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Koledar prireditev
petek, 12. december, ob 17.30, Športna dvorana Ig Otroška predstava in obdaritev otrok Občina Ig
sobota, 13. december, ob 10. uri, Kulturna dvorana Golo Otroške delavnice in prihod Dedka Mraza SVS-ji in društva s hribov
sobota, 13. december, ob 17. uri, Kulturna dvorana Golo Koncert Partizanskega pevskega zbora Društvo Odmev Mokrca
sreda, 17. december, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English − Lovely, lovely December MKL − Knjižnica Ig
sobota, 20. december, ob 17. uri, Hipodrom Vrbljene Blagoslov jaslic v naravni velikosti TD Krim
nedelja, 21. december, ob 16. uri, ž. c. sv. Marjete na Golem Božični koncert KD Mokrc
ponedeljek, 22. december, ob 19. uri, Knjižnica Ig 55. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig
četrtek, 25. december, ob 17. uri, Podkraj 10. Božični nočni pohod na Planinco PD Krim
petek, 26. december, ob 10.30, Hipodrom Vrbljene Žegnanje konj TD Krim, KD Krim
petek, 26. december, ob 17. uri, ž. c. sv. Martina na Igu Božični koncert Župnija Ig in Društvo Fran Govekar Ig
sobota, 27. december, ob 17. uri, Gasilski dom Vrbljene Potopisno predavanje Od Galicije do Andaluzije TD Krim
sreda, 7. januar, ob 18. uri, Knjižnica Ig English Mind Lab − Chemistry MKL − Knjižnica Ig
sobota, 10. januar, ob 18. uri, Želimlje 5. Stojkov nočni pohod Društvo Zapotok
sreda, 14. januar, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic Kiti plavajo počasi MKL − Knjižnica Ig
sreda, 14. januar, ob 19. uri, Knjižnica Ig Potopisno predavanje Ameriški divji zahod MKL − Knjižnica Ig
sreda, 21. januar, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English − How to speak Moo MKL − Knjižnica Ig
sobota, 1. februar, ob 17. uri, Športna dvorana Ig Koncert Tanje Žagar z gosti Studio Gong, d. o. o.
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MOSTIŠČAR JE URADNO GLASILO OBČINE IG
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 12. december 2014

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

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

Anton Krnc, Stanislav Ostanek, Franc Toni 
Andreja Zdravje

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

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

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

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

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je  

četrtek, 29. januar 2015. Prva številka Mostiščarja v letu 2015  
bo predvidoma izšla 12. februarja 2015.

 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.

Srečno 2015

Srečno 2015
Spoštovani!
Čeprav smo vstopili v zadnji, praznični mesec leta, ta za vse tiste 

občane, ki so bili prizadeti v novembrskih poplavah, zagotovo ni tako 
brezskrben, kot bi si želeli. Ene najhujših jesenskih poplav v zadnjem 
času so močno prizadele naselja ob reki Iški, pod vodo je bilo blizu 200 
stanovanjskih objektov. Prvi so na pomoč nesebično priskočili prosto-
voljni gasilci, civilna zaščita, pozneje tudi vojaki ter številni drugi. Občina 
je takoj sprostila rezervna sredstva v proračunu, namenjena intervenci-
jam ob naravnih nesrečah, hkrati pa iskala tudi druge načine zbiranja 
denarja za prizadete. Ves november je bil odprt poseben transakcijski 
račun, na katerega so podjetja in posamezniki lahko nakazovali denar 
za poplavljene družine v naši občini. Skupaj so stopili glasbeniki in pod 
okriljem Občine priredili dobrodelni koncert Skupaj smo močnejši od 
vode. Na transakcijski račun se je nateklo več kot 40 tisoč evrov, ki bodo 
v celoti razdeljeni prizadetim v poplavah. Več o dogodkih, povezanih s 
poplavami, smo zbrali v rubriki Aktualno ter v fotoreportaži na predza-
dnji strani. 

Prijetno nas je presenetil odziv vaških svetov, kar nekaj se jih je oglasi-
lo v tej številki. O začetkih dela novih SVS-jev pišejo iz Strahomerja, Iške, 
Škrilj ter SVS-ja Visoko-Rogatec, kjer so že pripravili številne konkretne 
pobude in predloge za izboljšanje bivanja. O novi pridobitvi vasi poro-
čajo iz Bresta, kjer so z evropskimi sredstvi uredili novo športno igrišče.   

Ob strani poplav je na Igu med 13. in 14. novembrom potekala velika 
mednarodna konferenca z naslovom Prezentacija kulture kolišč na Igu. 
O konferenci in prvih rezultatih ter nadaljnih korakih pišejo s Krajinskega 

parka Ljubljansko barje, ki je organiziral dogodek. 
Kot vsako leto tudi letos ob koncu leta naša društva organizirajo vrsto 

tradicionalnih prireditev – od jaslic v naravni velikosti, ki bodo na ogled 
v Vrbljenah, do božičnih koncertov na Golem in Igu, prav na božični 
dan pa se lahko že desetič po vrsti odpravite na božični nočni pohod 
na Planinco. 

Našim bralcem smo v zadnji letošnji številki Mostiščarja pripravili dve 
nagradni igri, v eni se potegujte za vstopnice na razstavo Emona: mesto 
v imperiju, v drugi pa za vstopnice za koncert Tanje Žagar na Igu. 

Vsem bralcem in bralkam želimo prijetne praznične dni, ki jih preživite 
v dobri družbi. 

Uredništvo Mostiščarja
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Drage občanke in občani!
Želim vam lepe božične praznike ter  sreče, zdravja in uspeha v novem letu 2015.

Prav tako čestitke ob prazniku – dnevu samostojnosti in enotnosti.
Janez Cimperman, župan

N O V I C E  I Z  O B Č I N S K E  H I Š E

2. redna seja

Nova delovna telesa in predlog proračuna 2015
Občinski svet se je 26. 11. sestal na svoji drugi redni seji, na kateri 

je obravnaval šest točk dnevnega reda, mdr. sestavo delovnih teles 
občinskega sveta ter predlog proračuna za prihajajoče leto 2015. 

Že pri potrditvi dnevnega reda 
je prišlo do predloga Stranke 
Mira Cerarja (SMC), da se točki 
dnevnega reda, s katerimi bi 
potrdili delovna telesa, tj. odbore 
in nadzorni svet, umakneta (o 
svojih razlogih za to potezo pišejo 
tudi v tej številki Mostiščarja). 
Preostali svetniki se z njihovim 
predlogom niso strinjali ter so 
potrdili prvotno predlagani dnev-
ni red. Nadalje so potrdili zapisni-
ka prejšnih sej – konstitutivne ter 
izredne. 

Delovna telesa občinskega 
sveta − to so odbori in komisi-
je za posamezne dejavnosti − so 
ključna pri potrjevanju proraču-
na. Predsednik Komisije za voli-
tve, imenovanja in mandatna 
vprašanja Anton Modic (SLS) je 
predstavil predloge za skupaj šest 
odborov. V razpravi, ki je sledila, 
je Zlatko Usenik (SMC) ponovno 
izpostavil nezadovoljstvo njiho-
ve stranke pri načinu sestavljanja 
teles, saj se jim ne zdi pravično, 
da so glede na svoj volilni rezultat 
dobili tako malo mest v odborih, 
skupaj le 4 od 50 mest. Opozoril 
je na nekaj primerov članov komi-
sij, ki so v navzkrižju interesov. 
Martina Kovačič (SMC) je poja-
snila, da sama ni dala svojega 
soglasja k imenovanju v Odbor za 
gospodarstvo, turizem in gostin-

stvo, pa je bila vseeno predlagana 
vanj. Alenka jeraj (SDS) je glede 
navzkrižja interesov povedala, da 
tudi sama, ker je predsednica dru-
štva, ni bila članica odbora, kar se 
ji zdi prav. Ne strinja pa se, da je v 
odbor imenovan nekdo, ki tega 
ne želi. SMC je nato pozval k zača-
sni prekinitvi seje, v vmesnem 
času naj se uskladi in pripravi nov 
predlog članov komisij. Župan 
je dal ta predlog na glasovanje, 
vendar ni dobil podpore, zato so 
svetniki nadaljevali glasovanje o 
sestavi odborov in komisije ter 
jo z 11 glasovi za tudi potrdili (pri 
čemer so iz sestave izzveli Martino 
Kovačič, ki ni dala soglasja k svo-
jemu imenovanju). Potrjena so 
bila naslednja delovna telesa: 
Odbor za družbene dejavnosti 
(Anton Modic, Jožica Drobnič, 
Klemen Glavan, Slavko Pavlič, 
Zuhra Jovanovič, Irena Zalar, Ana 
Podržaj, Marija Livk, Ida Meglič), 
Odbor za komunalo, infrastruk-
turo, varovanje okolja in pro-
stor (Jože Virant, Marija Župec, 
Rado Simić, Bojan Kraševec, 
Alenka Jeraj, Andrej Žnidaršič, 
Darja Režek, Janja Jenc, Matjaž 
Zupan), Odbor za kmetijstvo in 
gospodarstvo (Tone Krnc, Jože 
Virant, Jožica Drobnič, Rado Simić, 
Zlatko Usenik, Mihael Jankovič, 
Roman Črnič, Franc Virant, Gregor 

Virant), Odbor za gospodarstvo, 
turizem in gostinstvo (Franc 
Toni, Marija Župec, Tone Krnc, 
Klemen Glavan, Neža Dolinšek, 
Matej Remškar, Albert Ponikvar, 
Jan Simić) – v tem odboru manj-
ka en član iz svetniških vrst −, 
Odbor za protipožarno varnost, 
zaščito in reševanje (Klemen 
Glavan, Jože Virant, Anton Modic, 
Bojan Kraševec, Slavko Pavlič, 
Anton Debevec, Anton Maček, 
Franc Bukovec, Miran Virant) 
ter Statutarno pravna komisi-
ja v sestavi: Alenka Jeraj, Marija 
Župec, Jožica Drobnič, Martina 
Kovačič in Rado Simić. 

Tudi naslednja točka dnevnega 
reda je bila obravnava in potr-
ditev predlogov za imenovanje, 
tokrat članov Nadzornega odbora 
Občine Ig. Ta je bil kljub nestrinja-
ju SMC-ja glede načina oblikova-
nja predloga potrjen, in sicer v isti 
sestavi, kot je deloval v prejšnjem 
mandatnem obdobju. 

Pod četrto točko dnevnega 
reda so svetniki obravnavali pre-
dlog financiranja političnih strank, 
do tega so bile na podlagi prido-
bljenih glasov na lokalnih volitvah 
upravičene stranke: SMC, SD, SDS 
in SLS, zato bodo iz občinskega 
proračuna dobile 0,50 evra/voliv-
ca ali vse skupaj na leto nekaj več 
kot 11 tisoč evrov. Predloga nista 
podprla svetnika neodvisnih list, 
saj te po zakonu niso upravičene 
do tovrstnih sredstev iz občinske-
ga proračuna. 

Sledila je točka, ki bo najbolj 
vplivala na delovanje občine v 
prihodnjem letu – Bojana Birsa 
iz finančno-računovodske službe 
je svetnikom predstavila predlog 
proračuna za leto 2015, ta je bil 
dan v javno razpravo, ki se bo 
končala 11. 12. 2014. Župan je 
opozoril na krčenje sredstev iz 
državnega proračuna, ki je name-
njeno delovanju občin, znesek oz. 
t. i. glavarino. 

Pod točko Vprašanja in pobude 
je Zlatka Usenika zanimalo, kako 
je z morebitnimi proračunskimi 
sredstvi, namenjenimi gradnji 
individualnih čistilnih naprav 
Župan je pojasnil, da je to največja 
težava na območjih, ki spadajo v 
1. vodovarstveno območje (npr. 
središče Zapotoka), upa, da bo 
občina v letu 2015 pridobila nekaj 
sredstev za reševanje te problema-
tike. Slavka Pavliča (SDS) je zani-
malo, kaj vse je bilo že narejeno za 
reševanje problematike poplavnih 
območij. Župan je povedal, da so 
vsi vodotoki v lasti oz. upravljanju 
države, da pa je občina na podla-
gi poplavne študije sama naročila 
štiri projekte izgradnje nasipov ob 
Iški. Pavlič je še enkrat poudaril 
potrebo po čimprejšnjem ukrepa-
nju, da do poplav takih razsežno-
sti ne bi več prišlo. Jože Ciber (SVS 
Golo) je župana pozval k sklicu 
sestanka vseh SVS-jev, na katerem 
bi ti lahko županu predstavili svoje 
potrebe in težave. 

Maja Zupančič



  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

Občina Ig – Zbirni center Matena-Ig
Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov  
iz gospodinjstev – njihova oddaja je brezplačna. Gradbenih 
odpadkov ne sprejemamo.
Delovni čas: ob sobotah med 9. in 12. uro (ob praznikih zaprto) 
Dodatne informacije: Občina Ig: 01/280-23-12 (Uroš Čuden)

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

n o v i c e  i z  o b č i n s k e  h i š e
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Pustni karneval 2015

Povabilo k sodelovanju
Občina Ig vabi skupine vseh 

vrst in oblik, da se prijavijo za 
sodelovanje na Podkrimskem 
pustnem karnevalu, ki bo na Igu 
na pustno soboto 14. februarja 
2015. 

Pustovanje je običaj, ki se je 
na Slovenskem kar dobro ukore-
ninil. Pravimo, da je pust praznik 
veselja, odganja zimo in prinaša 
pomlad ter lepe in daljše dneve. 
Ižanci poskušamo s karnevalom 
med drugim tudi poudariti kul-
turno identiteto kraja, oživiti stare 
običaje, predvsem pa obogatiti 
celovito turistično ponudbo kraja. 
Na karneval poskušamo prite-
gniti čim več domačih društev, 
šolo, vrtec, posameznike in pod-
jetnike, ki bi sodelovali s prizo-
ri, idejami, predstavitvami svoje 
ponudbe, sponzorskimi sredstvi 
ali kako drugače pripomogli k 

uspešni realizaciji za naš kraj tako 
pomembnega dogodka. Seveda 
pa z velikim veseljem sprejmemo 
vsakega, ki je pripravljen s prizo-
rom sodelovati na karnevalu.

Če imate kakršnokoli vprašanje, 
predlog, idejo ali bi samo želeli 
s sponzorskimi sredstvi poma-
gati pri organizaciji, pokličite 
na Občino Ig tel. 01/280-23-18 
ali 051/456-464 ali nam pišite na 
marica.zupan@obcina-ig.si.

Prijavnico za prizore in ponu-
dnike storitev lahko poleg na 
spletni strani Občine Ig dobite 
tudi v sprejemni pisarni Občine.

Vabljeni, da se v čim večjem 
številu udeležite karnevala s svo-
jimi prizori.

Marica Zupan,
občinska uprava

Javni poziv

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
Skladno z 20. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih 

zemljišč (UL RS, št. 107/99, popravek UL RS 85/2002, Mostiščar 
Uradne objave št. 6/2001, UL RS 123/03) so na zahtevo Občine Ig 
zavezanci dolžni posredovati vse potrebne podatke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč oziroma sodelovati pri 
nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Ig.

Zavezanci morajo prijaviti 
Občinski upravi Občine Ig nastanek 
obveznosti za plačilo nadomestila 
po tem odloku in vse spremembe, 
ki vplivajo na odmero nadome-
stila, v roku 30 dni po nastanku: 
sprememba zavezanca, spremem-
ba vrste dejavnosti ali namembno-
sti prostora, objekta, sprememba 
poslovne ali stanovanjske površi-
ne, sprememba stalnega prebivali-
šča oz. naslova zavezanca. 

Zavezanec za nadomestilo je 
neposredni uporabnik funkcional-

ne enote (lastnik, imetnik pravi-
ce uporabe, najemnik …), ki je 
lahko fizična oseba, pravna oseba 
ali samostojni podjetnik oziroma 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost 
in je vpisana v ustrezni register ali 
v drugo predpisano evidenco. 

Če nastane obveznost za pla-
čilo nadomestila po tem odloku 
ali sprememba med letom, se ta 
upošteva od prvega naslednjega 
meseca, v katerem je bila spre-
memba sporočena.

Po določbah 21. člena Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnih 
zemljišč (UL RS, št. 107/99, popra-
vek UL RS 85/2002, Mostiščar UO št. 
6/2001, UL RS 123/03, UL 112/07) 
in na podlagi Podrobnejšega navo-
dila za delo organa pri odmeri 
nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča se na lastno zahtevo 
za dobo pet let oprosti občana, 
ki je kupil novo stanovanje, kot 
posamezni del stavbe ali zgradil, 
dozidal ali nadzidal družinsko hišo 
in je neposredno plačal stroške 
za urejanje stavbnega zemljišča. 
Petletna doba oprostitve plače-
vanja nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča začne teči 
od dneva vselitve v stanovanje ali 
stanovanjsko hišo, vendar največ 
osem let od izdaje gradbenega 

dovoljenja. 
Kršitve pri sporočanju podatkov 

ali sporočanju nepravilnih podatkov 
so v odloku opredeljena kot prekr-
šek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. 

Morebitne spremembe podat-
kov, ki bi vplivali na odmero nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2015, lahko pisno 
sporočite na naslov: Občina Ig, 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig do 
31. 12. 2014, da bomo lahko 
podatke vnesli v evidenco, na 
podlagi katere se odmerja nado-
mestilo. Obrazci (vloga za spre-
membo podatkov, vloga za pet-
letno oprostitev NUSZ) se dobijo 
v sprejemni pisarni Občine in na 
spletni strani www.obcina-ig.si.

Marica Zupan,
občinska uprava 

Koledar prireditev za leto 2015 
Vsa društva v Občini Ig obveščamo, da je na občinski spletni strani 
www.obcina-ig.si objavljen vprašalnik za koledar prireditev v Občini 
Ig za leto 2015. Prosimo vsa društva in vaške svete, ki imajo namen 
organizirati prireditev v letu 2015, da izpolnjen vprašalnik vrnejo na 
Občino Ig do 20. decembra 2014. 
Dodatne informacije na telefon 01/280-23-18, 051/656-464.

Občinska uprava
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Uradne objave Občina Ig
št. 6, december 2014

P R A V I C A  D O  O D G O V O R A

Odgovor lokalne skupine SMC Občina Ig 
V novembrski številki 

Mostiščarja je župan Janez 
Cimperman objavil pismo Svetu 
zavoda Vrtca Ig z naslovom 
Zloraba osebnih podatkov za 
volilno kampanjo. 

Sporno elektronsko sporočilo, 
ki je zakrožilo med starši Vrtca 
Ig, o katerem piše župan, je bilo 
poslano prehitro, v zanosu in pre-
malo premišljeno. Od same ideje 
do realizacije je minilo le dve do 
tri ure. Elektronsko sporočilo sta 
poslali naša članica in naša sim-
patizerka na naslove svojih kole-
gov iz Sveta staršev Vrtca Ig (25 
naslovov), ki jih osebno poznata 
in z njimi sodelujeta že nekaj let, 
zato ne gre za nabor elektronskih 
naslovov neznanih oseb. 

Napake, ki je s tem nastala, žal 
ni možno odpraviti. Vsem staršem, 
ki so se odzvali, je bilo nemudoma 
poslano opravičilo in pojasnilo, da 
je bilo sporočilo poslano prehitro 
in premalo premišljeno. Prav tako 
je bilo pojasnilo in opravičilo še 
pred lokalnimi volitvami poslano 
tudi ravnateljici Vrtca Ig. 

Ob tej priložnosti se še enkrat 
javno opravičujemo vsem vple-
tenim, ki so prejeli elektronsko 
sporočilo. 

Na seji Sveta zavoda Vrtca Ig so 
po obravnavi županovega pisma, 
v katerem poziva članice (pred-
stavnice staršev) v Svetu zavoda 
k odstopu, sklenili, da o zaupnici 
članicam odloča organ, ki jih je 
imenoval, to je Svet staršev, in ne 

Svet zavoda. Zato je bila sklicana 
izredna seja Sveta staršev, ki pa 
ni bila sklepčna, saj se je odzvalo 
premalo število članov (le 7 od 
22). Nato pa so na ponovno skli-
cani seji Sveta staršev izglasovali 
zaupnico vsem trem članicam v 
Svetu zavoda.

Zanimivo je tudi dejstvo, da so 
Petro Lipicer Stepan na seji Sveta 
staršev ti isti starši (po omenje-
nem dejanju) izvolili za predse-
dnico Sveta staršev, kar nedvou-
mno kaže na to, da kljub poslanim 
sporočilom uživa njihovo polno 
zaupanje in podporo.

Glede na vse navedeno meni-
mo, da omenjeno dejanje ne 
pomeni kršitve v takem obsegu, 
kot jo želi prikazati župan, temveč 

je to le eden izmed županovih 
poskusov diskreditiranja članov 
SMC Občine Ig.

Pismo s pozivom k odstopu 
članic Sveta zavoda Vrtca Ig je 
župan poslal na vse kandidatne 
liste na lokalnih volitvah 2014 ter 
tudi inštituciji, kjer je zaposlena 
ena od članic in ki z vsebino pisma 
nima prav nobene zveze. 

Žalostno je, da si župan dovo-
li nasloviti dopis delodajalcu, pri 
čemer je pomembno dejstvo, da 
se zadeva delodajalca niti ne tiče 
niti ni povezana z obravnavano 
zadevo, kar pa ponovno kaže na 
poskus diskreditiranja na osebni 
in celo na eksistencialni ravni.

Lokalna skupina SMC Občina Ig

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Ig (Mostiščar, UO št. 5/2010) Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2015
1.

Priznanja Občine Ig se podeljuje posameznikom, gospodarskim družbam, 
samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, združenjem in drugim 
organizacijam za dosežke, ki prispevajo k boljšemu in kvalitetnejšemu 
življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled ter prepoznavnost 
Občine Ig. Priznanja se podeljujejo za dosežke na področju gosp-
odarstva, vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, znanosti, zaščite in 
reševanja, ekologije in drugih področjih človekove ustvarjalnosti. 

2.
Na podlagi javnega razpisa se podeli:
Naziv Častni občan Občine Ig je najvišje priznanje Občine Ig, ki se pode-
li posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke, ki so bistveno 
vplivali na razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z občinami 
v RS in širše, na kateremkoli področju. Naziv častni občan se podeljuje 
izjemoma in se podeli posamezniku le enkrat.
Zlato plaketo Občine Ig se podeljuje za pomembne enkratne dosežke in 
kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbeno ekonomskem, 
znanstvenem, tehničnem, kulturnem, športnem in drugih področjih ust-
varjalnosti. Število prejemnikov je omejeno na dve Zlati plaketi. 
Priznanje Občine Ig se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke na 
družbeno ekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem, športnem 
in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta in so jih dosegli 
ob posebnih prilikah. Priznanje ima značaj spodbude za nadaljnje delo. 
Število prejemnikov je omejeno na 4 priznanja. 

3.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko župan, občani, politične 
stranke, gospodarski subjekti, zavodi, društva, ki imajo stalno 
prebivališče ali sedež v občini Ig.
Predlog za podelitev priznanj Občine Ig mora biti predložen v pisni obliki 
in mora vsebovati:
— podatke o predlagatelju – ime in priimek ali naziv pobudnika

— podatke o kandidatu in vrsto predlaganega priznanja – ime in priimek 
ali naziv predlaganega prejemnika in njegove osnovne osebne po-
datke (rojstni datum, naslov)

— utemeljitev oz. obrazložitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna 
s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspehov 
ali dela kandidata zaradi katerih se podaja predlog 

— listine, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
— pisno soglasje kandidata za kandidaturo.

Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati samega sebe.

4.
Pisne predloge oddajte na objavljenem obrazcu na naslov: Občina Ig, 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, Javni razpis za podelitev priznanj Občine 
Ig za leto 2015, najkasneje do 10. februarja 2015 osebno ali po pošti, 
prav tako pa morajo biti oddani tudi po elektronski pošti na naslov info@
obcina-ig.si ali marica.zupan@obcina-ig.si
Obrazec je od dneva objave v glasilu Mostiščar dosegljiv na spletni strani 
Občine Ig: www.obcina-ig.si, zainteresirani pa ga lahko prevzamejo vsak 
delovni dan v prostorih Občine Ig. 
Dodatne informacije o razpisu dobite na tel. 01/280-23-18, 051/456-
464.
Komisija bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo podani v razpisnem 
roku in v skladu z razpisnimi pogoji. Neutemeljenih, slabo obrazloženih 
in prepozno vloženih predlogov ne bo možno obravnavati.

5.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Ig na predlog Komisije 
in se podeljujejo na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku.

Številka: 094/001/2014 Komisija za mandatna vprašanja, 
Datum: 2. 12. 2014 volitve in imenovanja

Anton Modic, predsednik
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Poplave 2014
Za prebivalce Občine Ig je bil četrtkov večer povsem normalen. 

Večina ljudi je opravljala svoj večerni ritual, niso pa slutili, kaj jim 
bosta prinesla noč in jutro, ki sledita. Tiste usodne noči oz. jutra 
smo dobili še en dokaz, da narava resno spreminja svoja nenapisa-
na pravila. Tako mi kot naši predniki smo se že soočali s stoletnimi 
vodami, nekateri tudi z desetletnimi, to pa vsekakor ni ne eno ne 
drugo. Od prejšnje podobne situacije je minilo komaj štiri leta. V 
teh letih je voda svojo moč povečala in letos za sabo pustila še hujše 
posledice.

Vse skupaj se je začelo 7. novem-
bra, ko smo gasilci ob dveh zjutraj 
'dali besedo' gasilskim sirenam na 
svojih vozilih. Do okoli šeste ure 
zjutraj smo ljudi na poplavljenih 
območjih lahko le opozarjali, da 
se umaknejo na varno, reševali 
življenja ljudi in živali ter najnuj-
nejšo lastnino, saj se je poplavni 
val širil izredno hitro. Reka Iška si 
je tokrat izbrala svojo malo dru-
gačno pot. Prva vas, ki je čutila 
njeno spremembo, je bila Iška, 
za njo pa so na vrsto prišle še 
vasi Iška vas, Strahomer, Vrbljene, 
Tomišelj, Brest in Matena. Na 
pomoč 315 ogroženim in popla-
vljenim objektom so bila vpokli-
cana vsa društva Gasilske zveze 
Ig. Gasilci smo z razpoložljivimi 22 
vozili čez dan nameščali protipo-

plavne vreče, pri tem pa so nam 
pomagali tudi vaščani z gradbeno 
in kmetijsko mehanizacijo. Okoli 
poldneva je za kratek čas sledilo 
olajšanje, saj je gladina reke Iške 
začela upadati, vendar črpanje na 
nobeni od poplavljenih lokacij še 
ni bilo možno, saj se je dvignil 
tudi nivo podtalnice. Vso to doga-
janje pa je bila le predpriprava na 
to, kar je sledilo popoldne. Vsa 
že prej poplavljena območja so 
doživele drugi 'val' reke Iške. Ta 
je z močnejšimi padavinami le še 
okrepila svojo moč. Po polnoči je 
prenehalo deževati, fotografije na 
vremenskem radarju pa so kaza-
le, da je najhujše za nami, zato 
smo večino moštva poslali domov 
na počitek, na vseh lokacijah pa 
so ostale samo dežurne enote. 

Ponoči je gladina Iške začela upa-
dati, tako da se je do jutra vrnila 
v svojo strugo. V soboto zjutraj je 
bil čas za sejo štaba, na katerem 
so bili udeleženi CZ, PGD, GZ Ig, 
policija in župan Občine Ig Janez 
Cimperman. Naredili smo pregled 
prejšnjega dne, ocenili trenutno 
stanje in naredili načrt za nasle-
dnja ukrepanja. Posamezna gasil-
ska društva so na svojih obmo-
čjih pregledala teren in stanje 
objektov, člani CZ so obiskali vse 
ogrožene prebivalce in jim ponu-
dili morebitno pomoč pri oskrbi 
z vsakodnevnimi potrebščinami. 
V iški vasi se je začela črpati voda 
iz kleti v naselju hiš na Produ, kjer 
je podtalnica že močno upadla. 
Enako se je poskusilo s črpanjem 
na območju naselja Brest, vendar 
brez uspeha, saj je bil nivo podtal-
nice še previsok. Ostale aktivnosti 
so potekale v smeri prečrpava-
nja kurilnega olja iz prevrnjenih 
cistern in zagotovitvi dodatnih 
potopnih črpalk za črpanje. V 
popoldanskih urah je reka Iška 
prenehala poplavljati tudi v nase-
lju Brest in Matena.

Gasilci smo bili bolj uspešni na 
območju Iga, kjer sta svoje moči 
želela pokazati potok Draščica in 
reka Ižica. Ubranili smo vse objek-

te z izjemo podjetja Silvaprodukt, 
ki je ob potoku v izraziti depresiji 
glede na okolico.

V času poplav je bilo poplavlje-
nih kar precej cest. Pri njihovem 
zaprtju so nam na pomoč pri-
skočili policisti, občinska komu-
nalna služba in koncesionar za 
državne ceste na območju Občine 
Ig. Poplave pa so privabile tudi 
veliko nepridipravov in ljudi, ki so 
na lastne oči želeli videti nesrečo 
drugih, z njimi so opravili policisti.

Poplavljeno območje v Iški in 
Iški vasi je obiskal tudi predse-
dnik vlade Miro Cerar in poveljnik 
CZ Srečko Šestan, pozneje pa še 
pristojna ministrica za okolje in 
prostor Irena Majcen. Ali bo ostalo 
le pri obisku ali pa si bodo priza-
devali za kaj več, pa vedo le oni.

Gasilci smo potrebovali tudi 
hrano, za to je poskrbela Gostilnica 
Furman, za kar se ji zahvaljujemo, 
hvala tudi Policiji, ki nam je poma-
gala na terenu tudi pri opravilih, ki 
niso v njihovem opisu del. Seveda 
pa hvala tudi Slovenski vojski za 
odlično sodelovanje pri čiščenju 
poplavnega območja.

Za konec pa moramo navesti 
tudi to. Na prvi poziv se je odzvalo 
105 gasilcev, v najhujših časih je 
ljudem pomagalo kar 230 gasil-

Gasilci so poleg gasilskih vozil uporabljali tudi svoje traktorje. Polnjenje vreč

Črpanje vode v Brestu

Gasilci smo vozili tudi po takih cestah.
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cev. V skoraj treh dneh je bilo tako 
vsako minuto na delu približno 
160 gasilcev. Ti gasilci pa imajo še 
eno lastnost, to so PROSTOVOLJNI 
gasilci, ki so v teh treh dneh izpu-
stili svoje službene dolžnosti ali 
celo pustili, da imajo doma popla-
vljeno celo hišo, in priskočili na 
pomoč drugim. Za svoje delo ne 
prejemajo plačila oz. mesečne 

plače. Vse, kar dobijo, so pohvale 
in hvaležnost ljudi, ki jim poma-
gajo. Na žalost pa so na svetu 
prisotni tudi ljudje, ki ne poznajo 
vrline, kot je hvaležnost, in so s 
tem PROSTOVOLJNIM gasilcem le 
grenili trenutke, ko so jim želeli 
pomagati.

Tone Modic,
predsednik GZ Ig

Sile za zaščito in reševanje,  
ki so delovale od 7. 11. do 11. 11. 2014
Sile za reševanje in zaščito: 
− Gasilska zveza Ig z 10 društvi
− CZ Ig z enoto bolničarjev
− Policija s policijske postaje Vič
− 1. brigada Slovenske vojske: z 10. Pehotnim polkom (3. Pehotna 

četa), s 3. Inženirsko četo, z Rodovskim bataljonom
− CZ Regija Ljubljana

Sile za podporo in pomoč:
− Režijski obrat Občine Ig
− SVS-ji poplavljenih vasi in SVS-ja Zapotok in Golo-Selnik
− Društvo upokojencev Ig s poverjeniki
− RK Slovenije − izpostava Vič
− Župnijska Karitas Ig
− Trgovina Blatnik − Mercator Ig
− Gostilnica Furman
− Koncesijski vzdrževalec cest KPL Kranj
− Pleskarstvo Jevnikar Andrej, s. p.
− Lions klub Bled

Obisk predsednika vlade

Poplave v naši občini
Ponovno so nas − tako kot že leta 2010 – prizadele poplave. 

Vendar je reka Iška pokazala, da je lahko še močnejša, silovitejša 
in predvsem nepredvidljiva. Po napovedanemu rdečemu alarmu za 
poplave smo upali, da reka Iška tokrat ne bo pokazala svoje moči. 

Vendar je v petek, 7. novembra 
2014, kmalu po eni uri zjutraj, ko 
so domačini v Iški opozorili na 
naraslo reko Iško, že kazalo na 
najhujše. Gasilska društva so bila 
intervenirana in gasilci so začeli 
buditi domačine, jih evakuirati ter 
reševati premoženje. Moč vode 
je bila večja, tako da so se morali 
hitro umikati iz pobesnele Iške, 
ki je ubirala svojo strugo med 
hišami, po dvoriščih in cestah ... 
Iška je poplavila naselje Iška, del 
Iške vasi, del Strahomerja, del 
Vrbljenja, Brest in Mateno. Blato, 
ki ga je nosila s seboj, je polnilo 
stanovanja, hiše, kleti in dvorišča. 

Ko se je reka proti jutru neko-
liko umirila in smo že upali, da 
je najhujše mimo, se je v petek 
zvečer voda v še večji moči vrnila 
in ponovno razdejala okolico. 

Prostovoljni gasilci vseh 10 
gasilskih društev so se več dni 
trudili z naraslo vodo. Razdejanje 
po poplavah si je v soboto,  
8. 11. 2014, ogledal tudi predsed-
nik Vlade RS Miro Cerar. Številni 
mediji so prikazali, kakšno opus-
tošenje pusti voda v stanovanju, 
ko so gospodinje iz kuhinjskih 
predalov in posode čistile blato, 

ko so ponovno sestavljali svoja 
dvorišča in iskali odplavljeno 
kurjavo, pripravljeno za zimo. Na 
pomoč je prišla tudi Slovenska 
vojska, ki je predvsem pomagala 
pri čiščenju in praznjenju poplavl-
jenih stanovanj in kleti.

Veliko prostovoljnih ur so opra-
vili tako gasilci kot člani civilne 
zaščite in prostovoljci iz vasi, ki 
niso bile poplavljene. Članice 
civilne zaščite, gasilke ter prosto-
voljke so v soboto obiskale obča-
ne na poplavljenem območju 
in preverile stanje, ali občani 
kaj potrebujejo. Člani Župnijske 
Karitas Ig so takoj začeli razdel-
jevati vodo, jabolka in čistila. 
Prizadete so obiskali tudi prosto-
voljci Društva upokojencev Ig ter 
ponudili pomoč RKS. 

Po sklepu Urada RS za zašči-
to in reševanje se je že začela 
popisovati škoda na poplavljenih 
objektih. Ugotovljeno je bilo, da 
je bilo poplavljenih veliko stano-
vanjskih hiš, precej pa je bilo od 
tega tudi kleti. Ni bila škoda le na 
objektih − v razmočenih stenah, 
veliko je bilo uničene ozimnice, 
hladilnikov, štedilnikov, pohištva. 
Sanacija in odprava posledic ter 

sušenje doma bodo trajali več let. 
Ob obiskih hiš je bilo opaziti, da 
so občani poplavljenih hiš zelo 
skromni, mnogo jih je menilo, 
da niso potrebni pomoči, češ da 
so drugi še huje poplavljeni. Ob 
popisu škode smo opazili, da so se 
mnogi občani, na podlagi poplav 
iz leta 2010, na tokratno poplavo 
sami dobro pripravili. Nekateri 
so že ob najavi rdečega alarma 
izpraznili kleti in pripravili poseb-
ne protivodne pregrade s primer-
nim izolacijskim trakom. Ob tem 
so v veliki meri sami poskrbeli in 
zaščitili svoje domove. 

Morda bi bilo dobro, da se v 
prihodnje občani, če je to seve-
da mogoče, sami pripravite na 
morebitno ponovno poplavo. Da 
pred pričakovanim vdorom vode 
izpraznite kleti, se pripravite s pro-
tipoplavnimi pregradami in tako 
v veliki meri sami pripomorete 
k ohranjanju svojih domov ter 
s tem pomagate prostovoljnim 
gasilcem ob tako veliki naravni 
nesreči. Če je to mogoče, si peči 
za centralno kurjavo premestite 
v višja nadstropja hiše. Starejši 
občani naj imajo, če je mogoče, 
takrat ob sebi svojce, ki jim lahko 
pomagajo. Številni prostovoljni 
gasilci, ki so ob tej nesreči poma-
gali občanom, so bili na interven-
ciji več dni in noči. Vodila jih je 
želja pomagati drugim in obča-

ni so bili neizmerno hvaležni za 
njihovo pomoč, vendar pa taka 
razsežnost nesreče kaže, da je 
prostovoljnih rok vedno premalo 
za pomoč vsem hkrati.

Morda je to priložnost tudi za 
vse tiste, ki še niste vključeni v 
aktivnosti, da podarite svoj prosti 
čas za pomoč drugim. Ob taki 
razsežnosti naravne nesreče se je 
pokazalo, da znamo stopiti sku-
paj, in tako je pomoč prišla od 
vsepovsod. Gostilnica Furman 
z Iga se je sama ponudila in v 
petek, 7. 11., ko je bilo na terenu 
največ gasilcev, za vse njih brez-
plačno pripravila topel obrok s 
pijačo. Mesarstvo Blatnik, d. o. o., 
Supermarket Ig, so prav tako sami 
ponudili brezplačne sendviče s 
pijačo za gasilce na intervenciji. 
Lions klub Bled Golf je že v času 
intervencije brezplačno ponudil 
12 razvlažilcev. Prav tako so šte-
vilni posamezniki ponudili pre-
nočišče, pohištvo, kuhinjske pri-
pomočke in hrano. Kuhalno ploš-
čo in aparat za kavo sta podarila 
zdravnica Sonja Ukmar, dr. med. 
in Alojzij Prosen iz Ljubljane. 

Iskrena hvala vsem za ponuje-
no pomoč. Hvala vsem gasilcem, 
civilni zaščiti, prostovoljcem, ki ste 
ponudili svoj prostovoljni čas za 
pomoč drugim.

Andreja Zdravje,
občinska uprava 
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Skupaj smo močnejši od vode

Dobrodelni koncert uspel
Na zadnji novembrski dan je 

na Igu potekal veliki dobrodel-
ni koncert, s katerim smo zbirali 
sredstva za pomoč vsem tistim 
občanom Iga, ki so jih poplave 
najhuje prizadele. Pod sloganom 
Skupaj smo močnejši od vode se 
je v športni dvorani na Igu zbra-

lo več kot 600 obiskovalcev, ki 
so jih zabavali številni glasbeniki. 
Vsi nastopajoči so se odpovedali 
honorarjem, obiskovalci pa so z 
nakupom vstopnic zbrali več kot 
6.000 evrov.  

Zbrano občinstvo je več kot 
dve uri zabavalo kar 14 glasbenih 

gostov iz vse Slovenije, dogodek 
pa je povezoval vedno duhoviti 
Denis Avdić, priljubljeni voditelj 
Radia 1. Koncert so z venčkom 
priljubljenih pesmi 'napoveda-
li' člani Vagabundov, ki so bili 
tudi med glavnimi pobudniki 
koncerta. Najprej je oder 'zasedel' 
domači Ansambel Ponos (ta se je 
ob koncu koncerta še enkrat vrnil 
na oder in zaigral nekaj svojih 
pesmi), sledili so najmlajši nasto-
pajoči, najprej otroci iz Vrtca Ig, ki 
so deklamirali pesem Ciciban in 
čebela, nato pa pevec Tristan Bevc 
in na klavirju Ana Božič, oba učen-
ca OŠ Ig. Narodno-zabavne barve 
so predstavljali Kvintet sloven-
skih deklet ter Ansambel Jerneja 
Kolarja, po 30 letih so se na odru 
zbrali člani zasedbe Club 5. Kitarist 
Tilen Pusar je predstavil dve lastni 
skladbi. Koncert so nadaljevali 
kvartet Eros, Ansambel Juhej ter 
Obvezna smer, ki je zbrane navdu-
šili s svojo zimzeleno skladbo Srce 

je popotnik. Bolj se je koncert pre-
vešal v drugi del, bolj znana imena 
so se vrstila na odru. Med ižanski-
mi zasedbami so se kot naslednje 
predstavile Borovničke s pesmima 
Dajte, dajte in Bridge. Občinstvo 
je razvnel nastop pevca Dejana 
Vunjaka, nato Vagabundov, kot 
zadnja pa je nastopila priljubljena 
pevka Tanja Žagar. 

Za konec je na oder stopil še 
naš župan in se zahvalil vsem 
nastopajočim in obiskovalcem ter 
zagotovil, da bo vsak cent zbrane-
ga denarja prišel do družin, ki jim 
je potrebna pomoč zaradi škode 
pri poplavah. Seveda se je ponov-
no javno zahvalil našim gasilcem 
in civilni zaščiti – po njegovih 
besedah niti en evro, ki jim ga 
namenijo v proračunu, ni vržen 
stran. Vsak evro še oplemenitijo s 
svojim nesebičnim delom! 

Maja Zupančič
Foto: Gregor Bolha

Zahvala
Ob katastrofalnih poplavah, ki 

so v začetku novembra prizade-
le Občino Ig, predvsem pa vasi 
Iška, Iška vas, Strahomer, Vrbljene, 
Tomišelj, Brest, Matena in Ig, se 
je Občina Ig odločila za zbiranje 
prispevkov na poseben transka-
cijski račun. 

Zbrana sredstva bodo v celoti 
namenjena za odpravo posledic 
poplav najbolj prizadetim, da 
bodo lahko nastalo škodo čim 
prej sanirali in svoje domove spet 
naredili primerne za bivanje, ter 
jim tudi omogočili, da jih nasle-

dnje poplave ne bi več tako pri-
zadele.

Zahvaljujemo se vsem dona-
torjem – tako podjetjem, obči-
nam, vaškim svetom, društvom, 
občinskim odborom strank kot 
številnim posameznikom, ki so 
prispevali in s tem dokazali, da 
so pripravljeni pomagati in da ne 
zapirajo svojih src pred ljudmi v 
stiski.

Ob tej priložnosti se zahva-
ljujemo tudi vsem podjetjem in 
posameznikom, ki so pomagali 
pri organizaciji dobrodelnega 

koncerta, ki ga je za poplavljence 
organizirala Občina Ig ob pomoči 
ansambla Vagabundi. Tudi izku-
piček od prodanih kart bo name-
njen najbolj prizadetim v popla-
vah.

Vsem nastopajočim na koncer-
tu se organizatorji iskreno zahva-
ljujemo, da so darovali svoj čas 
ter bili pripravljeni deliti pesmi 
in petje z nami. Vsi nastopajoči 
in povezovalec programa so se 
odrekli honorarju za nastop.

Nastopu so se prijazno odzva-
li: otroci iz Vrtca ig – skupina 

Čebelice, učenca OŠ Ig Tristan 
Bevc in Ana Božič, Tanja Žagar, 
ansambel Vagabundi, Kvintet slo-
venskih deklet, Ansambel Jerneja 
Kolarja, Kvartet Eros, Ansambel 
Juhej, skupina Obvezna smer, 
Borovničke, skupina Club 5, Tilen 
Pusar, Dejan Vunjak, Ansambel 
Ponos in Denis Avdić.

Hvala vsem.
Več na: www.obcina-ig.si/

dobrodelni-koncert
Občinska uprava

Domači Ansambel Ponos je začel in končal dobrodelni koncert na Igu.

Voditelj Denis Avdić Polna dvorana 
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Izredni dogodki – izredna seja
Svetniki so se 12. novembra zbrali na 1. izredni seji, do sklica 

katere je privedla naravna nesreča – obsežne poplave na nižinskem 
delu naše občine, zlasti ob vodotoku Iška. 

Na seji so sicer obravnavali dve 
točki, ki so ju tudi potrdili, najprej 
Sklep o sprejemu Odloka o korišče-
nju sredstev proračunske rezerve v 
letu 2014 (po hitrem postopku) 
– Bojana Birsa iz finančno-računo-
vodske službe je pojasnila, da je 
ta postopek potreben, če pride do 
koriščenja sredstev iz proračunske 
rezerve v višini nad 10 tisoč evrov. 
Del letošnje proračunske rezerve 
(9.500 evrov) je bil že porabljen za 
odpravo posledic žledoloma, pre-
ostanek (nekaj manj kot 70 tisoč 
evrov) pa bo namenjen za stroške, 

nastale v novembrski poplavi. Kot 
drugo točko so svetniki nato spre-
jeli še odlok o uporabi teh sred-
stev, ki bodo namenjena za ope-
rativne stroške ob intervencijah 
ter za odpravo posledic poplav na 
javnih objektih in infrasktrukturi. 

Razprava svetnikov se je tokrat 
v celoti vrtela okrog poplav, 
možnih vzrokih in razlogih zanje, 
načinu ukrepanja pristojnih služb 
in podobno. Na začetku je župan 
povedal, da je o višini škode še 
težko govoriti, da je občina odpr-
la poseben transakcijski račun za 

zbiranje sredstev za pomoč priza-
detim v poplavah – o razdeljeva-
nju zbranih sredstev bo odločala 
posebej za to imenovana komi-
sija. Svetnikom je tudi predla-
gal, da se odpovedo eni sejnini. 
Posebej je pohvalil delo gasilcev 
in civilne zaščite. Napovedal pa 
je tudi že dva konkretna ukrepa, 
h katerima bo občina pristopila 
sama in z njima poskušala prepre-
čiti morebitne nove poplave na 
tem območju. V delu sta projekta 
izgradnje nasipa med Brestom in 
Tomišljem ter nasip pod mostom 
v Iški vasi. Sredstva za projekta 
bodo zagotovljena v proračunu 
za 2015, poudaril pa je, da je dol-
žnost občine, da nekaj sama ukre-

ne, čeprav so to naloge države, 
ki upravlja z vodotoki. Na seji so 
se vrstili predlogi, kaj, kako in kje 
bi bilo treba reševati situacijo, ki 
je pripeljala do tega stanja reke 
Iške – od idej o regulaciji Iške, pro-
blema neodstranjevanja proda iz  
nje ... Kot problematično so izpo-
stavljali še skladiščenje lesa ter bal 
sena v bližini struge Iške. Anton 
Modic (SLS), tudi predsednik GZ 
Ig, je predstavil nekaj podatkov o 
delu naših gasilcev, mdr. so imeli 
na primer težave zaradi radove-
dnežev, ki so si prišli ogledovat 
poplave in s tem ovirali potek dela 
gasilcev. 

Maja Zupančič

Župnijska Karitas Ig 

Pomoč ob poplavi v naši občini
V pomoč ljudem ob poplavi, 

ki je prizadela našo občino, se je 
aktivno vključila tudi Župnijska 
Karitas Ig. Za prizadete smo s 
Škofijsko Karitas Ljubljana ter 
dobrotniki iz naše občine zbrali 
ter razdelili različne prehrambne 
in higienske pripomočke. V akci-
jo pomoči smo se vključili takoj, 
ko nam je bil omogočen dostop 
do poplavljenih ljudi. Da pa je 
bila pomoč hitra in uspešna, se 
moramo zahvaliti našim gasilcem, 
ki so nam z gasilskim kombijem 
pomagali pri prevozu in raz-
deljevanju pomoči (voda, jabol-
ka). Pomoč v hrani in higienskih 
pripomočkih ter ozimnici – jabol-
ka, krompir – smo prizadetim v 

poplavah peljali še nekrajkrat 
v teh dneh. Še naprej zbiramo 
hrano in higienske pripomočke 
za pomoč prizadetim v poplavah. 

Zbiramo pa tudi denarna sred-
stva, ki jih ljudje potrebujejo za 
pokritje najnujnejših stroškov. 
Svoj prispevek lahko nakažete na 
TRR Župnijske Karitas Ig številka: 
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. 
d.), s pripisom POPLAVE 2014. 

Prizadetim v poplavah smo 
poleg materialne pomoči raz-
deljevali tudi obrazec Vloga za 
humanitarno pomoč: poplave 
2014, ki naj jih čim prej izpolnijo in 
z zahtevanimi prilogami prinesejo 
ali pošljejo po pošti na naslov: 
Župnijska Karitas Ig, Troštova ulica 

12, 1292 Ig. Vsi, ki tega obrazca 
mogoče še niste dobili, se lahko 
oglasite v župnišču na Igu in vam 
ga bomo izročili. 

Za vse dodatne informacije tako 
z nudenjem pomoči kot tudi za 
pomoč se lahko oglasite v župni-
šču na Igu ali pa v času uradnih ur, 
ki jih ima Župnijska Karitas Ig vsak 

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

Vsem dobrotnikom, ki ste ali 
še boste prispevali svoj dar za 
pomoči potrebnim v poplavah, 
se iskreno zahvaljujemo in obilno 
naj bo poplačana vaša dobrota.

Ana Podržaj, 
tajnica ŽK 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.).

Gasilci so delali dan in noč. Popolnoma zalita cesta v Brestu
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Štiri mokre zgodbe
Prva zgodba: Ig–Rastuka

Četrtek je, ura je pet zjutraj, ko se po navadi začne pod našim oknom 
promet mimo Silvaprodukta. Tokrat nekaj ni v redu – nobenega avta ni …  
Pogled skozi okno pokaže, zakaj – cesta je pod vodo. To se od tedaj, ko 
so naredili nov most čez Draščico, zgodi večkrat, zato se mi ne zdi nič 
posebnega. Pogled na vrt pred hišo pa pokaže, da je situacija bolj resna 
kot po navadi. Trava je že pod vodo, sledi hitro vstajanje in dežurstvo, ob 
zori je voda že zalila vrt, rastlinjak, dvorišče in barako ter se razliva po ulici 
navzdol. Draščica je polna in zalije ulico Rastuka kot pravi hudournik ter 
postane neprevozna. Pred Silvaproduktom je voda dosegla že globino 
pol metra, na ulici v Rastko pa več kot 30 cm in vse je bilo neprevozno. 
Kmalu so prišli gasilci z vrečami in preprečili prelivanje vode v stranske 
ulice ter s tem večjo škodo. Čez dan se je voda nekoliko umaknila, zvečer 
pa se je spet začelo in voda je dosegla rekordno raven. Na srečo ni prišla 
v nobeno hišo, še najslabše se je godilo nespametnim voznikom avto-
mobilov, ki so pogumno zapeljali v vodo in tam obstali z ugasnjenim 
motorjem. Tudi njim so pomagali gasilci in sosedova vlečna služba. Še 
ena slabo prespana noč in zjutraj se je voda umaknila. Situacija je bila 
precej podobna tisti iz leta 2010, morda je bila voda tokrat še nekaj cm 
višje. Hujšega ni bilo. 

Druga zgodba: Strahomer
Leta 2010, ko sem fotografiral posledice takratnih katastrofalnih 

poplav, sem se ustavil v Strahomerju pri družini Glavan. Iška, ki je pre-
stopila strugo in drla po ulici v vasi, jim je zalila garažo in več prostorov. 
Tokrat so jo po pravočasnem alarmu s strani gasilcev pričakali bistveno 
bolje pripravljeni, zabarikadirali so vsa vrata v gospodarske prostore in z 
visokim nasipom iz vreč ubranili garažo. Tisto malo vode, ki je pritekla v 
garažo, so sproti s črpalko odstranili in posledice so bile bistveno manj 
hude kot pred štirimi leti.

Tretja zgodba: Iška vas
V soboto je prišel na obisk predsednik vlade in pred gasilskim domom 

v Iški vasi sem srečal Boštjana Gačnika, poveljnika gasilcev, ki živi v hiši 
praktično na bregu Iške. Na vprašanje, kako je bilo pri njem, mi pove da 
dolgo voda ni prišla do hiše, v petek zvečer pa se je nenadoma dvignila in 
zalila klet. Ker je bil večino časa z gasilci na terenu, ni imel dovolj časa za 
reševanje predmetov. Iz vreč so nato naredili nasip in s črpalko ohranjali 
nivo vode v kleti v višini približno pol metra ter tako vsaj delno omilili 
škodo. Pritisk vode je dvignil celo betonski tlak! Sicer pa je bilo mnogo 
huje kot leta 2010.

Četrta zgodba: Iška
Nato sem sledil koloni s predsednikom vlade in našim županom proti 

Iški. Po nekaj trenutkih so odbrzeli dalje proti Cerknici, sam pa sem krenil 
do Janežičevih, kjer sem bil že po poplavah leta 2010. Tedaj so utrpeli 
zelo veliko škodo, saj jim je popolnoma poplavilo klet in uničilo vse, 
kar je bilo v njej. Tokrat je bilo še huje, klet je še vedno popolnoma pod 
vodo, pa čeprav se je gladina že znižala za približno 40 cm, voda je tekla 
po travniku nad hišo in se prelivala čez cesto. Marjana pa humor vseeno 
ni zapustil, saj me je pozdravil »O, Matjaž, ti si pa kakor olimpijada, prideš 
vsaka štiri leta.« Pospremili so me skozi hišo na balkon. Tudi na vrtu in 
dvorišču je sama voda, globoka več kot pol metra. Podobna situacija je 
bila pri večini sosednjih hiš. Voda je leta 2010 počasi naraščala, tako da 
jim je uspelo rešiti vsaj nekaj predmetov, tokrat pa je prišla v zelo kratkem 
času in rešiti se ni dalo skoraj nič. Tudi vreče s peskom niso pomagale, 
vode je bilo preprosto preveč. Katastrofa v vsej svoji silovitosti.

Za konec
Seveda bi takih zgodb iz naše občine lahko napisali nekaj sto, hudo je 

bilo tudi v Brestu, Mateni, Tomišlju in drugje. Povsod izstopa požrtvoval-
nost gasilcev, ki so pravočasno opozarjali na nevarnost, delali nasipe iz vreč, 
pomagali reševati, kar se da, in na koncu pomagali sanirati nastalo škodo.

Poseben apel pa velja vsem odgovornim v državi, da uredijo vodotoke 
in ostalo, kjer se le da, da me ne bo Marjan čez štiri leta spet pozdravljal 
kot olimipijado …                     Matjaž Zupan

Gasilce v Iški vasi obiskal tudi premier. 

Hiša Glavanovih jo je odnesla bolje kot pred štirimi leti. 

Iška pod vodo

Poplavljena cesta ob Silvaproduktu
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Proti vodi se človek sam ne more 
boriti. V veliko pomoč so ti takrat 
najbližji sosedje, sorodniki, gasilci, 
predvsem pa je pomembno, kako 
sam odreagiraš in se organiziraš, da 
zaščitiš svoje imetje.

Vesel si, ko vidiš SMS z vsebino: 
Ali ti pomagam, kako naj ti poma-
gam, kaj potrebuješ, telefonski  
klici ... Tako veš, da si obkrožen z 
dobrimi ljudmi, ki jim ni vseeno za 
dogajanje okoli tebe.

Ko se pozneje pogovarjaš z lju-
dmi, izveš, kako so se v sosednji vasi 
domači in sosednji prostovoljci, ki 
niso bili ogroženi z vodo, organizirali, 
zavihali rokave, prinesli svoje lopate 

in polnili vreče za nas poplavljence.

Kako si v srcu vesel, ko ti povedo, da 

se je župan vozil po vaseh, že prvič, ko 

je voda ušla iz struge, in spraševal: 

Ali je dovolj peska, bom poklical, da 

ga pripeljejo?, Ali so vreče?, Kdo je še 

potreben pomoči?

Brez gasilcev – naših prostovoljcev 

– si človek ne more zamisliti, kako bi 

bilo lahko še huje.

ISKRENA HVALA VSEM IN VSAKEMU 

POSEBEJ ZA VSO POMOČ.
Družina Glavan  

iz Strahomerja 28a

Nedavne poplave so nam 
tudi na centralni šoli na Igu 
povzročile nekaj skrbi, dela in 
nadzorovanja gibanja vodo-
staja tako v kurilnici kot v 
športni dvorani.

S pridnimi rokami skupine 
rokometašev z mentorjem 
Dejanom Vujičem, podpor-
nikov rokometne dejavnosti, 
učencev naše šole in bivših 
učencev, zaposlenih na OŠ Ig 
in njihovih družinskih članov 
ter predstavnikov Občine Ig 
smo se izognili dodatni škodi, 
ki bi jo brez njihove pomoči 
zagotovo povzročil vdor vode 

v športno dvora-
no. Hvala vsem v 
imenu OŠ Ig in v 
imenu vseh upo-
rabnikov šolskih 
prostorov. 

Prav tako se zahvaljujemo 
predstavnikom gasilcev, ki 
so nam hitro in učinkovito 
pomagali z informacijami in 
nasveti pri organizaciji pouka 
ter izpeljavi prevozov naših 
učenk in učencev. Za aktivno 
sodelovanje hvala tudi star-
šem. 

Ravnateljica OŠ Ig  
Biserka V. Malnar

SVS Iška se v imenu vaščanov Iške 

zahvaljuje za pomoč vsem, ki ste 

pomagali pri poplavah, ki so nas pri-

zadele v začetku novembra. Zahvala 

gre predsedstvu GZ Ig, CZ Ig, PGD 

Ig, PGD Kot-Staje, PGD Golo, PGD 

Škrilje, PGD Iška Loka, PGD Matena, 

Policijski postaji Vič-Rudnik, vašča-

nom Zapotoka in slovenski vojski.

Posebna zahvala gre županu 

Janezu Cimpermanu ter domačim 

gasilcem PGD Iška vas. 
SVS Iška

V letošnjih poplavah je bilo območje Iške hudo 
prizadeto, zato se želimo ob tej priložnosti zahvaliti 
vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v teh težkih 
trenutkih.

Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilcem iz PGD 
Iška vas, PGD Ig, PGD Iška loka, PGD Matena, PGD 
Staje Kot in PGD Golo. Gasilci naštetih društev so 
bili prve dni prisotni cele dneve in noči. Brez njihove 
pomoči nam ne bi uspelo počistiti vseh prostorov. 

Zahvaljujemo se pripadnikom Slovenske voj-
ske za močne roke in neizmerno delovnost. Še 
posebna hvala enoti za razkuževanje iz Vojašnice 
Petra Petriča Kranj. 

Posebna zahvala gre županu Janezu 
Cimpermanu in vsem sodelavcem Občine Ig za 
hitro in učinkovito posredovanje, Mojci Kučič, ki je, 

čeprav je bila sama poplavljena, pomagala vsem 
družinam v naselju ter skrbela za obveščanje in 
logistiko. Za nesebično pomoč se zahvaljujemo 
tudi vsem prostovoljcem iz Zapotoka in posame-
znikom iz Iške vasi, Iške, Iga, Gornjega Iga in vsem 
prijateljem ter sorodnikom za pomoč pri pospra-
vljanju. 

Zahvala gre tudi Civilni zaščiti ter Karitas Ig za 
vso njihovo pomoč.

Zahvaljujemo se Bernardi Janežič in Vrtcu Ig, ki 
so poskrbeli, da v vseh teh dneh nismo bili lačni. 

Družina Hudeček-Mohorič se posebej zahvaljuje 
Lovski družini Ig za vso pomoč.

V imenu družin Janežič, Malešič, Hudeček-
Mohorič in Tribušon zapisala Andreja Janežič.

Poplave skozi otroške oči
Voda, oh, ta voda, kaj si naredila?

Še dobro, da naš vrtec nisi nam zalila.
Naši domovi bili so v vodi,

obuli smo škornje in čofotali po vodi.
Gledali smo posnetke, fotografije,

kako dež lije in voda med hišami se vije.
V vrtcu pripovedovali smo, kaj se je zgodilo,

in vse to našo domišljijo na papir je zlilo.

Otroci in vzgojiteljice iz enote Sonček v Tomišlju

Zahvale prizadetih v poplavah
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Novo športno igrišče v Brestu Veselje otrok      Foto: Polona Skledar

Odprtje igrišča Brest 
Kar so bile nekoč naše sanje, je 

zdaj resničnost. Za nami je eden 
največjih dogodkov v zgodovi-
ni naše vasi. Mislim, da je eden 
najlepših trenutkov takrat, ko se 
za nekaj potrudiš in ti zastavlje-
no tudi uspe. To bi lahko rekli 
tudi za petkov večer, saj je bil 
prav poseben dan. Ne zgodi se 
ravno pogosto, da imamo v vasi 
priložnost slovesno odpreti nov 
objekt. Ponosni smo na novo pri-
dobitev – večnamensko igrišče, ki 
bo namenjeno košarki, odbojki, 
malemu nogometu, rokometu, 
gasilskim vajam in prireditvam. 

Ideja o gradnji igrišča je bila 
podana že leta 2006. Najprej je 
bila pridobljena projektna doku-
mentacija, z začetkom krize pa 
se je gradnja odmaknila. Projekt 

je bil potem v letu 2012 uvrščen 
v evropski program Leader LAS. 
Sredstva za gradnjo so bila najprej 
zagotovljena v proračunu Občine 
Ig. Do 85 % upravičenih stroškov 
bo v letu 2015 povrnjenih z naslo-
va ukrepov Leader, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja.

Slovesnost ob odprtju v petek, 
21. 11., je potekala v okviru Občine 
Ig, PGD Brest in SVS Brest. Uvodne 
besede in potek celotnega pro-
jekta je predstavila Polona Skledar 
z občine. Sledil je govor župana 
občine Janeza Cimpermana, ki 
je simbolično predal ključ igrišča 
predsedniku PGD Brest Marku 
Mramorju. Ta se je zahvalil občini 
in vsem, ki so pripomogli k uspe-
šni izpeljavi projekta. Zbrane je 

nagovoril tudi Josip Pintar, koordi-
nator LAS-a Sožitje med mestom 
in podeželjem za 5 občin, in Edo 
Smajlovič, vodja del s strani izva-
jalca Eurograd, d. o. o. V programu 
so nastopali člani Kluba harmo-
nikarjev Kumše z nekaj skladba-
mi in učenci POŠ Tomišelj pod 
mentorstvom učiteljice Slavi Hiti. 
Predstavili so nekaj iz ljudskega 
izročila, končali pa s plesom in 
recitacijami. 

Ob koncu programa so trak 
slovesno prerezali župan Janez 
Cimperman, predsednik PGD 
Brest Marko Mramor in Marjana 
Marn, predsednica UO LAS-a 
Sožitje med mestom in podeže-
ljem.

Po odprtju je potekala prija-
teljska nogometna tekma med 

PGD Brest in ekipo izvajalca del 
Eurograd, d. o. o. Tekmo je odprl 
župan Janez Cimperman. Končala 
se je z neodločenim rezultatom  
4 : 4. Kljub hladnemu večeru smo 
še kar dolgo v noč vztrajali in se 
poveselili v družbi sokrajanov.

Ob tej priložnosti se v imenu 
Občine Ig, PGD Brest in SVS 
Brest zahvaljujem Angelci in Eliju 
Gržinič za odlično kuhan golaž, 
podjetju Eurograd za odojka in 
jagenjčka, vsem pridnim rokam, 
ki so napekle sladke dobrote, in 
vsem, ki so kakorkoli pripomogli, 
da je odprtje športnega igrišča 
uspelo.

Jožica Drobnič

Dogajanje v Škriljah
Pred nami se izteka leto 2014, 

leto v katerem smo načrtovali 
veliko zadev, vendar vse ni šlo 
po načrtu, kot smo načrtovali. 
Opravili smo kar nekaj pomemb-
nih nalog, vendar je ostalo še kaj 
veliko odprtih stvari, saj čas pre-
hitro teče in uide. S podobne-
ga razloga smo naše planirano 
srečanje vaščanov iz preteklega 
meseca prestavili na tradicional-
no ponovoletno srečanje, kjer 
bomo lahko ob prijetnem vzdušju 
pokramljali o zadevah v vasi. 

December je čas obiskov in naj-
mlajše je obiskal Miklavž, seveda 
ne drugače kot v spremstvu par-
kljev, ki so imeli s seboj dolge 
šibe, so pa tudi pomagali tudi 
Miklavžu, ki je s seboj prinesel 

koš z bomboni in sadjem. Da smo 
Miklavža lažje pričakali in da smo 
lažje premagovali strah pred par-
klji, smo imeli pripravljene tople 
napitke ter za ta namem posebne 
Miklavževe mafine, ki se jim tudi 
Miklavž in angelčki niso mogli 
upreti. 

Tudi Dedek Mraz zelo rad 
obišče otroke, še posebej če so 
ustvarjalni, saj si z veseljem ogle-
da njihove izdelke na delavnici, 
ki je namenjena za obisk Dedka 
Mraza.

Med popotovanje dobrih mož 
se je eden posebej ustavil v Škrijah 
in se spomnil najmlajših bodočih 
'košarkaških asov' ter pustili lepo 
darilo, dodaten nastavljiv koš, ki 
ga bomo spomladi dodali na igri-

šče, da bo bolj zabavno.
Želimo vam, da vam konec leta 

mine v zabavno obarvanih pra-
zničnih dnevih. V imenu vaške sku-
pnosti Škrilje in PGD Škrilje vam 

voščimo vesele božične praznike, v 
novem letu 2015 pa obilo zdravja, 
sreče in zadovoljstva.

SVS Škrilje

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se  
spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost.  

Čas,ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli  
iz srca v srce. Naj se vsem uresničijo sanje,  
udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.

Za prihajajoče božične praznike Vam želimo,  
da bi jih praznovali lepo, v zdravju in sreči.  

Prav tako tudi prihodnje novo leto 2015.

SVS Škrilje
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Dogajanje v Strahomerju
Tako kot v drugih vaseh naše 

občine smo tudi v Strahomerju 
izvolili nov svet vaške skupnosti 
(SVS). Zato smo se vaščani konec 
oktobra sestali, da se je stari svet 
zahvalil za dosedanje zaupanje, 
novi svet pa zasedel svoje mesto. 
Pregledali smo, kaj je bilo storjeno 
v minulem mandatu, kaj nam je še 
ostalo neizvedenega za prijetnej-
še bivanje v naši vasi, kaj še lahko 
postorimo sami kot prebivalci vasi 
ter katere želje lahko prek SVS 
posredujemo občini. Z velikim 

veseljem gledamo na obnovi-
tvena dela vodovoda, kanaliza-
cije, javne razsvetljave, izgradnje 
vodov za optično komunikacijo 
ter odvodnjavanja meteorne 
vode, ki se izvajajo v Strahomerju 
in Vrbljenu. Dela sicer še niso kon-
čana, a je že videti precej drugače 
kot pred meseci. Kot omenjeno 
se je na svetu predstavila nova 
zasedba SVS, ki je že prejela tudi 
nekaj novih pobud za nadaljnje 
delo. Med drugim je bila omenje-
na razširitev parkirišča pri mostu. 

Ob vikendih je namreč obstoječe 
vse pogosteje prepolno. Prav tako 
je bila večkrat izražena želja za 
izgradnjo kolesarsko-sprehajalne 
steze na protipoplavnem nasipu 
ob strugi potoka Iške med Iško 
vasjo in Strahomerjem. To se je 
izkazalo še kako potrebno teden 
dni pozneje, ko so nas prizadele 
poplave. Tako zdaj že tri tedne 
večji del pozornosti namenjamo 
odpravi posledic le-teh. Gasilci so 
bili nepogrešljivi in so pripomogli 
k temu, da niso bile posledice 

poplav še hujše. Spet je prišla do 
izraza medsosedska pomoč kot 
tudi pomoč Karitasa in Rdečega 
križa. 

Končati želimo v znamenju pra-
znikov − spoštovani vaščani, želi-
mo vam lepe božične in novoletne 
praznike, kateri duh naj ne zbledi 
čez vse leto in prežene nevšečnosti, 
kakršnih smo bili v iztekajočem letu 
kar nekajkrat deležni.

SVS Strahomer

Novi SVS Visoko-Rogatec začel delo
V prispevku bi vam radi na kratko predstavili aktivnosti novega 

vaškega sveta (v sestavi Mirjam Čehovin, Jasna Martinjak, Darko 
Škerl, Aleš Tolar) od ustanovnega srečanja v oktobru do konca 
novembra 2014. V tem kratkem času se nam je uspelo sestati tri-
krat, poleg tega smo z vaščani Visokega, Rogatca in Zapotoka sode-
lovali pri odpravljanju posledic poplav v Iški in Iški vasi.

Prvi sestanek, na katerem je 
bila prisotna tudi prejšnja pred-
sednica Jožica Amadea Demšar, 
je bil konstitutiven, prebrali smo 
si Statut Občine Ig, govorili smo 
o izvedenih aktivnostih in aktiv-
nostih v teku ter izvedli delno 
primopredajo.

Namen drugega srečanja je bil 
priprava seznama potreb naše 
vaške skupnosti, ki bo v pomoč 
pri pripravi Proračuna Občine Ig 
za leto 2015. Zaradi zelo kratke-
ga časa, ki smo ga imeli na voljo, 
smo za izhodišče vzeli neizvedene 
potrebe prejšnjih let ter jih dopol-
nili s potrebami, s katerimi smo 
seznanjeni. Ker vas Rogatec nima 
predstavnika v vaškem svetu, smo 
se o njihovih potrebah pogovorili s 
Tonetom Debevcem in jih vključili. 
Ob tem pozivamo vse vas, sovašča-
ne, da nas seznanite s področji, ki 
jih zaradi pomanjkanja časa nismo 
vključili v seznam v nadaljevanju. 

Vabljeni, da pošljete elektron-
sko sporočilo na tolar.ales@gmail.
com ali pokličite na 040/367-045. 
Veseli bomo vseh vaših idej in 
vsakega posameznika posebej! Če 
želite biti obveščeni o aktivnostih 
in dogodkih Vaške skupnosti, ste 
seveda vabljeni, da nam pošljete/ 
sporočite svoje kontaktne podat-
ke. Ko bodo podatki zbrani, se 
bomo skupaj začeli dogovarjati 
o organizaciji skupnega dogodka 
obeh vasi. Seveda ko preživimo 

zimo in potegnemo iz omar spet 
kratke majice.

Tretji sestanek pa je bil namen-
jen predvsem organizaciji obiska 
Miklavža in Dedka Mraza za naše 
najmlajše. Skladno s tem smo 
se dogovorili, da vas bomo člani 
vaške skupnosti obiskali, se vam 
predstavili, zbrali vaše kontakt-
ne podatke (seveda kdor bo to 
želel) in ugotovili, koliko staršev 
in otrok se bo udeležilo srečanj z 
Miklavžem in Dedkom Mrazom.

V nadaljevanju so zapisane 
potrebe vasi Visoko in Rogatec, 
ki so bile 7. novembra poslane na 
Občino Ig:
1. Postavitev 20 obcestnih luči 

javne razsvetljave na različ-
nih lokacijah vasi Visoko in 
3 obcestnih luči javne raz-
svetljave v novem delu vasi 
Rogatec.

2. Zagotovitev pogojev za delo-
vanje SVS Visoko-Rogatec 
(prostor, oprema in material-
na sredstva).

3. Pridobitev zemljišča oz. pros-
torov v vasi Visoko, ki bodo 
namenjeni povezovanju, dru-
ženju in kulturnemu udejstvo-
vanju vaščanov obeh vasi, ne 
nazadnje pa tudi delovanju 
Sveta vaške skupnosti.

4. Razširitev pokopališča na 
Kureščku (vpliva na vasi 
Visoko, Rogatec in Zapotok).

5. Asfaltiranje makadamske ces-

te od križišča v vasi Rogatec 
do novega naselja v Rogatcu.

6. Ureditev problematike odva-
janja odpadnih voda.

7. Ureditev lastništva (vpis 
v zemljiško knjigo) občin-
ske ceste v smeri Visokega 
in zemljišča pri vodohranu 
Visoko. Vaščan, ki je odstopil 
zemljišče, namreč še vedno 
plačuje davek!

8. Zagotovitev ustreznega tlaka 
v vodovodni napeljavi v vseh 
gospodinjstvih obeh vasi.

9. Redno vzdrževanje bankin v 
obeh vaseh.

10. Redno vzdrževanje maka-
damske ceste Rogatec–
Želimlje do meje z Občino 
Škofljico (Škofljica svoj del 
redno vzdržuje).

11. Zagotovitev 6 oglasnih tabel 
(kozolčkov) za namen informi-
ranja vaščanov.

12. Zaradi lažje orientacije obis-
kovalcev obeh vasi postavitev 
dodatnih tabel s hišnimi šte-
vilkami pred ulicami/odcepi.

13. Postavitev ogledala v križiš-
ču v Rogatcu (zaradi slabe 
preglednosti so se že zgodile 
prometne nesreče).

14. Postavitev ogledala v križišču 
za Kurešček (k cerkvi), ki je 
zelo nepregledno.

15. Postavitev smerokaza za 
Želimlje v križišču v Rogatcu.

16. Postavitev zaščitne ograje v 
smeri Visokega takoj za kri-
žiščem za Kurešček.

17. Prestaviti tablo Zapotok, saj ta 
stoji znotraj vasi Visoko.

18. Na konec seznama pa bi radi 
dodali še eno področje, in 
sicer nezadostno urejenost 

področja komunalnih odpad-
kov. Pozivamo vse vaščane, 
ki si še niso uspeli zagoto-
viti smetnjaka za mešane 
odpadke, da si ga naročijo pri 
podjetju Snaga na telefonski 
številki 01/477-9600. Mesečni 
strošek za mešane odpadke 
je 4,77 EUR (embalažnega 
dobite zraven brezplačno) in 
mislimo, da ni tako visok, da 
si ga nebi mogli privoščiti. To 
opozarjamo zato, kar lahko 
opazite tudi sami in moti vse 
nas, da vsak teden na križišču 
iz glavne ceste pri avtobusni 
postaji nekdo odlaga različ-
ne smeti (med drugim tudi 
pasje iztrebke) na prostor, ki 
temu ni namenjen, in s tem 
onesnažuje našo okolico. To 
ni sprejemljivo in že dolgo se 
sprašujemo, kdo bi lahko bil 
lastnik omenjenih odpadkov.

Ob vseh predstavljenih potre-
bah Vaške skupnosti pa se mora-
mo zavedati, da je denarja malo 
(razpolagamo z nekaj sto evri), 
potrebe pa so vse večje, torej smo 
popolnoma odvisni od 'darežlji-
vosti' Občine Ig.

Za konec pa vam želimo tudi 
sporočiti, da imamo energijo, da 
delujemo kot ekipa, in da bomo 
delovali v dobro obeh vasi in vaš-
čanov. Ob tej priložnosti bi se vam 
radi zahvalili za široko podporo in 
upamo, da bo naš angažma zado-
voljil vaša pričakovanja.

Ker se leto že skoraj končuje, 
vsem srečno, zdravo in zadovoljno 
leto 2015!

SVS Visoko Rogatec
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V večeru tihem pridna roka nežno gladko nit prepleta,  
čudovite vzorce splete, polne sanj in domišljije,  

kot da nit življenja vije.  
Dobre želje združi v zvezde,  

srečo v sonce oblikuje,  
nato pa robu bele čipke cvetove upanja nasuje.  

Tako ljubeče naj usoda stke Vam dneve v novem letu.  
Skrbno trenutke naj izbira, previdno naj poti ubira.

Srečo, zdravo in uspešno 
leto 2015

vam želi SVS IŠKA

Vse dobro, 
veliko lepega in 

predvsem zdravo, 
zadovoljno leto 

2015!

SVS Ig

Obvestilo za prebivalce  
vasi Iška

Vabimo vas, da zapišete ideje in predloge za izboljšanje bivanja v 
vasi. Pisma zbiramo v našem skupnem nabiralniku, ki smo ga postavili 
na avtobusno postajališče v križišču pri odcepu na Gornji Ig v Iški. Svet 
vaške skupnosti bo pošto tedensko pregledoval in predloge obdelal.

SVS Iška

Lokacija nabiralnika SVS Iška na avtobusni postaji v Iški

So dnevi in trenutki, polni sreče in miline, 
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: 

da ne mine. 
Vse, kar je slabo, z novim letom naj zbledi! 
Vse, kar je dobro, naj za vekomaj ostane! 

Naj v miru sreča nežno vas objame!
SVS Kot

Zlata poroka  
zakoncev Gerbec

V mesecu novembru sta 
praznovala zlato poroko  
naša občana  
Martin in Bernarda Gerbec z Iga. 

Veseli nas, da jima zdravje 
dobro služi, in jima želimo,  
da bo tako še dolgo naprej.

Martin in Bernarda na poročni dan pred 50 leti Zlatoporočenca danes

O B Č A N O V  K O T I Č E K
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Obisk sorodnikov v ZDA
Daljnega leta 1912 se je takrat 

16-letni Martin Ložar iz Bresta 
podal s trebuhom za kruhom v 
daljno Ameriko, kamor je že nekaj 
let prej odšel njegov starejši brat 
Peter, medtem ko je tretji brat 
Anton ostal doma na domačiji. 
Martin Ložar se je ustalil v Ohiu, 
kjer se je poročil in si ustvaril dru-
žino ter si zaradi težke izgovor-
jave priimek spremenil iz Ložar v 
Lozier. Anton, ki je ostal v Sloveniji, 
pa si je prav tako ustvaril družino 
in večina številnega potomstva 
živi v Brestu in okolici (Matena, 
Ljubljana ...). Lansko pomlad je 
eden izmed njegovih vnukov 
William (Bill) s svojo ženo Jennifer 
in njunimi tremi odraslimi otro-
ki obiskal Slovenijo. Ob obisku 
domačije na naslovu Brest 6, kjer 
zdaj gospodari družina Tegelj, so 
bili naravnost impresionirani, saj 
ima večina Američanov korenine 
drugje po svetu in jim družinske 
vezi ogromno pomenijo. Ob nji-
hovem obisku smo jim razkazali 
lepote našega barjanskega okolja, 
prav tako pa tudi preostale lepote 
Slovenije (Bled, Ljubljano z gra-
dom ...). 

Letošnjo jesen smo se odzvali 
njihovemu vabilu in se odpravili 
na obisk čez lužo. Na pot, ki nas je 
iz Trsta prek Münchna in Toronta 
vodila do daljnega Columbusa v 
Ohiu, smo se 17. 10. 2014 podali 
Tomaž in Tadeja Tegelj iz Bresta 
ter Tone, Klavdija in Aljaž Erjavec 
ter Robert Kuhar iz Matene. Takoj 
naslednji dan, v soboto, 18. 10. 
2014, smo si ogledali tekmo ame-
riškega nogometa na ogromnem 
stadionu v Columbusu, ki sprejme 

110.000 gledalcev in je bil napol-
njen do zadnjega sedeža. Za pri-
merjavo, ljubljanske Stožice sprej-
mejo 16.000 gledalcev. Naslednji 
dan, v nedeljo, se je član naše 
odprave, 58-letni Tone Erjavec iz 
Matene, udeležil dobrodelnega 
maratona, ki ga je organizirala 
pediatrična klinika Nationwide 
Children's Hospital iz Columbusa. 
Na teku na 42 kilometrov je v svoji 
starostni kategoriji za las zgrešil 
3. mesto in pristal na nehvale-
žnem 4. mestu. Po maratonu smo 
si z našima gostiteljema Billom 
in Jennifer ogledali znamenito-
sti Columbusa, glavnega in hkrati 
največjega mesta zvezne drža-
ve Ohio, kjer samo na območju 
mesta živi več kot 800.000 prebi-
valcev, na širšem mestnem obmo-
čju pa živi več kot 2 milijona. 

Po ogledu je sledilo družin-
sko srečanje z vsemi še živečimi 
sorodniki Martina Ložarja, njego-
vim sinom, 90-letnim Robertom, 
ter njegovimi otroki in vnuki. Že 
takoj ob prihodu v ZDA smo bili 
presenečeni nad izredno toplim 
sprejemom, pozneje pa se je naše 
presenečenje le še stopnjevalo, 
saj nismo mogli verjeti, s kakšnim 
navdušenjem nas predstavlja-
jo vsem sosedom, prijateljem, 
znancem, ki smo jih srečevali. Vse 
družinske člane smo obdarili s 
slovenskimi zastavami, majicami 
s slovenskimi motivi ter drugimi 
izdelki, ki prikazujejo Slovenijo 
in slovenske značilnosti, oni pa 
so nas pogostili s torto, odeto 
v barve slovenske zastave, ter si 
z neverjetnim zanimanjem ogle-
dovali družinsko drevo. Robertu 

Lozierju smo poleg teh daril izro-
čili še darilo 93-letne Francke 
Tavželj iz Bresta, njegove edine 
še živeče sestrične, ki ga je bil še 
posebej vesel. V naslednjih dneh 
smo si ogledali nekaj znameni-
tosti v Ohiu (ogromen živalski 
vrt, muzej letalstva, kjer imajo na 
ogled razstavljena tako letala iz 
prve in druge svetovne vojne, viet- 
namske, obdobja hladne vojne 
pa vse do vesoljskih rake, kjer na 
naše začudenje ni bilo vstopnine, 
več univerzitetnih središč, med 
drugim tudi Denison University v 
Granvillu, na kateri je diplomira-
la znana filmska igralka Jennifer 
Garner, žena Bena Afflecka, naro-
dni park Hocking Hills ...), naj-
bolj pa smo bili presenečni nad 

obiskom trgovine z orožjem, 
kjer pokažeš osebni dokument, 
izpolniš obrazec, počakaš nekaj 
minut na preverjanje in nato pre-
prosto kupiš raznovrstno orožje, 
od pištol, pušk do avtomatskega 
orožja. Opravili smo tudi precej 
nakupov v njihovih nakupoval-
nih centrih, saj je večina stvari še 
vedno več kot pol cenejša glede 
na cene v Sloveniji. Po dobrih 
desetih dneh obiskov, ogledov in 
spoznavanja ZDA smo se polni 
vtisov iz nepozabnega obiska 
vrnili v Slovenijo, kjer v naslednjih 
nekaj letih ponovno pričakujemo 
obisk 'naših Amerikancev'.

Klavdija Erjavec in Robert Kuhar, 
Matena

S sorodniki iz ZDA

Spet skupaj Na dobrodelnem maratonu v Columbusu
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Modri pogled na dogajanje v občini
Politični dialog v Občini Ig se je 

po zadnjih lokalnih volitvah že v 
samem začetku pokazal v luči pre-
moči koalicije, ki načrtno diskredi-
tira novo politično opcijo na vseh 
ravneh. Pred konstitutivno sejo 
občinskega sveta naj bi se srečali 
nosilci vseh kandidatnih list, ven-
dar na ta (neformalni) sestanek 
predstavnik liste SMC ni bil pova-
bljen. Ne le da se zaradi takšnega 
vedenja počutimo izključene iz 
delovanja občine, gre tudi za krši-
tev 3. odstavka 8. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ig. 
Sestala se je tudi Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, kjer so določili kandidate za 
delovna telesa občinskega sveta. 
Člani stranke SMC smo na podlagi 

volilnega rezultata (20,44 % − kar 
je petina volilnih glasov, izraže-
nih na zadnjih lokalnih volitvah) 
podali predlog za imenovanje 
desetih kandidatov s posameznih 
področij, kolikor je sorazmerno od 
petdesetih mest v delovnih tele-
sih. Komisija za mandatna vpra-
šanja, ki je sestavljena iz 5 članov 
(od tega 4 člani koalicije), nam je 
kot drugi največji stranki v Občini 
dodelila le 3 mesta v odborih in 1 
mesto v Statutarno-pravni komi-
siji, kar je mnogo manj, kot nam 
pripada glede na volilni rezultat. 
Zaradi neustreznosti dodeljenega 
delovnega področja smo morali 
eno mesto v odboru celo zavrniti. 
Razporejanje neprimernih kandi-
datov v delovna telesa je prepro-

sto mešetarjenje političnih strank 
koalicije, ki ima absolutno premoč 
in ni pripravljena sprejemati pre-
dlogov. 

V Nadzorni odbor občine, ki je 
sestavljen iz 5 članov, smo pre-
dlagali zgolj eno neodvisno kan-
didatko, ki je sicer državna notra-
nja revizorka, vendar tudi ta naš 
predlog ni bil upoštevan. Čeprav 
bi moral biti Nadzorni odbor po 
demokratičnem načelu praviloma 
sestavljen iz večine kandidatov, 
ki jih predlaga opozicija, so bili 
člani, imenovani izmed kandida-
tov, ki jih je predlagala županova 
stranka SLS, in sicer v enaki sesta-
vi kot v preteklem mandatu. Za 
transparentnost in izpolnjevanje 
minimalnih demokratičnih načel 

bi morali upoštevati vsaj ta poda-
ni predlog, še posebej zato, ker so 
nas od samega začetka opredelili 
kot opozicijsko stranko. Občinska 
svetnica Martina Kovačič je na 
način imenovanja v delovna tele-
sa podala pisno pritožbo in hkrati 
predlog, da se sporne točke uma-
knejo z dnevnega reda na 2. redni 
seji Občinskega sveta, kar pa na 
seji ni bilo upoštevano. Glede 
na vse navedeno gre nedvomno 
za načrtno diskreditacijo članov 
lokalne skupine SMC. 

Ob številnih težavah, s katerimi 
se sooča občina, bi bilo bolj smi-
selno vlagati energijo za reševa-
nje teh, saj bi skupaj lahko dosegli 
mnogo več. 

Lokalna skupina SMC Občina Ig

Politično pravosodje hromi razvoj Slovenije
Slovenija je obtičala. Štiri mese-

ce po predčasnih državnozbor-
skih volitvah se leva koalicija 
ukvarja predvsem sama s seboj 
in z Janezom Janšo, na gospodar-
sko opešano državo pa pozablja. 
Požvižga se na ustavo in zakone, 
za polnjenje državnega proračuna 
pa namesto reform napoveduje 
višje davke in dajatve. V ospredje 
postavljajo predvsem strankarske 
interese, in ne interesov celo-
tne države. To se odraža na vseh 
gospodarskih, ekonomskih in 
družbenih kazalcih. Dokaz za to, 
da so v ospredju dnevnopolitične 
agende parcialni interesi vladajo-
če elite, pa je tudi politični obra-
čun koalicije in njenih satelitov z 
vodjo opozicije Janezom Janšo. 
Ker jim mnenje Zakonodajno- 
pravne službe Državnega zbora, 
da bi bil odvzem mandata Janezu 
Janši ustavno sporen, ni bilo 
povšeči, so angažirali preverjene 
'neodvisne' pravnike, ki so omo-
gočili nadaljevanje političnega 
pogroma v Državnem zboru. Ta se 
je nato 15. oktobra zgolj seznanil s 

sklepom, da Janezu Janši preneha 
mandat. V SDS smo ves čas trdili, 
da gre za neustavno dejanje, kar 
se je tudi izkazalo, saj je Ustavno 
sodišče potrdilo, da je bil odvzem 
mandata protipraven. Poslanska 
skupina SDS je zato k odstopu 
pozvala predsednika državne-
ga zbora dr. Milana Brgleza in 
predsednika mandatno volilne 
komisije Mitjo Horvata. Poskus 
odvzema mandata, potem ko je 
ustavno sodišče že ugotovilo krši-
tve Janševih človekovih pravic, je 
moralno skrajno zavrženo dejanje 
in pomeni zlorabo parlamentarne 
večine z namenom izničiti ustav-
no zajamčeno pravico in voljo več 
kot 6.000 volivcev Janeza Janše, 
kar je največ glasov, ki jih je kate-
rikoli kandidat prejel na zadnjih 
državnozborskih volitvah. Pomeni 
pa tudi zaničevanje človeka, ki 
je bistveno zaslužen za to, da je 
Slovenija danes demokratična in 
sploh ima ta državni zbor.

Na dan, ko je moral Janez Janša 
v zapor brez dokazov na podlagi 
sodbe, da je v neznanem času 

na neznanem kraju na neznan 
komunikacijski način prejel oblju-
bo nagrade, je bil ustanovljen 
Odbor za varstvo človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin Odbor 
2014. Od takrat Odbor vsak dan 
organizira shod pred Vrhovnim 
sodiščem v Ljubljani, v podpis pa 
predlaga tudi Peticijo za pravič-
no družbo in državo vladavine 
prava, v kateri ugotavlja: »Stanje 
v slovenskem pravosodju je 
eden izmed glavnih vzrokov za 
moralno, socialno in gospodar-
sko krizo v Sloveniji ter pome-
ni glavno oviro za vzpostavitev 
svobodne, pravične in demokra-
tične družbe.« Zato zahteva jav-
nost in preglednost sodniškega 
dela, vzpostavitev sistema odgo-
vornosti med funkcionarji v pra-
vosodju, materialno in moralno 
zadoščenje žrtvam pravosodja ter 

vzpostavitev neodvisne preiska-
ve stanja in zlorab v slovenskem 
pravosodju. Peticijo lahko podpi-
šete na spletni strani http://www.
pravapeticija.com/emb/101760. 
Prizadevanjem odbora pa se lahko 
vsakodnevno pridružite tudi na 
shodih ob 17. uri pred Vrhovnim 
sodiščem v Ljubljani. Tudi mnogi 
člani SDS Ig se redno udeležuje-
mo shodov, kjer smo tudi govor-
niki (Alenka Jeraj, Simona Pavlič, 
Simona Purkat, Katja Krnc, Primož 
Pucihar ...). Vsakodnevni shod si 
lahko ogledate na TOP TV, ki je 
viden v osnovnih shemah kabel-
skih operaterjev T2 (14. program-
sko mesto), Siol (324. programsko 
mesto) in Amis (340. programsko 
mesto). Borimo se za spremembe 
na bolje. Bodite del tega.

Tone Krnc,  
OO SDS Ig

Občankam in občanom želimo ponosno praznovanje 
dneva samostojnosti in enotnosti, lepe božične praznike, 
v novem letu pa zdravja, zadovoljstva in mnogo lepih 
trenutkov ter dobrega sodelovanja.

Spoštovane krajanke,  
spoštovani krajani Občine Ig!
V imenu Liste za napredek 

Tomišlja in Podkraja želimo vsem veliko zdravja, uspehov in osebne 
sreče v novem letu 2015. Naj se ob tem še enkrat zahvalim za pod-
poro na letošnjih lokalnih volitvah z željo po dobrem sodelovanju 
na vseh križiščih naših poti.

Lista za napredek Tomišlja in Podkraja Srečno!

Daj vsakemu dnevu možnost,  
da bo najlepši dan v tvojem življenju. 

Mark Twain 

Čestitke ob dnevu samostojnosti, 
blagoslovljen božič, dnevi v letu 2015  

pa naj bodo čim lepši!

OO SLS Ig
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Glavni konferansje in njegov pomočnik

Razmišljanje ižanskega čebelarja
Bliža se konec letošnjega leta in tako kot vsi tudi čebelarji delamo 

letni obračun svoje dejavnosti. Ižanski čebelarji smo povezani v 
Čebelarskem društvu Ig. Društvo ima okrog 80 članov, ki čebelarijo 
s približno 1.000 panji. Tradicija čebelarjenja je na Ižanskem že zelo 
dolga, kar je pogojeno z dobrimi pašnimi pogoji za čebele. 

Društvo je letos praznovalo 80. 
obletnico organiziranega čebelar-
jenja in to smo proslavili s slav-
nostno prireditvijo konec avgusta 
v Lovskem domu v Dragi. Ob tej 
priložnosti smo izdali brošuro, 
v kateri smo predstavili sedem 
nestorjev ižanskega čebelarstva. 
Izdali smo tudi priložnostni poster 
ter razdelili med člane in povab- 
ljene goste spominske majice z 
logotipom društva. Društvo je 
lokalno in tudi širše čebelarsko 
zelo aktivno. Redno sodelujemo 
pri vseh lokalnih prireditvah od 
Ižanskega karnevala do Ižanskega 
sejma. Skoraj tretjina članov druš-
tva že poseduje čebelarske unifor-
me, v katerih se s praporom udele-
žujemo naštetih prireditev. Redno 
sodelujemo tudi pri vseh čebelar-
skih prireditvah Čebelarske zveze 
Slovenije. V uniformah in s prapo-
rom pospremimo tudi vse naše 
preminule člane na njihovi zadnji 

poti. Vsako jesen sodelujemo v 
vseslovenski akciji Slovenski zajtrk 
v vsako šolo, kjer otrokom pred-
stavimo čebele in delo čebelarja 
ter seveda izvedemo tudi pokušn-
jo naših medov. Za svoje delo smo 
v letošnjem letu prejeli tudi Zlato 
priznanje Občine Ig, na kar smo 
zelo ponosni.

Društvo upravlja z obsežnimi 
hojevimi pasišči na krimskem 
pogorju, kamor vsako leto čebe-
larji z vseh koncev Slovenije pri-
peljejo tudi do 2.000 panjev v 
hojevo pašo. 

V društvu skrbimo za redno 
obnovo in osvežitev krvi naše 
kranjske sivke. V ta namen naba-
vimo vsako sezono okrog sto 
matic, ki jih po subvencionirani 
ceni razdelimo med člane dru-
štva. Skrbimo tudi za širjenje 
medovitih rastlin z nabavo sadik 
različnih medonosnih rastlin, kot 
so javor, lipa, evodija, ter med 

kmetovalce razdelimo tudi več 
deset kilogramov semen ajde in 
facelije. Vsako pomlad naš član 
Roman Mavec, priznani sadjarski 
strokovnjak, organizira prikaz rezi 
in sajenja sadnega drevja. Maja 
smo organizirali predavanje in 
delavnico o gozdnem medenju, 
ki jo je izvedel inž. Franc Šivic, naš 
rojak iz Strahomerja.

Žal pa ne gre vedno vse po 
naših željah. Letošnja čebelarska 
sezona je v slovenskem merilu ena 
najslabših v zadnjih desetletjih. 
Mila zima in pretopla zgodnja 
pomlad sta povzročili prezgodnje 
cvetenje vse vegetacije, in zato 
čebele niso mogle izkoristiti 
cvetličnih paš. Sledilo je izred-
no deževno poletje, bolezen 
kostanjeva šiškarica in rezultat je 
le 20-odstotni pridelek medu od 
običajne količine. Ižanski čebelarji 
smo imeli veliko srečo, da je konec 
maja začela mediti hoja, imeli smo 
le imeli eno dobro točenje čistega 
hojevega medu. Žal je po štirinaj-
stih dneh medenje prenehalo in 
paša je bila za letos končana. Na 
drugih koncih Slovenije pa čebe-
larji skoraj niso točili. Namesto 

2.500 ton smo letos v Sloveniji 
natočili le okoli 500 ton medu!

Velike skrbi nam dela v čebelar-
stvu tudi čebelji zajedavec varoja. 
Čebelarji se trudimo pomagati 
našim čebeljim družinam, na vse 
dovoljene načine premagovati to 
smrtonosno nadlogo, a žal marsi-
katera družina omaga in propade. 
Tudi nepravilna uporaba fitofar-
macevtskih sredstev še vedno 
pobira svoj davek med čebelami. 
Vsi ljudje, ne samo čebelarji, se 
moramo zavedati, da so čebele 
nujno potrebne v naravi pred-
vsem zaradi svoje funkcije pri 
opraševanju rastlin. Pri vseh svojih 
dejavnostih v našem naravnem 
okolju moramo vedno razmišlja-
ti tudi o dobrobiti naših čebel! 
Toda kljub vsem tegobam smo 
čebelarji večni optimisti in iz leta 
v leto čebelarimo v upanju, da bo 
naslednje leto boljše kot minulo. 
Tako tudi letošnje leto končujemo 
v upanju, da bo leto 2015 boljše, 
in s to željo vsem občanom želi-
mo srečno in uspešno novo leto!

Borut Preinfalk,
tajnik ČD Ig

Omizje letošnjih prejemnikov Janševih odlikovanj

Prijeten čas dogodkov in
družinske harmonije prihaja.

Želimo vam, da bi ga preživeli in 
doživeli v osrečujočem okolju.

Vaš korak v novo leto 2015
naj ne bo negotov, 

ampak trden in zanesljiv z upanjem
na lepo prihodnost.

          Društvo Odmev Mokrca

Upravni odbor Društva upokojencev Ig

želi svojim članom
mirne božične praznike in

vse najboljše v prihajajočem letu 2015.
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Izvajanje interesnih dejavnosti TDK v polnem teku
TD Kurešček (TDK) v letošnji sezoni 2014/2015 za svoje člane 

organizira plačljive interesne dejavnosti po ekonomski ceni, ki 
bodo v večini potekale v dvoranah Kulturnega doma Golo. Po sko-
raj dvotedenskih brezplačnih uvodnih uricah, ki so potekale med 
10. in 21. 11. 2014, smo se na podlagi izkazanega interesa odločili, 
da izvajamo v spodnji tabeli navedene aktivnosti. Predstavljamo 
vam nekaj dejavnosti, ki morebiti pritegnejo vašo pozornost. Na 
podlagi opisov se odločite za pristop k brezplačni informativni uri 
ter nato vključitev v dejavnost.

Glasbena igrarija (2−5 let) 
in Glasbena teorija (od 6 let) 
Glasbena igrarija je namenjena 
predšolskim otrokom (2−5 let), 
skozi katero otroci spoznavajo 
pravljičnost ljudskih napevov, 
odkrivajo svet zvočil, pihal, tolkal, 
godal ter brenkal in skozi aktivno 
pevsko pripravnico dodatno kre-
pijo posluh in občutek za melo-
dijo, ritem in ples. V sklopu pou-
čevanja glasbene teorije se otroci 
učijo klasičnih glasbeno-teoret-
skih pojmov, kot so ton, interval, 
akord, lestvica, harmonija, nota 
in notacija, ritem in metrum. 
Obiskovanje glasbene teorije je 
pogoj za resno učenje vsakršnega 
inštrumenta in je temelj glasbene 
izobrazbe. Otroke skozi spozna-
vanje glasbenih prvin in učenje 
glasbene teorije vodi Maja Anžur 
Kajzer, diplomirana muzikologi-
nja, glasbena novinarka in ustvar-
jalka na področju kulture. 

Breakdance (4−8 let in 9−14 
let) je plesna vadba, pri kateri 
fantje razvijajo dinamično giba-
nje, kreativnost in ritem, krepijo 
kondicijo in fizično moč telesa. 

Namenjen je vsem, ki se želijo 
izražati skozi ples, hkrati pa se radi 
izražajo atraktivno, dinamično. Ker 
break vsebuje veliko akrobatskih 
elementov, plesalci skrbimo tako 
za fizično moč kot tudi kondicijo, 
a hkrati fleksibilnost, saj plesalec 
za izvajanje trikov potrebuje vse 
to. Ker pa je break še vedno ples 
in ker plesalci ples uporabljamo 
za izražanje, break spodbuja tudi 
kreativnost. Breakdance vodi Miha 
Širme, večletni plesni mentor v 
urbanem športnem centru Urban 
Roof v Ljubljani in član plesne 
skupine SweetWithStyle.

Kubanska salsa oz. casino, kot 
jo imenujejo na Kubi, je odraz 
zgodovine in načina življenja v 
njenem okolju. Kubanska salsa ne 
temelji na zapletenih koreografi-
jah, temveč na zabavi in igranju 
med moškim in žensko. Ples, ki te 
zasvoji in te še dolgo ne izpusti. 
Vaditelj Gregor Kunstelj se je s 
kubansko salso spoznal pred leti 
in se vanjo nemudoma zaljubil. 
Skozi leta je svoje znanje izpopol-
njeval pri mnogih učiteljih in že 
več let tudi sam poučuje Ruedo 

de Casino in Casino salso v sku-
pini Alma Eslovena. Sovaditeljica 
Mateja Mikulan je dolgoletna ple-
salka in plesna pedagoginja, ki 
se je v kubansko salso zaljubila 
pred tremi leti ter se je od takrat 
dalje udeleževala različnih plesnih 
delavnic in tečajev.

Sheng zhen qigong in tai ji 
quan sta kitajski gibalni veščini, 
ki so v svetu vse bolj priljubljeno 
orodje za spopadanje s stresom, 
bolečinami in staranjem telesa. 
Qigong se je razvil iz daoističnih 
tehnik dihanja, saj so stari Kitajci 
verjeli, da bi si lahko s počasnim 
in globokim dihanjem podaljšali 
življenje ali celo dosegli nesmrt- 
nost. Vadba je primerna za ude-
ležence vseh starosti (posebej 
primerna vadba za starejše ljudi), 
ki jim je najpogosteje všeč poča-
sno in nadzorovano gibanje, pri 
katerem ni poškodb in bolečin, 
kljub temu pa se mišice okrepijo, 
povečata se gibljivost sklepov in 
psihična umirjenost. Tai ji quan je 
energijska vaja, ki vključuje tudi 
elemente qigonga in tradicional-
ne kitajske medicine. Tai ji quan 
se izvaja kot meditacija v giba-
nju, preprosta telesna vaja ali kot 
borilna veščina. Je v osnovi pre-
prosta in primerna za vse genera-
cije. Vadbo qigonga vodi Bogdan 
Bajc, certificirani učitelj sheng 
zhen qigonga. Tai ji quan vodi 
Robert Hoblaj, dolgoletni učitelj 
v Hramu CSN Slovenija in inštruk-

tor za zdravstveni qigong (Kitajski 
zdravstveni qigong − Slovenije), 
učenec mojstra ChenShininga.

Ritmična gimnastika spod-
buja razvoj osnovnih gibalnih 
sposobnosti. Prek igre se deklice 
učijo pravilne drže, lepe hoje, raz-
vijajo gibljivost in urijo spretnost 
z ritmičnimi pripomočki. Deklice 
bodo osvojene ritmičarske vra-
golije ob priložnosti z nastopom 
tudi pokazale. Vaditeljica ritmične 
gimnastike je Mojca Rode, naj-
uspešnejša slovenska ritmičarka, 
ki je že več let vpeta v strokovno 
vodenje in razvoj ritmične gim-
nastike pod okriljem Gimnastične 
zveze Slovenije in ima potrjeni 
licenci za Trenerko ritmične gim-
nastike in Nacionalno sodnico RG. 

Več o samih vadbah, tečajih in 
vaditeljih, ki jih letos ponujamo, si 
lahko preberete na spletni strani 
TDK-ja (www.td-kurescek.si), kjer 
boste našli dodatne informacije 
in o prihodnjih še nameravanih 
aktivnostih (npr. tečajih tujih jezi-
kov, ročnih del, računalništva).

Vse zainteresirane vljudno vabi-
mo, da se informativno udeležite 
najljubše dejavnosti. Prvi obisk je 
brezplačen. Za dodatne informa-
cije ali prijave pokličite 040/854-
127 (Anita Poznik) ali pišite na 
tdkurescek@gmail.com.

Odbor interesnih  
dejavnosti TDK

Interesne dejavnosti na Golem 
INTERESNA DEJAVNOST TERMIN VADBE / TEČAJA VADBENI PROSTOR

* GLASBENA IGRARIJA (3−5 LET) MD GOLO

GLASBENA TEORIJA (OD 6 LET DALJE) PONEDELJEK, 16.30−17.30 MD GOLO

GLASBENI INŠTRUMENT – FLAVTA (OD 6 LET DALJE) PONEDELJEK, 15.30−16.30 IN 17.30−18.30 PISARNA GOLO

* GLASBENI INŠTRUMENT – KLAVIR (OD 6 LET DALJE) PISARNA GOLO

GLASBENI INŠTRUMENT – HARMONIKA (OD 6 LET) PONEDELJEK, 15.45−18.00 PISARNA GOLO

* GLASBENI INŠTRUMENT – KITARA (OD 6 LET)

 SHENG ZHEN QIGONG Z MEDITACIJO (ODRASLI) SREDA, 18.00−19.00 MD GOLO

TAI JI QUAN (ODRASLI) PETEK, 20.00−21.30 MD GOLO

PILATES (ODRASLI) PONEDELJEK, 20.00−21.00 VD GOLO

RITMIČNA GIMNASTIKA (4−6 LET) PONEDELJEK, 17.00−18.00 VD GOLO

* GIMNASTIKA (4−8 LET) TELOVADNICA POŠ GOLO

BREAKDANCE (4−8 LET IN 9−14 LET) ČETRTEK, 18.00−19.30 TELOVADNICA POŠ GOLO

KUBANSKA SALSA (PARI) (ODRASLI) TOREK, 18.00−19.00 TELOVADNICA POŠ GOLO

*Na dan 25. 11. 2014 še ni bilo dovolj prijavljenih, zato se dejavnost zamrzne, dokler ne dosežemo minimalnega števila prijav.

MD − mala dvorana Golo, VD – velika dvorana Golo, POŠ – podružnična osnovna šola Golo
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Obletnica ustanovitve Demosa
V četrtek, 27. novembra 2014, 

prav na dan, ko je bil pred 25 
leti ustanovljen Demos, je v 
dvorani Centra Ig v organizaciji 
Območnega Združenja za vred-
note slovenske osamosvojitve 
(VSO) Velike Lašče, Škofljica, Ig, 
Brezovica potekala predstavitev 
knjige Demos dr. Andreje Valič 
Zver, direktorice Študijskega cen-
tra za narodno spravo. 

Uvodoma nam je zborček mla-
dinske sekcije VSO Triglav Ig zapel 
dve domoljubni pesmi. Pogovor z 
avtorico knjige Demos, slovenska 
osamosvojitev in demokratizacija 
je vodil predsednik območnega 
odbora VSO Velike Lašče, Škofljica, 
Brezovica, Ig Matjaž Lulik. 
Osnovna teza avtoričinega dela 
je, da je bil Demos (demokratična 
opozicija Slovenije) ključni ele-
ment pri osamosvojitvi Slovenije. 
Enotni smo bili na plebiscitu, v 
zaodrju pa je bila situacija dru-
gačna, mnogo jih je javno naspro-
tovalo samostojni poti našega 
naroda. Čeprav gre pri osamo-
svojitvi Slovenije za zlato dobo 

slovenskega naroda, ta tema še ni 
našla prostora v vzgojno-izobra-
ževalnih ustanovah. Največ lahko 
naredimo s tem, da se ne bojimo 
in da širimo resnico naprej.

Prav tako v svoje vrste vabimo 
vse, ki vam vrednote slovenske 
osamosvojitve pomenijo veliko in 
jih želite širiti med državljanka-
mi in državljani. Informacije po 
e-pošti: simona.pavlic@vso.si. 

Obenem vas vabimo na 3. festi-
val domoljubnih pesmi, ki bo 18. 
decembra 2014 v Cankarjevem 
domu. Vstopnice lahko dobite na 
blagajni Cankarjevega doma.

Ker vstopamo v mesec decem-
ber, ki je povezan z mnogo 
dogodki naše samostojnosti, vam 
želimo prijetno praznovanje in 
spominjanje teh dogodkov. 17. 
decembra leta 1990 je bil prvi 
postroj nastajajoče slovenske voj-
ske v Kočevski Reki. 23. decembra 
1990 je bil plebiscit o samostoj-
nosti Republike Slovenije, kjer 
smo se večinsko odločili za samo-
stojno pot. V spomin na ta dogo-
dek praznujemo 26. decembra 

dan samostojnosti in enotnosti z 
željo, da bi bili vsak dan bolj pove-
zani in enotni ter zazrti v svetlo 
prihodnost naše domovine. 

Z besedami pesnika Janeza 
Menarta: »Drevo slovenstva raste 
tisoč let in zdaj prišla je velika 
pomlad, ko odcvetel je hrepenenja 
cvet in že zori svobode zlati sad,« 

vam voščimo pogumno in ponos-
no praznovanje dneva samo-
stojnosti in enotnosti, mirne in 
blagoslovljene božične praznike, 
v novem letu pa veliko sreče in 
veselja.

VSO Velike Lašče,  
Škofljica, Ig, Brezovica

Andreja Valič Zver na predstavitvi svoje knjige

Spoštovani občani!
Vse dobro, slabo, kar smo doživeli,  

se povrnilo bo ali pozabilo!
Prijazno leto vsem naj novi čas prinese, kar staro leto 

nam je zamudilo!
LJUBEZNI, SREČE in VESELJA ter 

ZDRAVJA naj bo obilo, 
VESEL BOŽIČ in MIR v naših srcih naj  

naše NOVOLETNO bo voščilo. 
Vse lepo v letu 2015 vam želi 

Turistično društvo Krim

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO NOVO LETO 2015

VAM ŽELI
GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO IG

Društvo za turizem  

kulturo in šport Iška vas

želi vsem lepo doživete 

praznike ter srečno in 

uspešno leto 2015.
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54. Govekarjev večer 
Ob 19.00 uri so v knjižnici na Igu v uvodu literarnega večera 

zazveneli v polnem sozvočju flavt mladih glasbenic Zale Kramar in 
Mance Hotič Žgajnar, ki sta prispevali glasbena vložka še dvakrat v 
večeru ter navdušili občinstvo. Alenka Jeraj, predsednica Društva 
Fran Govekar, je bila moderatorka večera.

Prvi del večera smo prisluhnili 
pesnici Alenki Mihelič iz Doba pri 
Domžalah. Je profesorica infor-
matike na Srednji vzgojiteljski šoli 
v Ljubljani. S pisanjem pesmi se 
ukvarja od osnovnošolskih časov, 
intenzivneje po dvajsetih letih 
premora. Na področju poezije se 
tudi izobražuje, je aktivna članica 
Literarnega društva Tiger v Idriji, 
njeno poezijo uvrščajo literarni 
kritiki med pesniško dovršene 
oblike verzov z bogatim izrazo-
slovjem in umetelno transforma-
cijo besednih pomenov.

V prvi zbirki pesmi Preprosto 
roža so objavljene pesmi o nara-
vi, prečudovitih cvetov našega 

visokogorja v obliki sonetov. 
Prebrane pesmi so v nas spod-
budile doživljanje spogledovanj 
z naravo ob pesničinih planinskih 
pohodih. Pesniška zbirka je nekaj 
posebnega, saj sonete pospremi 
s čudovitimi avtoričinimi fotogra-
fijami gorskega cvetja in rastlinja. 
Pesnica se v prostem času ukvarja 
tudi s pohodništvom, botaniko in 
fotografijo ter objavlja dokumen-
tarne članke.

Pesnica Alenka Mihelič je 
predstavila tudi nekaj pesmi iz 
druge pesniške zbirke Kodeljice. 
Simbolični naslov nagovarja bral-
ca, da doživeto izpovedne pesmi 
ponese med prijatelje poezije in 

ljubitelje življenja.
V drugi del večera nas je pope-

ljal s harmoniko mladi harmonikar 
Mihec Grmek. Sledil je pogovor s 
slikarjem Zvonetom Dobovškom 
z Visokega. Zvone Dobovšek je 
bil že v otroških in mladostniških 
letih opažen kot izjemno nadar-
jen risar. Življenjska pot ni dopu-
stila, da bi se poklicno usmeril 
v likovno pot, a je njegov talent 
prišel do izraza na področju stroj-
ništva in oblikovanja. 

V času priprav na upokojitev 
se je intenzivno izobraževal na 
šoli za tretje življenjsko obdobje, 
se vključil v štiriletni likovni pro-
gram Društva likovnikov Ljubljana 
in se izpopolnjeval pod mentor-
stvi Janeza Zalaznika in drugih 
akademskih slikarjev. Obiskoval je 
tudi grafično šolo pri prof. Bojanu 
Kovačiču. Znanja izkušnje si pri-
dobiva na organiziranih likovnih 
tečajih in delavnicah. Prejel je pre-
cej priznanj na natečajih, ex tem-
porih in kolonijah. Ukvarja se tudi 
z oblikovanjem gline, preizkusil se 
je v kamnoseštvu.

Je odličen ilustrator, tako je 
likovno opremil dve slikanici o 
koliščarjih: Jezerska okenca se 
odpirajo in Koliščarji z Velikega 
jezera.

Tokrat je postavil na ogled pre-
gledni izbor likovnih del. Pestrost 
tematike naznanja širok izbor, saj 
so na ogled tihožitja, narava, arhi-
tekturni elementi, figuralika. Na 

razstavi so na ogled slike v tehni-
kah suhi pastel, akvarel, akril na 
platno, grafika, globoki tisk, suha 
igla, jedkanica ter risba z ogljem 
in svinčnikom. Dve likovni deli v 
akrilu na razstavi sta last Muzeja 
TO SLO. Njegova likovna govorica 
je poetično izpovedna, preplete-
na s pestro paleto nežnih odten-
kov barv in prefinjeno natančna 
v risbi.

Razstava bo na ogled do  
19. decembra 2014.

Zdenka Vinšek

Vabimo vas na

55. Govekarjev večer
v ponedeljek, 22. decembra 2014,  

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Naša gostja bo pesnica Irena Hegler.

Odprli bomo razstavo slik člana likovne skupine 
Društva Fran Govekar Ig Zmaga Werboleta.
Razstava bo na ogled do 19. januarja 2015.

Vljudno vabljeni!

Polhov Gradec

Mozartovi družinski 
dnevi

V nedeljo, 26. oktobra, smo čla-
nice in člani Društva Fran Govekar 
Ig sodelovali na 160. Mozartovih 
dnevih v polhograjski grašči-
ni. Tokrat se je predstavlja JSKD 
Ljubljana Okolica, kamor spa-
damo tudi mi. Predstavile so se 
pevke s Škofljice Laniške predice, 
mlad fantovski zbor iz Podpeči, 
s slikami pa tudi vsi tisti, ki so 

sodelovali na srečanju na temo 
Emona in rimsko obdobje. Iz 
našega društva so se s kratkimi 
odlomki predstavili koliščarji, ki 
so navdušili zbrane. Nekaj svojih 
pesmi sem na prireditvi prebrala 
tudi sama.

Alenka Jeraj

»Najsrečnejši človek je tisti,  
ki osrečuje kar največ ljudi.« Denis Diderot

V Društvu Fran Govekar Ig se trudimo osrečevati. 
Osrečevati s pesmijo, igro, plesom, poezijo, glasbo, sliko, 

lutkami. Veseli smo, če vas s svojimi  
predstavami nasmejimo, razveselimo,  

vas spodbudimo k razmišljanju. Hvala vam,  
da ste naši zvesti bralci, poslušalci in gledalci.  

Hvala, ker smo zaradi vas vedno boljši.

Želimo vam mirne decembrske dni z vonjem cimeta in 
pobeljenimi travniki, mirne in blagoslovljene božične 
praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti 
in enotnosti, v novem letu pa iskrivih idej, zdravja, 

vedoželjnosti in mnogo lepih, nepozabnih trenutkov.

Tudi z nami. Srečno!

Društvo Fran Govekar Ig
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Praznovanje jeseni  
v Semiču

Pevke in pevci Mešanega pevskega 
zbora DU Ig nikoli ne počivamo. Tokrat 
smo se odzvali povabilu DU Semič in se 
udeležili prireditve Praznovanje jeseni v 
Semiču v Beli krajini. Letošnja prireditev 
s tem naslovom je bila že osma po vrsti. 
Prireditev je potekala v dneh med 7. in 
9. novembrom v Kulturnem centru, kjer 
so bile na ogled številne razstave, ki so 
jih pripravila domača društva.

Na sklepni prireditvi, ki je potekala 9. 
novembra, je bila dvorana Kulturnega 
centra skoraj povsem zasedena. Najprej 
so se predstavi-
li pevci in pevke 
Semiškega društva 
upokojencev, potem 
pa je sledil še naš 
nastop. V Semič smo 
odnesli pozdrave 
predsednika DU Ig 
Štefana Buniča, ki se 
prav tako kot nekaj 
naših pevcev prire-
ditve ni mogel ude-
ležiti zaradi poplav. 

Na prireditvi je 

bila predstavljena knjiga z naslovom 
Semiška gora v besedi in sliki. Avtorici 
pesmi v knjigi sta domačinki Ana Snoj 
in Albina Sonja Štravs, fotografije pa je 
dodal Zvone Butala.

Lepo je bilo prepevali pred skoraj 
polno dvorano poslušalcev, ki so po vsaki 
pesmi navdušeno ploskali. Ob koncu se 
nam je predsednik DU Semič Stanislav 
Golobič zahvalil za ubrano petje in nam 
čestital ob naši desetletnici. 

Klemen Jerinc, 
zborovodja

Snemanje prve 
zgoščenke

Borovničke smo se novembra zaprle v studio in posnele 
večino pesmi za našo prvo zgoščenko, ki bo izšla v nasle-
dnjem letu. Snemali smo v Brežicah z Rudolfom Gasom in 
bilo je zelo zanimivo in poučno. Dve skladbi z zgoščenke 
smo predstavili na dobrodelnem koncertu na Igu.

Če pa ne boste zdržali do izida zgoščenke, nas lahko 
slišite 21. 12. 2014 v Gradežu na razstavi jaslic.

Borovničke

Nastop v Kulturnem centru v Semiču

Koncert Tanje Žagar z gosti se bliža 
Uveljavljena slovenska pevka 

Tanja Žagar se s svojim tradicio-
nalnim koncertom že peto leto 
zapored vrača v veliko športno 
dvorano na Igu, kjer bo spet nav-
duševala ljubitelje svoje glasbe. 
Tudi tokrat je pripravila prav 
poseben program. Gre za popol-
noma akustični koncert, kjer 
Tanjine pesmi zazvenijo v novi 
dimenziji in v poslušalcu vzbu-
dijo še močnejši čustveni naboj, 
zato lahko ta glasbeni koncert, 
ki traja dobri dve uri zaradi svoje 
akustične specifike, oblike in vse-
bine poimenujemo kar eksklu-
zivni dogodek. Skupaj z njeno 
skupino Avantura jo bo na odru 
spremljal še 16-članski tambura-
ški orkester Vipavski tamburaši in 

poseben gost kubanski violinist 
Lazaro Zumeta. K sodelovanju je 
tudi letos povabila oba pevska 
zbora osnovne šole Ig pod men-
torstvom Ive Grđan.

Tanja se koncerta že zelo veseli 
in pravi, da se zelo rada vrača na 
Ig, saj je publika tukaj zares spro-
ščena. »Čutim, da se me vsako leto 
zelo razveselijo, in res komaj čaka-
jo tisti večer, ki ga bomo preživeli 
skupaj. To, da je koncert postal že 
tradicionalen, mi ogromno pome-
ni in vse to je dokaz, da se ljudje 
radi vračajo ter mi s tem dajo tudi 
veliko priznanje za moj trud in 
delo. Sama si brez koncerta na Igu 
meseca februarja sploh ne pred-
stavljam več. Tako kot vsako leto 
se bom tudi tokrat potrudila, da 

bo nekaj posebnega, saj me bodo 
spremljali Vipavski tamburaši, s 

katerimi moje pesmi res pobožajo 
srce in dušo.«

Koncert bo v nedeljo, 1. febru-
arja ob 17.00, v Športni dvorani OŠ 
Ig. Vstopnice so na voljo na www.
mojekarte.si, vseh Kompasovih, 
Alpetourjevih in Mercatorjevih M  
poslovalnicah ter OMV in 
Petrolovih bencinskih servisih.

Maja Zupančič

Februarja pride Tanja Žagar.                          Foto: Gregor Pirtovšek

Bralcem Mostiščarja Tanja Žagar ob jubileju podarja 10 vstopnic za svoj koncert. Kaj morate storiti? 
Preprosto, odgovorite na nagradno vprašanje: 

Kateri koncert po vrsti bo imela Tanja Žagar na Igu? 

Pravilen odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, telefon) pošljite na e-pošto: mostiscar@obcina-ig.si 
najpozneje do 31. 12. 2014. Med prispelimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 10 nagrajencev, ki jih bomo o 
prevzemu vstopnic obvestili po e-pošti oz. telefonsko. Z vsakega e-naslova bomo upoštevali le en odgovor.
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Medeni dnevi v Mavrici
V enoti Mavrica se je že polegel 

otroški jok novinčkov. Otroci iz 
skupin Kapljice in Zvezdice zdaj 
že veselo prihajamo v vrtec, razi-
skujemo, se igramo, prepevamo. 
Pogosto se družimo z otroki iz 
skupine Lunice. 

Tako je bilo tudi v tednu pred 
Tradicionalnim slovenskim zajtr-
kom, ki ga podpira Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje. Med 17. in 21. 
novembrom smo se posvetili spo-
znavanju čebel in medu. Barvali 
smo panjske končnice in iz njih 

sestavili čebelnjak. Ustvarjali smo 
medene slike in se posladkali tudi 
z medenimi lizikami. Naučili smo 
se prstno igro o čebelah. Obiskal 
nas je čebelar in nam predstavil 
delo v čebelnjaku. Povedal nam je 
nekaj zanimivosti o življenju čebel. 

Polni novih spoznanj o medu 
smo v petek z veseljem zagrizli 
v kruh, namazan z maslom in 
medom, ter ga poplaknili s sko-
delico mleka. 

Otroci in strokovne delavke 
enote Mavrica

Obisk čebelarja

Pokukali smo v policijsko marico.

Naš čebelnjak

Pred staro parno lokomotivo

Žabice in Medvedki gremo na izlet z vlakom
Nekega lepega sončno-jesen-

skega dne smo se z avtobusom 
odpeljali na železniško postajo 
Škofljica. Zelo nestrpno smo pri-
čakovali prihod vlaka, ki ga kar ni 

in ni bilo. Dolge trenutke smo si 
krajšali z učenjem novega bans-a 
o medvedku, ki ga je predstavila 
mamica iz skupine Medvedkov. 
Že od daleč nam je potrobil vlak 

in mi smo na peronu pridno stali 
ter čakali, da se ustavi. Nato smo 
po zelo visokih stopnicah, seveda 
s pomočjo vzgojiteljic in sprevo-
dnika, priplezali na vlak. Najbolj 
vznemirljivo je bilo, ko smo se 
peljali skozi tunel. Že smo bili na 
poti proti Grosuplju, kjer smo si 
ogledali staro muzejsko parno 
lokomotivo. Po ogledu je seve-
da sledila malica, ki smo jo že 
vsi težko pričakovali, saj smo bili 
sestradani. S polnimi želodčki 
smo odšli na Policijsko posta-

jo Grosuplje, kjer so nas priča-
kali gostoljubni policisti, ki so 
nam razkazali opremo policista. 
Predstavili so nam policijsko uni-
formo, čelado, lisice, solzivec … 
Najbolj pa smo bili očarani nad 
policijskim kombijem, kjer smo 
slišali sireno ter videli modre luči. 
Vsi smo navdušeno zlezli tudi v 
prostor za 'lumpe'. Dopoldanski 
izlet smo končali s sprehodom po 
Grosuplju ter se utrujeni z avtobu-
som varno vrnili v vrtec.

Skupini Žabice in Medvedki
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Medsebojno druženje 
v enoti Hribček

Otroci v enoti Hribček se med 
seboj že zelo dobro poznamo. 
V zadnjem času nam niti ni bilo 
pomembno, kdo spada v kakšno 
skupino, saj smo se med seboj 
veliko družili. V tednu otroka smo 
se skupaj vozili s skiroji, zbijali 
keglje, si skupaj ogledali lutkovno 
predstavo, ki so nam jo zaigra-
le vzgojiteljice, ter skupaj izde-
lali veliko srce iz dlani in tako 
vsem pokazali, da se imamo radi. 
Sodelovali smo tudi s šolarji. Eno 
srce smo izdelali njim, oni pa so 
nam v zahvalo podarili krede, ki so 

jih izdelali sami. Z njimi smo vese-
lo ustvarjali po parkirišču pred 
vrtcem.

V tednu tradicionalnega slo-
venskega zajtrka smo skupine 
vrtca skupaj odšle na kmetijo, kjer 
smo si ogledale živali, pri tem pa 
smo starejši otroci mlajše naučili 
marsikaj o živalih.

Čeprav smo otroci na Hribčku 
različno stari, se med seboj radi 
igramo, si pomagamo ter se sku-
paj zabavamo in ustvarjamo.

Enota Hribček 

VOŠČILO OB NOVEM LETU
Spet je leto naokoli,
nekateri so že v šoli.
Mi, ki v vrtcu smo ostali,
malo večji smo postali.
Prišli novi k nam so malčki,
vsi postajamo vseznalčki.

Zdaj zelo smo pridni – to se ve,
čakamo tri decembrske može.
Kateri bo naš gost,
pa naj ostane še skrivnost.

Dragi starši, babice in dedki,
prijatelji naši, občanke in občani!
Vsi, ki smo v vrtcu zbrani,
želimo v novem letu
VAM in vsem ljudem po svetu:
MIRU, veliko ZDRAVJA,
pa kanček SREČE, SPOŠTOVANJA.

Jožica Kovačič v imenu vseh otrok  
in zaposlenih v Vrtcu Ig

English Mind Lab

CHEMISTRY,
sreda, 7. januar 2015, ob 18. uri.

Delavnica v angleškem jeziku, ki jo vodi Špela 
Podkoritnik Mokorel, je namenjena otrokom od 8. 
do 13. leta starosti z nekaj predznanja angleščine.

Dragi otroci!
Vabimo vas v Knjižnico Ig na uro pravljic

KITI PLAVAJO POČASI,
sreda, 14 januar 2015, ob 17. uri.

Pravljično vzdušje nam bo pričarala Nataša.

Dream in English

HOW TO SPEAK MOO
Knjižnica Ig

sreda, 21. januar 2015, ob 17. uri

Interaktivna dogodivščina v 
angleškem jeziku,ki jo vodi Špela 
Podkoritnik Mokorel, je namenjena 
otrokom od 3. do 8. leta starosti.
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Juan Kruz Igerabide na obisku na naši šoli
V torek nas je pred jesenski-

mi počitnicami obiskal baskov- 
ski mladinski pisatelj Juan Kruz 
Igerabide. V lanskem šolskem letu 
smo spoznali njegovega junaka 
Jono, tokrat pa kar samega pisa-
telja. Na obisk smo se pripravili 
z vprašanji, vendar pa smo hitro 
končali, saj sta Juan Kruz in pre-
vajalka Barbara Pregelj za učence 
pripravila zelo aktivno srečanje. 
Učenci so recitirali, se gibali, sme-
jali in navduševali. Čeprav v špan-
ščini in nekaj tudi baskovskem 
jeziku, so se z gibi razumeli in 
ponavljali. Srečanje je bilo duho-
vito, sproščeno in drugačno.

Nekaj vtisov v nadaljevanju:
− Všeč mi je bilo, da smo se igrali ob 

pesmicah. Neja, 2. b
− Govoril je špansko in sem nekaj 

razumela. Isabela, 2. b
− Naučili smo se nove pesmice. 

Klavdija, 2. b
− Všeč mi je bilo, da nas je naučil 

pesmico o luni. Kaja, 2. b
− Všeč mi je bila pesmica odpri-zapri. 

Zanimivo je bilo poslušati v dru-
gem jeziku in se igrati. Nika, 4. a

− Zastavljali smo mu vprašanja in na 
koncu mi je dal avtogram. Urša, 4. c

− Všeč mi je bilo, ko smo ponavljali 
za njim. Govoril je v neznanem jezi-
ku. Nina, 4. a

− Všeč mi je bilo, da je govoril špan-
sko in baskovsko. Lahko smo kaj 
vprašali in je odgovoril na vsa 
naša vprašanja. Manuela, 4. a

− Všeč mi je bilo pri odpri-zapri, ni pa 
mi bilo všeč, ko smo imeli papirna-
te zobe. Gal, 4. a

− Pri obisku pisatelja smo izvedeli 
nove stvari in dal mi je avtogram. 
Špela, 5. b

− Obisk španskega pisatelja Juana 
mi je bil zelo všeč. Napisal je več 
kot 50 knjig, zdaj pa piše knjigo 
o krtu na letalu. Bil je malo dru-
gačen, kot sem si predstavljala. 
Upam, da nas kmalu spet obišče. 
Zoja, 5. b

− Ko je prišel pisatelj, so mi bila naj-
bolj všeč njegova čustva do pisa-
nja knjig. Pisati je začel pri dvain-
dvajsetih. Tijana, 5. b

− Najbolje je bilo, ko smo peli in 
kazali pesmice. Gaj, 5. b

− Ko je prišel pisatelj, je name naredil 
kar dober vtis, ker sem izvedela, da 
je najdebelejšo knjigo pisal 5 let. 
Patricia, 5. b

− Všeč mi je bilo, da je prišel k nam v 
Slovenijo, da smo ga lahko marsi-
kaj vprašali o njegovem življenju. 
Zala, 5. b

Barbara Lemež
Foto: Aleš Cigale

Baskovski pisatelj Juan Kruz Igerabide Naučili smo se pesmico. 

Kulturni dan: Rastem s knjigo
V torek, 18. 11. 2014, smo 

imeli učenci 7. razredov kulturni 
dan, povezan s knjigo in plesom. 
Učenci 7. a smo najprej odšli v 
ižansko knjižnico. Knjižničarka 
nam je predstavila svoje delo in 
pomen splošno-izobraževalnih 
knjižnic. Izvedeli smo kar nekaj 
novosti, na primer, da si knjige 
lahko rezerviramo po spletu, da 
obstajajo knjige, ki si jih lahko 

naložiš na tablico. Mestna knji-
žnica Ljubljana, kamor spada tudi 
ižanska knjižnica, ima veliko enot 
ter veliko število knjig. Na koncu 
smo dobili knjigo Odprava zele-
nega zmaja, ki jo je napisal Slavko 
Pregl. V okviru tega projekta učen-
ci vsako leto dobijo knjigo, ki jo 
potem preberejo za domače bra-
nje. V knjižnici smo bili še nekaj 
časa ter brali knjige po lastnem 

izboru. Sledila je malica. 
Po malici pa smo odšli v glas-

beno učilnico, kjer sta nas spre-
jela animatorja za ples. Plesali 
smo ljudske plese. Šlo nam je 
kar dobro. Poslušali smo ljudske 
zgodbe, ki govorijo o nastanku 
sveta. Večinoma so govorile o veli-
kanih, ki delajo prelaze, gore ...

Zadnji dve uri kulturnega dne 
smo preživeli v šolski knjižnici, 

kjer smo za konec izdelali plakat o 
ilustratorju Marijanu Mančku ter o 
pisatelju Slavku Preglu. Plakati so 
bili zelo lepi, saj smo vanje vložili 
veliko truda.

Ta dan mi je bil všeč, ker smo 
nekaj novega spoznali, nismo pa 
imeli pouka enako kot vsak dan.

Tilen Smole, 7. a
Foto: Brigita Stropnik

Na obisku v Knjižnici Ig
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Pacek, packa, čežanica in slovenski zajtrk
Pripovedovalec V Swannovem svetu Marcela 

Prousta opiše spomin iz svojega otroštva, spo-
min, ki mu privre na dan, ko kot odrasel ugri-
zne v magdalenico. Tako je mene zamikalo, da 
ponovim in obnovim svoj spomin iz otroštva 
na znamenite šolske skutne cmoke s čežano. 
Pravzaprav ne vem, ali so bili res tako zname-
niti, vsekakor so se meni zelo vtisnili v spomin. 
Zazdelo se mi je, da bi bili novodobni otroci 
prikrajšani, če ne bi vsaj enkrat poskusili te 
'moje' slastne čežane s skutnimi cmoki. 

Tako sem z učenci iz OPB 8 v petek, na dan 
slovenskega zajtrka, pogumno odkorakala v 
gospodinjsko učilnico, kjer smo se lotili čeža-
ne in skutnih cmokov. Otroci so zelo uživali v 
lupljenju in rezanju jabolk, v mešanju skute, 
masla in jajc. Bili so kot čebelice, ki so brenčale 
okrog pulta in spraševale, kaj lahko še naredijo. 
Nekateri so prinesli v šolo svoje predpasnike, 
kar se mi je zdelo še posebej simpatično. 
Olupljena in narezana jabolka smo dali v velik 
lonec, skuhali in jih zmiksali. Skutne cmoke 
smo skuhali v vreli vodi, so pa žal razpadli, 
ampak za prvič je to povsem opravičljivo. 
Nekateri otroci so sicer zmajevali z glavami, 
ampak tako je, če je človek aktiven. Najprej 
dela napake, potem pa stvar osvoji. 

Na koncu so se posedli v klopi in poskusili 
to mojo znamenito čežano. Samo da je bila ta 
'zdajšnja' čežana pripravljena malce v naglici in 
z malo prevelikim številom kuharjev, a zagoto-
vo se jim je vtisnila v spomin. Če nič drugega, 
smo tradicionalni slovenski zajtrk v podaljša-
nem bivanju začinili malce drugače in na novo 
poskušali staro. 

Irena Dobernik,  
učiteljica OPB 8

V petek, 21. 11. 2014, smo kuhali jabolčno 
čežano in skutne cmoke. Vsak učenec je imel 
svojo vlogo. Najprej smo naredili testo za cmoke. 
Nekateri sošolci so lupili jabolka, drugi pa jih 
rezali. Potem smo čežano in cmoke skuhali. Vsak 
je dobil svojo porcijo. Najbolj zanimivo mi je 
bilo, ko smo s prijateljicama pomivale posodo.  
Nina P., 4. a

Čežana mi ni bila všeč. Všeč so mi bili cmoki, 
ki smo jih skuhali čisto sami. Naredili smo jih iz 
masla, jajc, zdroba in sladkorja. Imeti smo morali 
predpasnike, da se ne bi umazali. Nik N., 4. c

V petek, 21. 11. 2014, smo odšli v gospodinjsko 
učilnico. Tam smo kuhali čežano in cmoke. Jaz 
jih na žalost nisem jedla, saj sem prej odšla na 
kreativno pisanje. Anja P., 4. a

Ko sem prišel v učilnico, sem si umil roke. 
Začel sem lupiti jabolka. Mešal sem tudi 
zmes za cmoke. Ko sem poskusil čežano, je 
imela okus po nekem zelišču, bila je tudi kisla.  
Jakob Miklavž M., 4. a 

Bilo je zelo okusno. Njami! Ajsel V., 4. c 

Predstavitev gimnastike          Foto: Stanko Zavec

Priprava jabolčne čežane

Mitja Petkovšek in Mojca Rode na Igu
V četrtek, 6. 11. 2014, ob 15.15 uri sta učence od 1. do 5. razreda 

in vse druge, ki so želeli priti, obiskala Mitja Petkovšek in Mojca 
Rode. Mitja in Mojca sta uspešna slovenska športnika. 

Mitja je eden najuspešnejših 
slovenskih orodnih telovadcev. 
Največje uspehe je dosegel na 
bradlji. Mitja trenira v ŠD Narodni 
dom pod vodstvom dr. Edvarda 
Kolarja. Nastopil je na OI v 
Pekingu leta 2008, kjer je po večji 
napaki zasedel 5. mesto, sicer bi 
se domov po vsej verjetnosti vrnil 
z odličjem. Mitja je dvakratni sve-
tovni prvak, štirikratni evropski 
prvak in 26-kratni zmagovalec na 
tekmah za svetovni pokal. 

Mojca Rode je naša najbolj-
ša ritmičarka zadnjih deset let. 
Ritmično gimnastiko trenira že 26 
let, trenirati je začela pri svojih 5 
letih. Trenira v KŠRG Šiška. Njen 
najljubši rekvizit so kiji. Mojca je 
dosegla veliko dobrih rezulta-
tov tako doma kot tudi v tuji-
ni. V Sloveniji je dosegla (in še 
vedno dosega) najboljša mesta, v 
tujini pa so njeni največji uspehi: 
Svetovne igre 2001 − 8. mesto, 
obroč; Evropsko prvenstvo 1999 
− v skupinskih vajah, 8. mesto, 
finale; Evropsko prvenstvo 2006 

− 14. mesto, mnogoboj; Evropsko 
prvenstvo 1998 − 14. mesto, eki-
pna uvrstitev.

Preden se je vse začelo, so 
jima naši učitelji športne vzgoje 
pomagali pripraviti vse potrebne 
rekvizite, Mitja je s seboj pripeljal 
tri svoje učence, ki so nam proti 
koncu s stopnjevanjem pokaza-
li, kaj vse so se že naučili. Pred 
tem pa sta nam Mitja in Mojca 
pokazala nekaj spretnosti, kot 
so stoja, kolo, učenje z rekviziti, 
špaga, njuna posebna vrtiljaka in 
še veliko drugih. S tem sta nam 
pokazala svoja poklica. Mitja in 
Mojca se s svojima poklicema 
ukvarjata približno 30 let. Mitja 
je pokazal rekvizit, na katerem 
se učenci učijo, preden gredo na 
veliko bradljo. Nato pa so na vrsto 
prišli Mitjevi učenci, ki so nam 
pokazali, kar so se naučili do zdaj. 
Svoje znanje so prikazali s sto-
pnjevanjem, najprej so pokazali, 
kar so se najprej naučili oziroma 
kar se je bilo za njih najlažje nau-
čiti, potem pa so začeli počasi sto-

pnjevati težavnost. Ti trije učen-
ci so svoj zaključek prikazali na 
bradlji, kjer so se za Mitja odlično 
izkazali. Mitja ni vedel, kaj bi nam 
še pokazal na bradlji, ker so njego-
vi učenci skoraj vse pokazali. Nato 
pa se je spomnil še nekaj trikov, 
ki jih njegovi učenci še niso znali. 
Mitja in Mojca sta želela učence, 
ki so prišli gledat, naučiti kakšne-
ga trika, a je bilo premalo časa. 
Mitja je za konec povedal, da bo 
13. 11. 2014 začel izvajati krožek 
športne gimnastike za učence od 
1. do 4. razreda. Povedal je še, 
da bodo učenci lahko dobili tudi 

avtograme. Mojca pa je povedala, 
da lahko začnejo trenirati tudi rit-
mično gimnastiko v Ljubljani BTC-
ju pod njenim vodstvom. Medtem 
ko je Mitja delil avtograme, so 
začeli pospravljati rekvizite.

Učenci so bili zelo navdušeni, 
ploskali so jima z največjim vese-
ljem, svoje navdušenje so poka-
zali tudi z velikim zanimanjem za 
športno in ritmično gimnastiko. 
Meni je bilo tudi všeč, ker sem 
izvedela marsikaj novega o teh 
dveh športih.

Eva Ciber, 9. b 
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Zajtrk z županom

Razstava o koliščarjih na POŠ Golo

Moji prijatelji
Prijatelji so veliki in majhni, 

visoki in nizki, 
debeli in suhi.

Prijatelji se skupaj igrajo 
in se radi imajo.

Prijatelji so več kot gore zlata,
prijatelji so več kot  

vse drugo tega sveta.

Prijatelji so večji  
kot kar imaš rad,
prijatelji so tvoj  
največji zaklad. 

Peter Jamnik, 4. c

Pri nas se je dogajalo
Velikokrat je slišati, uh, kako dolg 

in pust je lahko mesec november. 
Pri nas na PŠ Golo še zdaleč ni več 
tako. Prav v mesecu novembru si 
naredimo toliko dela, da nam ga 
ostane še nekaj za poznejše mese-
ce. Ne bom izgubljala časa z našte-
vanjem in hvalisanjem. Da smo 
šolo odeli v zimsko dekoracijo, se 
boste morali kar sami prepričati. 
Tudi razstava koliščarjev, ki so jo 
pripravili učenci OPB 1, se počasi 
že izteka. Da smo poskrbeli za pri-
jetno druženje z županom Občine 
Ig, ki se mu ob tej priložnosti iskre-
no zahvaljujejo za obisk na dan 
Tradicionalnega slovenskega zaj-

trka, vam lahko pove kar sam. Kaj 
je nastalo po obisku Zelenjavčka, 
s katerim smo sodelovali na zele-
njavnih delavnicah, boste našli na 
spletni strani PŠ Golo. Kakšen vtis 
so na nas naredili čebelarji, ko so 
nas obiskali, pa si lahko preberete 
kar spodaj. Naša ustvarjalnost in 
delavnost ne poznata meja. Hvala 
vsem staršem, ki nas na tej poti 
podpirate, nas spremljate in ste z 
nami potrpežljivi. Veseli smo, ko 
naše delo opazite. Ne potrebuje-
mo besed, hvala za vaše iskrene 
poglede. 

Petra Berlisk
vodja PŠ Golo ČEBELJA ZABAVA

LETELE SO ČEBELE
V ROKAH NOSILE SO MARELE,
DA DEŽ NE PADE JIM NA GLAVO,
KER TO NI PRIMERNO ZA ZABAVO.

TAM BODO DELALE MED,
KI BO DOBER ZA ŽIVET.
IMELE BODO ZELENJAVO
IN NOVOLETNO ZABAVO.

LETELE BODO S CVETA NA CVET
IN TO BO SPOMIN ŠE NA MNOGO LET.
ČEBELJA KRALJICA UKAZALA JIM BO
DA PRINESEJO DOBER MED ZELO.

TO VELIKO VREDNO BO,
KER POZDRAVIL OTROKE BO,
RAZVESELIL ČEBELARJE BO,
KER ČEBELE TAKO PRIDNE SO.

Ula Kotnik in Nika Kočevar 
Gregorič, 2. g, PŠ Golo

Gradnja stavb z legokockami

Bazilika sv. Petra iz legokock

Skupina 1
Pri likovni umetnosti smo gradili hišo ali stavbo iz legokock. Naša 

skupina je zgradila hišo, namenjeno bivanju, ki je zelo trdna. Težave smo 
imeli pri gradnji balkona in strehe. Balkon se nam je pri gradnji podiral, 
pri gradnji strehe pa nismo vedeli, kako bi jo zgradili, da bi bila trdnejša. 
Najbolj všeč nam je bilo, ko smo gradili veliko hišo.

Skupina 2
Štirje učenci 4. c razreda smo zgradili stanovanjsko hišo z dvema nad-

stropjema. Težave smo imeli pri gradnji žleba. Ta stavba ima zelo trdno 
streho, malo manj pa obzidje. Lahko bi zgradili trdnejšo, če bi imeli več 
kock.

Skupina 3
Naša skupina je zgradila baziliko sv. Petra, ki je v mestni državi Vatikan 

v mestu Rim. Ko smo gradili, smo imeli težave s streho, zato so se morale 
kocke prekrivati. 

Pri naravoslovju in tehniki smo 
se med drugim pogovarjali in učili 
o različnih bivališčih. Tako smo 
tudi pri likovni umetnosti gradili 
stavbe, in sicer iz legokock. Vsaka 

skupina je sestavila eno stavbo. 
Pri gradnji so upoštevali trdnost, 
estetskost in uporabnost stavbe. 
Nastali so zelo zanimivi izdelki. 

Anita Petrovčič, učiteljica 4. c

Skupina 4
Ko smo pri likovni umetnosti gradili stavbe, smo se me tri − Jana, 

Dona in Hana – odločile, da iz legokock sestavimo cerkev. Pri naši cerkvi 
je bila streha malo nestabilna, čeprav so se kocke prekrivale. 
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Program Jumicar
Moja prva vožnja z Jumicarjem

Bil je torek, 4. 11. 2014, in v šoli 
smo imeli dan prometne varnosti 
z Jumicarjem. Dan je bil poučen 
in zabaven. Del denarja za aktiv-
nost smo učenci zbrali s pridnim 
zbiranjem starega papirja.

Prvo šolsko uro smo se učen-
ci zbrali v skupni učilnici. Vodja 
Jumicarja, gospod Zmago, nam je 
predstavil vožnjo in pravila v pro-
metu. Zaradi njegovega zanimi-
vega pripovedovanja sem si živo 
predstavljal dogodke v prometu. 
Komaj sem čakal vožnjo z avto-
mobilčki, a sem moral počakati 
na vrsto. V razredu smo izdelovali 
likovno delo Bodi viden v prome-
tu. Po malici smo odšli na igrišče, 
kjer smo dobili navodila za vožnjo 
z avtomobili. Razdelili smo se v pet 
skupin in bil sem šele v tretji sku-
pini. Že ko so se sošolci vozili po 
progi, je bilo videti zanimivo, nato 
pa sem se peljal tudi jaz in bila 
je resnično dobra izkušnja. Vozili 

smo se po krožni progi s promet-
nimi znaki in semaforjem, ki smo 
jih morali upoštevati. V avtu je bilo 
udobno in varno. Uporabljal sem 
varnostni pas in čelado. Po konča-
ni vožnji sem moral počakati svoje 
sošolce, nato smo odšli v razred.

Bil je zelo zanimiv dan. Želim si, 
da bi se vozili še kdaj in daljši čas. 

Anže Rupert, 5. c

Previdno na cesti!
Naši devetošolci so se pred kratkim seznanili z osnovami prve pomoči. 

Predstavnici Rdečega križa RS, ki sta jih učili, sta poudarili, da bi morali 
biti ljudje pripravljeni pomagati človeku, ki je zaradi poškodbe ali zastoja 
srca morda v smrtni nevarnosti.

O nevarnosti, ki jo pomenijo na cesti vinjeni vozniki, pa sta pisali 
osmošolki Milkica Obrenović in Kim Novak iz 8. b. Zgodbi sta resnični, 
deklici sta le spremenili nekatere podatke. Ponavljam njuno skupno 
misel: Previdno na cesti!

Barbara Simčič, mentorica, OŠ Ig

Zaradi alkohola se je zgodila  
nesreča

S prijateljico sem se po pouku odpravila na avtobu-
sno postajo. Bili sva še majhni, saj sva takrat obiskovali 
3. razred. Ker je prijateljica živela v kraju, ki je od moje-
ga doma oddaljen kar nekaj kilometrov, sem jo vsak 
dan pospremila in počakala z njo do prihoda avto-
busa. Ko se je odpeljala, pa sem se odpravila domov.

Hodila sem ob cesti, ko je nekaj treščilo. Obrnila 
sem se in zagledala moder kombi, ki je podrl pešca. 
Gospoda, ki je bil poškodovan, sem poznala, saj je bil 
sosed mojega dedija. Ljudje so kričali in gledali, kaj 
se dogaja. Bila sem v šoku in nisem vedela, kaj se bo 
zgodilo. Nekdo je poklical reševalce, ki so zelo hitro 
prispeli na mesto dogodka. Poškodovanega gospoda 
so odpeljali, takoj zatem pa je prišla policija in krivec 
je odšel z njimi.

Pri poročilih so zvečer povedali žalostno novico, da 
je gospod na poti v bolnišnico umrl, krivca z modrim 
kombijem pa niso imenovali. Povedali so le, da je vozil 
pod vplivom alkohola in da bo moral prestati dolgo 
zaporno kazen.

Menim, da je žrtev zaradi voznikov, ki vozijo pod 
vplivom alkohola, zelo veliko. Dobro bi bilo, če bi 
alkohol prepovedali.

Milkica Obrenović, 8. b

Nesreča našega soseda
V naši družini na srečo ni alkoholika. 

Vem pa, da obstajajo ljudje, ki vsak večer 
hodijo v gostilne in se pozno ponoči vra-
čajo domov pijani. Potem so glasni in 
nasilni, kar je zelo slabo za njihove družin-
ske člane.

Nekega večera je moja mami s prijatelji 
tekla ob cesti. Oblečeni so bili v svetla 
oblačila in imeli so odsevnike. Ura je bila 
18.30 in bilo je zelo temno. Tekli so drug 
za drugim, mamina prijateljica Jana je bila 
prva v vrsti. Avtomobili so nenehno vozili 
mimo, v nekem trenutku pa je Jana zagle-
dala avto, ki je vozil malo zunaj cestišča. 

Druge tekače je hitro opozorila, naj se 
umaknejo na travo – dva metra stran od 
ceste. Sama pa se ni dovolj umaknila, le 
en meter od cestišča, zato jo je avto, ki je 
pridrvel mimo, zadel v roko. Jana je padla 
na tla, voznik pa je kar odpeljal naprej, 
čeprav se je stransko ogledalo ob udarcu 
odlomilo in padlo na travo.

Vsi so se ustavili in poskušali pomagati 
Jani, ki je jokala. Takoj so poklicali policijo. 
Ko so policisti prišli, so jim povedali, kaj 

se je zgodilo in da se je voznik odpeljal 
naprej. Policist je pregledal tekače, ali so 
pravilno opremljeni za nočni tek, nato pa 
poklical reševalce za Jano. Čez eno uro se 
je voznik pripeljal nazaj in vprašal, kaj se je 
zgodilo. Bil je pijan, moja mama pa ga je 
takoj prepoznala in mu rekla, da je on kriv. 
Reševalci so Jano odpeljali na urgenco.

Moji mami so vsi verjeli, ker krivec ni bil 
prvič pod vplivom alkohola. Odpeljali so 
ga na policijsko postajo.

Tekači so odšli domov in se spraševa-
li, kaj bo z Jano. V ponedeljek je o tem 
dogodku pisalo v časopisu, mama pa je 
dobila informacije od zdravnikov, da bo z 
Jano vse v redu.

Zdaj mami vedno teče le po gozdnih 
poteh, kjer ni avtomobilov. Jana bo morala 
ostati v bolnišnici še tri tedne, drugače pa 
se dobro počuti. 

Neprevidni voznik je dobil visoko denar-
no kazen zaradi vožnje pod vplivom alko-
hola. Ker ni bil pripet z varnostnim pasom, 
bo moral tudi to plačati.

Kim Novak, 8. b

Predstavitveni program Jumicar
Predstavitveni program Jumicar 

se je začel v razredu, kjer smo z 
gospodom Zmagom osvežili in 
nadgradili znanje o prometu.

Rekel je, da je v prometu naj-
pomembnejše pravilo: Ostani živ! 
Povedal je še veliko poučnih in 
zanimivih reči. Ko je končal uvod-
ni del, je naš razred odšel na šol-
sko igrišče. Tam je bil že postavl-

jen prometni poligon s prometni-
mi znaki in semaforjem. Razdelili 
so nas v skupine. Bila sem v drugi 
skupini, v drugem avtomobilu. 
Vožnja z avtomobili je bila zelo 
zabavna. Po navadi smo potniki in 
pešci, tokrat pa smo bili vozniki, 
kar je bila za nas učence velika 
sprememba. Ko smo vsi končali 
vožnjo na poligonu, smo se vrnili 
v razred in tam ponovili vse, kar 
smo se tega dne pogovarjali, nato 
smo se ponovno razdelili v skupi-
ne in izdelovali plakate na temo 
varnosti v prometu. Svoje delo 
smo tudi predstavili. 

Ta dan mi je bil zelo všeč, ker 
sem izvedela veliko novega in ker 
smo se vozili z avtomobilčki na 
bencin.

Eva Škarja, 5. a

Vožnja Jumicarja



Kreativno delo na delavnicah

z g o d o v i n a  n a š i h  k r a j e v

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

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

2 8

Odmevna mednarodna konferenca 

Prezentacija kulture kolišč na Igu
Krajinski park Ljubljansko barje je na Igu 13. in 14. novem-

bra 2014 s soorganizatorji organiziral mednarodno konferenco z 
naslovom Prezentacija koliščarske kulture na Ljubljanskem barju. 
Kolišča pri Igu nedaleč od Ljubljane v Krajinskem parku Ljubljansko 
barje (KPLB) so del Unescovega Seznama svetovne dediščine od 
leta 2011 s kolišči Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije. Njihova 
posebnost so vrhunsko ohranjene arheološke ostaline tudi iz 
organskih materialov, ki so se ohranile v barjanskih tleh in jezerih.

Od prvega odkritja kolišč na 
Ljubljanskem barju je minilo 139 
let. V tem času smo pridobili pod-
roben vpogled v življenje prebi-
valcev kolišč ter takratnega narav-
nega okolja. V nasprotju z večino 
Unescove dediščine so kolišča 
posebna, ker so očem skrita, 
razen v kratkem času arheoloških 
raziskovanj. To je tudi izhodišč-
ni problem prezentacije kolišč v 
Sloveniji in drugih alpskih drža-
vah. Na drugi strani obstaja  velik 
interes domačinov, širše javnosti 
kot tudi državnih inštitucij, da 
se ta dediščina predstavi ter 
vključi v razvojne načrte območja 
Ljubljanskega barja in širše. 
Poseben izziv je tudi dejstvo, da 
kolišča ležijo v naravovarstveno 
najpomembnejšem območju 
parka, zato da bo ob morebitnih 
načrtih za njihovo prezentacijo 
treba upoštevati status kulturne-
ga spomenika in zavarovanega 
območja narave.

Na mednarodni konferenci so 
bili zato v prvem delu predstavlje-
ni primeri že obstoječih prezenta-
cij kolišč iz Švice, Italije in Avstrije, 
ki se med seboj precej razlikujejo. 
Predstavljene so bile tudi mož-
nosti prezentacij dediščine v vir-
tualnem svetu, ki odpirajo števil-
ne nove možnosti predstavitve 
brez posegov v prostor. Uporaba 
sodobnih tehnologij je smiselna, 
ko služi za nadgradnjo vsebine in 
je ne izpodriva.

V drugem delu so se pred-
stavili slovenski primeri dobrih 
praks prezentacij dediščine. Ti so 
bili skupina Stik, projekt V deželi 
koliščarjev Društva Fran Govekar 
Ig ter sodelovanje Sečoveljskih 
solin s Piranskim muzejem, ki 
uspešno združujeta naravno in 
kulturno dediščino. 

V zadnjem delu so bila pred-
stavljena izhodišča KPLB-ja za pre-
zentacijo in interpretacijo narave 
in kulturne dediščine na območju 
kolišč. Pri izdelavi izhodišč smo 
upoštevali: Prostorski načrt 
Občine Ig, ki vsebuje smernice 
dr. Antona Veluščka, smernice 
za interpretacijo KPLB in dolgo 
tradicijo interpretacije dediščine 
Društva Fran Govekar Ig. Izhodišča 
temeljijo na organski povezanos-
ti vseh vrst dediščine, vpetost v 
lokalno okolje in gospodarstvo ter 
nadaljnji podpori raziskovalnemu 
delu. Izhodišča so poleg KPLB-
ja predstavili Občina Ig, Zavod 
za varstvo kulturne dediščine in 
Zavod Republike Slovenije za var-
stvo naravne. Konferenca je tako 
spodbudila začetek konstruktivne 
interdisciplinarne razprave o naj-
primernejši rešitvi za prezentaci-
jo kolišč na Ljubljanskem barju 
in prispevala k poistovetenju z 
dediščino. Zadnje je bil tudi 
povod za izvedbo konference na 
Igu. V organizacijo so bili vključeni 
domačini, predstavniki Občine Ig, 
Društvo Fran Govekar Ig, društvo 

Žena in deklet s podeželja Ig in 
drugi. 

Po koncu predavanj je sledilo 
še večerno predavanje v športni 
dvorani namenjeno vsem, ki na 
konferenco niso utegnili priti. 
O fascinantnih odkritjih kolišč 
okoli Alp je predaval dr. Helmut 
Schlichtherle, vodja nemškega 
centra arheologije mokrih tal. 

Zadnji dan konference je bil 
namenjen terenskemu ogledu 
območja kolišč in delavnicam. 
Rezultati delavnice Vsebina in 
načini interpretacije kulture kolišč 
kažejo na obsežen nabor potenci-
alnih tem in načinov prezentacije. 
Na drugi delavnici Priložnosti in 
izzivi za lokalno skupnost je bila 
priložnost razpravljati o tem, kako 
bi umestitev tovrstne infrastruk-
ture vplivala na življenje in bivan-
je lokalnega prebivalstva na Igu. V 
tretji delavnici so se reševala vpra-
šanja povezana z infrastrukturo 
in vizualno komponento prezen-
tacije kolišč in narave na Igu. Na 
njej so sodelovali zlasti arhitekti, 
krajinski arhitekti ter arheologi.

Povzetki predavanj in rezultati 

delavnic bodo objavljeni v zbor-
niku konference na spletni stra-
ni Krajinskega parka Ljubljansko 
barje konec leta 2014 ali v začetku 
2015.

V imenu sodelavcev Krajinskega 
parka Ljubljansko barje se zahval-
jujemo vsem udeležencem kon-
ference in delavnic, predavatel-
jem, ter tistim, ki so pomagali pri 
organizaciji in izvedbi: Ministrstvu 
za kulturo Republike Slovenije, 
Občini Ig in Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, 
Izobraževalnemu centru za zašči-
to in reševanje Ig, Društvu Fran 
Govekar Ig, ki je premierno pred-
stavilo razširitev razstave V deželi 
koliščarjev, Dušanu Krambergerju 
za številne nasvete in pomoč, 
Gostilnici Furman – domačija 
Gerbec. Posebno pa se zahval-
jujemo društvu Žena in deklet 
podeželja Ig, ki so kljub poplavlje-
nim domovom pripravile izvrstne 
dobrote, ki so posladkale odmore 
med predavanji. 

Dejan Veranič

Na terenskem ogledu smo obkrožili kolišče Gornje mostišče, ki so mu arheologi 
lani določili obseg.             Foto: Meta Petrič

Predavanj se je udeležilo okoli 120 udeležencev.          Foto: Lara Kastelic

 

Krajinski park Ljubljansko barje_logo_cb.pdf   22.9.2010   13:15:59
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Dopolnjena razstava Koliščarji z Velikega jezera
Konec novembra smo s sredstvi Občine Ig in Turistične zveze 

Slovenije dopolnili stalno razstavo Koliščarji z Velikega jezera v 
Mladinskem domu na Igu. Uporabo prostora nam prijazno omogo-
ča lastnik doma podjetje Kig, d. d., za kar se jim zahvaljujemo.

V letošnjem letu si je razstavo 
ogledalo več kot 1.400 obisko-
valcev, od tega 700 posamičnih 
obiskovalcev ter skoraj 700 otrok 
iz različnih vrtcev, v septembru, 
oktobru in novembru pa pred-
vsem osnovnošolcev v okviru 
dejavnosti Centra šolskih in obšol-
skih dejavnosti.

Po razstavi in po Igu smo obi-
skovalce vodili Maja Zupančič, 
Mateja Jere Grmek, Dejan Veranič, 
Tončka Jeraj in Alenka Jeraj, 

dežurstvo v pisani pa so opravljali 
Katarina Zupančič, Stane Werbole, 
Anka Grmek in Renata Pucihar.

Razstava je na ogled od okto-
bra 2010, ko smo jo z evropski-
mi sredstvi v okviru projekta 
Leader LAS za razvoj podeželja 
uredili v sodelovanju z arheolo-
gom dr. Veluščkom in našim čla-
nom Tonetom Habulo z Iga, ki je 
pripravil idejno zasnovo in dela 
tudi izvedel. Panoje je oblikovala 
Tamara Korošec, okviril pa jih je 

Silvo Dolinšek. 
Od takrat se je več stvari spre-

menilo. Med drugim so bila leta 
2011 ižanska kolišča v skupni 
nominaciji Prazgodovinska kolišča 
okoli Alp uvrščena na seznam sve-
tovne dediščine pri Unescu, javno 
pa je bilo predstavljeno najsta-
rejše kolo, ki ga je leta 2002 na 
kolišču Stare Gmajne pri Verdu z 
ekipo odkril dr. Anton Velušček. 
Tako smo našo razstavo dopolnili 
s panojem o Unescu ter dvema 
panojema, posvečenima lesene-
mu kolesu, na dveh pa predsta-
vljamo naš projekt V deželi koli-
ščarjev, v okviru katerega poteka 
več aktivnosti, med njimi koli-

ščarski tabor, koliščarski dan …
Predstavitev dopolnjene razsta-

ve je bila v soboto, 15. novembra, 
dan pred tem pa so si jo ogledali 
tudi udeleženci mednarodne kon-
ference o koliščarjih. 

Razstava v času od novembra 
2014 do aprila 2015 ni odprta, 
možno pa si jo je ogledati 
kadarkoli, če se nam oglasite 
na info@dfg.si ali GSM: 040-
867-393. Več informacij na  
www.vdezelikoliscarjev.si. 

Vabljeni!
Alenka Jeraj

Zanimiv ižanski nagrobnik                Foto: Andrej Peunik, MGML

Emona: mesto v imperiju 

Ižanski rimski nagrobniki na razstavi
Emona, ki letos obeležuje svojo dvatisočo obletnico, je bila eno 

od številnih mest, ki so povezovala tedaj največji sistem – rimski 
imperij. O življenju takratnih prebivalcev, njihovih navadah in kul-
turi še danes pričajo materialni ostanki, med njimi tudi nagrobniki. 
Zanimiva in številno bogata zbirka rimskih nagrobnikov je v cerkvi 
sv. Mihaela v Iški vasi. 

Rimske nagrobnike najdemo 
le zunaj rimskih mest, saj se v 
mestu po zakonu umrlih ni smelo 
pokopavati. Pokopališča so bila 
ob cestah, ki so povezovala 
mesto s predmestjem. Na nag-
robne kamne so svojci vklesali 
življenjske zgodbe pokojnikov, 
njihove portrete in različne sim-
bole. Na nagrobnikih lahko npr. 
vidimo delfine, ki služijo kot deko-
rativni element, veljajo pa tudi 
za spremljevalce duš v kraljestvo 
umrlih, ki pokojnike vodijo prek 

velike vode na otok blaženih in 
so simbol njihove rešitve. Delfini 
morda simbolizirajo tudi upanje v 
onostranstvo in misel na nesmrt-
nost. Druga najpogosteje upo-
dobljena žival je lev, ki je simbol 
moči in neustrašnega poguma. 
Pojavljajo se tudi pavi, grifoni, 
ribe, vinska trta in številni drugi 
dekorativni elementi.

Na razstavi Emona: mesto v 
imperiju, ki je na ogled v Mestnem 
muzeju Ljubljana, so razstavljeni 
trije nagrobniki iz okolice Iga. Dve 

izmed nagrobnih plošč na razstavi 
sta iz zbirke Župnije Ig in TKŠ Iška 
vas in hranjeni v cerkvi sv. Mihaela 
v Iški vasi. Na ploščah so dopa-
sne upodobitve zakonskega para 
in treh članov družine. Družinska 
plošča je okrašena še z delfini in 
rozetami (oz. dekorativnim ele-
mentom v obliki rože). Tretja na 
razstavi predstavljena nagrobna 
plošča z upodobitvijo ženske iz 
Strahomerja pa je v trajni hrambi 
Muzeja in galerij mesta Ljubljane. 
Na nagrobniku lahko razberemo 
zapis: Božanskim manom. Kvarta, 
umrla pri 50 letih, in hčerka Tercija, 
umrla stara 15 let. Pokojnica je 

upodobljena z oblačilom, ki ga 
spenjata sponki. Posebna oblika 
spon, pasnih okov, obeski v obliki 
lune in avbe so bili značilna opra-
va žensk tudi v okolici Emone. 

Vsi trije spomeniki so bili najver-
jetneje narejeni v lokalni ižanski 
kamnoseški delavnici. Iz te delav-
nice, ki je obstajala v 2. ali 3. stole-
tju našega štetja, je bilo odkritih 
več kot 100 rimskih nagrobnikov. 
Za delavnico je značilno, da so 
na nagrobnikih upodobili portre-
te družinskih članov in jih tako 
večno zapisali v našo zgodovino.

Mestni muzej Ljubljana

Rimski novci z Iga
Z vstopnico na razstavo Emona: mesto v imperiju si lahko (brez-

plačno) ogledate tudi razstavo Rimske zgodbe s stičišča svetov, ki so 
jo pripravili v Narodnem muzeju Slovenije. Med drugimi zanimivimi 
predmeti je razstavljena dragocena ižanska kulturna dediščina – 
posoda s 3511 rimskimi novci iz 3. stoletja našega štetja, ki so jo leta 
1957 našli na Igu. 

Maja Zupančič

Prvima dvema bralcema, ki bosta pravilno odgovorila na 
vprašanje Koliko nagrobnikov iz Ižanskega je na razstavi v 
Mestnem muzeju Ljubljana? in odgovor poslala na e-naslov: 
Komunikator@mgml.si, bomo podelili družinsko vstopnico za 
ogled razstave. 

Razstavo Emona: mesto v imperiju si lahko ogledate v Mestnem 
muzeju Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana, od torka do nedelje med 
10.00 in 18.00, ob četrtkih do 21.00. Več na: www.mgml.si.

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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Priprava Državnega prostorskega načrta za 
prehod 220 kV omrežja na 400 kV napreduje

Mineva približno leto dni, odkar 
so potekali posveti s prebivalci 
lokalnih skupnosti, ki živijo ob 
predvidenih trasah daljnovoda. 
Organizirani so bili zato, ker je 
želelo Ministrstvo za infrastruk-
turo in prostor že v zgodnji fazi 
predstaviti načrte za prehod 220 
kV omrežja na 400 kV ter omogo-
čiti soočenje mnenj in predlogov 
lokalne javnosti glede načrtova-
nega daljnovoda z izhodišči stro-
ke in države. Prav tako je želel 
investitor Eles pridobiti mnenja 
lokalne javnosti o obeh variantah. 

Vseh posvetov se je udeležilo 
več kot 550 udeležencev. Daleč 
največ vprašanj in izraženih 
mnenj udeležencev se je nanaša-
lo na vplive daljnovoda na zdravje 
in premoženje ljudi. Pogosta so 
bila vprašanja o sevanjih, o nado-
mestilih za zmanjšano vrednost 
nepremičnin pod njim in ob njem, 
o kriterijih za izbor najustreznejše 
variante in možnih optimizacijah. 
Poleg splošne zahteve, izražene 
na vseh posvetih, naj se daljnovod 
umakne od naselij, je bilo podanih 
nekaj konkretnih predlogov glede 
poteka ali izboljšav trase. Med 
glavnimi razlogi za nasprotova-
nje daljnovodu je strah ljudi pred 
njegovimi negativnimi vplivi na 
zdravje, predvsem elektromagne-
tnega sevanja in hrupa. Podrobni 
zapisi posameznih delavnic kakor 
tudi zaključno poročilo o posve-
tih je objavljeno na spletni strani 
investitorja: www.eles.si/prehod-

-220kv-na-400kv-bericevo-diva-
ca-sodelovanje-javnosti.aspx.

Pripravljavci DPN so vse prejete 
pobude in prispevke skrbno pro-
učili in trenutno obdelujejo opti-
mizacije znotraj študije variant in 
okoljskega poročila. Optimizacije 
bodo vpeljane v osnovne variante 
tras, nato gresta študija variant in 
okoljsko poročilo v javno obrav-
navo. Ta je predvidena spomladi 
2015, potekala bo v vsaki obči-
ni in na pristojnem ministrstvu 
za prostor. Pripravljeno gradivo 
bo razgrnjeno in bo tako v času 
javne razgrnitve 30 dni na voljo za 
pripombe in predloge. Temu bo 
sledila javna obravnava. Takrat bo 
ponovno priložnost, da se zainte-
resirani krajani vključijo v posto-
pek in podajo svoje pripombe.

Ponovna javna razgrnitev z zbi-
ranjem mnenj in pobud bo orga-
nizirana v fazi osnutka Državnega 
prostorskega načrta (DPN) za pre-
hod 220 kV omrežja na 400 kV od 
Beričevega do Divače, to bo pred-
vidoma konec leta 2015. Celoten 
postopek je prikazan na sliki.

Na spletnih straneh družbe Eles 
so na voljo številna gradiva, ki 
pojasnjujejo različne vidike ume-
ščanja daljnovoda v prostor. Med 
drugim so podane tudi informa-
cije o najpogostejših vprašanjih 
z odgovori (www.eles.si/pogo-
sta-vprasanja.aspx), ki zajemajo 
podatke o načrtovanju in graditvi 
daljnovodov, o lastnostih električ-
nih in magnetnih polj, o hrupu in 

dovoljenih obremenitvah, o meri-
tvah in drugih zanimivih podat-
kih. Vabljeni k ogledu.

Regionalni center za okolje 
Slovenija

KORAKI PRIPRAVE  
DPN

Sprejem sklepa o pripravi DPN 
na Vladi RS, 18. 7. 2013

Izdelava študije variant in 
okoljskega poročila

Predlog najustreznejše variante

Izdelava osnutka DPN in 
poročila o vplivih na okolje

Predlog DPN

Sprejem uredbe o DPN  
na Vladi RS

Stališča ministrstva 
do pripomb 

javnosti in NUP

Stališča ministrstva 
do pripomb 

javnosti in NUP

VKLJUČEVANJE 
JAVNOSTI

Sestanek s predstavniki občin

Mnenja občin 

15 posvetov z zainteresirano 
javnostjo

Javna razgrnitev in obravnava

Javna razgrnitev in obravnava

Mnenja nosilcev urejanja 
prostora

Zbiranje smernic in pobud 
občin

Defibrilatorji v Občini Ig
Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna 

zaznati zastoj srca pričloveku, z električnim sunkom pa lahko srce ponovno požene in s tem reši 
življenje. Sestavljen je iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno 
od modela lahko na ohišju najdemo največ 2 gumba (za vklop in proženje električnega 
sunka), zvočnik (prek katerega nam aparat daje glasovna navodila v slovenskem jeziku) ter 
pri nekaterih zaslon, kjer se navodila tudi izpišejo. Uporaba je varna in preprosta, uporablja ga 
lahko prav vsak.

V naši občini imamo avtomatske eksterne defibrilatorje dostopne na naslednjih lokacijah: 

IG:
•  Kig, Zagorica 18
 Dostopnost: 24 ur (pri vratarju Kiga)
• Zdravstvena postaja Ig, Banija 4
 Dostopnost: v ordinacijskem času
• Gasilski dom Ig, Gasilska ulica 39
 Dostopnost: 24 ur (v primeru alarmiranja PGD Ig)

VRBLJENE:
• Gasilski dom Vrbljene-Strahomer, Vrbljene 57
 Dostopnost: 24 ur (v primeru alarmiranja PGD Vrbljenje-Strahomer)

ZAPOTOK:
• RTC Zapotok, Zapotok 8
 Dostopnost: 24 ur (javno dostopno v zunanji omarici)
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Misijon v župniji Tomišelj

Po Mariji k Jezusu!
Ob 110. letnici župnije Tomišelj 

smo obhajali sveti misijon. V eno-
letni daljni pripravi nas je spre-
mljala molitev na podobicah ter 
priprava vsako prvo nedeljo v 
mesecu. Pred samim misijonskim 
dogajanjem pa smo si ogledali 
zgovoren film Varni pred poža-
rom, ki govori o odnosih.

»Po Mariji k Jezusu«, kakor je 
bilo naše misijonsko geslo, smo se 
nekateri redno, drugi malo manj 
redno zbirali več kot en teden 
pri molitvah rožnega venca in 
večernem dogajanju ter ob tem 
poglabljali svojo vero in zaupa-
nje v Jezusa. Z nami je bilo več 
misijonarjev (Anton Košir, Peter 
Pučnik, Ciril Slapšak, p. Marjan 
Čuden, Marjan Veternik, Jože 
Pozderec, mag. Janez Potočnik) 

in drugih gostov (misijonar Franc 
Zajhr, dekleta iz Kureščka, družina 
Ivančič z Veržeja). Vsak od gostov 
nas je obogatil s pričevanji, svojim 
pogledom na probleme in situ-
acijo. 

P. Marjan je ugotavljal, da ljudje 
danes živijo tako hitro, da se ne 
sprašujejo o duši in duhovnem 
življenju. Kar pa je zelo pomemb-
no, saj če ne poskrbimo za duhov-
no (dušno) življenje, nastopi obup. 
Vera ni stvar znanosti, ampak je 
dotik Boga. Stvar ljubezni med 
Bogom in človekom. Vera je dotik 
ljubezni, ki te spravi ob pamet. 
Kot je rekel mladim Peter Pučnik: 
»Jezus ni prišel na svet, da bi nam 
pamet solil, ampak da pride tja, 
kjer smo mi najbolj ranljivi.« G. 
Košir je dodal, da je potrebna 

obnova v srcu. Najhujša kriza je 
moralna kriza. Le vrednote evan-
gelija so tiste, ki bodo prinesle 
spremembe in prenovo sloven-
skega naroda. Eksorcist Veternik 
je opozoril na nevarnost mlačno-
sti in pasivnosti ter kje vse deluje 

hudi duh, proti kateremu se lahko 
borimo le z vsakodnevno moli-
tvijo in branjem Svetega pisma 
ter obhajanjem zakramentov 
svetega obhajila in spovedi. Ciril 
Slapšak pa je opozoril na nevar-
nost sodobne vzgoje, ki ne vzgaja 
za odgovornost. Nedoslednost 
pri zahtevah, potrošništvo, popu-
stljivost, vse to so nevarnosti za 
vzgojo mladega rodu. Ker smo 
črtali 10 Božjih zapovedi, ni več 
vrednot. Kljub težavam pri vzgo-
ji, iskanju poklicanosti in smisla 
življenja je eno gotovo: »Bog in 
Marija nikoli ne zapustita tistih, ki 
vanju zaupajo!«

Sklep misijona je bil bla-
goslov obnovljene kapelice 
Brezmadežne v Tomišlju in obisk 
naših prednikov na pokopali-
šču. Hvala vsem, ki ste prispeva-
li k lepemu bogoslužju, uspešni 
izvedbi misijona, še posebej pa 
hvala Arcusu, Jožetu, Angelci, 
Dejanu, Domnu, Simonu in Ivanu 
Turku, ki je poskrbel za koordina-
cijo celotnega dogajanja. 

ŽPS Tomišelj
Sveti misijon ob 110. obletnici župnije Tomišelj     Foto: Simona Pavlič

Blagoslov obnovljene kapelice v Tomišlju

Vsem ljudem in dobrotnikom želimo 
blagoslovljene božične praznike,  
v novem letu 2015 pa vse dobro  
in čim več lepih trenutkov ter  

moči za premagovanje ovir.

Župnijska Karitas Ig



Tečaj varne hoje v hribe 
Hoja v hribe in gore je verjetno 

najbolj razširjena vrsta rekreacije 
v Sloveniji, saj je primerna prav za 
vse starostne skupine in ne dela 
razlik med spoloma. Ni čudno, 
da je Planinska zveza Slovenije 
športna zveza z najbolj številnim 
članstvom pri nas. Hoja v gore 
obsega tako širok spekter možno-
sti, da vsak lahko najde nekaj zase, 
od popoldanskega sprehoda po 
Rožniku, hoje na naše dvatisoča-
ke, plezanja po zavarovanih ple-
zalnih poteh (ki jim rečemo kar 
ferate) pa do pravega plezanja po 
navpičnih stenah, na primer po 
severni steni Triglava. 

Hoja v hribe je dejavnost, ki 
poteka v naravi po razgibanem 
terenu, zato lahko prihaja tudi 
do nesreč. Do njih lahko pride 
zaradi neizkušenosti pohodni-
kov, neprimerne opreme, slabe 
telesne pripravljenosti, hitre spre-
membe vremenskih pogojev ali 
zgolj nesrečnih okoliščin. Da bi 
možnost neprijetnih dogodkov 
zmanjšali, smo se pri Planinskem 
društvu Krim odločili, da bomo 

za svoje člane in druge ljubitelje 
hoje v visokogorje pripravili tečaj 
varne hoje.

Tečaj se je začel in obsega teo-
retični del osnov varne hoje, pred-
stavitev opreme tako za plezanje 
v feratah kot za zimske vzpone 
in izbrisati bolj obsežen praktični 
del, ki poteka v naravi.

Prvi praktični del je potekal v 
novembru v zavarovanih plezal-
nih poteh v dolini Glinščice med 
Kozino in Trstom, ki je v tem let-
nem času zaradi vremena in pri-
jaznih temperatur zelo primerna 
za vaje v plezanju po feratah. 

Štirje tečajniki smo v krasnem 
sončnem vremenu začeli s pregle-
dom in namestitvijo primerne 
opreme – plezalni pas, čelada, 
samovarovalni komplet in nekaj 
vrvi ter vponk je minimalna opre-
ma in kaj kmalu smo imeli opre-
mo vsi pravilno nameščeno. Pod 
vodstvom alpinističnega vodnika 
Aleša Cvahteta in gorskega reše-
valca ter planinskega vodnika 
Boštjana Gačnika smo se pogu-
mno spopadli z najtežjo od treh 

ferat, ki nosi ime po ponesreče-
nem italijanskem alpinistu Brunu 
Biondiju in poteka kot prečenje 
po sicer ne preveč visoki, a pove-
čini navpični steni, nato pa je sle-
dil še vzpon po kratki bolj ali manj 
navpični ferati z imenom Nos. Pri 
tem smo spoznavali primerno 
uporabo opreme, tehniko plezan-
ja po feratah, tehnike samovaro-
vanja in varovanja v navezi – vse 
z namenom zagotavljanja naše 
varnosti in seveda posledično pra-
vega uživanja v skalah. Dan smo 
začeli oblečeni še v dolge rokave, 
kmalu pa smo se segreli in sredi 
novembra plezali kar v majicah s 
kratkimi rokavi. Na koncu je sle-
dila še analiza našega plezanja in 
napotki za naprej.

V decembru bomo nadaljeva-
li z zimskim delom tečaja, kjer 
bomo spoznavali varno hojo v 
zimskih razmerah z uporabo zim-
ske opreme, kot sta cepin in dere-
ze, spomladi pa bomo nadaljevali 
vzpone v visokogorju.

Tečajniki bomo seveda svoje 
znanje širili tudi na družinske 

člane in prijatelje, s katerimi se 
bomo podajali v gore in tako 
poskrbeli za varno uživanje v zah-
tevnih gorskih poteh.

Planinski pozdrav.
Matjaž Zupan

Tečajniki pri delu       Foto: Aleš Cvahte
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V telovadnici na Igu se dogaja …
... strokovno oblikovana eVadba s palicami, žogicami, stoli in 

utežmi kot tudi meditaicija in sproščanje ter masaža.

Leto gre počasi svojo pot, dnevi 
minevajo, ure hitijo mimo nas, 
minut niti ne opazimo. Ramenski 
obroč je napet in strumno drži-
mo napete vse mišice, za sprosti-

tev si komaj kdaj vzamemo čas. 
Seveda je možno vse spremeniti. 
Spremenimo način – zavedajmo 
se, da gradimo svojo pot skozi 
življenje sami. Znotraj nas, v 

notranji tišini, začutimo nek pri-
jeten občutek, našo bit. Morda 
bi lahko uporabili tudi besedo 
samodisciplina, ki jo naši možgani 
dobro poznajo in z njo pomagajo 
pri naših izbirah. V novo leto z 
novimi energijami.

eVaja meditacija − bolj zbrani, 
manj razstreseni in druge zaznave 
v prihajajočem letu

Sedimo vzravnano. Se poto-
pimo v sebe, začutimo sedenje. 
Noge uprte v tla, pogreznjene 
vedno globje in sproščena kole-
na. Popustijo napetosti bokov, 

Z D R A V O  Ž I V L J E N J E

Zaslužena malica na vrhu stene          Foto: Matjaž Zupan

Pogled na stene, kjer potekajo zavarovane plezalne poti Bruno Biondi, Nos in 
Zimska roža .    Foto: Matjaž Zupan
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Š P O R T

Maraton ob morski obali v Crikvenici
30. 11. 2014, na prvo adventno nedeljo, je letos potekal 4. mara-

ton v Crikvenici. Gre za posebno prireditev, saj je to edini profe-
sionalni mednarodni tekaški maraton/polmaraton v Evropi, ki je 
potekal neposredno ob morski obali.

Na maratonu je bilo letos več 
kot tisoč tekačev, ki smo lahko 
izbirali med različnimi tekmovanji 
– maratonom (42 km), polmarato-
nom (21 km) ali tekom občanov 
(5 km). Ta maraton je eden izmed 
treh maratonov na Hrvaškem, 
ki ga organizirajo po standardih 
IAAF in katerih rezultate priznava 
Hrvaška atletska zveza.

V soboto zgodaj zjutraj smo 
se iz Ljubljane s kombijem z 
Borutom in našo ižansko zdrav-

nico Marijo Štefančič Gašperšič, ki 
je bila strastna navijačica, odpra-
vili proti Crikvenici, kjer smo se 
predhodno prijavili in pridružili 
Urbanim tekačem pod strokov-
nim vodstvom Urbana in Jasmine 
Praprotnik Kozine, ki je nedav-
no tega izdala svojo knjigo Bela 
dama Helene Žigon, slovenske 
superbabice (tekačice), ki jo zelo 
priporočam v branje.

Dobili smo se pred hotelom 
Kaštel, kjer smo imeli polpen-

zion. Sledil je prevzem startnih 
številk in dobili v spomin lepe 
majice, ob 13.00 pa nas je že čaka-
lo toplo kosilo. Ob 15.00 nas je 
Urban povabil na lahkoten tek, 
in to kar na 10 km, zvečer pa 
je sledila pašta party testenine 
na vse možne načine. Od celega 
dneva in druženja smo se utrujeni 
kmalu odpravili spat, saj je imelo 
nedeljsko jutro za nas tekače svoj 
pomen – tek na 21 km. Celo noč 
je zelo deževalo in mislili smo, da 
bo ponehalo, pa je bilo zjutraj še 
huje. Vseeno smo se izpred hotela 
odpravili oblečeni v polivinilaste 
vreče. Če smo prišli že tako daleč, 

bomo pa tudi tekli.
Maraton je potekal po obalni 

trasi Crikvenice, Dramlja in Selc 
ter deloma po občini Vinodolski, 
s startom in ciljem v središču 
Crikvenice. Na koncu teka smo 
prejeli lepe spominske medalje.

Teka na 21 km smo se udele-
žili Majda Vodnik, Željko Warga, 
Vesna Žarkovič, Borut Štefančič 
(naš šofer in prevoznik kombija), 
Sabina Jakič, Franci Jamnik in 
moja malenkost Vesna Novak.

Čestitke vsem za pogum kljub 
slabemu vremenu in za uspešno 
pretečene kilometre v Crikvenici.

Vesna Novak

Skupinska fotografija tekačev

občutimo toploto po celi hrbte-
nic. Pomislimo na trebuh začu-
timo sprosttevi. Zaznamo prsni 
koš, dvig in širitev ob vdihu in 
sproščen spust in podaljšanje 
ob izdihu. Popustijo napetosti 
lopatic, zaznamo nežen premik 
ramenskega obroča. Energija teče 
do notranjosti ramensekga obro-
ča do komolcev in dlani. Sprostita 
se vrat in zatilje. V nekem tre-
nutku zaznamo sprostitev glave 
in prostora okrog glave. Dihanje 
je umirjeno. (Če nismo v tem 
stanju, potem še vadimo diha-
nje in pozorno spreljanje diha-
nja. Odpravljamo strese.) Smo v 
notranjem svetu miru in tišine. 
Zberemo vse dnevne dogodke. 
Napetosti, ki smo jih nosili s seboj 
mirno pregledamo in odložimo na 
univerzarlni beli oblak. Začutimo, 
da se urejajo naše misli. Bolj ko je 
oblak oddaljen, bolj zaznavamo, 
da nismo več raztreseni. Vedno 

bolj razumemo kaj je naše delo 
in kaj bomo še naredili torej vodi-
mo svoje pozitivne misli in občut-
ke. Razširimo energijo prek vseh 
prostorov in univerzalno napol-
nimo vse kotičke, prevetrimo vse 
zastale informacije in napolnimo s 
pozitivno energio vse okrog sebe. 
Ponovono uzremo, da se dobro 
počutimo, da smo polni elan, ko 
smo spet v svoji sedanjosti in z 
veseljem nadaljujemo karkoli smo 
že počeli.

Članice eVadbe že deseto 
leto ustvarjamo in skrbimo zase 
z eVajami za fleksibilnost, saj so 
združene kot vaje za telo in dušo 
− zdravilni chigong. eVaje izva-
jamo v stanju popolne sprosti-
tve in zavedanja mehkih delov 
mišičevja s kontrakcijo, saj se ti 
hoteni gibi izvajajo prek možgan-
ske skorje, ko dražljaj potuje prek 
sklopa centrov (bazalnih gangli-
jev, malih možganov, možganske-

ga debla) in prek hrbtenjače s 
spodnjih motoričnih nevronov do 
motoričnih ploščic na mišicah, da 
izvedejo gib. Glede na notranjo 
kemijo in porabo kalcija je dovolj, 
da se ustvari energija, se spro-
ži toplota po hitrih in počasnih 
mišičnih vlaknih, ki so oživčene. 
Tukaj zaznamo dobro počutje, 
napolnjenost 'baterij’, vitalnost in 
mladostnost. Lahko pa zaznamo 
tudi mikropoškodbe, ki počasi 
ustvarjajo nered in utrujenost, 
hlad po telesu, omrtvičenje in 
odrevenelost udov. Utrujenost 
zaznamo na ravni živčno-mišične-
ga stika ali na celotnem živčnem 
sistemu, dejavnosti, ki smo jih 
prej opravili hitro, nam postanejo 
breme, na koncu nas drugi opo-
zorijo na pozabljivost ali nam celo 
žlica pada iz roke. Zato z vajami in 
mehanizmi poskrbimo za poveča-
nje mišične sposobnosti in vseh 
prenosih akcijskih potencialov, ki 

spijo v nas. Prevetrimo pa tudi 
dejavnosti velikih možganov in 
možganskega debla. Več na eVad-
bi in na delavnicah.

Torej ponovno vabljeni v vpis v 
zimsko-pomladni termin eVad-
be, vpis že poteka. Spremljajte 
obvestila po e-pošti ali enostavno 
kliknite na www. uzri.si se javite 
na mejl uzri.tina@gmail.com ali 
sesek.tina@gmail.com ali GSM: 
041/745-363. Na mejl lahko tudi 
napišete, s kakšnimi težavavami 
se srečujete. Poskušali si bomo-
vzeti čas zase, za vas in za vse nas! 

V novem letu 2015 vam želim 
obilo dobrih malenkosti, ki bodo 
postale velike življenjske pustolo-
vščine. Veselimo se tega izziva in 
zaupajmo si.

Tina Sešek,
 vaditeljica in terapevtka

Ker v vsakem se letu nam vedno mudi,
ustavite čas vsaj za praznične dni.

Naj leto se staro tedaj poslovi,
s seboj pa odnese vse vaše skrbi.

ŠAHOVSKI KLUB IG

Klub s posluhom za mlade
http://www.sk-ig.si/
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Drage občanke, občani  
ter gasilke in gasilci! 

V teh prazničnih dneh vam  
želimo veliko sreče, miru in  
zdravja. Za prihodnje leto pa  
si vsi skupaj želimo, da bi bilo  
to leto mirno, brez vremenskih  
nevšečnosti  
in naravnih katastrof.

Gasilska zveza Ig

Naj v letu, ki pride, težava odide, 
tisoč skrbi se v šampanjcu stopi 

in iskrena voščila predajo darila. 
S svetlobo v roki, z vinskimi uroki 

in srečo ob strani v novo leto poslani. 
S soncem nasmeha prižgemo luči. 
V očeh naj iskrijo se solze sreče,  
na jelki zeleni gorijo naj sveče.  

Naj lepih želja bo tisoč izrečenih. 
V miru ljubezen živi naj vsak, 

ko novo leto k nam usmerja korak.

Srečno, zdravo in  
uspešno leto 2015!

vam želi PGD IŠKA VAS

Vsaka beseda, vsak pogled,  
vsako dejanje in vsak nasmeh  

lahko prinese srečo drugim ljudem.  
Vsak trenutek je lahko nov začetek. 
Velika upanja ustvarjajo velike ljudi,  

zato radostno pojdimo naproti  
novem letu 2015.

Da bi se Vam in Vašim najdražjim 
uresničila mnoga pričakovanja,  

Vam želi

PGD Škrilje

Najbolj dragoceni 
so tisti trenutki, 
ki dajejo lepoto  
preteklosti in  

smisel prihodnosti.

Naj zablestijo tudi  
v tem letu 2015.

Vam želijo PGD Brest in SVS Brest

Vse želje, ki se letos niso izpolnile,
vse sanje, ki niso sadu obrodile,
v prihodnjem naj letu dobijo polet,
naj čimprej izpolni se njihov obet!

PGD Ig
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Planinsko društvo Krim  
vas vabi na že 

10. TRADICIONALNI BOŽIČNI 
NOČNI POHOD NA PLANINCO.

Zborno mesto je na avtobusni postaji v 
Podkraju (pod cerkvijo sv. Janeza Krstnika) 
v četrtek, 25. decembra 2014, ob 17.00 uri.

Najprej bomo hodili 10 minut po gozdni poti, nato 
pa dobro uro po kamionski cesti vse do lovskega 
doma na Planinci. Vsi pohodniki morate imeti 
primerno obutev, pohodne palice in baterijsko 
svetilko. Hrano prinesite s seboj.

Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost!

Vse dodatne informacije  
sprejema Jože Krašovec 
(tel.: 01/2862-345 ali  
GSM: 041/351-343).

Vabimo vas na

5. STOJKOV NOČNI POHOD
Želimlje–Zapotok−Želimlje

v soboto, 10. januarja 2015, ob 18.00 uri.

Odhod: Izpred gasilskega doma v Želimljah, 
evidentiranje pohodnih kartončkov.

Opis poti: Označena s smerokazi, srednje zahtevna – 
traja okoli 2 uri v eno smer, 
v skupini vodena, posamezno brez vodenja, na lastno 
odgovornost.

Potrebna oprema: Planinska obutev in vremenu 
primerna obleka, pohodne palice, baterijska svetilka.

Startnina: 7 € (vključeno: jubilejna majica, 
enolončnica in čaj v RTC Zapotok, druženje ob živi 
glasbi).

Pohod se izvede v vsakršnem vremenu!

Društvo Zapotok
Sekcija za zdravo življenje

Potopisno predavanje 

Ameriški divji zahod
Predaval bo Matjaž Corel.

Knjižnica Ig, 
sreda, 14. januar 2015, ob 19. uri

Nevada, California, Utah, Arizona, New Mexico. 
En mesec samih naravnih čudes. Od kaotičnega 
Las Vegasa do neobljudenih pravljičnih kotičkov 
in nenavadnih stvaritev narave. V deželi bizonov, 
klopotač in tarantel smo prevozili 10.000 km ter 
doživeli pravi divji zahod.

Vabljeni na
potopisno predavanje Janka Purkata

Od Galicije do Andaluzije,
zaključne etape pešpoti do  
pobratenih španskih občin 

Paterno del Campo in Escaceno del Campo.

Predavanje bo v soboto,  
27. decembra 2014, ob 17.00 uri  

v dvorani Gasilskega doma Vrbljene.

Turistično društvo Krim
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SAMOPLAČNIŠKA ZOBNA 
ORDINACIJA
v Centru Dolfke Boštjančič na Igu

PRENADENT, D. O. O.

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

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

www.zobozdravstvo-prenadent.si

Bliža se najlepši čas v letu. 
Čas, ko se spominjamo preteklosti 

in pričakujemo prihodnost. 
Čas, ko se želje po sreči, zdravju in uspehu 

selijo iz srca v srce. 
Naj se vam uresničijo sanje, 

udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja. 
 

Vesele božične praznike in 
srečno novo leto 2015 

želimo vsem članom zadruge Ig  
in poslovnim partnerjem!

KMETIJSKA ZADRUGA IG, z. o. o.
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www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

BAAS – nekdanja arabska socialistična stranka, DREZINA – majhno tirno vozilo za pregled in popravilo prog, 
MILLS, John in Hayley – britanska igralca, oče in hči

O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .
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 Ni te več na vrtu ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA
V 99. letu starosti nas je za vedno 
zapustil naš dragi mož, ata, dedek, 
pradedek in brat 

ANTON GLAVAN
iz Škrilj.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in vaščanom za 
izrečeno sožalje, cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se gasilcem Škrilj in Golega, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala za poslovilni govor Mateju Leniču, ge. Marini 
Plantan, g. Francu Jankoviču in Društvu Odmev Mokrca za 
izčrpen povzetek iz njegovega življenja v novembrski izdaji 
tega glasila. Zahvala tudi župniku g. Drnovšku, ge. Rozi Virant 
in negovalki ge. Jožici Drobnič.

Vsi njegovi

  Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

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

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

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

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

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

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

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

Pogrebne storitve

OKNA • VRATA • SENČILA
LES • PVC • ALU

Razstavno-prodajni salon
Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana

 T: 01 428 77 77 M: 070 210 715
 M: 041 945 261 info@maning.si

www.maning.si

MALI OGLASI
Prodam bukova (cena 50 €) in gabrova (cena 45 €) drva.  
GSM: 040/498-738, Davor

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

ali na elektronski naslov: mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji številki je 29. 1. 2015.



Zagozdena smreka pod mostom v Iški vasi

Razdejanje po poplavi

Faza: čiščenje

Kletni prostori, polni vode

Črpanje vode z vsemi močmi Ko se voda umakne ...

Niti protipoplavne vreče niso bile dovolj.

Brez gasilcev ne bi šlo – HVALA VSEM!
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Kulturno društvo Mokrc  
in Občina Ig

vabita na

BOŽIČNI KONCERT
v nedeljo,  

21. 12. 2014, ob 16.00 
v cerkvi sv. Marjete na Golem.

Vljudno vabljeni!

Sveta noč, blažena noč!
Vse že spi, je polnoč.

Le Devica z Jožefom tam,
v hlevcu var´je detece nam.

Spavaj dete sladko, spavaj dete sladko.

Pridite in si oglejte naše jaslice!

Spet je leto naokoli in tu je adventni  
čas ter pričakovanje rojstva Jezusa. 

Člani TD Krim bomo spet postavili 
na ogled jaslice v naravni velikosti, ki 
bodo na ogled na hipodromu Vrbljene 

v času od 20. decembra 2014 pa vse do 
Svetih treh kraljev – 6. januarja 2015. 

Ogled jaslic priporočamo  
v večernih urah predvsem  

zaradi osvetlitve jaslic in okolice. 

Obenem vas vabimo v soboto, 
20. decembra 2014, ob 17.00 

uri na blagoslov jaslic, kjer 
bomo blagoslovili jaslice, 

božične pesmi pa bodo zapele 
različne skupine. Pogreli pa 
se bomo ob ognju, kozarčku 

kuhanega vina ali čaja.

Prelepo je to božično drevo,  
ki ga je zima odela v srebro ...

Župnija Ig in  
Društvo Fran Govekar Ig

vabita na

BOŽIČNI  
KONCERT,
ki bo 26. decembra 2014  
ob 17. uri v župnijski  
cerkvi sv. Martina na Igu.

Božične pesmi bodo  
prepevali domači  
pevski zbori. 

Vabljeni!

Vabilo
Turistično društvo Krim in 
Konjerejsko društvo Krim 

pripravljata že
tradicionalno žegnanje konj,

Vsi lepo vabljeni!

ki bo na Štefanovo,  
26. decembra 2014,

ob 10.30 na Hipodromu 
Vrbljene.


