj sedeli bi v belini,
ko lahko je sončen dan.

Ko se šola bo končala,
sonce posijalo bo

in bomo lahko se igrali,
vsaj dokler dežja ne bo.

Julija Glavan, 9. b

Evakuacija šole
18.10.

evakuacijo
šole smo imeli.

Šolo so nam
zadimili in

alarm
sprožili.

Ampak na to so
nas prej opozorili,
da ni bilo panike,
da ni bilo nemira,
da je evakuacija

potekala normalno,
brez krika in prepira.

Nato v miru smo
pred šolo stali

in gasilce
počakali.

PGD Ig so končno
prispeli in nam

reševaje prikazali,
da bi s tem bolje

njihov poklic spoznali.

Ko vaje je konec bilo,
smo vsi v šolo odšli,

se pri malici zabavali
in se naprej po delavnicah odpravili.

Mateja Železnik, 9. a
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Pogovor s portugalskim pisateljem Joãom Manuelom Ribeirom.

Obisk s Portugalske
V sredo, 5. 10. 2022, nas 

je v sklopu meseca šol-
ske knjižnice in projek-

ta Leo, Leo – španska bralna 
značka, na šoli obiskal portu-
galski pesnik in pripovednik 
João Manuel Ribeiro. Z njim 
so nekaj prijetnih uric prežive-
li učenci 4. in 5. razredov z raz-
redničarkami. Obisk je pustil 
prijeten, topel in razigran vtis 
pri vseh udeležencih. Pisa-
telj se je imel z našimi učenci 
zelo lepo in je navdušeno od-
govarjal na njihova številna 
vprašanja. O njem smo med 
drugim izvedeli tudi, da rad 
bere, ima najraje rdečo barvo 
in se v prostem času sprehaja 
ob morju. Kaj več o njem in 
njegovem delo pa v spodnjih 
odstavkih.

João Manuel Ribeiro je pe-
snik, pripovednik, urednik 
in raziskovalec. Na univerzi 
v Coimbri je doktoriral na 
področju pedagoških ved, 
magistriral pa je s področja 
izobraževanja učiteljev. Na Av-
tonomni univerzi v Barceloni 

je magistriral še na področju 
mladinske književnosti. Velja 
za enega najobetavnejših pes- 
nikov za mlade in je avtor več 
kot petdesetih mladinskih be-
sedil v verzih in prozi. Dela so 
prevedena v španščino, itali-
janščino pa tudi v slovenščino.

Predstavil nam je knjigo Moj 
dedek, kralj majhnih stvari, za 
katero je prejel zlato hruško. V 
knjigi je devet kratkih zgodb, 
ki jih povezujeta glavna juna-
ka dedek in vnuk. Dogajajo se 
v časovnem loku od prvih spo-
minov do Zadnjih dni in celo 
O dnevih, ki pridejo. Najprej 
osupne in prevzame ilustraci-
ja, barvno bogata in razkošno 
domišljijska. Potem poetično 
besedilo, ki je poklon dedku in 
njegovemu odnosu do življe-
nja: »Biti kralj zame pomeni, 
da sem gospodar vsega, kar mi 
pripada. Sam vladam svojemu 
življenju, odločam o tem, kaj 
bom počel, kdaj in kako bom 
živel. Kraljujem svojim idejam 
in mislim.« Besedilo je žlahtna 
preja domišljije, izročila, zna-

nja in izkušenj, kar lahko doži-
vljamo kot nabor modrosti in/
ali molitev hvalnico. Izvemo 
tudi, kaj so metafore, prilike, 
poezija pa tudi čas, lepota, lju-
bezen. To je čudovita knjiga za 
bralce vseh starosti. Oblikova-
na je skladno s priporočili za 
oblikovanje gradiv za bralce z 
disleksijo.

Za konec pa še nekaj vtisov 
učencev.

»Najbolj mi je bilo zanimi-
vo, ko je govoril v španščini.« 
(Fran Vid Ahlin)

»Izdal je že 60 knjig. Ko je 
začel pisati svojo prvo knjigo, 
je bil star 10 let. V prostem 
času se rad sprehaja in se za-
ljubi.« (Žana Podržaj)

  Romina Križman 
OŠ Ig

Teden otroka v Mavrici
Teden otroka v enoti 

Mavrica smo preživeli 
zelo razgibano. Otroke 

smo vsak dan posebej razve-
seljevale z različnimi dejav-
nostmi.

Obiskala nas je Pika Noga-
vička s svojim Fickom, ogle-

dali pa smo si tudi predstavi 
Hruška debeluška ter Medved 
in ježek. Jesenski poligon je 
poskrbel za razgibavanje ot-
rok in staršev, za nagrado smo 
se posladkali s palačinkami 
in tako nadomestili izgublje-
no energijo. Namesto igrač 

iz trgovine smo si priskrbeli 
gozdne igrače. Ker so otroci 
iz skupine Lunice že veliki, so 
odšli na izlet v Ljubljano, za-
plesali so z Aljo iz plesne šole 
Zapleši z Aljo in se odpravili 
poslušat pravljice v Knjižnico 
Ig.

Zares smo bili dejavni, zdaj 
bomo pa uživali v toplih je-
senskih dneh.

  Enota Mavrica,  
Vrtec Ig

Pripravljamo palačinke. Zabava s Piko Nogavičko
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Jesenski dnevi v enoti Hribček

Začetek šolskega leta je 
otrokom v enoti Hrib-
ček prinesel obilico 

različnih dejavnosti. Otroci iz 
skupin Ježki in Polžki so sep-
tembra spoznali poklic farma-
cevta, podali pa so se tudi že 
na dva izleta: obiskali so ranč 

Aladin in si v kulturni dvora-
ni na Igu ogledali predstavo 
Spim lahko tudi jutri v iz-
vedbi društva Fran Govekar. 
Po predstavi so si ogledali 
ižanske znamenitosti in obi-
skali prijatelje v enoti Studen-
ček. Otroci vseh štirih skupin, 

Bibe, Pikapolonice, Polžki in 
Ježki, pa so v jesenskih dneh 
skupaj pričakali obisk Tete 
Jeseni, si ogledali predstavo 
Zelenjavni kralj, pripravili za-
bavo na prostem, organizira-
li dejavnosti v tednu otroka, 
se skupaj razgibali ob dnevu 

slovenskega športa, izrezovali 
buče, pripravili kostanjev pi-
knik in se zabavali s čarovni-
cami.

  Enota Hribček,  
Vrtec Ig

Ustvarjanje v igralnici

Na ranču Aladin

Obiskala nas je Teta Jesen. 

Pestra jesen na Hribčku



32 Mostiščar 08 | November 2022

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

Hvala, PGD in Kulturno društvo 
Mokrc
Obnova enote Hribček 

na Golem je zahtevala, 
da sta skupini Polžki 

in Ježki dober mesec namesto 
v prostorih vrtca bivali v gasil-
skem domu na Golem. Gasilci 

PGD Golo in člani kulturnega 
društva Mokrc so nam s pri-
pravo prostora omogočili, da 
smo v gasilskem domu pre-
živeli zanimive, zabavne in 
izredno prijetne dni. Še več, 
gasilci so nam predstavili svo-
jo opremo, delo in vozila, nam 
sproti pomagali po najboljših 

močeh in nam celo omogočili, 
da smo v gasilskem domu pre-
živeli noč.

Iskrena hvala vsem za po-
moč in za pripravljenost za so-
delovanje!

  Otroci in strokovne 
delavke enote Hribček

Začasni prostori v Gasilskem centru Golo

Igra na prostem 

Veliko smo se naučili od gasilcev.

Vabimo otroke, ki bi želeli skupaj s kužkom 
doživeti domišljijski svet pravljic, da se nam 
pridružite in sami glasno preberete pravljico 
pravemu kužku.  

Primerno za otroke od 7. do 12. leta starosti.  

Delavnico vodijo prostovoljke iz društva 
Tačke pomagačke.  

vsak prvi in tretji ponedeljek ob 17.00 knjižnica Ig 
OBVEZNE PRIJAVE!            01 308 57 20     ig@mklj.si 
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Nov butični turistični produkt 
Zmajevo skrivnostno doživetje

V izvedbi zavoda Lifetime experien-
ce, ki ima sedež v Iški, in ob sode-
lovanju Občine Ig je letos nastal 

turistični produkt, ki ga lahko označimo 
za prvi avtorski butični turistični pro-
dukt, ki obiskovalcem malce drugače 
predstavlja lepote naše občine. Nastal je 
za potrebe radijske oddaje Slovenia’s Hi-
dden Gems, ki jo vsako poletje predvaja 
nacionalni Radio.si. Pogoj za sodelovanje 
je bil, da gre za komercialni turistični pro-
dukt, ki je v ponudbi agencije. Pripravil 
ga je Lado Rot, ki ima dolgoletne izkušnje  
na mednarodnem turističnem trgu. Se-
stavil je program, ki je bil že od samega 
začetka zavit v tančico skrivnosti. Naslo-
nil se je na zgodbo najbolj ikoničnega pre-
bivalca našega barja – mogočnega zmaja. 
Več o programu na spletni strani lifetime-
-experience.com/.

Premierno sta 
petzvezdično doži-
vetje na svoji koži 
izkusila izvidnika 
Radia.si Helena 
Klajnšček, ki ima 
svoje korenine raz-
pete med Slovenijo 
in Italijo, ter njen 
partner Sumit Ma-
urya iz Indije. Med 
izvedbo tega zares 
unikatnega doži-
vetja je bila na te-
renu posneta tudi 
radijska oddaja, ki 
je odlična promo-
cija tako doma kot 
tudi v tujini za ne-
pozabna doživetja 

za tuje obiskovalce v Občini Ig.
V jutranjih urah se je vodnik Lado Rot 

z gostoma srečal v Ljubljani na Zmajskem 
mostu, kjer je potekalo prvo soočanje in 
fotografiranje s slavnim ljubljanskim zma-
jem. Na poti proti naši občini se je ekipa 
ustavila še pred cerkvijo sv. Mihaela, ki 
spada med najbolj izvirne stvaritve arhi-
tekta Jožeta Plečnika. Sledila je pot do na-
šega zelenega diamanta in sproščen spre-
hod po zmajevi deželi, kjer sta bila gosta 
nad raziskovanjem Ljubljanskega barja in 
legend o Jazonu z Argonavti naravnost 
navdušena. To je bilo potovanje med le-
gendami in resničnostjo.

Ko je ekipa prispela v središče Iga, so 
si ogledali stalno razstavo o koliščarjih. 
Naša pestra unikatna zgodovina ju je na-
ravnost navdušila. Sledilo je kosilo v Mar-
su, kjer so v čudovitem pristnem lokalnem 

ambientu s svojo prijaznostjo in izvrstno 
kulinarično ponudbo poskrbeli, da je raz-
položenje gostov doživelo vrhunec. Nato 
se je ekipa podala novi avanturi naproti, 
ki jih je čakala v mogočni, več kot 10 mi-
lijonov let stari soteski reke Iške. Pot so 
nadaljevali v dolino Drage, kjer so obču-
dovali sedem čarobnih ribnikov zelenega 
področja Nature 2000. Dan so končali na 
Kureščku pri romarski cerkvi Marije Kra-
ljice miru in se strinjali, da so ta dan sku-
paj našli mir in lepoto, ki ga dajo lahko le 
nebesa.

Obiskovalca nista skrivala navdušenja 
nad čudovitim zeliščnim vrtom in skriv-

Okrepčilo v Marsu

Priznanje za sodelovanje v projektu Slovenia's Hidden Gems 2022

Izvidnika in avtor produkta na razglasitvi 
priznanj

V Iškem vintgarju
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Varno brez alkohola
Prihajajo najbolj veseli 

prazniki v letu, ko si vsi 
želimo vse najlepše in 

najboljše. Za naše kraje je še 
posebej značilen veseli Mar-
tin, prinese nam spet dobro 
kapljico, ki so jo tako skrbno 
negovali naši vinarji.

Pa se zavedamo, kaj ta 
dobra kapljica, ki jo tako lepo 
opevajo vse naše pesmi, lahko 
naredi nam? Na to vas želimo 
v SPV Ig opozoriti ob začetku 
akcije, ki bo potekala od 7. do 
13. novembra in od 5. do 31. 
decembra v organizaciji Javne 
agencije Republike Slovenije 
za varnost prometa (AVP) in 
drugih neprofitnih organiza-
cij, ki si že leta prizadevajo za 
zmanjšanje prometnih nesreč 
zaradi alkohola.

Alkohol je v naši družbi po-
gosto prisoten, za marsikoga 
pomeni del druženja in pove-
zanosti z drugimi. Vendar pa 
je velik javnozdravstveni in 
družbeni problem s številni-
mi škodljivimi posledicami za 
posameznika, njegove bližnje, 
za vse udeležence v prometu 
in tudi družbo. Tudi po mne-
nju večine prebivalcev Evro-
pe (80,6 %) je alkohol eden od 
ključnih dejavnikov za pro-
metno nesrečo. Rezultati raz-
iskave kažejo, da udeleženci 
v prometu za najbolj nevarno 
vedenje ocenjujejo vožnjo pod 

vplivom alkohola ali drog, hit-
rost, uporabo mobilnega tele-
fona med vožnjo in utrujenost 
voznika. Tudi prebivalci Slove-
nije močno podpirajo ukrepe 
za preprečevanje in zmanjše-
vanje škodljivih posledic pitja 
alkohola v prometu: kar 92 % 
jih podpira ničelno toleranco 
do alkohola za mlade voznike, 
73 % pa za vse voznike.

Ali obstaja varno pitje alko-
hola? Ne. Načeloma velja, da 
več ko popijemo ob eni ali več 
priložnostih, večjemu tvega-
nju izpostavljamo sebe, svojo 
družino in druge. O varnem 
pitju alkohola zato ne moremo 
govoriti, govorimo lahko le o 
pitju alkohola z manj ali več 
tveganja za posameznika in 
druge.

V slovenski družbi se veči-
na drži petih stereotipov:
1. Lahko vozim, nisem veliko 

pil.
• Ne glede na to, koliko ste 

spili, ne za volan.
2. Ker sem dobro jedel, lahko 

spijem več alkohola.
• Ne! Zaradi hrane pride do 

zapoznitve in se opitost po-
kaže pozneje.

3. Prijatelji so me prepričali, 
čeprav nisem nameraval 
piti.

• Zavedajte se možnih posle-
dic. Sprejmite svoje odločit-
ve in ravnajte odgovorno.

4. S svežim zrakom, telovadbo 
in pitjem kave lahko pospe-
šim presnovo alkohola, zato 
bom prej trezen.

• Stopnje alkohola v krvi ne 
moremo znižati z vdihava-
njem svežega zraka, telo-
vadbo ali žvečilnim gumi-
jem … Znižanje je odvisno 
od razgradnje alkohola v 
jetrih.

5. Pot domov znam na pamet, 
lahko bi vozil z zaprtimi 
očmi.

• Ne drži! Opitost vpliva 
predvsem na ustrezno rav-
nanje.
Najpogostejše kršitve v 

prometu zaradi alkohola se po-
javljajo pri mladih in odraslih, 
starih 25–44 let. Prej ko mladi 
posežejo po alkoholu, večja je 
verjetnost, da jim bo pozneje 
pitje alkohola prešlo v navado 
in jih vodilo v odvisnost. Med 
mladimi, starimi 18–24 let (in 
25–34 let), opažamo najvišje 
odstotke opijanja in visoko-
tveganega pitja alkoholnih pi-
jač, a če pogledamo trende, vi-
dimo, da je v starostni skupini 
18–24 let upad opijanja in viso-
ko tveganega pitja alkoholnih 
pijač v obdobju 2012–2018 naj-
večji. Torej trdimo, da so mladi 
naredili največji napredek in 
so nam lahko za vzor.

Ne pozabite, VSAKO PITJE 
ALKOHOLA JE TVEGANO, 

zato:
• se v promet kot udeleženci 

(vozniki, kolesarji, pešci …) 
vključujte le trezni;

• uporabite avtobus, taksi, 
javni prevoz, če ste pod 
vplivom alkohola ali drog;

• poiščite drug prevoz, če je 
voznik pod vplivom alkoho-
la ali drog.
Poskusimo skupaj v tej 

akciji spremeniti mišljenje o 
pitju alkohola in vožnji, poza-
bimo na slovenske stereotipe 
ter bodimo odgovorni do sebe 
in drugih v prometu. Ko si na-
ročite pijačo, si naročite tudi 
varen prevoz do doma.

Želimo vam varno vožnjo 
ter srečno pot in naj bodo pri-
hajajoči prazniki lepi tudi brez 
alkohola.

 Lilijana Mavec, 
SPVCP Ig 

nostnim megalitskim krogom, 
kjer sta se napolnila z zdravil-
nimi življenjskimi energijami. 
Zagotovo ne bosta nikoli po-
zabila, da jima je prav na tej 
mistični točki gostitelj postre-
gel z domačim zeliščnim ča-

jem in ponudil tradicionalno 
domačo pehtranovo potico, ki 
sta jo okusila prvič v življenju. 
Bila sta navdušena. Ste vede-
li, da je drugo ime za pehtran 
zmajeva zel?

Produkt The Dragon‘s 

Secret Tour of Ljubljana je bil 
izbran med finaliste oddaje in 
je 5. oktobra v Maistrovi kleti 
v Slovenskih Goricah prejel 
priznanje Slovenia’s Hidden 
Gems 2022. Če ste zamudili 
oddajo o zmajskem doživetju 

po Radiu.si, jo lahko posluša-
te na povezavi: https://365.
rtvslo.si/arhiv/slovenia-s-hid-
den-gems/174900657 .

Maja Zupančič 
 Arhiv Lifetime experience

Spominjajmo se, pomagajmo in 
ukrepajmo
Ob dnevu spomina žrtev prometnih 

nesreč, ki ga svetovna zdravstve-
na organizacija obeležuje tretjo 

nedeljo v novembru, vas vabimo, da se 
nam 18. 11. 2022 ob 11.30 ob Studencu 
(krožišče center Iga – stari gasilni dom) 

pridružite ter s šolarji in vrtčevskimi otro-
ki spustite v vodo cvet, s katerim se bomo 
poklonili vsem umrlim in žrtvam prome-
tnih nesreč.

Naj nam ne bo vseeno, življenje je samo 
eno.

 Lilijana Mavec, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Ig

JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA OPOZARJA, 
DA SE ALKOHOL IN UDELEŽBA V PROMETU POVSEM IZKLJUČUJETA IN POZIVA 
K NIČELNI TOLERANCI DO ALKOHOLA V PROMETU!

UČINKI ALKOHOLA
Že v nekaj minutah po pitju alkoholne pijače alkohol vstopi v krvni obtok, ki ga prenese 
po telesu in vpliva na delovanje vseh organov, še zlasti osrednjega živčevja. Alkohol moti 
komunikacijske poti v možganih in spremeni se človekovo razpoloženje in vedenje, upo-
časnijo se reakcije ter zmanjša se sposobnost jasnega razmišljanja, usklajenega gibanja in 
spominjanja. 

UČINKI ALKOHOLA, KI SO ŠE POSEBNO POMEMBNI V PROMETU:

VID: oženje vidnega polja, bleščanje, slabša sposobnost prepoznavanja 
svetlobnih odtenkov in barv – predvsem rdeče, slabše zaznavanje premika-
nja, globine, oddaljenosti/bližine, oteženo je prilagajanje hitrim svetlobnim 
spremembam.

MOTORIKA: počasnejše odzivanje, slabša telesna koordinacija.

SAMODOJEMANJE: precenjevanje in odsotnost uvida v lastne zmožnosti, 
občutek poguma, zmanjšana zmožnost predvidevanja posledic svojih dejanj, 
večja pripravljenost na tveganje.

ČUSTVA: spremembe v čustvovanju, doživljanju, duševnem zdravju (npr. jeza, 
agresivnost).

V prometu so prav tako nevarni učinki alkohola: zmanjšana sposobnost 
koncentracije, zmanjšana sposobnost presoje glede lokacije vozila na cesti ali 
lokacije drugih vozil, sredinskih črt, varnostne razdalje, hitrosti vozil, bistveno 
sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja.

Alkohol najprej daje občutek večjega poguma, boljšega razpoloženja, 
boljših motoričnih sposobnosti, vendar že s prvim kozarcem alkoholne 
pijače slabijo sposobnosti za vožnjo, podaljšuje se reakcijski čas in 
povečuje se število napačnih odločitev v prometu. Z vsakim naslednjim 
kozarcem se negativni učinki povečujejo. 

5 STEREOTIPOV, POVEZANIH S PITJEM ALKOHOLA IN VOŽNJO

Zloženko pripravila in izdala: Javna agencija RS za varnost prometa • Tisk: STUDIO PRINT, d.o.o., Ljubljana 
Naklada: 10.000 izvodov • Ljubljana, november 2021 • WWW.AVP.SI

1

2

3

4

5

Lahko vozim, nisem veliko pil.

Ne glede na to koliko ste spili, 
ne za volan.

Ker sem dobro jedel, 
lahko spijem več alkohola.

Ne! Zaradi hrane pride do zakasnitve 
in se opitost pokaže kasneje.

Prijatelji so me prepričali. 
Čeprav nisem nameraval piti.

Zavedajte se možnih posledic. Sprejmite 
svoje odločitve in odgovorno ravnajte.

S svežim zrakom, telovadno in pitjem kave 
lahko pospešim presnovo alkohola, 
zato bom prej trezen.

Stopnje alkohola v krvi ne moremo znižati 
z vdihavanjem svežega zraka, telovadbo 
ali žvečilnim gumijem … Znižanje je 
odvisno od razgradnje alkohola v jetrih.

Pot domov znam na pamet. 
Lahko bi vozil z zaprtimi očmi. 

Ne drži! Opitost vpliva predvsem 
na ustrezno ravnanje.

4

5

 DOBRO JE VEDETI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Gasilke in gasilci PGD Golo ponovno 
zavihali rokave

To še posebej velja za 
starejše gasilke in ga-
silce, sicer pa smo vsi 

potrpežljivo in nestrpno čaka-
li, da bo nadležna epidemija 
popustila. Še sreča, da živimo 
na podeželju, kjer je bilo ve-
liko možnosti za sprehode in 
naključna srečanja. Po koncu 
omejitev smo se končno lah-
ko zbrali in prešteli, kar je bil 
prvi korak k organizaciji vaj za 
pripravo na tekmovanja pod 
okriljem gasilske zveze. Eki-
pe članov in članic ter moška 
ekipa starejših gasilcev so jo v 
času epidemije dobro odnes-
le. Pri ženski ekipi starejših 
gasilk so se pokazale vrzeli 
zaradi bolezenskih tegob in 
spremembe pravila gasilske 
zveze, po katerem začasno 
nadomeščanje starejših čla-
nic z nekoliko mlajšimi ni bilo 
več mogoče. Škoda, ker jim je 
ravno lepo steklo. Na zadnjem 
državnem prvenstvu so se 
uvrstile že med šesterico naj-
boljših, pa tudi moški del je ob 
sodelovanju (nekoliko) mlaj-
ših članic vadil še bolj zavzeto. 
Morda odločitev gasilske zve-
ze ni bila najbolj modra, saj se 
na tekmovanja starejših gasilk 

prijavlja manj ekip kot pred 
epidemijo, ko je bilo nadome-
ščanje še dovoljeno. A vsako 
slabo je tudi za nekaj dobro. 
Ker nekoliko mlajše članice 
niso mogle več tekmovati pri 
starejših gasilkah, so se vrni-
le v ekipo B in začele zavzeto 
vaditi. Seveda niso smeli zaos-
tajati tudi fantje iz ekipe A, ki 
so tudi začeli zavzeto vaditi za 
gasilska tekmovanja. Zdravo 
rivalstvo vedno prinaša tudi 
rezultate.

Kakorkoli, mentor starejših 
gasilk in gasilcev Srečo – hva-
la bogu, da ga imamo, ker tako 
požrtvovalno skrbi za redno in 
učinkovito vadbo in vso logi-
stiko – je hitro našel odlične 
zamenjave, ki so se z doda-
tnimi vajami hitro znebile ne-
izkušenosti in nervoze. Že na 
prvi pokalni tekmi, ki smo se 
je udeležili, da vidimo, kako 
dobri smo v regijskih okvirih, 
so osvojili pokal, kar je tudi 
starejše gasilce spodbudilo k 
še večji zavzetosti. Rezultat 
se je pokazal že na naslednji 
pokalni tekmi, kjer je ekipa 
starejših članov zmagala in 
osvojila prehodni pokal. To 

je dalo veterankam in vetera-
nom potrebno samozavest, da 
so zmagali še na občinskem 
tekmovanju v Vrbljenju. Na 
regijsko tekmovanje pa sta se 
uvrstili še obe omenjeni ekipi 
PGD Golo, člani A in članice B.

Dva tedna pozneje je sledi-
lo regijsko tekmovanje v Be-
linki, Šentjakob. Tudi tu sta se 
obe ekipi starejših gasilcev in 
gasilk uvrstili med najboljše 
(moška ekipa je celo prvič, od-
kar nastopa na regijskih tek-
movanjih, zmagala) in s tem 
na državno prvenstvo, ki bo 
prihodnje leto. Tja se namreč 
uvrstijo le tri najboljše ekipe 
iz regijskega tekmovanja in 
naši ekipi se bosta prvenstva 
udeležili že četrtič zapovrstjo. 
Preostalima ekipama pa je do 
uvrstitve na državno prven-
stvo zmanjkalo le malo.

Pa saj ne gre samo za os-
vajanje prvih mest in poka-
lov. Nič manj pomembno ni 
druženje po napornih vajah, 
tekmovanjih in proslavljanjih 
okroglih obletnic članic in čla-
nov. O tem nam priča dejstvo, 
da se po prvih vajah zvečer 
kar nismo mogli raziti. Toliko 

vsega smo si imeli za pove-
dati, zlasti o zdravju. Če slišiš 
drugega, kaj vse ga boli, tudi 
svoje tegobe lažje prenašaš. In 
od časa do časa prija, da pade 
tudi kakšna mokra vaja. Za 
ustrezen prostor za vadbo in 
druženje po vajah se moramo 
zahvaliti naši veteranki Milki, 
ki nam daje na razpolago trav-
nik, prostor za shranjevanje 
orodja ter mizo in stole ob hiši.

Na koncu ne smemo poza-
biti omeniti še predsednika 
našega društva Jožeta. Vedno 
nam stoji ob strani in nas pod-
pira ter se iskreno veseli naših 
uspehov. Pokalov imamo že 
toliko, da bo treba najti v ga-
silskem domu dodaten pros-
tor za tiste, ki jih bomo, v to 
trdo verjamemo, osvajali tudi 
v prihodnosti. Društvo nas ob 
uspehih na tekmovanjih nag-
radi tudi s pogostitvijo, zato 
se nam ni težko voziti na tek-
movanja tudi s svojimi vozili. 
Hvala in naj še dolgo ostane 
tako!

NA POMOČ!

  Anton Dvoršek

Po zmagi in osvojitvi prehodnega pokala na občinskem tekmova-
nju v Vrbljenju

Po zmagi na pokalnem tekmovanju v Bohinjski Bistrici smo se 
ustavili še na Soriški planini.
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PGD Iška vas s 4 ekipami na državno 
tekmovanje

Pionirji med vajo

Članice in veterani na regijskem tekmovanju

Na občinskem tekmovanju v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah

Uspešni mladinci in mladinke na regijskem tekmovanju

Zadnji konec tedna v sep-
tembru se je kar 79 članov 
PGD Iška vas udeležilo ob-

činskega tekmovanja v gasilsko- 
športnih tekmovalnih disciplinah v 
Vrbljenah in prav vse ekipe so os-
vojile medalje in pokale. Prvi dan so 
tekmovali člani, in sicer dve ekipi 
članic A, ki sta osvojili 2. in 3. mes-
to, veterani so bili 2., članice B pa so 
bile najboljše v svoji kategoriji. Nas-
lednji dan je naša mladina dokazala, 
da jim dež ni ovira, saj so mladinci 
zasedli 2. in 3., mladinke 2., pionirji 
pa 1. in 3. mesto.

V malo okrnjeni zasedbi smo se 
dva tedna pozneje odpravili na re-
gijsko tekmovanje. Lepo vreme in 
idilično okolje na Zbiljah je dalo 
mladini dovolj energije, da so se kar 
tri ekipe uvrstile na državno tekmo-
vanje. Pionirji so bili 3., mladinci 2., 
mladinke pa so pometle s konkuren-
co v regiji Ljubljana 1. Naslednji dan 
so se v Šentjakobu pomerili še čla-
ni. Veterani in članice A so dosegli 
odlično 6., članice B pa 3. mesto in 
se tako tudi one uvrstile na državno 
tekmovanje, ki bo prihodnje leto.

Mentorji mladine, Tina, Blaž in 
Špela, smo zelo ponosni na naše iz-
redno uspešne mlade gasilce in se 
zahvaljujemo njihovim staršem za 
sodelovanje, člani pa se zahvalju-
jemo mentorjema Mariji in Janezu 
Škulju za njun trud, saj smo odšli na 
tekmovanje zelo dobro pripravljeni.

  Špela Rupert
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Matenski gasilci

Po uspešnem rezultatu na 
občinskem gasilskem 
tekmovanju smo se ga-

silci PGD Matena 8. in 9. 10. 
2022 udeležili še regijskega 
tekmovanja. 8. oktobra je po-
tekalo tekmovanje mladine na 
Zbiljah, kjer so nas zastopale 

pionirke. Dan pozneje pa smo 
v Šentjakobu člani tekmovali s 
tremi ekipami.

Vse ekipe smo tekmovale 
po naših najboljših zmožno-
stih. Najbolje so se odrezale 
pionirke, ki so dosegle odlično 
2. mesto in s tem udeležbo na 

državnem tekmovanju. Prav 
tako se je zelo dobro uvrstila 
ekipa člani A, ki je dosegla 3. 
mesto. Tudi ta ekipa se je uvr-
stila na državno tekmovanje, 
ki bo potekalo prihodnje leto. 
Članice A so dosegle 6. mesto, 
člani B pa 8. mesto.

Vsem ekipam čestitamo. Z 
gasilskim pozdravom NA PO-
MOČ.

  Robert Peterlin in 
Damjan Legen, 

mentorja

Pionirke so se uvrstile na državno tekmovanje.Uspeh na regijskem tekmovanju

 OBČANOV KOTIČEK //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kaj želim od župana

Za otroke gre
Želim, da dela in razmi-

šlja s srcem in pametjo 
ne glede na strankarsko 

pripadnost, zavedajoč se, da je 
v službi sokrajanov, in ne obra-
tno. Želim, da se peš sprehodi 
od bencinskega servisa do 
Rastuke in nato nazaj po drugi 
strani ceste Zabrv do avtobus-
nega postajališča. Pot si lahko 
popestri z ogledom račk, la-
bodjim parom ter posvojenim 
puranom v Iščici. Videl bo ve-
liko lepega in zanimivega pa 
tudi slabega.

Cestna infrastruktura je sla-
ba, saj so pločniki previsoki, 
vsakih nekaj metrov 'porezani' 
za dovoze na dvorišča hiš (hoja 
gor in dol, invalidi na vozičkih 
so prisiljeni voziti po cestišču), 
proti centru vasi jih večkrat 
zmanjka in je namesto njih tra-
va, pločniki so različno široki 
in celo preozki (tudi samo 70 
centimetrov), marsikje razpo-
kani ali vdrti … Ob prehodu za 

pešce v edinem semaforskem 
križišču so tri vdrtine, znak 
odličnega dela pred dvema 
desetletjema. To velja tudi za 
asfaltirano cestišče, še pose-
bej pred mostom pri odcepu 
za Rastuko. Hoja po pločniku 
je zlasti nevarna za šolarje, ki 
se po pouku vračajo domov, 
vsi razigrani in polni energije, 
po cesti pa kolone vozil, tako 
osebnih kot tovornih.

Vsaj dvajset let so zjutraj in 
popoldne zastoji na edini cesti 
skozi Ig, kolone avtomobilov 
se zjutraj valijo v prestolnico, 
popoldne pa proti Škofljici ali 
Pijavi Gorici. Skratka vas Ig je 
postala obvoznica Ig za vozila 
iz smeri 'južne meje' (avtocesta, 
Kočevska cesta) ter za številne 
velike tovornjake s slovenski-
mi in tujimi registrskimi ozna-
kami. Povečana nevarnost za 
pešce, še posebej za otroke, na 
preozkih pločnikih, povečan 
negativni vpliv na cestišče, da 

o škodljivem onesnaževanju 
zraka sploh ne govorimo. Žu-
pan naj povpraša člane sveta za 
varnost v cestnem prometu, ali 
sploh razmišljajo o teh proble-
mih, dosedanjega župana pa o 
sestankovanjih s škofljiškim in 
drugimi župani z zvezi z bar-
janskim okarčkom, ki si je po 
letu 2001 za življenjski prostor 
izbral JV del Iškega morosta 
blizu Dolenjke, tako ceste kot 
železnice. Kot kaže, okarčka ne 
moti promet na Dolenjski ces-
ti ne na železnici, ki jo bodo v 
kratkem razširili. Morda, pra-
vim morda, pa okarčka ne bi 
motila tudi širitev Dolenjske 
ceste, saj se je do leta 2001 selil 
po celotnem Barju. Vztrajanje 
na okopih tako naravovarstve-
nikov kot županov ne daje in 
ne bo dalo nikakršnih rezulta-
tov. Na Igu pa bodo še naprej 
povečan promet, vsakodnevni 
zastoji, huda kri voznikov in 
staroselcev ter priseljencev.

Kaj je z brvjo čez Iščico, za-
kaj so zastala dela? Slišim, da 
dvema krajankama ni všeč, da 
bi poslušali otroški živžav med 
13. in 14. uro. Brv bi pomenila 
varno pot šolarjem iz Rastuke, 
predvsem pa bi se izognili ne-
varni poti po pločniku na ces-
ti Zabrv od Rastuke do šole. 
Bomo res čakali, da se komu od 
otrok kaj zgodi?

Želim od župana, da s so-
delavci pretehta predloge in 
zamisli, ki bi bili v korist kraja-
nom in ne bi podpirali idej zu-
nanjih prišepetovalcev, morda 
celo o tem, da je občina prijaz-
na otrokom in invalidom. Gle-
de na zgoraj zapisano bi bilo to 
popolnoma neresno, kakor je 
šaljiva ideja naše občanke, da 
bi grad Zonek spremenili v ho-
tel (požrl bi vsaj dva občinska 
proračuna), zapor pa preselili 
lučaj nižje.

Ivan Jakič, Rastuka 
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Nevaren pločnik na ovinku na Igu
20. 9. 2022 približno ob 7.12 

sem bil na ovinku pri hiši št. 
45 na Ljubljanski cesti na Igu 
priča potencialno nevarnega 
dogodka, ko je vozilo LPP iz 
ljubljanske smeri z zadnjim 
kolesom zavozilo na pločnik 
(približno 20 cm). Imel sem 
srečo, da sem se izmaknil, 
kolikor je sploh možno. Po tej 
edini dostopni poti v vaško 
središče hodim večinoma peš 
vsako jutro enako kot šolarji, 
le da šolarji hodijo večinoma 
v parih ali večjih skupinah po 
istem – preozkem – pločniku v 
tem ovinku.

Po pripovedovanju nisem 
bil prvi, ki se mu je to zgodilo, 
želim pa, da sem bil zadnji. O 
tem potencialno nevarnem do-
godku sem obvestil Občino Ig 
in policijo. Medtem ko je bilo 
pri policiji zaznati dejavnost, 
česa podobnega s strani obči-
ne ni. Čez nekaj dni me je na 
domu obiskal policist, s kate-
rim sva v daljšem prijaznem 
pogovoru ugotovila, da poli-
cija pravzaprav ne more sto-
riti veliko, ker ni ves čas pri-
sotna. Me je pa spodbudil, da 
s tem seznanim občinski Svet 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. Že z iskanjem 
povezave sem imel precej te-
žav, ker svet, čeprav je ustano-
vljen z odlokom, objavljenem v 
Uradnem listu 24/2019, deluje 
skrivno. Dopis, v katerem sem 
omenjeni nevarni dogodek do-
polnil še s kritično informacijo 
stanja na omenjenem ovinku 
pozimi, sem 29. 9. 2022 pos-
lal Občini Ig s prošnjo, naj ga 
skrivnemu Svetu posreduje. 

Po vsem sodeč se to ni zgodi-
lo, saj je Lilijana Mavec, pred-
sednica SPVCP Ig, v oktobrski 
številki objavila članek Naj 
bodo naše poti varne — bodi 
viden, bodi previden, ki ne za-
znava opisane problematike.

Mislim, da je problematika 
zaradi prihajajoče zime še bolj 
aktualna. To prikazujem s fo-
tografijo tega pločnika, posne-
to 11. decembra 2021, ko je bil 
pravzaprav edini snežni dan 
pretekle zime. Plug, ki je čis-
til državno cesto v zgodnjem 
jutru, je pač brozgo potisnil na 
pločnik, kjer je zmrznila. Hoja 
po pločniku je silno zahtevna 
in nevarna, posebno če mora-
jo po njem hoditi otroci v šolo, 
ko je še mrak, vozila, kot je bil 
omenjeni avtobus – še več je 
menda velikih kamionov – pa 
vozijo tudi po pločniku.

V dopisu svetu sem tudi 
predlagal, da predlaga Občini 
omenjeni pločnik absolutno 
prednostno splužiti v najzgod-
nejšem času, da bodo šolarji in 
drugi občani s te strani Iga po 
edini dostopni poti lahko var-
no prišli do centra Iga.

Ker dvomim, da bo skrivni 
Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pravočasno 
odigral svojo vlogo, se s pobu-
do obračam na svoje soobča-
ne. Predsednica sveta namreč 
v svojem članku ne omenja 
niti ankete o mobilnosti, ki je 
bila v tajnosti izvedena lani, v 
mesecu juniju pa je bila na tej 
osnovi izdelana še bolj skrivna 
Celostna prometna strategije 
Občine Ig, za katero ste sicer 
vabljeni, da si jo ogledate, če jo 

le najdete. Strategija poziva na 
anketo z 208 respondenti, kar 
je odločno nereprezentativen 
vzorec, občinska strategija pa 
je povsem v nasprotju s Preno-
vljenimi nacionalnimi smerni-
cami za pripravo občinske ce-
lostne prometne strategije, jo 
je pa izdelal zunanji izvajalec 
in gotovo za to prejel plačilo.

Ko bo ta Celostna prometna 
strategija Občine Ig resnično 
javno dostopna, se bom lotil 
tudi njene analize, do tedaj pa 
predlagam soobčanom, da ob 

volitvah resno premislijo, ko-
liko varnosti in kakšno občin-
sko upravo želijo. Na čelu ob-
činske uprave je seveda župan.

Pa še to: Najmanj dva ted- 
na pred oddajo tega članka je 
ugasnila utripajoča rumena 
luč na prehodu za pešce pri 
istem ovinku v smeri Ljublja-
ne – in tako je še vedno. Megla 
prav tako.

  Janez Vrhovec, Ig

Zaledenel Šmonov ovinek na Igu

 ŽIVLJENJE ŽUPNIJ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zahvala 
dobrotnikom
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki pomagate s svojimi darovi 

in podpirate naše delo ter pomagate lajšati stiske ljudem.

 Karitas Ig

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

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

Zadnjo oktobrsko soboto 
smo se podali na 1.121 m 
visoko Mrzlico v Zasa-

vsko hribovje. Meglo smo za-
pustili že na Trojanah. Parki-
rali smo na prelazu iz Celjske 
v Trboveljsko kotlino. Topel 
dan je privabil obilo pohodni-

kov, ki so imeli enak cilj kot 
mi. Verjetno tudi zato nismo 
bili deležni kostanja na in ob 
poti, le prazni ježki so se nam 
valili pod čevlji. Na vse sme-
ri so se kazali vrhovi gora, ki 
smo jim pohodniki skupaj po-
iskali imena. Prijazna domači-

na sta pomagala pri premago-
vanju brega našemu Boštjanu, 
da se nam je lahko pridružil 
pred kočo na Mrzlici. Tudi s 
postrežbo iz doma smo bili 
zelo zadovoljni, čeprav smo – 
priznam – kar razvajeni z od-
lično strežbo na Krimu. Toplo 

sonce je še grelo, ko smo se 
morali vrniti v dolino. Nekate-
ri so se še posladkali s trojan-
skimi krofi.

  Janko Purkat

Predstavitev zdravljenja z reikijem
Tokrat vam v okviru 

centra dobrega počutja 
Darivaya podrobneje 

predstavljamo zdravljenje s 
starodavno metodo reiki, ki jo 
izvajamo v našem centru. Izve-
deli boste, kaj je reiki, zakaj je 
ta metoda tako učinkovita in v 
kakšnih primerih se uporablja.

V dobesednem prevodu je 
reiki univerzalna življenjska 
energija, ki se pretaka v vsem, 
kar je živo. Izvaja se s polaga-
njem rok, z dotikom ali na da-
ljavo. Deluje na fizični, mental-
ni, čustveni in duhovni ravni.

Je del nas vseh. Nekoč je bil 
univerzalen in nikoli ni bil za-
pisan pozabi. Otroci zgodnje 
Zemlje iz civilizacije, ki ji da-
nes pravimo Mu, so bili delež-
ni urjenja reikija že na začetku 
osnovne šole. Ko je to ljudstvo 

zapustilo prvotno domovino 
ter naselilo današnjo Indijo 
in Tibet, je s seboj vzelo tudi 
znanje reikija. Spremembe na 
Zemlji, ki so uničile najprej ci-
vilizacijo Mu in nato še Atlan-
tido, so prizadejale kulturam 
hud udarec in nazadnje so rei-
ki poznali samo še izbranci. Ko 
je v 19. stoletju Japonec Mikao 
Usui raziskoval Jezusove in 
Budove metode zdravljenja, 
jih je našel v ezoteričnih nau-
kih stare Indije.

Od takrat se reiki spreminja 
in razvija.

O tem, kako je zdravljenje 
s polaganjem rok poučeval 
Buda in kako se je tega učil in 
poučeval Jezus, žal ne vemo 
nič. Izvire reikija je treba spo-
štovati, hkrati pa upoštevati 
tudi spreminjajoči se svet in 

spreminjajoče se potrebe ljudi 
na Zemlji.

Reiki je v celoti pozitivno 
naravnan in nikoli ne more 
škodovati nobenemu živemu 
bitju, pa naj bo v takem ali dru-
gačnem stanju. Uporaben je za 
vsakogar ne glede na starost 
ali zdravstveno stanje. Nanj 
se enako dobro odzivajo mladi 
in starejši, hišni ljubljenčki in 
tudi rastline. Pomaga vsem, ki 
so čustveno obremenjeni ali 
jih kaj boli. Zdravega človeka 
ali žival reiki sprošča in na-
polni z univerzalno življenjsko 
energijo, da lahko deluje v naj-
višje dobro.

Reiki ne more pozdraviti 
večine prirojenih ali karmič-
nih hib ljudi, lahko pa izboljša 
stanje, da lažje živijo.

Subtilna energijska terapija 

reiki je učinkovita, varna, než-
na, neinvazivna in preprosta 
za uporabo. Lahko se izkaže za 
učinkovito na naslednjih pod-
ročjih delovanja: proti različ-
nim bolečinam, kot so glavo-
bol, migrene, bolečine v vratu, 
ramenih, križu, čeljustih; kre-
pilno za jasnost in koncentra-
cijo, gibčnost, splošno počutje; 
blažilno pri tesnobi, depresiji, 

Pogled z Mrzlice

Reiki

Na 1.121 m visoki Mrzlici

 ZDRAVO ŽIVLJENJE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nova vadba Zlata leta
Širjenje dobre volje in 

poučevanje gibanja je 
glavno poslanstvo Fit Ig, 

ki v okviru Karate Do klub Ig 
Shotokana na območju obči-
ne Ig delujemo že deveto leto. 
Med široko ponudbo vadb so 
do zdaj našli svoje mesto tako 
odrasli kot tudi otroci. Z no-

vembrom pa smo se odločili 
oblikovati tudi vadbo, name-
njeno gospem in gospodom v 
tretjem življenjskem obdobju. 
Rekreativna vadba bo vključe-
vala vse od vaj za preprečeva-
nje osteoporoze do povečanja 
splošne gibljivosti ter vaj za 
zdravo hrbtenico. Vadbo bomo 

izvajali v dvorani gasilskega 
doma Iška vas vsak torek in 
četrtek ob 9. uri. Prvi obisk 
je za vsakega novega člana 
brezplačen, prav tako pred-
hodne prijave niso potrebne. 
Prvo uro bomo izvedli že v če-
trtek, 3. novembra 2022.  Aktiv Fit Ig

Tekma je najboljši trening

V nadaljevanju tekmo-
valne sezone se ižanski 
karateisti pripravljajo 

na Državno mladinsko prven-
stvo, ki bo v mesecu novem-
bru. Vmes smo se udeležili še 
3. pokalnega turnirja v Šen-
čurju. Kljub slabšim nastopom 

nekaterih tekmovalcev smo 
osvojili dve medalji, srebrno 
in bronasto.

Ker so tekmovanja 1. nivoja 
za tekmovalce z manj tekmo-
valnimi izkušnjami prezah-
tevna, se z njimi udeležujemo 
različnih šolskih lig, na katerih 

nabirajo prepotrebne izkušnje. 
Takšno tekmovanje je bilo mi-
nuli vikend v Idriji, že nasled-
nji vikend pa se odpravljamo 
na Polzelo. Vsem tekmoval-
cem želimo na tekmovanjih 
veliko uspeha.

  Matej Kabaj, prof., 
glavni trener Karate-do 

kluba Ig Shotokan

nespečnosti, telesnem stresu/
napetosti, prebavnih težavah; 
podporno za globoko sprošča-
nje, globok/krepčilen spanec, 
sproščene misli/telo. Z reiki 
tretmaji se dosega tudi boljšo 
koncentracija otrok v šoli in 
pomiritev hiperaktivnih otrok.

Zdravljenje z reikijem po-
teka sede ali leže. Najprej se 

pregleda energetska polja ali 
čakre, to so filtri ali kolesca, 
ki se pri zdravih ljudeh vrtijo 
v smeri urnega kazalca. Nato 
se nadaljuje s simboli, ki so 
ključ za odpiranje energije, s 
katerimi dela zdravilec. Začne 
se na glavi, čelu, nato se nada-
ljuje po telesu navzdol. Sledi 
zdravljenje z dotikom za tiste, 

ki dotik prenesejo, za druge ob 
telesu. Tretma traja uro do uro 
in pol, odvisno, kako se telo 
odziva. Na koncu sledijo po-
novni pregled dela, zaščita in 
zaključek.

Reiki mojstrica:  040/697-
230.   Ivanka Škrbec 

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

Tosja (prvi iz leve) je šele v finalu izgubil proti prvaku Balkanske-
ga prvenstva.

Ižanski karateisti na tekmovanju v Šenčurju
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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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Nudimo vam 
širok izbor sveč:

• nagrobne 
• dekorativne
• dišeče 
• krstne 
• poročne

Obrtniška ulica 11, 1292 Ig
OPC - 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

GOVEJA OKROGLA ČREVA:
40/43, 43/46

SVINJSKA TANKA ČREVA:
30/32, 32/34, 34/36, +40

RITNIKI 1,5 m

DANKE

GOVEJA RAVNA ZA SALAME
Φ 55-60

ZAČIMBE: poper, česen, paprika, ...

UMETNI OVITKI ZA SALAME
Φ 50,55, Φ 60,65

OVitek d. o. o.
Telefon: 01/286-46-52 

GSM: 041/656-100, 031/640-099
Zabrv 16, 1292 Ig

Prisotni smo vsak delovnik od 9. do 12. ure.

PRIHAJA ČAS KOLIN

Za nakup nad 100 EUR 
nudimo 5 % popust.

NOVO!!

Društvo Fran Govekar Ig vabi na

STROKOVNO EKSKURZIJO V KRAPINO.
Neandertalec je oblika človečnjaka, ki se je pojavila vzpo-
redno s pokončnim človekom pred približno 150.000 leti. 

Ostanke tega predzgodovinskega človečnjaka so leta 1899 
našli tudi v hrvaški Krapini, leta 2010 pa so tam odprli zelo 

atraktiven muzej, ki si ga bomo ogledali
v soboto, 19. novembra 2022.

Odhod z Avtobusne postaje Ig ob 8.00.
Cena: 28 eur na osebo

Cena vključuje vstopnino, kosilo in prevoz.
Prijave na: info@dfg.si ali GSM: 031/446-908 (Tončka)

Prijazno vabljeni!

30 LET

 OGLASI ////////////////////////////////////////  VABILA ////////////////////////////////////////
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Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.

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.


