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Koledar prireditev
sobota, 14. februar, ob 9. uri, Center Ig Delavnica Vzgoja eko sadik Mule, društvo za celostno bivanje
sobota, 14. februar, ob 14. uri, središče Iga 17. Podkrimski pustni karneval Občina Ig
ponedeljek, 16. februar, ob 19. uri, Knjižnica Ig 57. Govekarjev večer Društvo Fran Govekar Ig
sreda, 18. februar, ob 17. uri, Knjižnica Ig Dream in English Too big, too small MKL − Knjižnica Ig
sreda, 18. februar, ob 19. uri, Knjižnica Ig Predavanje Permakulturni vrt MKL − Knjižnica Ig
četrtek, 19. februar, ob 19. uri, Gostilnica Furman, Ig Predavanje iz serije Barje, ali te poznam? Društvo Fran Govekar Ig
petek, 20. februar, ob 17. uri, CUDV Draga Delavnica Izdelava steklene posode MKL − Knjižnica Ig, CUDV Draga
sobota, 21. februar, ob 9. uri, Center Ig Delavnica Eko sadilni načrt Mule, društvo za celostno bivanje
nedelja, 22. februar, ob 18. uri, RTC Zapotok Gong zvočna kopel Društvo Zapotok
ponedeljek, 23. februrar, ob 9. uri, Gasilski dom Vrbljenje Predavanje za kmetovalce Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
petek, 27. februar, ob 17. uri, Iška (križišče za Gornji Ig) 13. Matijev nočni pohod na Krim SVS Iška
sobota, 28. februar, ob 18. uri, Center Ig Predavanje Zimska priprava vrta na pomlad Mule, društvo za celostno bivanje
sreda, 4. marec, ob 18. uri, Knjižnica Ig English Mind Lab The Beauty of the Nile MKL − Knjižnica Ig
sreda, 4. marec, ob 19. uri, Knjižnica Ig Predavanje Skrivnost zeljnate glave MKL − Knjižnica Ig
četrtek, 5. marec, ob 16. uri, Brest 35a Prikaz obrezovanja in oskrbe sadnega drevja Čebelarsko društvo Ig
sreda, 11. marec, ob 17. uri, Knjižnica Ig Ura pravljic Kako je rusica pregnala grdinico MKL − Knjižnica Ig
sreda, 11. marec, ob 19. uri, Knjižnica Ig Predavanje Piramide po svetu in dolini bosanskih piramid MKL − Knjižnica Ig
petek, 20. marec, ob 19.30, Športna dvorana Ig Prireditev ob občinskem prazniku Občina Ig

Sprememba pri raznosu Mostiščarja
Bralce obveščamo, da je z letošnjim letom prišlo do spremembe sistema razno-
sa – odslej vam bo Mostiščarja prinesel vaš poštar. Občinsko glasilo Mostiščar 
brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Ig. Če vaše gospodinjstvo 
izvoda ni prejelo, nam to čim prej sporočite. Reklamacije dostave sporočite na  
01/280-23-10 (Občina Ig).  Uredništvo Mostiščarja 

Spoštovani bralci in bralke Mostiščarja!
Pred vami je prva letošnja številka v letu, ko naša občina praznuje 

20-letnico delovanja. To bo rdeča nit letošnjih občinskih in drugih pri-
reditev v občini. Se še spomnite davnega leta 1994, ko so se oblikovale 
nove občine in so konec leta potekale prve lokalne volitve v Sloveniji? 
Tega dogajanja se na kratko spominjamo v prvem v seriji krajših prispev-
kov, s katerimi se bomo spomnili najodmevnejših dogodkov v Občini Ig 
v 20 letih njenega obstoja. 

Kaj se v občinski hiši dogaja danes, o tem v prvi rubriki – že decembra 
je občinski svet sprejel proračun, ki bo krojil njeno delovanje v letošnjem 
letu. Ne spreglejte tudi razpisa za vpis otrok v vrtec. Prebivalce hribov- 
skega dela občine pa je razburila prestavitev krajevne table Škrilje: zakaj, 
preberite v rubriki Iz življenja vaških svetov. 

Društva se pripravljajo na svoje letne občne zbore, svoje delovanje pa 
predstavljata najmlajše društvo v občini −  Gobarsko mikološko društvo 
Ig ter eno najbolj dejavnih društev – Društvo upokojencev Ig. Ti so se 
izobraževali tudi na področju prometne varnosti, nekaj nasvetov poda-
jajo v rubriki Dobro je vedeti. Bogata je tudi rubrika Kultura, poleg zbo-
rovske dejavnosti so bili aktivni likovniki, ki so se s spominsko razstavo 
poklonili decembra preminulemu slikarju Zvonku Dobovšku z Visokega. 

Rubrika Zgodovina naših krajev prinaša tudi dva arheološko obarvana 
prispevka, o rimskem najdišču na Igu je predavala arheologinja Lucija 
Grahek ter o prazgodovinskem naselju na Golem, katerega sledi so še 
danes dobro vidne. 

Čeprav smo v zimskem času, sta potekala dva zimska (nočna) pla-
ninska pohoda – že tradicionalno so se na božični dan odpravili na 

Planinco, januarja pa na Stojkovem pohodu še od Želimelj do Zapotoka. 
Napoveduje pa se že nov zimski pohod – Matijev nočni pohod na Krim. 

Naslednja velika prireditev je pred vrati, na pustno soboto (ki letos 
sovpada z valentinovim) v središče Iga prihaja Podkrimski pustni karne-
val, že 17. po vrsti. Pridružite se tudi vi! 

Želimo vam prijetno branje, 
uredništvo Mostiščarja

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je  

četrtek, 26. februar 2015. Marca bo Mostiščar predvidoma izšel 13. v mesecu.

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

Za prepozno oddane prispevke ne moremo zagotoviti objave.
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MOSTIŠČAR JE URADNO GLASILO OBČINE IG
Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ig. • Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. • 12. februar 2015

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: 2.500 izvodov Računalniški prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00

Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig Naslovnica: Gregor Bolha
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.
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3. redna seja 

Sprejet proračun za leto 2015
Svetniki občinskega sveta 

Občine Ig so se 18. decembra 
sestali na zadnji seji v koledar-
skem letu. Na dnevnem redu so 
imeli šest točk, prva vsebinska 
točka je bila obravnava Odloka o 
proračunu Občine Ig za leto 2015, 
ki ga je svetnikom predstavila 
Bojana Birsa, v nadaljevanju so vsi 
predsedniki posameznih odborov 
svetnikom proračun predlagali v 
potrditev. Martina Kovačič (SMC) 
je predlagala amandma, s katerim 
bi se sredstva, namenjena delu 
občinskega sveta in podžupanom, 
prenesla na postavko, namenjeno 
odpravi posledic naravnih nesreč. 
Župan je pripomnil, da so sred-
stva, namenjena sejninam, v naši 
občini med najnižjimi v državi. 
Več drugih svetnikov je menilo, 
da naj vsak sam razpolaga s svojo 
sejnino in jo po želji sam nakaže 
v proračun. Predlagani amandma 
SMC-ja ni bil potrjen. Svetniki so 
nato soglasno potrdili predlagani 
proračun za letošnje leto. Skupaj 
je v njem predvidenih nekaj več 
kot 5,733 milijona evrov prihod-

kov ter malo čez 6,038 milijona 
evrov odhodkov. Celoten prora-
čun si lahko ogledate na spletni 
strani občine (podstran Finančno 
računovodske službe). 

Naslednja točka je bila obrav-
nava sklepa o vrednosti točke za 
izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča – ta se 
je skladno s pričakovano rastjo 
gospodarstva povečala za 1, 6 % 
in bo v letu 2015 0,002575 €/m2. 
Svetniki so nato potrdili še vre-
dnost točke za izračun komunal-
nih taks, ta bo v letu 2015 0,35 €. 

Sledila je še zadnja točka, name-
njena vprašanjem in pobudam. 
Zlatka Usenika (SMC) je zanimalo, 
kdo je zdaj lastnik oz. najemnik 
doma na Krimu. Župan je pojasnil, 
da je Občina tožbo z državo v tem 
primeru izgubila, tako da ostaja 
v lasti Ministrstva za obrambo. 
Najemnik je trenutno PD Podpeč. 
Župan je napovedal, da bo obči-
na za dom na Krimu izstavila 
obračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, saj ne gre za 
vojaški objekt. Zuhra Jovanovič 

(SMC) je vprašala, kakšni so načr-
ti za Dom borcev in mladine v 
Zapotoku. Župan je povedal, da 
je dom zdaj v lasti Občine Ig, ki 
zanj skrbi zadnji dve leti. V njem 
še vedno letujejo mladi, vendar 
ga je potrebno sanirati. Sredstev 
za obnovo trenutno ni, nepovra-
tnih sredstev pa v tem primeru 
niso mogli pridobiti. Svetniki so 
pozvali tudi, naj se premisli o nazi-

vu doma. Klemen Glavan (SLS) je 
povedal, da se dela v Strahomerju 
in Vrbljenju končujejo, ter pri tem 
pohvalil ekipo na terenu in odziv-
nost občinske uprave. 

Ob koncu seje je župan vsem 
prisotnim pred prihajajočimi pra-
zniki zaželel vesele praznike in vse 
dobro v novem letu. 

Maja Zupančič

Obdarovanje 
December je v Občini Ig čas obdarovanja najmlajših − od rojstva 

do vključno 1. razreda osnovne šole − in starejših od 80 let. Tako je 
bilo obdarjenih 622 otrok in 277 starejših. 

Otroci so bili povabljeni v Športno dvorano Ig, kjer so ob glasbeni 
animaciji Andreje Zupančič priklicali Božička. OŠ Ig vsako leto lepo 
pripravi dvorano za obdaritev, okrasi jelko, dekleta pa pomagajo 
pri zavijanju in razdelitvi daril. Vrtec Ig se vsako leto potrudi pri 
okrasitvi odra in jelke. 

Starejše obiščejo poverjeniki Društva upokojencev Ig in člani 
vaških svetov. Vsem, ki ste pomagali pri obdaritvi, iskrena hvala.

Polona Skledar, 
občinska uprava

Božiček se je ustavil tudi v športni dvorani na Igu. 

Vrtec Ig
na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih  
(UL RS št. 100/2005 in št. 25/2008) objavlja

VPIS NOVINCEV  
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016.

Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2015/2016 zbiramo  
do 31. 3. 2015. 

Če bo prispelih vlog več, kot je predvidenih prostih mest za šolsko 
leto 2015/2016, bo vse vloge, prispele do tega datuma, obravnava-
la Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu 
otrok v Vrtec Ig.

Obrazec Vloga za sprejem v Vrtec Ig je dosegljiv na spletni strani 
vrtca: www.vrtec-ig.si, lahko pa jo dobite tudi v vseh enotah ter v 
tajništvu vrtca (Cesta na Kurešček 70, Ig). Izpolnjeno vlogo lahko 
osebno oddate v tajništvu vrtca, lahko pa jo pošljete po pošti na 
naslov: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig.

Do tega datuma morajo Vlogo za vpis otroka za šolsko leto 
2015/2016 oddati tudi vsi tisti starši otrok, ki so bili uvrščeni na 
čakalne liste že v šolskem letu 2014/2015, pa v vrtec niso bili vklju-
čeni v tem šolskem letu.

Zbiramo slikovno gradivo
Letos Občina Ig praznuje 20-letnico svojega delovanja. Osrednja 

prireditev ob občinskem prazniku, ki bo letos 20. marca, bo v celoti 
namenjena predstavitvi ključnih dosežkov ali pridobitev v času 
njene samostojnosti od leta 1995 do leta 2015. Sprehodili se bomo 
skozi 20 let delovanja, in ker gradiva na to temo ni nikoli preveč, se 
obračamo na vas, dragi občani, da pobrskate po svojem slikovnem 
gradivu o pomembnih dogodkih, pridobitvah, ki so se v tem času 
zgodili v vašem okolju/naselju, in ga najpozneje do 1. marca 2015 
dostavite na Občino Ig ali pošljete po elektronski pošti na naslov: 
info@obcina-ig.si ali marica.zupan@obcina-ig.si.

Seveda gre samo za pomembne dogodke. Občina Ig si pri tem 
pridržuje pravico izbora za predstavitev na proslavi, ne bo pa upo-
rabljala gradiva za kakršenkoli drug namen.

Hkrati pozivamo vsa društva in zavode, da se aktivno vključijo v 
praznovanje ali na svojih prireditvah ali nam priskočite na pomoč 
pri soorganizaciji občinske prireditve.

Občinska uprava
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Navodila o prekuhavanju pitne vode
Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. 

Ker se pogoji delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko 
višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo, 
naj voda vre tri minute. Tako uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike 
patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri 
minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo 
tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki z 
AIDS-om).

Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je naj-
bolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v 
hladilniku v čisti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo lahko za pitje 
uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino 
delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, 
najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter 
za kavo).

Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporo-
čamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki 
juhe ali kakšne druge jedi.

Povzetek:
• Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda. 
• 3 minute vretja pomeni široko varnost. 
• Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in 

nato filtriramo. 
• Preprečiti je treba možnost dodatnega onesnaženja. 
• Vodo shranimo na hladnem. 

Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Izvleček iz Pravilnika o pitni vodi (UL RS 19/04, 35/04 – 4. in 21. člen in 
26/06, 92/06, 25/09)

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
Zaradi nizkih temperatur pod lediščem 

v zimskih mesecih so posledice 
zaznavne tudi na vodovodnih pri-
ključkih, vodomerih in hišnem 
vodovodnem omrežju, če upo-
rabniki ne poskrbijo za ustrez-
no zaščito in občasen pretok 
vode.

Vodomeri so v lasti last-
nikov objektov, zato morajo 
lastniki ali uporabniki sami 
poskrbeti za preventivno zašči-
to vgrajenih vodomerov in vodo-
mernih jaškov.

Vodomer pred zmrzaljo zaščitimo z 
dovolj globokim vodomernim jaškov z izoliranim pokrovom in dodat-
no toplotno zaščito nad vodomerom z izolacijskimi materiali, s čimer 
preprečimo dostop mrzlega zraka. Dodaten preventivni ukrep proti 
poškodbam vodomera, priključka in internega hišnega vodovodnega 
omrežja zaradi zamrznitve je, da zagotovimo stalen pretok vode.

Prosimo, da v času nizkih temperatur redno pregledujete vodomerne 
jaške, vodomere in poskrbite, da ne bo prihajalo do nevšečnosti zaradi 
zmrzali.

Vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem 
vodomeru je treba takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema 
na telefonsko številko dežurne službe 051/340-647 ali 041/602-403. 
Poškodovani vodomer lahko zamenja le upravljavec vodovodnega sis-
tema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja lastnikov, krijejo 
lastniki sami. Demontaže vgrajenega vodomera lastniki ne smejo izvesti 
samostojno.

Skupaj ste bili močnejši od vode ...
Na podlagi Sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjeva-

nju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 6. 11. in  
14. 11. 2014 smo na posebnem računu Občine Ig začeli zbirati sred-
stva za poplavljene občane. Skupaj s sredstvi, zbranimi na dobro-
delnem koncertu, se je na računu zbralo 51.621,56 eur.

Številna podjetja, organiza-
cije, občine in posamezniki so 
velikodušno donirali sredstva za 
naše občane, ki ste utrpeli škodo 
na vaših stanovanjskih objektih. 
Imena so navedena glede na 
datum nakazila. Hvala vsem in 
tudi številnim posameznikom, ki 
so nakazali sredstva in jih zaradi 
varstva osebnih podatkov nismo 
navedli.

Za dodelitev zbranih sredstev je 
bil s strani župana izdan sklep za 
dodelitev sredstev poplavljencem 
v Občini Ig. Vlogo je v roku oddalo 
67 vlagateljev in vsem, katerih 
vloga je bila popolna in ustrezna, 
je bila izdana odločba o dodelitvi 

sredstev. Sredstva so bila dode-
ljena glede na gmotno škodo po 
poplavi − na podlagi popisa ocene 

škode v Ajdi, vsem občanom v 
njihovih stanovanjskih objektih, 
kjer imajo prijavljeno stalno pre-
bivališče. Druga možnost je bila, 
da so občani zaprosili za povrači-
lo stroškov električne energije. V 
času izdaje občinskega glasila se 
sredstva že nakazujejo na račune 
upravičencev.

Hvala vsem donatorjem, in 
vsem ki ste z vašim delom, mate-
rialno pomočjo, malico ali včasih 
samo spodbudno besedo poma-
gali našim občanom. Upamo, 
da bodo tako lažje uredili svoj 
bivanjski prostor.

Polona Skledar, 
občinska uprava

Seznam darovalcev: 
BTC, d. d.
Druge športne dejavnosti,  

Mitja Petkovšek, s. p. 
Hidrotehnik, d. d. 
Jožko Kraljič, d. o. o. 
Junc Lidija, s. p.
Mikron, d. o. o. 
Brown bear team, d. o. o. 
Kamnoseštvo Žunko, d. o. o. 
Semafor, d. o. o. 
Altanet, d. o. o. 
Kožag, d. o. o., Ig 
Labsys, d. o. o. 
Nevenka Tory - notarka 
Prevozi Tomislav Golob, s. p. 

Transport Marko Golob, s. p. 
W-EST marketing, d. o. o.
Dejan Sarka, s. p. 
Dolinšek transport, d. o. o. 
Bites, Blaz Dobrovoljc, s. p. 
Linija & trade, d. o. o. 
Plakus, d. o. o. 
Servo com, d. o. o. 
Pajktrans, d. o. o. 
Alemko, CNC struženje Aleš Janežič, s. p.
Meli center Repče 
Odvetnik Matej Verce
Ljubljanski potniški promet, d. o. o.
Mesarstvo Blatnik, d. o. o.
Tips, d. o. o. 

Kulturno društvo Jože Gostič Homec 
Igrad, d. o. o. 
SVS Ig 
Progled, d. o. o. 
Hranilnica Lon, d. d. 
Cis plus, d. o. o. 
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
SDS 
Marles 
Marles PSP, d. o. o.
Clinex, d. o. o. 
Varnost Vič, d. d. 
Občine: Dol pri Ljubljani, Grosuplje, 

Kočevje, Ljubljana, Ribnica, Škofljica, 
Velike Lašče

Režijski obrat sporoča
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Letno obvestilo o načinih in rokih obveščanja 
uporabnikov javne službe oskrbe s pitno vodo 
Skladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (UL RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) in priporočili Inštituta za varovanje zdravja je 
potrebno uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo obvestiti o načinih in rokih obveščanja uporabnikov v posameznih primerih glede 
na zahteve Pravilnika o pitni vodi.

Načini obveščanja uporabnikov ob izrednih dogodkih v letu 2015
Člen pravilnika Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja
9. Vzrok neskladnosti pitne vode:  

hišno vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najpozneje v sedmih dneh

1. Osebno, pisno obvestilo po pošti
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika (-ov)  

hišnega vodovodnega omrežja
3. Telefonsko obvestilo upravniku v primeru 

večstanovanjskega objekta
21. Obveščanje v primeru omejitve ali 

prepovedi uporabe pitne vode
Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najpozneje v dveh urah (obvešča se 
vsak dan do preklica)

1. Lokalni radio: Radio Slovenija (Val 202, 1. program), 
Radio Zeleni val

2. Spletna stran upravljavca: www.obcina-ig.si
3. Informacijske točke

Na začetku in ob preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najpozneje v dveh urah od 
začetka oz. preklica ukrepa

4. Aplikacija www.npv.si 
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22. Obveščanje, kadar se izvajajo ukrepi 
za odpravo vzrokov neskladnosti 

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najpozneje v enem dnevu.

1. Lokalni radio: Radio Slovenija (Val 202, 1. program), 
Radio Zeleni val

2. Spletna stran upravljavca: www.obcina-ig.si
3. Informacijske točke

31. Obveščanje v primeru odstopanja Na dan pridobitve dovoljenja,  
a najpozneje v sedmih dneh 

1. Lokalni radio: Radio Slovenija (Val 202, 1. program), 
Radio Zeleni val

2. Spletna stran upravljavca: www.obcina-ig.si
3. Informacijske točke

34. Obveščanje uporabnikov o skladnosti 
v okviru notranjega nadzora 

Najmanj enkrat letno 1. Internetni naslov www.obcina-ig.si
2. Obvestilo v občinskem glasilu Mostiščar

34. Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno
(najpozneje do 31. marca)

1. Občinsko glasilo Mostiščar
2. Aplikacija http://www.npv.si/  

(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Informacijske točke:
Sistem Golo Zapotok
•  Sarsko – oglasna deska
•  Golo 5 – trgovina Mercator
•  Golo – gasilski dom
•  Golo – avtobusna postaja
•  Golo 46 – oglasna deska
•  Golo 37 – podružnična šola 

Golo
•  Golo pri št. 164 – oglasna deska
•  Zapotok – avtobusna postaja
•  Zapotok – oglasna deska
•  Zapotok – odcep za Zaurbanco 

– oglasna deska
•  Zapotok 10 – oglasna deska
•  Zapotok 23a – oglasna deska
•  Škrilje – avtobusna postaja
•  Škrilje – avtobusna postaja pri 

Tlakah
•  Škrilje – Tlake – oglasna deska
•  Škrilje – Mali Vrhek – smreka
•  Podgozd 40 – oglasna deska
•  Dobravica – avtobusna postaja
•  Dobravica – v vasi na kozolčku
•  Krajček – oglasna deska
•  Odcep za Visoko – avtobusna 

postaja

Sistem Visoko Rogatec
•  Rogatec – v vasi pri kozolčku
•  Rogatec – na drevesu pri nase-

lju Raj nad mestom
•  Visoko – pri Lenarčiču

•  Visoko – na kozolčku
• Visoko – na oglasni tabli – 

Visoko pri 101
•  Visoko – na oglasni tabli – 

Visoko blizu 23
•  Visoko – na oglasni tabli pri  

elektro omari
•  Visoko – na oglasni tabli pri 

trgovini na Golem

Sistem Iška vas
•  Iška vas – na oglasni deski na 

gasilskem domu
•  Iška vas – oglasna deska na 

končni postaji mestnega avto-
busa 19i

•  Iška vas – na drevesu pri št. 61
•  Iška vas – na oglasni deski v 

POŠ Iška vas
•  Iška vas – na oglasni deski na 

začetku Iške vasi
•  Iška – na kozolčku pri odcepu 

za Gornji Ig

Vodarna Brezova noga (naselji 
Kremenica in Draga)
•  Kremenica – pri kapelici na 

Kremenici
•  Kremenica – drevo pri hiši 

Kremenica 14
•  Draga – drevo pri mostu v Dragi
•  Draga – obvestilo CUDV Draga

Vodarna Brest
•  Staje – na oglasni tabli pri bifeju
•  Kot – na oglasni tabli na začet-

ku naselja
•  Iška Loka – na oglasni deski pri 

gasilskem domu
•  Iška Loka – na kozolčku pri Iška 

Loka 1f
•  Matena – na oglasni tabli pri 

gasilskem domu
•  Matena – na lipi pri cerkvi
•  Brest – na kozolčku pri gasil-

skem domu
•  Vrbljene – na oglasni deski na 

gasilskem domu
•  Strahomer – na oglasni deski 

nasproti Strahomer 20

•  Strahomer – na oglasni deski pri 
mostu

•  Tomišelj – na oglasni deski na 
gasilskem domu

•  Podkraj – na oglasni deski pri 
avtobusni postaji

•  Ig – na oglasni tabli pri Občini
•  Ig – na oglasni tabli pri Centru 

Ig
•  Ig – na oglasni tabli pri pokopa-

lišču

Sistem Gornji Ig
•  oglasna tabla na začetku naselja

Katja Ivanuš,
režijski obrat

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
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Odvoz odpadkov
Pripravili smo vam urnik odvo-

za odpadkov za leto 2015. Urnik 
praznjenja vaših zabojnikov pa 
lahko preverite tudi na več drugih 
načinov:
− na položnici, kjer so zapisani 

datumi praznjenja vaših zaboj-
nikov za tekoči mesec; 

− prek spletne aplikacije www.
mojiodpadki.si/odvozi, kjer si 
urnik praznjenja svojih zabojni-
kov lahko tudi natisnete; 

− prek brezplačnega SMS-opom-
nika, ki vas dan pred praznje-
njem posameznega zabojnika 
opozori na odvoz, uredite pa si 
ga prek spletne aplikacije www.
mojiodpadki.si/odvozi; če pri 
nastavitvi opomnika potrebuje-
te pomoč, lahko pokličete v naš 
center za podporo in pomoč 
uporabnikom na telefonsko šte-
vilko 01/ 4779-600; 

− pokličite nas v naš center za 

podporo in pomoč uporab-
nikom na telefonsko številko 
01/4779-600; 

− pišite nam na e-pošt: snagalj@
snaga.si in seveda pripišite svoj 
naslov. 
Prosimo vas, da spremljate 

obvestila o odvozu odpadkov, saj 
se spremembe v urniku lahko zgo-
dijo tudi med letom. Vsekakor vas 
bomo o morebitnih spremembah 
pri praznjenju vaših zabojnikov 

dodatno in pravočasno obveščali 
tako, kot smo to počeli do zdaj 
− prek sporočil na spletnih stra-
neh, z objavami in novicami na 
družabnih omrežjih (na Facebook 
strani www.facebook.com/
SnagaLjubljana in Twitter profilu 
https://twitter.com/Snaga_reuse) 
in z obvestili na vaših zabojnikih 
oziroma v vaših nabiralnikih. 

JP Snaga, d. o. o.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
občin Grosuplje, Ig in Škofljica,  
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

Uradne ure za stranke so na sedežu Občine Ig:  
ob ponedeljkih od 9.00 do 11.00 ure 

Uradne ure po telefonu so:  
od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na  
tel. št. 01/7888-750

Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo 
na medobčinski inšpektorat in redarstvo, so na sedežih 
občin ter na spletnih straneh občin in se vlagajo po pošti ali 
osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v elektronski 
obliki na naslov: inspektorat@ob.grosuplje.si.

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, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uradne ure sprejemne pisarne:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije,  
obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter 
informacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00.
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Skladno s proračunom Občine Ig (Uradni list RS št. 94/2014), Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06)  
in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v občini Ig, Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2015

Predmet razpisa
Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe neprofitnih orga-
nizacij, društev, združenj, skupin, javnih zavodov, posameznikov in 
drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili predmet sofi-
nanciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih 
ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje 
prireditev v Občini Ig. 

Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali projekt 
na območju Občine Ig, za občane občine Ig in so v interesu Obči-
ne Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba prireditve bistveno 
pripomore k promociji Občine Ig. Izvajalec lahko prijavi največ dva 
programa oz. projekta. 
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki 
razpisa, ki:
• so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig 

oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, 
da aktivno vključuje občane občine Ig

• so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delo-
vanja društva v občini Ig

• imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, 
kot jo določa zakonodaja in so registrirani vsaj eno leto 

• imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da 
društvo nima članarine 

• imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za 
realizacijo načrtovanih programov 

• je njihova dejavnost neprofitna 
• pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o rea-

lizaciji programov
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
V letu 2015 bodo imele prednost pri sofinanciranju prireditve, ki 
bodo povezane s praznovanjem 20-letnice delovanja Občine Ig.

Višina sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem raz-
pisu je 
a)  na proračunski postavki 1104010-razpisi prireditve  

7.000 €
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

Merila in kriteriji
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na preglednost 
in kakovost, pomen prireditve za prepoznavnost občine, sodelova-
nje na občinskih prireditvah, članstvo, delež lastnih sredstev. Po-
drobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za vsako 
proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in 
kriterije za izbor programov in projektov.

Vsebina prijave
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno 
dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na Občini 
Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur in na spletni strani www.
obcina-ig.si 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem 
roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale 
in bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene. 

Rok oddaje in obveščanje
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, 1292 Ig v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – prireditve 
2015«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 
pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je vključno do petka, 20. marca 2015. 
Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan. Programi bodo ocenjevani na podlagi Pravilnika in 
meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu raz-
pisa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo 
podpisane pogodbe. 
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 
01/2802-318, e-pošta marica.zupan@obcina-ig.si

Datum: 27. 1. 2015  Župan Občine Ig
Številka: 21501/001/2015  Janez Cimperman l. r.
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Skladno s proračunom Občine Ig (Uradni list RS št. 94/2014), Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) in 
Pravilnikom o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig (UO št. 2/2013), Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2015

Predmet javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih in drugih 
društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v občini Ig in imajo to 
opredeljeno v svojih programih.

Upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo tisti, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: 
• da imajo sedež na območju Občine Ig
• da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa
• društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 

in ostalo dokumentacijo, kot določa zakon o društvih
• da so registrirani najmanj pol leta
• da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju 
turizma

• da izvajajo redno turistično dejavnost
• da redno, dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov in 

načrt aktivnosti za tekoče leto.
Izvajalci prireditev lahko prijavijo največ do pet različnih prireditev.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje turistične de-
javnosti na tem razpisu tudi Javni zavodi s sedežem na območju 
občine Ig. 
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vsebinami:
• izvajanja promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma
• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ure-

janju in varstvu okolja
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega 

pomena 
• aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na 

področju turizma
• izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma
V letu 2015 bodo imele prednost pri sofinanciranju prireditve, ki bodo 
povezane s praznovanjem 20 letnice delovanja Občine Ig.

Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za leto 2015 znaša 9.000,00 €. 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v 
letu 2015 za programe/projekte za katere so bila dodeljena

Merila in kriteriji
Prejete vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. 
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev navedenih v 
Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v občini 
Ig (UO 2/2013). Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še 
podrobnejša merila in kriterije za izbor prireditev, ki se sofinancirajo. 
Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in od vrednosti točke.

Rok za prijave in način predložitve 
Rok za prijavo na razpis je do vključno ponedeljka 23. marca 2015. 
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig s pripisom »Javni razpis-turizem – društva«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prepozno prispele prijave ne 
bodo obravnavane. V kolikor bo komisija ugotovila, da vloga ni popolna 
bo pozvala prijavitelja, da jo v roku 5 dni ustrezno dopolni. Nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se s sklepom 
zavržejo.
Prijavitelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, ki 
ga lahko od objave do izteka prijavnega roka dvignejo na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur, objavljen pa je tudi na 
spletni strani www.obcina-ig.si 
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so v razpisnem 
obrazcu.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo 
upoštevala.

Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo najkasneje v 30 dneh po odpiranju prijav pisno 
obveščeni o izidu razpisa. Občina Ig bo z izbranimi sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu 
in s podrobnejšimi pogoji koriščenja sredstev.

Dodatne informacije na telefon: 01/2802-318 ali e-mail:  
marica.zupan@obcina-ig.si

Datum: 29. 1. 2015 Župan Občine Ig
Številka: 322/004/2015 Janez Cimperman l. r.

Občina Ig na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Meril za izbor programov športa, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig in Sprememb meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 

proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO št. 3/2012), objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za športnika, športnico in ekipo leta 2014

1. Skladno z Merili za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Ig in Sprememb Meril za izbor pro-
gramov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine 
Ig (Mostiščar, UO št. 3/12), lahko prejme priznanje Občine Ig za 
športne uspehe posamezni športnik, športnica ali ekipa.

2. Pogoji za dodelitev tega priznanja so: 
• nastop v mladinski ali državni reprezentanci; 
• osvojitev medalje na državnem prvenstvu;
• odmeven mednarodni dosežek;
• drug pomemben športni dosežek;
• dolgoletno delo na športnem področju. 

3. Predlagatelji morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu, ki ga 
lahko dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih 
ur ali na internetni strani www.obcina-ig.si. 

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ne bomo 
upoštevali. Obvezna priloga je potrdilo nacionalne panožne zveze o 
rangu tekmovanja.
4. Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 

6, Ig, s pripisom »Javni razpis − športnica, športnik/ekipa leta«.
5. Izbor bo opravil Odbor za šport.
6. Rok za prijavo na razpis je 26. 2. 2015. Prepozno prispele in ne-

popolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Naziv športnik, športnica in ekipa za leto 2014 bodo podeljeni na 

prireditvi ob občinskem prazniku.

Datum: 2. 2. 2015 Župan Občine Ig
Številka.: 67101/004/2015 Janez Cimperman l. r.
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Slavnostni prerez traku

Dedek Mraz na hribu
V soboto, 13. decembra, je otro-

ke s hriba v dvorani v gasilskem 
domu na Golem obiskal Dedek 
Mraz. Kot že nekaj let zapored 
smo Dedku Mrazu pri organiza-
ciji dogajanja na pomoč priskočili 
člani društev in vaških skupnosti 
podmokrških vasi. Še posebno 
ponosni smo, da smo se tokrat 

povezali v tako velikem številu, 
saj so pri organizaciji sodelo-
vali Društvo Odmev Mokrca, 
Turistično društvo Kurešček in 
društvo Zapotok ter vaški sveti 
Škrilje, Golo-Selnik, Suša, Visoko-
Rogatec in Zapotok. 

Otroci so se skupaj s starši zbrali 
že ob 10. uri in najprej ustvarjali 

okraske iz slanega testa, nato pa 
so ob pomoči pesmi pod vod-
stvom Romana Povšeta in Jasne 
Martinjak priklicali Dedka Mraza. 
Dedek Mraz je imel pripravljena 
darila za vse otroke, tiste čisto 
majhne, tiste malo starejše in tudi 
tiste, ki so že sedli v šolske klopi. 
Pri darilih je Dedku Mrazu na 

pomoč priskočila Finma, d. o. o.,  
za kar se jim najlepše zahvalju-
jemo. Zdaj pa moramo biti tako 
odrasli kot tudi otroci spet celo 
leto pridni, da nas bo v decem-
bru ponovno obiskal in razveselil 
dobri stari Dedek Mraz. 

Organizatorji dogodka

Prestavitev znaka Škrilje
V zadnjem mesecu je bil kar 

trikrat prestavljen znak Škrilje. V 
vseh primerih je bila prestavitev 
znaka popolno presenečenje za 
vse vaščane vasi izpod Kureščka. 
Prepričani smo, da je bil znak 
prestavljen z dobrim namenom 
izboljšanja varnosti na odse-
ku med koncem vasi Škrilje in 
zaselkom Krajček, kjer so zaradi 
hitre vožnje ogroženi vsi, ki bi 
na postajališču pri zaselku Krajček 
čakali avtobus. Idejo in ukrepe 
izboljšanja prometne varnosti na 
odseku, ki je tudi del šolske poti, 
toplo pozdravljamo in podpira-
mo. Obenem pa se sprašujemo, ali 

je izvedena rešitev edina možna. 
V Krajčku, kjer je postavljeno 
avtobusno postajališče, je glavna 
težava, ki ostaja kljub prestavitvi 
tabel, nepreglednost odseka in 
neurejenost postajališča. 

Še posebno sporen in nesra-
men pa se nam zdi način izved-
be ukrepa, saj je bil znak presta-
vljen brez predhodnega obvestila 
vaščanov. Tisti, ki na tej relaciji 
vsak dan vozijo že več let, celo 
desetletij, povsem pričakovano 
pogosto vozijo tako, kot so nava-
jeni, in niso pozorni na znake, ki 
se že leta niso spremenili. Njihovo 
navajenost na prometno uredi-

tev in nenamerno nepozornost so 
izkoristili tisti, ki postavljajo radar 
v Občini Ig. Kmalu po prvi presta-
vitvi znaka so namreč na ravnino, 
ki je bila pred prestavitvijo znaka 
izven vasi in je zato zanjo veljala 
višja omejitev, postavili merilnik 
hitrosti. Naj omenimo, da ob ome-
njeni ravnini ni hiš niti prehodov 
za pešce, avtobusno postajali-
šče pa je nižje. Kar nekaj oseb je 
posledično plačalo kazen, primer-
no svojemu prekršku, za katerega 
se sploh niso zavedali, da so ga 
naredili. Prepričani smo, da mar-
sikdo, ki je bil kaznovan za prehi-
tro vožnjo, tega ne bi naredil, če bi 

se zavedal spremembe prometne 
ureditve. Zdi se nam neprijazno 
in nesolidarno, da s strani občine, 
v kateri živimo in naj bi delovala 
v skupno dobro, nismo bili obve-
ščeni o načrtovanem ukrepu. Pri 
tem naj še enkrat poudarimo, da 
nas ne moti ukrep sam po sebi, 
temveč način njegove izvedbe. 
Medtem ko podpiramo skrb za 
prometno varnost vseh udeležen-
cev v prometu, se namreč ne stri-
njamo z izkoriščanjem nevednosti 
občanov. 

Vaške skupnosti Golo-Selnik, 
Škrilje, Visoko-Rogatec in 

Zapotok

Blagoslov obnovitvenih del v vaseh pod Krimom
V petek, 26. decembra 2014, smo v Vrbljenah svečano blago-

slovili obnovitvena dela na vodovodu in cesti v vaseh Vrbljene 
in Strahomer. Kot je pisalo na vabilih, zdaj, ko se pripeljete v vas, 
opazite, da ste se peljali po lepi, na novo asfaltirani in urejeni cesti. 

Danes z velikim veseljem odpi-
ramo in blagoslavljamo na novo 
asfaltirano in urejeno cesto z 
obnovljenim vodovodom in javno 
razsvetljavo, izgradnjo vodov za 
optično komunikacijo ter izgra-
dnjo odvodnjavanja meteorne 
vode. Letošnje leto smo se sko-
raj celo leto vozili po luknjah, 
obvozih, poljskih poteh, delavci 
Komunalnih gradenj iz Grosuplja 
pa so se pridno trudili z obnovo 
naše ceste in z vso infrastrukturo, 
ki se je urejala. Vsakdo, ki se zdaj 
pelje skozi vasi, lahko le občuduje 
nov asfalt in urejeno cesto z robni-
ki. Tudi nam vaščanom se zdi kar 
malo čudno, ko se spet peljemo 
po lepo urejeni cesti. Resda dela 
še niso povsem končana in niso 
zajela vseh predelov omenjenih 
vasi, a je za ta podkrimski konec 
velik dogodek. 

Nato je bilo podane nekaj zgo-

dovine o vodovodu pod Krimom, 
katerega so zgradili naši predniki 
že pred več kot sto leti, natanč-
neje leta 1910, ko smo dobiva-
li vodo iz Krvavic po litoželeznih 
ceveh, do danes, ko smo saloni-
tne cevi zamenjali z novejšimi 
– plastičnimi. Preden je župnik 
Anton Košir opravil blagoslov 
vseh del, je župan Občine Ig Janez 
Cimperman podal nekaj osnovnih 
podatkov o finančni konstrukciji 
projekta. Dejal je, da je bil namen 
investicije sanacija vodovoda – 
odsek Strahomer in rekonstrukci-
ja javne razsvetljave v Vrbljenah. 
Obnovljen je bil vodovod skozi 
vas Strahomer, Vrbljene in del 
Tomišlja. V sklopu obnove javnega 
vodovoda so bili obnovljeni tudi 
vsi vodovodni priključki. Celoten 
strošek investicije je bil 650 tisoč 
evrov, od tega 434 tisoč evrov za 
sanacijo vodovoda, 50 tisoč evrov 

za rekonstrukcijo javne razsvetlja-
ve ter 166 tisoč evrov za asfaltira-
nje ceste skozi vasi z odvodnjava-
njem meteornih voda. 261 tisoč 
evrov sredstev bo občina prejela iz 
programa razvoja podeželja, sofi-
nanciranega iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja.

Po blagoslovu del so se župan, 
župnik, predsednik SVS Strahomer 

in predsednika PGD Vrbljene-
Strahomer in Turističnega društva 
Krim odpravili proti cesti, kjer je 
župan svečano prerezal trak. Na 
blagoslovu so bili prisotni vablje-
ni svetniki Občine Ig z domačim 
svetnikom Klemnom Glavanom 
in predstavniki izvajalcev del – 
Komunalne gradnje Grosuplje.

Janez Modic
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Zahvala
V letošnjih poplavah je bilo območje Iške hudo prizadeto, zato se želimo ob 

tej priložnosti iskreno zahvaliti prostovoljcem iz Zapotoka, ki ste nam nesebič-
no pomagali v težkih trenutkih.

Hvala vam, fantje. 
Družini Šebela in Weber

Prostovoljci iz Zapotoka

Poštenemu najditelju Marku Uršiču  
iz Iške Loke se iskreno zahvaljujem za 

vrnjeno pokojnino, ki sem jo izgubila dne 
29. 11. 2014. 

Hvaležna Terezija Šušteršič

Zahvala
Ko nas je prizadela novembrska ujma, 

ste nam gasilci, Občina Ig, Civilna zaščita, 
MNZ, Karitas, konjerejci KD Krim, lovci LD 
Borovnica, LD Mokrc, LD Rakitna, sorodniki, 
sodelavci in prijatelji pomagali pri sanaciji 
hiše in imetja. Iz srca se zahvaljujemo vsem, 
še posebej pa matični lovski družini Ig! 

Spoštovani lovski tovariši, prijatelji in vsi, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih priskočili na 
pomoč – HVALA VAM!

Čeprav je v takšnih situacijah težko, je kljub 
vsemu veliko lažje, ko vidiš, da imaš ob sebi 
tako velike in plemenite ljudi, kot ste vi vsi.

Ivan, Anica in Jani Šivc iz Iške vasi

Skrb za varnost ali občinsko blagajno?
Prometni predpisi, znaki in podobno so zato, da pripomorejo 

k čim večji varnosti in želji nas vseh, da ne bi bilo več mrtvih na 
cestah. Del tega so tudi radarji, ki so sicer namenjeni kontroli na 
takih točkah, kjer je še posebno treba paziti na varnost šibkejših 
udeležencev v prometu. K sami varnosti sicer ne pripomorejo direk-
tno, ampak indirektni udar po žepu kršitelja zagotovo vsaj za nekaj 
naslednjih dni umiri njegovo vožnjo.

In tako so tudi v Škriljah presta-
vili oznako naselja za ok. 500 m 
nižje od dosedanje točke. Menda 
zaradi večje varnosti prebivalcev 
zaselka Krajček, ki bodisi čakajo na 
avtobus ali pa se želijo vključiti v 
promet. To je sicer lepo in pohval-
no, ampak v navadi je, da se po 
tako pomembnih spremembah 
postavi še tablo: Pozor spreme-
njena signalizacija. Kajti nekdo, ki 
se vsak dan vozi s Kureščka proti 
Igu, verjetno mimogrede in nena-
merno spregleda, da tam, kjer je 
bil stari znak za konec naselja, 
zdaj ni nič. In ker ni tudi nič, kar 
bi spominjalo na naselje v tem 
delu, malce pospeši in mimogre-
de divja s 70 km/h. Šele čez 500 
m pa ob tabli konec naselja Škrilje 
ugotovi, da je pravzaprav vozil 
precej prehitro skozi naselje, ki 
to včeraj še ni bilo!! Opa, to pa je 
že blizu prekoračitvi, ki te lahko 

stane tudi odvzema vozniškega 
dovoljenja!

Podobno je tudi ob vožnji nav-
zgor. Novo mesto table Škrilje je 
bilo izvrstno kamuflirano z drev-
jem in jasno, če si do zdaj tukaj 
vozil, kot si bil navajen, si mimo-
grede spregledal tablo. OK, tudi 
to se zgodi, ampak poglej, poglej, 
tam je že radar. Na mestu, kjer ni 
nobene hiše, samo 500 m bregov 
in kakšne njive. Prav na mestu, kjer 
so stebri za obveščanje občanov o 
gasilskih veselicah in podobnih 
prijetnih prireditvah. Skratka na 
mestu, kjer bodo zagotovo ujeli 
največ divjakov. Ali pa naslednji 
dan na mestu, kjer je nekdaj stala 
tabla Škrilje. 

In zdaj se sprašujem, je ta 
postavitev namenjena varnosti 
ali polnitvi občinske blagajne? 

Oziroma, ali so naši redarji sami 
tako iskrivo domiselni in vedo, 
kje se lahko največ kasira, ali so 
to naredili po nalogu nekoga nad 
njimi? In kdo je ta nad njimi? 
Župan, direktor občine ali kdo 
drug? 

Se sprašujem, kaj za vraga je 
prestavitev table Škrilje sploh pri-
nesla? Je zato, ker je pred avto-
busnim postajališčem Krajček 
zdaj tabla z oznako naselja, kaj 
bolj varen potniški promet? Po 
mojem ni, saj bi sicer to naredi-
li tudi pri odcepu za Dobravico, 
kjer je par metrov pred tablo 
Avtobusna postaja, oznaka za 
konec naselja Ig, torej lahko pelješ 
mimo 90 km/h. Pa tudi zavijanje 
na Dobravico ali iz nje je enako 
nevarno.

Sredi novonastalega nase-
lja Škrilje je še priključek goz-
dne ceste, ki pripelje s Klade ali 
Sarskega, in tam ni prav nobe-
ne oznake, da si pripeljal v nase-
lje. Torej tisti, ki pripelje po tej 
poti, sploh ne ve, da je v naselju, 
ampak naši radaristi ga bodo vse-
eno fotografirali. In ne govoriti, da 

tam ne smeš voziti. Lahko, edino 
na lastno odgovornost.

Celotno situacijo bi lahko uredi-
li tudi tako, da bi ali omejili hitrost 
s prometnim znakom ali pa posta-
vili prometni znak, ki bi opozarjal, 
da se bližaš križišču prednostne 
z neprednostno cesto. Ampak 
potem bi težje kasirali.

Včasih so nevarna mesta, kjer 
se je zgodilo veliko nesreč, ozna-
čevali s črno piko. To črno piko 
danes podeljujem naši radarski 
službi in odgovornim za posta-
vljanje prometnih znakov v naši 
občini!

Mišo Šapec

P. S.: Da ne bo kdo rekel, da 
sem to pisal, zato ker so me v 
Škriljah oglobili. Niso me, čeprav 
pa sem plačal kazen, ker sem v 
Podgozdu peljal prehitro. To, da 
sem na sliki, kjer so mi izmerili 
preveliko hitrost, le 30 m od table 
Podgozd, pa samo potrjuje zgor-
nji zapis. Meriti tam, kjer se lahko 
kasira, ne tam, kjer bi res kontroli-
rali varnost.
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V novem vodstvu SDM Simona Purkat
V soboto, 31. januarja 2015, so se člani-

ce in člani Slovenske demokratske mladine, 
podmladka SDS, zbrali že na 16. kongresu 
SDM. SDM je kot prva politična organizacija v 
Sloveniji dali pobudo Svoboda za Slovenijo, s 
katero so zahtevali referendum za samostojno 
Slovenijo. Predlagali so tudi ustanovitev Urada 
za mladino in Mladinskega sveta Slovenije, 
množico domoljubnih projektov; Pesem za 
Slovenijo, Zastavo v vsak slovenski dom, 
Slovenija, dežela velikih ljudi ter podali mnoge 
druge pobude, predloge in akcije. Zbrane na 
kongresu so nagovorili predsednik SDS Janez 
Janša, podpredsednica in nekdanja predsedni-
ca SDM Alenka Jeraj, poslanec v DZ RS mag. 

Branko Grims ter poslanka v EP Patricija Šulin.
Za novega predsednika SDM je bil izvoljen 

poslanec Žan Mahnič, v Izvršilni odbor SDM 
pa je bila izvoljena tudi naša članica Simona 
Purkat. Simona je ena mlajših, a zelo aktivnih 
članic. Večkrat je sodelovala kot govornica na 
protestih za pravno državo pred Vrhovnim 
sodiščem v Ljubljani. Kot bodoča vzgojiteljica 
si prizadeva za domoljubne vrednote, saj je 
tudi članica Združenja za vrednote slovenske 
osamosvojitve in zborčka VSO. 

Čestitamo Simoni Purkat k izvolitvi in ji želi-
mo uspešno delo v SDM!

OO SDS Ig

Modri pogled na dogajanje v občini
Politično dogajanje v Občini Ig 

je še naprej zelo pestro in živahno. 
18. 12. 2014 je bila sklicana 3. seja 
Občinskega sveta Občine Ig, na 
kateri je bila prioritetna naloga 
obravnava in potrditev predloga 
Odloka o proračunu Občine Ig 
za leto 2015. Svetniška skupina 
SMC je v roku podala pripombe 
na proračun in predlog, da se vsa 
sredstva na proračunskih postav-
kah, namenjenih delovanju 
občinskega sveta, in vsa sredstva 
na postavkah, namenjena delova-
nju podžupanov, prerazporedijo 
na proračunsko postavko, name-

njeno pomoči prizadetim posa-
meznikom v naravnih nesrečah. 
Poleg navedenega smo predlaga-
li, da se s sklepom za leto 2015 (ne 
za cel mandat) zaustavi izvajanje 
pravilnika o plačah funkcionarjev 
in nagradah delovnih teles občin-
skega sveta, kar pomeni, da bi 
se za eno leto zaustavilo izplače-
vanje sejnin vsem svetnikom in 
podžupanoma, tudi ta sredstva 
pa bi se namenila za odpravljanje 
posledic naravnih nesreč, zlasti 
letošnjih poplav, ki so prizadele 
našo občino. Delo svetnika je po 
našem mnenju namreč častno 

delo in ni poklicna funkcija, s 
tem dejanjem pa bi izkazali pred-
vsem solidarnost do tistih, ki so v 
poplavah utrpeli največjo škodo. 
Na žalost pa tako menimo zgolj 
svetniki SMC, saj se je namreč po 
burni razpravi in številnih očit-
kih nekaterih svetnikov drugih 
političnih opcij zgodba končala z 
glasovanjem o našem predlogu 
in izidom 3 ZA (svetniki SMC), vsi 
ostali PROTI. Izkazalo se je torej, 
da se vsi svetniki (razen 3 svetni-
kov SMC) nikakor ne želijo odpo-
vedati sejninam – in to niti za eno 
leto, kaj šele za cel mandat!

Na koncu naj opozorimo še na 
to, da Odbor za gospodarstvo, 
turizem in gostinstvo – delovno 
telo Občinskega sveta Občine Ig 
– že dva meseca deluje 'nezako-
nito', saj deluje z osmimi člani, 
čeprav Poslovnik Občinskega 
sveta Občine Ig izrecno določa, da 
mora imeti navedeni odbor devet 
članov. Zakonitost delovanja na 
vseh področjih očitno ni priorite-
ta nekaterih pristojnih občinskih 
'veljakov'. 

Lokalna skupina SMC Občina Ig

Simona Purkat

D R U Š T V A

Društvo Fran Govekar Ig vabi na

14. REDNI LETNI ZBOR ČLANOV,
v sredo, 18. februarja 2015, ob 18.00 uri 

v dvorano Centra Ig (Banija 4)

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnega predsedstva (predsednik, 

zapisnikar, overovatelj zapisnika) in verifikacijske 
komisije

2. Poročila:
• Predsednice
• Nadzornega odbora
• Disciplinske komisije
• Blagajnika
• Vodij skupin

3. Razrešitev organov DFG in volitve predsednika/-ce  
in članov Upravnega odbora DFG, Nadzornega 
odbora in Disciplinske komisije

4. Določitev višine članarine za leto 2015
5. Načrt dela v letu 2015
6. Razno

Občni zbor bomo začeli s kratkim kulturnim 
programom.

Na občni zbor lahko povabite svoje prijatelje, ki bi 
želeli sodelovati v kateri od skupin društva. 
V okviru društva delujejo naslednje skupine: 
• Lutkovna skupina
• Mladinska in odrasla gledališka skupina Pod 

odrom, 
• Ženski pevski zbor Ig, 
• Moški pevski zbor Ig, 
• Skupina Borovničke, 
• Likovna – video skupina, 
• Literarno glasbena skupina, 
• Turistično raziskovalna skupina, znotraj nje pa tudi 

turistični podmladek. 

Prisrčno vabljeni!
Alenka Jeraj l. r.

predsednica

Jure in Mojca!
Iskrene čestitke ob rojstvu 
vajinega sinka Gregorja.  

Naj prinese veliko sonca in 
radosti v vaš dom.

Čestitke tudi Antonu in 
Tamari Velušček, ki se  
jima je rodila hčerkica 

Marija Klara.  
Veliko lepih skupnih 

trenutkov.
Članice in člani  

Društva Fran Govekar Ig
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Blagoslov konj in živine v Vrbljenu
Vsako leto se na god prvega 

mučenca sv. Štefana in na držav-
ni praznik dan samostojnosti in 
enotnosti praznuje tako drugod 
po Sloveniji kot v naši občini bla-
goslov konj in živine. Ta lepi obi-
čaj naše Turistično društvo Krim 
v sodelovanju s Konjerejskim 
društvom Krim in Občino Ig pri-

pravlja že tradicionalno vsako 
leto od konca devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Na hipodro-
mu v Vrbljenah je župnik Anton 
Košir, ki je nekdaj služboval v naši 
župniji Tomišelj, zdaj pa je odgo-
voren za Kurešček, pred veliko 
množico ljudi − blizu tisoč se jih 
je zbralo − blagoslovil 54 konj, ki 

so sodelovali v povorki po progi 
hipodroma ter njihovih lastnikov 
in konjenikov. Povorka je bila 
sestavljena iz konj, vodenih na 
povodcu, konj, vpreženih v kočijo 
in vozove, par ponijev, vpreženih 
v voziček in jahačev na čelu s 
Ižansko konjenico. Letos so se s 
svojimi konji udeležili blagoslova 

tudi člani Konjeniškega društva 
Barje na čelu s predsednikom 
Trčkom. Letošnjega blagoslova 
se je udeležilo kar nekaj bivših 
in sedanjih svetnikov Občine 
Ig na čelu z županom Janezom 
Cimpermanom. Konjerejsko dru-
štvo je vsakemu sodelujočemu na 
prireditvi podelilo tradicionalno 
medaljo, člani Turističnega dru-
štva pa smo za vse sodelujoče 
in tudi obiskovalce pripravili tako 
kot vsako leto čaj, kuhančka, klo-
baso z zeljem in nekaj sladkega 
peciva.

Na prireditvi je s petjem božič-
nih pesmi sodelovala tudi mla-
dinska pevska skupina Arcus iz 
Tomišlja, program pa je vodila in 
povezovala članica društva Darja. 

Janez Modic,
Turistično društvo Krim

Postavitev in blagoslov jaslic pod Krimom
V Vrbljenu smo člani Turističnega društva Krim že tradicionalno 

postavili jaslice. Kot vsako leto smo začeli priprave že v začetku 
decembra, ko smo šli na Ustje po smrečice za postavitev jaslic. 
Tradicionalno nam jih podarja krajan Vinko Tavželj, ki se mu ob tej 
priložnosti tudi lepo zahvaljujem. Naj pripomnim, da s sekanjem teh 
smrečic ne delamo škode v naravi, saj s tem le preprečujemo zarašča-
nje travnikov, ki jih gospod Vinko obdeluje oziroma vsako leto kosi. 

V naslednjih dneh smo pripeljali 
in na mesto postavili hlevček ter 
Jožefovo delavnico, ki jo vsako leto 
po svetih treh kraljih pospravimo za 
naslednje leto. Kakor vsako leto je 
bilo treba vse skupaj pregledati in 
marsikaj popraviti, saj v celem letu 
vremenske nevšečnosti kljub zaščiti 
marsikaj poškodujejo (veter, popla-
ve). Prav tako je treba popraviti in 

obnoviti jaslične figure ter lučke in 
preostalo za osvetlitev in okrasitev 
jaslic. Še posebno veliko dela je 
bilo zadnji teden, ko smo začeli 
postavljati in okraševati. Najprej 
smo postavili planino in hrib v 
ozadju, planino pokrili z mahom 
in 'snegom', zatem smo okoli jaslic 
postavili ograjo in smrečice, nato 
pa vse skupaj okrasili z lučkami in 

reflektorji. Sledila je okrasitev pri-
reditvenega prostora in bližnjih 
objektov tribe, jurčka (po katerem 
se po snegu pelje na saneh Dedek 
Mraz) in bližnjih dreves. Zadnji dan 
smo postavili še figure ter tla posuli 
s listjem, slamo in mahom.

Jaslice smo letos že drugo leto 
zapored blagoslovili zadnjo sobo-
to pred božičem, ko smo poleg 
tega pripravili tudi manjši koncert 
božičnih pesmi. Jaslice je blago-
slovil Ivan Turk, božične pesmi pa 
so nam lepo zapeli MPZ Župnije 
Tomišelj, ki jih vodi Štefan Balažic, 
mladinska skupina Arcus, recitirali 
pa so nam Gaja Modic, Katja Likovič 
in Domen Strelec.

Blagoslova jaslic se je udeleži-
lo več kot sto ljudi, med katerimi 
sta bila tudi župan občine Janez 
Cimperman in njegova žena.

Po končani prireditvi smo se vsi 
obiskovalci ustavili pod tribo, kjer 
smo ob kuhančku, čaju in pecivu, ki 
smo ga pripravili za vse obiskoval-
ce, še malo pokramljali in si zaželeli 
vesele praznike.

Prispevek z nekaj slikami o naših 
jaslicah od začetka postavljanja 
pred 18 leti do danes ste si lahko 
prebrali tudi v časopisu Slovenske 
novice, ki je izšel v nedeljo, 21. 
decembra 2014.

Janez Modic,
TD Krim

Blagoslov jaslic v naravni velikosti Kulturni program so popestili pevci in mladi recitatorji.

Živali je blagoslovil Anton Košir. Zbralo se je 54 konj.
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Gobarsko mikološko društvo raste 
12. septembra 2014 je bilo na pobudo občanov Iga in okolice 

ustanovljeno Gobarsko mikološko društvo Ig. Društvo je javno, 
prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje občanov 
Občine Ig in bližje okolice, ki jih združujejo skupni interesi ter kate-
rega namen in cilji so spoznavanje in proučevanje gliv ter njihovih 
rastišč. 

Temeljne naloge društva so:
− Skladno z veljavnimi predpisi in 

v okviru svoje dejavnosti svoje 
člane in preostalo prebivalstvo 
seznanja z uporabnostjo ozi-
roma škodljivostjo samoniklih 
gob, kakor tudi z izdelki sodob-
ne mikološke znanosti na semi-
narjih, predavanjih, strokovnih 
ekskurzijah, razstavah prek 
tiska in drugih medijev.

− Proučuje razširjenost samoni-
klih gliv, ugotavlja njihovo ogro-
ženost in odkriva nove vrste.

− Zbira slovenska imena gliv 
in druge podatke s področja 
gobarstva v Sloveniji.

− Pri svojih članih in pri preosta-
lem prebivalstvu razvija pravi-
len odnos do narave s poseb-
nim poudarkom na varovanju 
mikoflore.

− Na svojem interesnem podro-
čju sodeluje z drugimi gobar-
skimi društvi v okviru Mikološke 
zveze Slovenije ter drugimi 
organizacijami in društvi na 
področju varovanja narave in 
okolja.

− Ponuja strokovno pomoč pri-
rodoslovnim krožkom v osnov-
nih šolah skladno z veljavnimi 
predpisi s področja dejavnosti 
društva na osnovi izkazanega 
interesa vodstva šol. Navedene 
naloge društvo opravlja na 
nepridobitni podlagi.

Društvo raste kot gobe in član-
stvo se povečuje. Vsi, ki imate radi 
naravo in gobe, ste dobrodošli 

v naše društvo. Vse informacije 
dobite na tel. 041/474-327 ali na 
031/610-882.

Informativni dan je vsak drugi 
torek v Medgeneracijskem cen-
tru, Troštova ulica 5 od 18. do 19. 
ure. V pisarni se lahko včlanite v 
društvo ali poravnate članarino. 
Dobrodošli.

Gobarsko mikološko društvo Ig 

Delovanje Odbora za socialo  
Društva upokojencev Ig

V Društvu upokojencev Ig deluje pet odborov: Odbor za družab-
na srečanja, Odbor za izlete, Odbor za šport in rekreacijo, Odbor za 
kulturo in Odbor za socialo. Že iz samih imen so razvidna področja 
njihovega delovanja. 

Upokojenci imamo tako 
možnost vključevanja v DU Ig in 
sodelovanja v vseh vrstah njego-
vih dejavnosti. Mnogi med nami 
imamo globoko zakopana in že 
skoraj pozabljena nagnjenja in 
darove, ki nam jih je življenje 
zakrilo in jih odpeljalo v poza-
bo. Zdaj, ko smo vstopili v tretje 
življenjsko obdobje, se upokojili 
in odložili bremena aktivne popu-
lacije, si ob nekem primernem, 
tihem trenutku, vzemimo čas za 
sebe, za razmislek in iskanje svo-
jih pozabljenih sposobnosti in 
področij, ki bi nam lahko polepša-
li življenje, še bolj osmislili in vanj 
prinesli več zadovoljstva – nam in 
s tem tudi naši okolici.

Možnosti delovanja je veliko, 
gre tudi za ideje, za pripravljenost 
delovati in sodelovati. Vabljeni. 

DU Ig se je že v času prejšnje-
ga mandata odločilo za delova-
nje v programu Starejši za višjo 
kakovost življenja doma (skrajša-
no Starejši za starejše), katerega 
organizatorka je Zveza društev 
upokojencev Slovenije – ZDUS ob 
podpori EU. V Odboru za socia-
lo našega društva deluje 28 pro-
stovoljcev. Program Starejši za 

starejše zagotavlja obiskanost in 
anketiranje vsakega občana, sta-
rejšega od 69 let, in tudi ponov-
ne obiske po dogovoru. Namen 
projekta je spoznati tiste potrebe 
pomoči starejših, ki bi jim omo-
gočale čim daljše bivanje v svojih 
domovih, kar je verjetno tiha želja 
vsakega starejšega človeka, pre-
prosto izražena z: Ja, dokler bo 
šlo. Med te potrebe sodijo različne 
vrste pomoči: pri osebni in zdra-
vstveni negi, vzdrževanju stano-
vanja, nakupih, prinašanju hrane, 
pravnem svetovanju itd., kar seve-
da ne moremo zagotavljati sami 
prostovoljci, lahko pa pomagamo 
pri iskanju rešitve in organiziranju 
najprimernejše oblike pomoči. 

Tako zbrani podatki lahko vpli-
vajo na socialno politiko v druž-
bi na državni kot tudi na lokalni 
ravni in jo s tem prilagajajo v okvi-
ru možnosti potrebam starejše 
populacije. 

Vprašalniki, ki se ob anketira-
nju izpolnjujejo, so kar obsežni, 
in za marsikoga v določenih delih 
precej osebni. Ob tej priložnosti 
želimo sporočiti vsem, ki se bodo 
srečali z našim anketiranjem, da 
sledimo njihovim željam in oseb-

nim odločitvam glede pripravlje-
nosti do odgovorov na posame-
zna vprašanja. 

Prostovoljci društva se vsako 
leto spomnimo svojih članov ob 
njihovih visokih okroglih jubile-
jih, ko jim čestitamo s skromnim 
darilom. Prav tako pa tudi čla-
nom, starim nad 75 let, ob rojstnih 
dnevih zaželimo vse najboljše z 
voščilnico. 

Obiščemo tudi tiste, ki živijo v 
domovih za ostarele. Srečanja so 
včasih težka, saj se ob njih zave-
mo vse človeške nemoči, včasih 
pa so prisrčna, ko prihajajo na dan 
spomini na pretekla leta in takra-
tno življenje na Ižanskem. 

Člani DU radi sodelujemo z 
našo Občino, ki ima velik posluh 
za socialo. Pripravljeni smo po 
svojih močeh delovati v različnih 
akcijah in dogodkih, ki potekajo 
v občini. 

Dvakrat letno organiziramo 
letovanje članov v hotelu Delfin v 

Izoli, kjer imamo kot člani društva 
upokojencev 10-odstotni popust. 
Poleg plavanja in sprehodov je 
tudi druženje za nas zelo drago-
ceno.

Še enkrat prisrčno vabljeni k 
včlanitvi v Društvo upokojencev 
Ig. Pridružite se nam ter s svojim 
znanjem in življenjskimi izkušnja-
mi obogatite naše delovanje na 
tistih področjih, ki vam najbolj 
ustrezajo. 

Biti aktiven v našem življenj-
skem obdobju pomeni skrbeti za 
svoje psihofizične sposobnosti in 
ohranjati svojo vitalnost. Zato je 
še kako resnična misel dr. Jožeta 
Ramovša, ki kaže na soodvisnost 
in prepletenost vsega delovanja: 
Če hočeš poskrbeti zase – poma-
gaj drugim; če hočeš pomagati 
drugim – poskrbi zase. 

Nevenka Šutič,
predsednica Odbora za socialo, 
in Štefan Bunič, predsednik DU 

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12
1292 Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v mesecu od 17. 
do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate 
svoj dar za pomoč ljudem v stiski: SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
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Tradicionalni koncert  
Partizanskega pevskega zbora 2014

V soboto, 13. decembra 2014, 
smo se v dvorani na Golem 
na tradicionalnem koncertu 

Partizanskega pevskega zbora 
zbrali ljubitelji partizanske pesmi. 
Pesmi, ki je pred 70 leti z upanjem 

navdihovala vse, ki so se uprli oku-
patorju. Kratka recitacija pesmi 
Domovini Otona Župančiča je 
napovedala osrednjo temo kon-
certa, ki je bil posvečen domo-
vini. Partizanski pevski zbor je 
pod vodstvom profesorja Franca 
Gornika zapel 12 pesmi, ki so bile 
vsebinsko razdeljene v dva dela. 
Prvi del je bil posvečen domovini, 
v drugem delu pa je Partizanski 
pevski zbor za poslušalce pripravil 
skrben izbor pesmi, ki nas navdu-
šujejo že več kot 70 let. Koncert 
so z vrhunskimi nastopi dopolnili 
tudi gostje: citrarka Eva Poglajen, 
harmonikar David Laninšek in dr. 
Iztok Jan, ki je recitiral pesmi iz 
svoje pesniške zbirke ter nas še 
posebno počastil z verzi, ki jih 
je posvetil Golemu. Uradni del 
programa se je končal s pesmijo 
Komandant Stane, katerega 70. 

obletnice smrti smo se spominjali 
v novembru. Pesem je bila hkra-
ti tudi simbolni napovednik 70. 
obletnice zmage, ki jo praznuje-
mo v letošnjem letu. Po koncer-
tu so se poslušalci in nastopajoči 
družili ob dobri hrani in pijači ter 
tako podaljševali prijeten večer, 
ki jim ga je že na začetku oblju-
bil tovariš Jurij Kogej, predsednik 
društva Odmev Mokrca. Želim si, 
da bi se uresničil tudi drugi del 
njegove želje, ki nam jo je zaupal 
v pozdravnem nagovoru, in sicer 
srečno novo leto 2015. Novice 
o letu, ki se je začelo, pa bomo 
lahko ponovno izmenjali na novo-
letnem koncertu ob letu osorej. 

Mojca Poredoš,
Društvo Odmev Mokrca

Foto: Jurij KogejPartizanski pevski zbor ponovno navdušil na Golem

Občinska revija pevskih zborov
Spoštovani zborovodje, spošto-

vane pevke in pevci,
v naši občini je pevska kultura 

izredno močna, pesem je namreč 
najbolj neposreden, vsakomur 
razumljiv jezik povezovanja. Tako 
vsako leto v pomladnem času 
organiziramo srečanje pevskih 

zborov na občinski reviji, kjer se 
zbori srečajo in prikažejo svojo 
ustvarjalnost in dejavnost skozi 
vse leto. Letos bo to v soboto, 18. 
aprila 2015.

Pozivamo vse zbore, ki delujejo 
v naši občini, da se prijavijo v čim 
večjem številu, kajti želimo si, da 

bi lepa zborovska pesem še dolgo 
zvenela pod vznožjem Krima, saj 
pesem prinaša smehljaj na usta in 
srečo v srce. Postopek prijave je 
isti kot vsa leta do zdaj. Prijavnice 
bomo vsem zborom poslali po 
pošti, dobite pa jo tudi na naši 
spletni strani www.obcina-ig.si.

Prijave zbiramo do ponedelj-
ka, 23. marca 2015. Želimo vam 
uspešne priprave in veselimo se 
vašega sodelovanja.

Marica Zupan,
občinska uprava

Božični koncert na Igu
Župnija Ig in Društvo Fran Govekar Ig sta 26. 12. 2014 

organizirala koncert božičnih pesmi. Nagovoril nas je župnik 
Jože Pozdrec.

Martinov zborček − otroški 
zbor Župnije Ig − in skupina 
Arcus iz sosednje tomišelj-
ske župnije sta zapela po dve 
pesmi, Mešani pevski zbor DU 
Ig, ŽPZ Žene in dekleta dveh 
vasi, Mešani cerkveni pevski 
zbor, okrepljen s pevci skupi-
ne Magnificat, in Ženski pev-
ski zbor Ig pa so zapeli po tri 
pesmi. Slišali smo nekaj stan-
dardnih božičnih pesmi, neka-
teri zbori pa so nam predstavili 
manj znane pesmi, tudi iz tujih 

logov. Vse so bile vesele in 
izvedene v slavo novorojene-
ga Božjega Deteta.

Na koncertu je bil tudi 
instrumentalni del, in sicer 
je tri božične pesmi izvedel 
klarinetist Simon Umek ob 
spremljavi Igorja Kovačiča na 
orglah.

Koncert smo končali z naj-
bolj znano božično pesmijo 
Sveta noč s sodelovanjem 
vseh pevcev. Koncert je pove-
zovala Alenka Jeraj, ki je 

vključila nekaj lepih literarnih 
odlomkov, med drugimi tudi 
tole pesem: 
Ne mislite, da mora biti
pristna ljubezen
nekaj velikega.
Ne iščite Jezusa daleč od sebe:
On ni daleč.
On je v vaši notranjosti.
Ohranjajte prižgano svetilko
in prepoznali ga boste.

Napolnjeni z duševno hrano 
smo se preselili v župnišče, kjer 
smo ob vročem čaju, kuhanem 
vinu in prigrizku podoživljali 
lep koncert.

Tončka Jeraj

Župnija Ig vabi  
inštrumentaliste, 

ki igrajo violino, violo, čelo, 
kontrabas, flavto, klarinet ...  
da se pridružijo priložnostne-
mu orkestru, katerega na-
men bo igranje pri slovesnih 
mašah. Prvič se bomo zbrali 
za veliko noč. Navedeno je 
priložnost za igranje skupaj z 
zborom, orglami in drugimi 
inštrumenti pri sveti maši. 

Za morebitna vprašanja in 
prijavo prosim pišite na: 
igor.kovacic.ig@gmail.com.
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56. Govekarjev večer predstavil krog  
sobivanja ptic in varovancev CUDV Draga

Na Govekarjevem večeru v knjižnici Ig se je v ponedeljek, 19. 1. 
2015, predstavil projekt Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dolfke Boštjančič Draga z naslovom Stoji učilna zidana.

Že naslov projekta sporoča, da 
so se otroci varovanci skupaj z 
zaposlenimi v CUDV Draga lotili 
raziskovanja načina življenja ptic, 
ki žive v bližini urbanega okolja 
in na barju. Uvodoma so otroci iz 
CUDV Draga pod mentorstvom 
Dolores Turičnik s plesom uprizori-
li vedro igrivo življenje na travniku 
med cvetjem ter nakazali obču-
dovanje, spoštovanje in skrb za 
ptice. Moderatorka večera Alenka 
Jeraj, predsednica Društva Fran 
Govekar, je uvodoma povedala, 
da je pomemben krog sodelo-
vanja med krajani, institucijami, 
mladimi in starejšimi ob skupnih 
ciljih: spoštljivo sobivanje in ohra-
njanje naravne kulturne dediščine. 
Povedala je, da je nastop otrok 
nakazal rdečo nit večera in raz-
stave, saj so otroci s prisrčno upri-
zoritvijo skozi ples priklicali med 
nas ptice. Direktorica CUDV Draga 
Valerija Bužan je predstavila delo-
vanje centra, kjer je celoten kolek-
tiv naravnan v eko cilje in skozi 
vzgojo, izobraževanje prenaša na 
otroke in mladostnike – varovance 
centra – spoštljiv odnos do narav-
nega okolja.

Vodja projekta Marjana Šmigoc 
je predstavila celoten projekt razi-
skovanja življenja in potreb ptic na 
Barju in v neposredni bližini CUDV 
Draga. Ideja se ji je porodila v 
Botaničnem vrtu, ko je opazovala 
ptice in gnezdilnice. V projekt so 
se vključili vsi zaposleni. Medse so 
povabili tudi strokovnjake: orni-
tologa, fotografa, lesarja, mizarja, 
vodstvo Botaničnega vrta. Skozi 
spoznavanje življenja ptic na barju 
in v bližini centra so izoblikovali 
idejo, da naredijo tudi sami pti-

čje gnezdilnice. Vsak varovanec 
je po svojih zmožnostih prispe-
val k izdelovanju lesenih gnez-
dilnic. Ornitolog Tilen Basle je bil 
povabljen k sodelovanju v imenu 
Društva za opazovanje in prou-
čevanje ptic Slovenija. Povedal je, 
da je sodeloval z veseljem. Poleg 
posredovanja vedenj o življenju 
ptic je bil svetovalec za oblikova-
nje načrta gnezdilnice, da so zado-
stili vsem zakonitostim, ki pogo-
jujejo uspešno gnezditev ptic. 
Povedal je, da so že tri gnezdilnice 
na drevju okoli CUDV Draga obi-
skane.

Fotograf Mirko Anželj se ukvar-
ja s fotografijo 50 let, zadnjih 5 

let fotografira predvsem naravo 
in ptice. Predstavil je način in 
postopke iskanja priložnosti za 
fotografiranje ptic. Uspeh pogoju-
je dobro poznavanje življenja ptic, 
čas in potrpežljivost. Na razstavi 
so fotografije nekaterih barjanskih 
vodnih ptic ter malih ptic, ki žive na 
obrobju barja v urbanem okolju.

Poleg fotografij barjanskih ptic 
na ogled čudovite ptičje gnez-
dilnice z zanimivimi poslikavami 
kot končni rezultat projekta. Tudi 
motive in barve so izbirali in posli-
kali otroci in varovanci CUDV.

Razstava je na ogled do 16. 2. 
2015.

Zdenka Vinšek

Zbrani slikarji, avtorji razstavljenih slik

Popravek
Alenka Mihorič, gostja 54. 

Govekarjevega večera, o katerem 
ste lahko brali v prejšnji številki 
Mostiščarja, je uredništvo opozo-
rila na nekaj netočnosti v obja-
vljenem prispevku Zdenke Vinšek: 
njen priimek se pravilno glasi 
Mihorič, ne Mihelič; je profesorica 
na Srednji vzgojiteljski šoli in gim-
naziji ter članica idrijskega literar-
nega društva RIS, ne Tiger, kot je 
bilo zapisano. 

Uredništvo Mostiščarja

Vabimo vas na

57. Govekarjev večer
v ponedeljek, 16. februarja 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Naša gostja bo pesnica Irena Hegler. Odprli bomo 
razstavo slik oseb z Downovim sindromom – Umetniki 
s Planeta 47. Slike, z naslovom Drevo življenja in otroci 
sveta, ki bodo razstavljene, bodo naprodaj. Izkupiček 
je namenjen otrokom iz CUDV Draga.
Razstava bo na ogled do 16. marca 2015.

Vljudno vabljeni!

Odprtje razstave v gostilni Furman na Igu 
Na pobudo slikarja Zvonka Dobovška in vodstva Gostilnice Furman 

smo v četrtek, 4. 12. 2014, slikarke in slikarji, člani likovne skupine 
Društva Fran Govekar Ig postavili na ogled slike v prostorih gostilne 
Furman. Tema slik je bila: na Ižanskem nekoč in furmanski časi. 

V prijetnih prostorih Gostilnice 
Furman je uvodoma prebrala 
Prešernovo pesem Kam? Alenka 
Jeraj, predsednica Društva Fran 
Govekar in moderatorka večera. V 
slogu narodne motivike je goste 
navdušil s harmoniko mladi glas-
benik Mihec Grmek iz Iške vasi. 
Alenka Jeraj je predstavila zgo-
dovinsko vlogo furmanstva in 
njegov vpliv na življenje v okoli-
ci Iga. Slikarka Zdenka Vinšek je 
prebrala nekaj osebnoizpovednih 
pesmi, pred odprtjem razstave pa 
predstavila pristope sodelujočih 
k iskanju tematike in ustvarjanju 

likovnih del.
Na razstavi je sodelovalo 17 čla-

nov z 28 likovnimi deli. Vsak sli-
kar se je predstavil v svojem stilu 
slikanja. Tako so na ogled slike v 
tehnikah: olje na platno, akril na 
platno, mešana tehnika in akva-
reli. Najpogostejši motivi so konji, 
vprege, furmani, stare stavbe na 
Igu, narava, elementi starodavnih 
predmetov ter figuralike.

Razstavljajo: Jožica Serafin, 
dipl. slikarka, Milan Šubic, Marija 
Franinovič, Zvonko Dobovšek, 
Julijana Peršič, Minka Žagar, 
Ivanka Demšar, Vera Banič 

Vukadin, Zmago Werbole, Irena 
Gašparič, Marjana Rous Gojak, 
Francka Železnikar, Mateja Jere 
Grmek, Milan Zgonc, Dani Baznik, 

Marjana Dimec in Zdenka Vinšek.
Razstava je bila v Gostilnici 

Furman na ogled do 30. 1. 2015.
Zdenka Vinšek



Zvonku v spomin
Eni prihajajo, drugi odhajajo,
ko pride čas in ko se dopolni.
Ko si opravil delo in 
ko se je napisala zadnja stran  
tvoje knjige življenja. 
Tiho. 
Brez slovesa.
Odhajaš.
Ni te več z nami.
Ostaja tišina.
Ostaja spomin.
Ostaja misel nate.

Le nekaj dni pred tem je na svet 
prišel mali deček. 
Kot znamenje. 
Nekdo odide, nekdo drug pride.

Le kaj mu je pripravil ta svet. 
Kaj vse bo v njegovi knjigi,
knjigi življenja?
Posebni.
In samo njegovi.

Kdo ve?
Alenka Jeraj
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Poklon slikarju Zvonku Dobovšku  
na spominski razstavi v Škofljici

Na Občini Škofljica je družina v decembru 2014 preminulega 
slikarja Zvonka Dobovška pripravila z Občino Škofljica, Društvom 
Fran Govekar Ig in Likovnim društvom 2002 Škofljica spominsko 
razstavo v petek, 16. 1. 2015. Razstava je bila na ogled še v soboto 
dopoldne, 17. 1. 2015.

Na odprtju je nekoliko čez 
osemnajsto uro obnemela pre-
polna dvorana ob projekciji foto-
grafij vedno vedrega Zvonka: 
skrbnega moža, očeta, dedka, lju-
bitelja narave, popotnika, razisko-
valca, vsestranskega ustvarjalca, 
družabnika in prijatelja. 

Skozi njegovo življenjsko pot 
so občinstvo popeljale pred-
sednica Društva Fran Govekar 
Ig Alenka Jeraj, Zvonkova bivša 
sodelavka iz Tube Marija Kladnik, 
članica Likovnega društva 2002 
Škofljica Zdenka Bravničar in čla-
nica Likovne skupine Društva Fran 
Govekar Ig Zdenka Vinšek.

Zvonkova pot
Zvonko Dobovšek se je rodil v 

Ljubljani leta 1948. Izobraževanje 
v likovni smeri mu ni bilo omogo-
čeno kljub izredni nadarjenosti, 
zanimanje za tehnične vede ga 
je zapeljalo v poklic strojništva 
in do upokojitve je ostal predan 
podjetju Tuba.

Ko sta z ženo Milojko dogra-
dila dom na Visokem in sta otro-
ka Primož in Tomaž odrasla, je 
našel spet čas za likovni svet. Štiri 
leta se je izobraževal na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje pri 
mentorici Jasni Samarin. Štiri 
leta je obiskoval Likovno šolo na 
Društvu likovnikov Ljubljana, kjer 
so bili mentorji akademski slikarji 
Janez Zalaznik, Mojca Zlokarnik, 
Vladimir Stjepić, Lucija Močnik 
Ramovš, Veljko Toman, lik. ped. 
Skender Bajrović in umetnostni 
zgodovinar Mirko Juteršek. Dve 
leti je obiskoval Šolo grafike v 

Narodni galeriji pod mentor-
stvom Bojana Kovačiča. Preizkusil 
se je tudi v kamnoseštvu in kipar-
jenju. Na Igu in Škofljici se je ude-
ležil likovnih seminarjev in teča-
jev. Teoretična znanja je poglobil 
pod mentorstvom dipl. slikarja 
Žige Bratoša. Redno je sodeloval 
na skupinskih društvenih razsta-
vah, kolonijah, skoraj vsako leto 
pripravil samostojno razstavo. Na 
likovnih natečajih je prejel števil-
na priznanja.

Na spominski razstavi je bil na 
ogled pregledno izbran Zvonkov 
likovni opus. Na ogled je bilo več 
kot 150 likovnih del od slik in 
risb iz Zvonkovih šolskih časov 
do zadnjega − še nedokončanega 
akvarela na omizju iz njegovega 
ateljeja.

Obiskovalce je prevzel obseg 
Zvonkove ustvarjalnosti. Na ogled 
so bile mnoge študijske risbe in 
slike. Drugi sklop razstave so 
obsegale perorisbe, grafike, tretji 
sklop slike v akrilu in olju na pla-
tnu, četrti sklop akvareli.

Zvonko Dobovšek je slikal v 
realistični maniri. Tematika njego-
vega ustvarjanja je vsestranska: 
od krajine, pejsažev, arhitekturnih 
elementov, figuralike, tihožitij do 
fantazijskih motivov. Izvrstno je 
ilustriral knjigi za otroke Jezerska 
okenca se odpirajo ter Koliščarji z 
Velikega jezera. V stalni koliščarski 
zbirki na Igu sta njegova kipca 
Krimski mož in Lepa Jezerka.

Tvoje sledi, spoštovani Zvonko!
Prvič sem te srečala na Društvu 

likovnikov Ljubljana leta 1999 …

Vsa leta po upokojitvi si bil pre-
dan svoji družini in likovni dejav-
nosti. Večkrat si rekel: vedno se je 
treba učiti. Zato si se udeleževal 
številnih izobraževanj …

Zadnja tri leta si se vključil v 
likovne delavnice akvarela in se 
poglobil v tehniko akvarela, ki 
je postala za grafiko tvoja druga 
strast. Rekel si: uživam, ko se 
borim z vodo, mešanjem barv in 
belino papirja. In res, ustvaril si 
barvno poezijo akvarelov, iz vsake 
slike veje tvoja dobrota, radost, 
zaupanje v življenje, preciznost 
in domišljija. Ko smo na srečanjih 
gledali naše domače vaje, smo ti 
priznavali likovno zanesenost in 
doslednost. Kadarkoli je kdo od 
nas zašel v likovni problem, si znal 
spodbuditi ponovni zagon. 

Vedno si sodeloval pri orga-
nizaciji skupinskih razstav, pred 
novim letom si organiziral posta-
vitev društvene razstave na 
temo Furmanski časi in Barje na 
Ižanskem. V decembru si postavil 
čudovit izbor svojih slik v knjižnici 
Ig in nihče ni niti slutil, da si posta-
vil zadnjo razstavo.

V letih sodelovanja smo posta-
li prijatelji. Pogrešamo te na 

likovnih delavnicah in še vedno 
upamo, da boš razgrnil za svojim 
omizjem paleto, papir in barve. 
Pogrešali bomo sadove iz nara-
ve na Kureščku, ki si jih prinašal 
za motive. Pogrešali bomo tvoj 
nasmeh, spodbudne besede. 

Društvo Fran Govekar Ig in 
Likovna skupina DFG izreka soža-
lje tvoji čudoviti družini s pod-
mladkom, prijateljem, sodelav-
cem.

Vedi, da ostajaš zaradi svoje-
ga srčnega značaja, likovnih vrlin 
in bogatega opusa likovnih del 
večen.

Zdenka Vinšek

V Društvu Fran Govekar Ig bomo 
Zvonka močno pogrešali. Njegovi družini, 
ženi Milojki, ki je članica naše gledališke 
skupine, in sinovoma Tomažu in Primožu 
ter vnukom izrekamo iskreno sožalje.

Iskreno se zahvaljujemo družini za 
podarjene Zvonkove slike in grafike naše-
mu društvu. 

Alenka Jeraj, predsednica

Zahvala
Iskrena hvala članom 
društva Fran Govekar Ig in 
Likovnega društva 2002 
za pomoč pri pripravi in 
izvedbi poslovilne raz-
stave slik slikarja Zvonka 
Dobovška.

Družina Dobovšek

Nedokončana Zvonkova slika v kotičku, kjer je ustvarjal
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Bibe se zabavajo z žogami in baloni.

Prvi sneg Kako se lepo obnašamo za mizo.

Vesele Bibe
Bibe smo septembra prvič 

prišle v vrtec. Jok je že zdavnaj 
zapustil našo igralnico, zdaj sta 
ga nadomestila smeh in veselje, 
ki nad slabo voljo močno pre-
vladujeta. V času, ki smo ga do 
zdaj preživeli v vrtcu, smo pri 

Bibah postali že pravi športniki in 
umetniki. Uživamo v ustvarjanju, 
v različnih gibalnih igricah, radi 
poslušamo pravljice, najbolj pa 
smo navdušeni, ko plešemo in se 
igramo z žogami ter z baloni.

Skupina Bibe

Ježki
V enoti Hribček smo najstarejša 

skupina, kar 15 nas bo šlo letos v 
1. razred. Smo zelo navihani, ven-
dar se kljub temu veliko naučimo. 
Spoznali smo, kako pomembna za 
življenje je voda, zakaj jo moramo 
ohranjati čisto in z njo varčeva-
ti. Prek različnih knjig smo dobili 

veliko informacij o vesolju, izdelali 
naš sončni sistem in poimenovali 
planete. Izdelovali smo rakete in 
vesoljske postaje iz papirja, tulcev 
in različnih škatlic.

Najtrši oreh za nas pa je bonton 
in pravila lepega vedenja, vendar 
tudi to zmoremo, če hočemo. Pred 

božičnimi prazniki smo uživali pri 
kosilu ob praznično pripravljeni in 
okrašeni mizi. Zadnji dan smo si 
zaželeli lepe praznike in nazdravili 
z otroškim šampanjcem.

Svojo odvečno energijo pora-
bimo na igrišču in sosednjih trav-
nikih. Razveselili smo se prvega 

snega. Uživali smo v kepanju 
in izdelovanju sneženih mož. 
Upamo, da bo zima še radodarna 
s snegom.

Ježki s Hribčka

Zimske dogodivščine 
pri Polžkih

Polžki smo nekajdnevne zimske 
razmere, ki so nam bile dane, izko-
ristili, kolikor se je dalo. Na plo-
skvah ledu smo ugotovili, kako je 
videti drsanje, z malimi ploskvami 
ledu smo na snegu igrali snežni 
nogomet, kepali smo se, se lovili 
in kotalili, v snegu delali odtise 
ter se pogrezali vanj. V športnem 

dopoldnevu pa smo se sankali 
z lopatkami in pri tem nadvse 
uživali.

Zima nam je všeč, zato komaj 
čakamo na novo pošiljko snega, 
da nadaljujemo z zimskimi aktiv-
nostmi.

Skupina Polžki

Kdo bo prvi na dnu hriba?
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Golo ima talent
Že drugo leto zapored smo 

imeli na Podružnični šoli Golo 
Golo ima talent. V obeh skupinah 
podaljšanega bivanja smo imeli 

najprej polfinale, kjer je žirija iz 
vseh nastopajočih točk izbrala tri 
najboljše talente. Te skupine so se 
uvrstile v finale.

Vsi smo se pripravljali na ta 
dogodek. Nekateri so delali kuliso, 
nekateri vadili svoje točke, napo-
vedovalca sta pripravljala svoj 
govor, izžrebali smo žirijo … Na 
Golo ima talent smo povabili tudi 
dve skupini vrtca. 

Talenti so se začeli. 
Napovedovalca sta napovedovala 
točke. Žirija, ki so jo sestavljali 
učenec prvega razreda, učenec 
drugega in učenec tretjega razre-
da, je po vsaki končani točki 
povedala svoje mnenje. Skupine 
so nastopale s plesom, petjem in 

risanjem. Po končanih nastopih 
je žirija zapustila prostor, da so se 
v miru pogovorili o zmagovalcih, 
nas pa so medtem zabavali vrt- 
čevski otroci, ki so se tudi preizku-
sili v talentih.

Pokal za tretje mesto sta dobila 
Risarja iz tretjega razreda. Drugo 
mesto si je prislužila plesna sku-
pina Plesne zvezdice iz drugega 
razreda, zmagala pa je skupina 
Češnjice iz tretjega razreda s ple-
snim nastopom.

Ob koncu prireditve je bilo veli-
ko veselja, malo pa tudi žalosti. Vsi 
smo uživali in upamo, da bomo 
prihodnje leto še boljši na nasle-
dnjih talentih!

Polona Pusar, 3. razredZmagovalke talentov na Golem

Šolski sklad OŠ Ig
V začetku decembra se je sestal upravni odbor šolskega sklada, 

ki je pregledal delovanje v iztekajočem se letu in izdelal načrt za 
leto 2015. 

V preteklem koledarskem letu 
se je na računu šolskega sklada 
zbralo dobrih 2.450 evrov, od tega 
so 1.650 evrov prispevali starši 
in ostali krajani (predvsem iz pri-
spevkov srečelova), 720 evrov pa 
so bile donacije podjetij. Vsem 
darovalcem se ponovno iskreno 
zahvaljujemo. Porabljen je bil sko-
raj celoten zbrani znesek, in sicer 
za pomoč posameznim učencem 
pri kritju stroškov kosila, šole v 
naravi, učnih pripomočkov in 
tečajev, za sofinanciranje projek-
tov Aktivni mladi in Comenius, za 
izlet nagrajenih vzornih učencev 

ter za nakup interaktivne table na 
PŠ Tomišelj. 

V letu 2015 bomo nadaljevali s 
pomočjo posameznim učencem 
pri kritju stroškov kosila, šole v 
naravi in drugih stroškov, s sofi-
nanciranjem projekta Aktivni 
mladi, v okviru katerega posa-
mezni učenci ob sobotah spo-
znavajo možnosti za preživljanje 
prostega časa, z zaključnim izle-
tom za nagrajene učence, opre-
miti pa nameravamo tudi prostor 
Skupnosti učencev na osnovni 
šoli. 

Hkrati želimo to priložnost izko-

ristiti tudi za poziv staršem, ki se 
znajdejo v finančni stiski, da vlo-
žijo vlogo za pridobitev pomoči 
iz šolskega sklada. Več informacij 
lahko najdete na spletni strani 
šole: www.osig.si ali pa pokličite 
svetovalno službo. 

Denarna sredstva za šolski 
sklad se zbirajo na računu 01237-
6030652682 – ŠOLSKI SKLAD, 
sklicna številka na 00 2924 in 
so zelo dobrodošla. Vsako dona-
cijo evidentiramo, darovalci lahko 
tudi izrazite namen darovanih 
sredstev.

Tako kot v preteklih letih se 
bodo tudi v letošnjem šolskem 
letu denarna sredstva zbirala na 
Odprtem dnevu šole, ki bo letos 
v soboto, 11. aprila, pod naslo-

vom Učenci ižanske šole berejo 
in pišejo. Po dogovoru pa spreje-
mamo tudi materialne donacije, 
npr: računalniško in fotografsko 
opremo, športno opremo, šolske 
potrebščine, likovni material ...

Šolski sklad računa na starše, 
občane Občine Ig in na vse ljudi 
dobre volje, da bomo dokazali, da 
smo sposobni preseči krizo vre-
dnot, ki se vse bolj zažira v nas. 
Z majhnimi dejanji in majhnimi 
koraki smo sposobni doseči veli-
ke cilje! Navsezadnje gre za naše 
otroke!

Upravni odbor  
Šolskega sklada OŠ Ig

Kamišibaj v Vrtcu Ig 
Ali veste kaj je kamišibaj?! Ne? To ni 

miška, ki šiba, pa tudi ne miška baj-baj. Kaj 
to je, so strokovne delavke Vrtca Ig izve-
dele in odkrivale na izobraževanju, ki sta 
ga izvajala priznana lutkarja Igor Cvetko in 
Jelena Sitar iz gledališča Zapik. 

Beseda kami pomeni papir, šibaj pa 
pomeni gledališče. Kamišibaj je oblika pri-
povedovanja ob slikah − majhno namizno 
gledališče. V treh delavnicah je nastalo več 
kot 20 različnih kamišibajev. Ker za izved-
bo potrebujemo majhen lesen odrček, je 
za vse enote vrtca te odrčke izdelal naš 
hišnik Marjan.

S kamišibajem smo presenetili tudi naše 
upokojenke na vsakoletnem prednovole-
tnem srečanju. 

O izobraževanju in izdelkih, ki so nastali 
v Vrtcu Ig, se je govorilo tudi na sreča-
nju kamišibaja v Hiši otrok in umetnosti 
v Ljubljani. Vrtec Ig je bil prvi vrtec v 
Sloveniji, ki je takšno izobraževanje orga-
niziral in izvedel za celotni strokovni kolek-
tiv vrtca. 

Ob takem pripovedovanju pa najbolj 
uživajo naši najmlajši, kar strokovne delav-
ke s pridom uporabljajo pri svojem vsako-
dnevnem delu z otroki. 

Mateja Janežič Kamišabaj − namizno gledališče
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Teden slovenske hrane na OŠ Ig
V tednu slovenske hrane je bilo na naši šoli veliko dogodkov, pro-

jekt smo končali v petek, 21. 11. 2014, s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom. 

V torek, 18. 11., so imeli učenci 
3. a in 4. c ustvarjalne zelenjavne 
delavnice, kjer so spoznali lastnosti 
sveže zelenjave in si pripravili oku-
sen obrok iz nje. V sredo, 19. 11., 
so prvošolci z učiteljico Anito v 
gospodinjski učilnici pekli mafine. 

Na podružnični šoli Golo so 
učenci s kulturnim dnem obeležili 
dan slovenske hrane. Obiskali so 
jih ižanski čebelarji, ustvarjali so 
likovno in besedno, z zelenjav-
nimi delavnicami pa so razvijali 
dobre prehranjevalne navade. 

Tudi 4. a, 4. b in 4. c so ustvarjali. 
Svoje likovne, literarne in pesni-
ške izdelke so razstavili na razstavi 
v pritličju matične osnovne šole.

Na dan slovenskega zajtrka, 
v petek, 21. 11., so prvo šolsko 
uro učenci prisluhnili zanimi-
vi in poučni radijski uri, ki jih je 
seznanila s pomenom zdravega 
in kulturnega prehranjevanja, pri-
pravila jo je Janja Fric z učenci. 

Sledil je zajtrk. Zajtrkovali smo 
črni kruh, maslo, med, mleko in 
jabolka, vse slovenskega izvora. 
Sredstva za nakup živil je zago-

tovilo Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje. Vse te dobrote so pri-
delal kmetovalci v našem doma-
čem okolju. Učence prve triade na 
centralni šoli in v Tomišlju so po 
zajtrku obiskali čebelarji. V podalj-
šanem bivanju so otroci kuhali 
slovenske tradicionalne jedi. Zelo 

zanimiv zajtrk so imeli učenci 
na podružnični šoli Golo, saj je 
z njimi zajtrkoval župan Janez 
Cimperman.

Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo kmetiji Strle za 
podarjeno mleko.

Vilma Trošt Stenovec

... so učenci pripravili proslavo. Zadnji dan pred novoletnimi počitnicami ...

KuhamoNaš čebelnjak

Zadnji šolski dan v koledarskem letu 2014
Zadnji šolski dan v koledarskem 

letu je na Osnovni šoli Ig prijeten 
in zabaven. Vsako leto pripravimo 
proslavo v čast državnemu prazni-

ku, del prireditve pa je namenjen 
bližajočim se praznikom in začet-
ku počitnic.

Zadnji dan pred počitnicami, 
24. decembra, so učenci in učite-
ljice prve triade pripravili proslavo 
v počastitev dneva samostojnosti 
in enotnosti ter bližajočih se pra-
znikov. Predstavili so se z ljudski-
mi izštevankami, nagajivkami, s 
svojimi mislimi o domovini, zapel 

je pevski zbor, zaplesali in muzi-
cirali so … Drugi del je bil name-
njen trem dobrim možem, ki jih 
učenci težko pričakujejo. Program 
so povezovali tretješolci, Martin, 
Zoja in Leontin, ki so nas prijetno 
popeljali v bližajoče se praznike 
ter božično-novoletne počitnice. 

Manuela Beljan
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Dream in English

TOO BIG, TOO SMALL
Knjižnica Ig,

sreda, 18. februar 2015, ob 17. uri.
Interaktivna 
dogodivščina v 
angleškem jeziku, 
ki jo vodi Špela 
Podkoritnik Mokorel, 
je namenjena 
otrokom od 3. do 8. 
leta starosti.

Dragi otroci!
Vabimo vas v Knjižnico Ig na uro pravljic: 

Kako je rusica pregnala 
grdinico,

sreda, 11. marec 2015, ob 17. uri.
Pravljično vzdušje nam bo pričarala Nataša.

English Mind Lab

THE BEAUTY OF THE NILE
Knjižnica Ig, 

sreda, 4. marec 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.

Snežinka

Snežinka pada z neba,  
kot dežek je prišla.
Vse tiho, tiho padajo na tla.
Padajte le, padajte le,  
snežinke z neba,
da bo veliko snega.

Lesketajoča snežinka zleti v nebo,
da nam vsem toplo pri srcu bo.
Ko sonce pride, sneg odide  
in nam pomaha v slovo.

Žana Štraus Vukšinič, 4. b

Snežak

V beli dolini je Snežko Snežak
molil korenčkov nos v zrak.
Nad belo dolino otroci so se igrali
in se Snežku Snežaku veselo sme-
jali.
So gumbe prišili in jakno naredili, 
da Snežku Snežaku toplo bi bilo.
Okoli vratu ovili so mu šal, da ne bi 
prehlad mu nastal.
Prišla je pomlad in Snežko Snežak 
je luža postal,
kaj kmalu pa še oblak bo ostal.

Bine Pirc, 4. b

Divji medvedi in prazniki
S člani taborniškega voda 

Divji medvedi smo se odločili, da 
bomo v času božično-novoletnih 
praznikov poskusili polepšati dan 
ljudem okoli nas. Na enem izmed 
sestankov smo v ta namen izdelali 
novoletne voščilnice, ki smo jih 
nato ob spremljavi pesmi poda-
rili nekaterim starejšim ljudem 
v naši bližini. Voščilnice so člani 
izdelali sami iz materiala, ki nam 
ga je podarila papirnica Margala. 

Ljudje, ki smo jih obiskali, so bili 
nad našim obiskom presenečeni, 
vendar hkrati navdušeni. Akcija 
je tako dobro uspela, da jo bomo 
gotovo ponovili. Ugotovili pa 
smo tudi, da z obdarovanjem ne 
polepšamo dneva zgolj ljudem 
okoli nas, ampak tudi sebi. 

Mojca Poredoš,
Divji medvedi

Snežinka

Prva snežinka je lepa kot zvezda.
Druga je lepa kot biser,
ki se blešči.
Tretja prileti mi na nos
in stopi se kakor hitro lahko.
Četrta ostane svobodna
in z vetrom poleti na sever.

Taja Bratovž, 4. b
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Prvič javno predstavljeni rezultati 
izkopavanja antičnega Iga

Vas je lansko poletje pritegnila novica o odkritju rimskodobnega 
grobišča na Marofu na Igu? V januarju smo imeli priložnost in pri-
vilegij prvič spoznati rezultate po koncu izkopavanj, ki so pod vod-
stvom Lucije Grahek, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, potekale od 
julija do vključno meseca oktobra 2014. 

Obstoj tamkajšnjega grobišča je 
bil potrjen s predhodnimi arheo- 
loškimi raziskavami za potrebe 
izgradnje Raziskovalnega centra 
ZRC SAZU na Igu. Pri sondiranjih 
pod vodstvom Primoža Pavlina 
iz ZRC SAZU so bili namreč 
odkriti prvi trije žgani grobovi. 
Z arheološkimi izkopavanji, ki 
so sledila, je bilo na vzhodnem 
delu raziskanega območja sku-
pno odkritih 25 žganih grobov 
iz 1. in 2. stol. n. št. To je čas, ko 
se je Emona močno uveljavila 
ter iz Ižanskega kota dobivala 
les, kamen in kmetijske pridelke. 
V času izkopavanja na lokaciji 
grobišča na Marofu se je nekaj 
sto metrov stran pri gradnji par-
kirišča odkrilo še sledi več kot 
20 domnevno žganih grobov. 
Grobišči na obeh straneh blokov 
na Igu sta v antiki najverjetneje 
predstavljali eno večjih. Z odkri-
tjem prvega antičnega grobišča 
na Igu so posredno potrjene 
tudi domneve o lokaciji naselja, 
ki je najverjetneje ležalo vzho-
dno od raziskanega dela grobi-
šča. Podobno kot velja za gro-
bišče na Marofu tudi za samo 
naselje raziskovalci že desetletja 
menijo, da to leži na območju 

starega Iga, predvsem od cerkve 
sv. Martina proti današnjemu 
pokopališču. 

Na Marofu pa so bili poleg 
preprostih grobov brez obele-
žij odkriti tudi ostanki lokalne 
ceste in ob njej postavljene 
večje grobne parcele. Izkopani 
so bili ostanki mogočnih teme-
ljev ograje s postamentom za 
grobno obeležje oziroma kapi-
loco. Gre torej za odkritje prve 
grobnice, s kakršnimi gre pove-
zovati številne kamnite spome-
nike z Ižanskega. Tako lahko z 
raziskano grobno parcelo naj-
verjetneje povezujemo tudi pre-
krasen nagrobnik z napisom, ki 
je bil v poznoantičnem obdobju 
(v 4. ali 5. stol. n. št.) zavržen v 
bližnjo jamo. To je prvi rimski 
nagrobnik z ižanskega območja, 
ki je bil najden pri samih arheo-
loških izkopavanjih. Spomenik 
se pridružuje več kot sto pozna-
nim napisnim spomenikom. To 
število izstopa iz povprečja in je 
neverjetno veliko za naselje, za 
katerega še ne poznamo antič-
nega imena. 

V prejšnjih številkah tega 
časopisa smo spoznavali antične 
spomenike iz cerkve sv. Mihaela 

v Iški vasi. Cerkev se ponaša z eno 
največjih zbirk napisnih kamnov v 
Sloveniji in zato zasluži boljšo pre-
poznavnost in obiskanost. V njej 
shranjeni spomeniki kot tudi Stari 
Dedec v Stajah zaslužijo večjo 
skrb in pozornost. Dragocenosti 
v cerkvici sv. Mihaela so po pred-
hodni najavi pri Mariji Zdravje 
(GSM: 031/554-702) na voljo za 
brezplačen ogled vsem rado-
vednežem. Predstavo o podobi 
antičnega sveta na naših tleh 
pa si lahko ustvarite na razsta-
vi Emona 2000 in spremljajočih 
dogodkih v Mestnem muzeju 
Ljubljana. Razstava bo odprta 

do konca maja 2015. 
Morda bomo v prihodnje tudi 

na Igu videli rezultate dolgole-
tnih raziskav antične preteklosti 
Ižanskega. Pri tem bodo zago-
tovo zelo pomembna tudi lan-
skoletna izkopavanja. Raziskava 
ostankov grobišča na Marofu ni 
le največje izkopavanje rimsko-
dobnega Iga, temveč je izjemno 
odkritje, ki bo bistveno pripo-
moglo k poznavanju rimsko-
dobne poselitve tako Iga kot 
tudi celotnega ižanskega obmo-
čja. 

Dejan Veranič, 
dr. Lucija Grahek

Grobna parcela in cesta Foto: Matija Lukić

Rimski grob Foto: Matija Lukić

Spoštovani ljubitelji Ljubljanskega barja!
Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali izjemno uspešno serijo predavanj s 
skupnim naslovom Barje, ali te poznam? Pripravili smo zanimiva predavanja, 
zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite. Vračamo se na staro lokacijo 
v Gostilnico Furman na Igu.
Prvo predavanje je že za nami in si lahko preberete članek, z veseljem pa 
vas vabimo na naslednja predavanja v februarju, marcu in aprilu 2015.

V sklopu predavanj Barje, ali te poznam  
vabimo na predavanje

arheološke raziskave v Kamniku 
pod Krimom in Preserju 2014 −

različna arheološka obdobja (od kolišč do novega veka)
predaval bo: dr. Blaž Podpečan

Predavanje bo, v četrtek, 19. februarja 2015, 
ob 19.00 v Gostilnici Furman na Igu.

Vabljeni!
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Gomile pri naselju Klada so še vedno dobro vidne.        Foto: Mitja Prek

Kaj se je na Golem dogajalo pred tri tisoč leti?
V začetku decembra se je skupina arheologov, Jure Kusetič, sode-

lavec Narodnega muzeja, Dejan Veranič, ki sodeluje s Krajinskim 
parkom Ljubljansko barje, mag. Pavla P. Udovič, ArheoVed, ter 
umetnostna zgodovinarka Maja Zupančič, odpravila na raziskova-
nje prazgodovinske naselbine na Golem. Že dolgo časa je znano, da 
je bilo na Golem, kjer zdaj stoji cerkev sv. Marjete, v starejši železni 
dobi zelo živahno. Mnoge zgodbe o zakladih so še nadavno burile 
domišlijo domačinov in iskalcev hitrega zaslužka.

Na to nakazuje že dober meter 
visok obrambni nasip okoli golske 
cerkve. Izkušeno oko arheologov 
je hitro našlo delce keramike, ki 
kažejo na živahno življenje pred 
slabimi tri tisoč leti, še bolj zani-
mivo pa je območje ob strmi in 
vijugasti gozdni poti proti Kladi.
To pot naj bi uporabljali tudi 
Rimljani, ki pa so jo zgolj pre-
vzeli od ljudstev, ki so tu živeli 
pred njimi. Že po nekaj minutah 
hoje od cerkve navzdol smo hitro 
opazili nasipe, ki jih ni zagotovo 
oblikovala narava. Arheologi so 
to hitro potrdili in ugotovili, da 
so nasipi del obrambe naselbine 
na Golem. Široki nasipi, dolgi tudi 
več kot sto metrov, so preprečili 
sovražniku lahek dostop na vrh 
hriba. Jure Kusetič, v arheoloških 

vodah poznan predvsem po razi-
skovanju rimskega zidu – klavstre, 
ki je v večjem delu potekal prek 
Slovenije, je natančno premeril 
nasipe pod Golim, kar do zdaj 
arheološka znanost še ni storila. 
Tako bodo ti podatki kmalu na 
voljo tudi preostalim raziskoval-
cem. 

Najbolj pa burijo domišljijo gro-
bišča, ki so jih že raziskovali, a se 
je na gomile za dolgo časa poza-
bilo. Te ležijo že zunaj obramb-
nega nasipa, nedaleč od naselja 
Klada. Prav letos bo minilo 150 
let, odkar je tedanji župnik na 
Golem Janez Zorc dovolil izkopati 
eno od gomil. Ob truplu so takrat 
našli črne glinene posode, ki pa so 
bile povsem zdrobljene, okostje, 
ki je ležalo na rdeče pobarvanem 

pesku, pokrito pa je bilo z velikimi 
kamni, gramozom in zemljo. 

Zdaj se na gomilah lepo opazi, 
da to ni bil edini izkop. Glede na 
to, da o nadaljnih izkopih ni nobe-
nih zapisov, lahko trdimo, da so 
grobove oskrunili nepooblaščeni 
iskalci zakladov. Naša odprava je 
tudi gomile natančno popisala in 
dokumentirala, kaj je v notranjo-

sti gomil, pa bo za zdaj ostala 
skrivnost.

Pa naj tako tudi ostane. 
Pustimo, da se z zgodovino in 
raziskovanjem ukvarjajo profesio-
nalci, ki znajo razložiti zgodovino 
in ohraniti dediščino za prihodnje 
rodove.

Mitja Prek

 

Ustanovitev Občine Ig 
Kmalu po osamosvojitvi 

Slovenije je prišel čas za koreni-
to reformo lokalne samouprave. 
Nekdanja velika občina Ljubljana 
Vič-Rudnik – obsegala je kar 540 
km2 – se je razdelila na kopico 

manjših, med njimi je bila že v 
začetni fazi reforme lokalne samo-
uprave ustanovljena tudi Občina 
Ig, ki je pred dvajsetimi leti posta-
la ena od takrat 147 novoustano-
vljenih občin. Pod njeno okrilje so 
se združile nekdanje krajevne sku-
pnosti Golo-Zapotok, Ig, Iška vas 
in Tomišelj. O ustanovitvah občin 
je se odločalo na referendumu, ki 
je potekal 29. maja 1994, kjer veči-
na občin ni dobila podpore. Tudi 
na Igu je proti ustanovitvi nove 
občine glasovalo kar 66,5 odstot-
ka tistih, ki so prišli na volišče. 

Oktobra tega leta je bil izdan 
Zakon o ustanovitvi občin ter o 
določitvi njihovih območij, na 
podlagi katerega so 4. decembra 
1994 potekale prve lokalne voli-
tve v Republiki Sloveniji. Udeležba 
na njih je bila v občini Ig 64-odsto-
tna. Kot zanimivost – volitve so 
bojkotirali krajani Iške vasi, saj so 
se zavzemali za samostojno obči-
no Iška vas. Tako v vasi celo niso 

odprli volišča, tistim vaščanom, ki 
so želeli voliti, pa je občinska volil-
na komisija omogočila glasovanje 
na Igu. Za prvega župana naše 
občine je bil s 66-odstotno pod-
poro volilcev že v prvem krogu 
izbran Ciril Podržaj, ki je bil na 

čelu Občine Ig prvih 8 let njenega 
delovanja. 

Nova Občina Ig je formalno 
začela delovati 1. januarja 1995. 

Maja Zupančič

Ciril Podržaj, župan Občine Ig med 
letoma 1994 in 2002

Nagradno vprašanje – koncert Tanje Žagar 
Na nagradno vprašanje so pravilno odgovorili: Marina Štrumbelj, 
Ivanka Peruzzi, Miran Novak, Vesna Novak, Jan Novak, Tanja 
Virant, Marija Veronika Hvala, Slavka Zorko, Vera Kumše in Milena 
Fijavž, in si prislužili brezplačne vstopnice za ogled koncerta Tanje 
Žagar, ki je bil 1. februarja na Igu. To je bil Tanjin peti koncert po 
vrsti na Igu. 

Nagradna igra – razstava Emona: Mesto v imperiju
Na razstavo Emona: Mesto v imperiju je pravilno odgovorila le 
Dominika Lunder iz Vrbljena in prejela družinsko vstopnico za 
ogled razstave. 
Pravilni odgovor na zastavljeno vprašanje v decembrski številki 
se je glasil: Na razstavi Emona: mesto v imperiju so na ogled trije 
rimski nagrobniki z ižanskega. 

Uredništvo Mostiščarja



Franc Virant je kmetovalec z Iga. Rojen je leta 
1935 na Zabrvi št. 57. Star je 79 let.
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Apnenice med Igom in Zapotokom
V prejšnjih številkah Mostiščarja smo začeli z opisom razvoja 

apneničarstva, ene najpomembnejših dodatnih dejavnosti prete-
žno kmečkega prebivalstva na južnem robu Ljubljanskega barja. 
Zbrani podatki, ki smo jih že objavili, zgovorno pričajo, da so 
podobno kot Barjani od Podpeči do Borovnice tudi Ižanci z južnega 
roba barja iskali dodaten zaslužek prav v apneničarstvu in da so 
bili s Podpečani tesno povezani. Tokrat bomo spoznali, da je bilo 
žganje apnenca v apno dopolnilno opravilo tudi tistih prebivalcev, 
ki živijo v vaseh vzhodnega dela ižanske občine. 

Po obsegu, kakovosti in razvitosti te apneničarske dejavnosti seveda 
ne moremo primerjati s tisto na južnem robu barja, imela pa je velik 
pomen za lokalno prebivalstvo. Žganje apna je bilo za hribovsko pre-
bivalstvo dostopno delo in razmeroma dober dodani zaslužek, saj je bil 
karbonatni kamen zelo razširjen in blizu, les za kurjavo in izdelavo lese-
nega oboda ali koša apnenice pa tudi. Zato tokratni članek posvečamo 
razvoju apneničarstva med Igom in Zapotokom. 

V lanskih Mostiščarjih smo že opisali apneničarsko dejavnost ter 
KPD-jevo apnenico v Stajah, Lukmanovo apnenico v Kotu ter poljsko 
apnenico na Zidani Gorici, v tokratni številki pa nadaljujemo opis apne-
ničarske dejavnosti med Igom, Dobravico, Škriljem, Golim, Rogatcem 

nad Želimljem, Visokim in Zapotokom na vzhodni ter Kureščkom (826 
m), Golcem (767 m) in Vrhkom (657 m) na zahodni strani. Sledovi apne-
nic ter ustni viri kažejo na to, da so se prebivalci naštetih krajev ukvarjali 
z apneničarstvom že v srednjem veku in vse do obnove porušenih in 
zažganih domov v drugi svetovni vojni, ki se je zavlekla v šestdeseta 
leta preteklega stoletja. Apneničarji s tega območja so v glavnem že 
preminuli, podatke za ta prispevek pa so prispevali: Franc Virant z Iga, 
Anton Golob in Franc Glinšek iz Škrilj, Janez Purkart iz Cente ter Bogomir 
in Miro Purkart iz Purkač, za kar se jim lepo zahvaljujem.

V geološkem pogledu je ta del ižanske občine zanimiv zato, ker leži 
vzhodno od iške prečnoalpske prelomnice s smerjo sever-jug, sestavljen 
pa je iz lapornato-peščeno-dolomitnih spodnje- in srednje- in zgornje-
triasnih kamenin, teren zahodno od prelomnice pa iz jurskih apnen-
čevih kamenin. Iški prelom je bil zelo rušilen in ga zlahka sledimo na 
površini od Golega, mimo Škrilja do odcepa ceste z Iga na Kurešček, kjer 
izgine pod kvartarne barjanske usedline. Ker leži obravnavano območje 
na manj kakovostnih kameninah (dolomit), so tu zlagali svoje apnenice 
na terenih zahodno od omenjene prelomnice in uporabljali za žganje 
jurski apnenec. Na ižanskem ozemlju med Igom in Zapotokom so odkriti 
sledovi apnenic pod Vrhkom (657 m), med Zalužo in Jurčdolom ter na 
robu zapotoških senožeti. 

Apnenice pod Vrhkom – Virantova apnenica

Kmetovalec Franc Virant z Iga 
je večino podatkov o apnenicah 
in apneničarstvu pod Vrhkom 
zbral na osnovi ustnega izročila 
od dedka (rojen 1885) in očeta. 
Ima vsekakor dovolj verodostoj-
ne dokaze o apneničarski dejav-
nosti pod Vrhkom, ki se južno od 
Iga dviga 657 metrov visoko. Pod 
Vrhkom je področje Prevratje, 
kjer so razvite zelo številne majh-
ne in velike ter plitve in globoke 
vrtače ali dolinke, kot jim pravijo 
domačini, ki so najbolj ugodne 
za postavljanje gozdnih apnenic, 
saj je tu dovolj kamna za žganje 
ter lesa za kurjavo in pletenje 
lesenih obodov. Pod Vrhkom so 

po Virantovem vedenju 
ostanki dveh gozdnih 
apnenic, verjetno pa jih 
je bilo na tem območju še 
precej več. Od Virantove 
gozdne apnenice so 
jasno ohranjeni ostanki 
apneničarske dejavnosti 
v obliki več kot en meter 
visokega kolobarja iz 
sežgane ilovice z zuna-
njim premerom okrog 10 
metrov. Nedaleč od apne-
nice je v ilovnati podlagi 
ohranjena en meter glo-
boka jama, ki je že precej 
zasuta, saj je imela glo-
bino več kot 1,5 m, kjer 
so dodatno kopali ilovico 
za Virantovo apnenico in 
njen ilovnati plašč. Druga 

gozdna apnenica je bila manjša 
od Virantove. 

Na Vrhku je v prejšnjih stoletjih 
rastel lep bukov gozd, nato ga je 
zaradi spremenjene klime prera-
sla hoja, ki pa dandanes ni več 
tako gosta in lepa kot pred nekaj 
desetletji. Apnenico so kurili z 
bukovimi in gabrovimi drvmi. V 
krogu 70 metrov okoli apneni-
ce ni danes nobenega kamna. 
Najbrž so ga takrat vsega pobrali 
za žganje apna. Kamna je več 
takoj izven omenjenega kroga. 
Gre za plastnat srednje siv do 
temnosiv apnenec jurske sta-
rosti. Po ilovnatem kolobarju in 
po ustnem izročilu sodeč, je šlo 

pod Vrhkom za srednje velike in 
velike gozdne apnenice z zmo-
gljivostjo 50 do 100 ton žganega 

apna, od katerih so pod Vrhkom 
ohranjeni ostanki le dveh, starih 
več kot 300 let.

Ostanki Virantove gozdne apnenice pod Vrhkom. Dobro je viden kolobar iz 
prežgane ilovice, precej zasuta jama od kurišča in nekaj skal karbonatnega 
kamna, ki so ga žgali v apno.
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Glinškova kamnita kopa blizu Jurčdola pri Škrilju
O ponesrečeni Glinškovi kopi iz 

apnenca, ki jo je postavila skupina 
šestih Škriljčanov, sta pripovedo-
vala Anton Golob in Franc Glinšek.

Franc Glinšek se je rodil pred 79 
leti v Škrilju št. 12 (danes 4a) na 
domačiji Pri Jakobovih. Po pokli-
cu je trgovec. Delal je v Kmetijski 
zadrugi na Igu.

Anton (Tone) Golob se je rodil 
leta 1939 v Škrilju št. 30. Po poklicu 
je kmetovalec, star je 75 let.

Leta 1956 se je skupina šestih 
Škriljčanov odločila, da postavi 
kamnito kopo za žganje apnenca 
v apno. To so bili: Franc Glinšek 
(vodja skupine), Anton Golob, 
Franc Mehlin, Ludvig Kunilo, Franc 
Kunilo in in Franc Šteblaj. Ravno 
takrat je skupina 40 delavcev iz 
Dalmacije delala traso za cesto 
proti Mokrcu, ki je šla prek 
Jurčdola. Omenjeni Škriljčani so 
izbrali lokacijo za poskusno apne-
nico tik ob tej trasi med Zalužo in 
Jurčdolom. 

Od staršev in starih staršev smo 
zvedeli, da je bila že pred vojno, 
še v stari Jugoslaviji, v Jurčdolu 
postavljena precej velika gozdna 
apnenica, ki je dala okoli 50 ton 
žganega apna. Domačini smo še 
po drugi svetovni vojni pobirali na 
razkopani apnenici belo mastno 
apno. Slišali smo tudi, da so kme-
tje zlagali manjše apnenice na 
Ižanski gmajni nad Igom.

Nameravali smo zložiti kamnito 
kopo za žganje v apno, ki smo 
ga potrebovali za obnovo naših 
domačij in različnih kmetijskih 
objektov. Izbrali smo manjšo 
dolinko ob trasi na že omenje-
ni lokaciji. V bližnji hosti je bil 

okrog izbrane dolinke potreben 
les za pripravo frate; še največ 
gabrja, bukovine in debelega 
leševja. Frato smo pripravljali 
ročno s sekirami, krampi in žago 
'amerikanko'. Ker so Dalmatinci 
naredili traso z miniranjem in raz-
streljevanjem, je bilo za zlaganje 
kope primernega kamna ob robo-
vih trase veliko več, kot smo ga 
potrebovali. K apnenici smo ga 
znosili ročno na lesenih nosilih 
(tragah) s štirimi ročaji. Manjše 
kose kamna sta nosila dva, večje 
pa štirje. 

In kako smo zlagali apneni-
co? V izbrani manjši dolinki ob 
trasi smo izkopali v ilovici dva 
metra globoko jamo premera 2 
m. Izkopano jamo smo obložili s 
kamni in tako naredili temelje za 
bodočo kamnito kopo. Nato smo 
s primerno obdelanim kamnom 
zložili okoli 75 cm visok kamniti 
svod ali obok. S tem smo pod 
obokom dobili prazen prostor, 
ki nam je služil kot kurišče. Na 
oboku smo nato zlagali kamen 
do višine 2,5 m. Ko smo zložili 
kamnito kopo, smo jo z butaro iz 
suhega dračja podkurili in kopa je 
zagorela. Kurjenje kamnite kope 
je bilo dolgotrajno in utrudljivo. 
Pri kurjenju smo se menjavali. Bilo 
nas je šest in naredili smo tri ekipe 
po dva. Eni so kurili ponoči, drugi 
pa podnevi. Bil je že november in 
pritisnil je hud mraz. Suho vreme 
se je kaj kmalu sprevrglo v več-
tedensko deževje. Frata se je že 
dodobra namočila. Ogenj je slabo 
gorel in ohranjali smo ga z veliko 
težavo, apnenec se je počasi žgal. 
Prepočasi. Kurili smo že več kot 

deset dni. Potem je nehalo goreti. 
Imeli smo vsega dovolj. Morali 
smo odnehati, resnica je bila na 
dlani – naša poskusna kopa se 
nam je ponesrečila. Uničilo jo je 
dolgotrajno slabo vreme z dež-
jem. Tolažilo nas je to, da smo 
bili tik pred tem, da dobimo belo 
žgano apno. Ko smo si namreč 

pozneje ogledali podrto kopo in 
brskali po njenih ostankih, smo 
med apnenčevimi kosi našli tudi 
posamezne kose lahkega zelo 
svetlega žganega apna. Konec 
zgodbe je bil, da smo šli žgano 
apno, ki smo ga potrebovali pri 
gradbenih delih in obnovi, iskat k 
Lukmanu v Podpeč.

Franc Glinšek iz Škrilj, vodja skupine za žganje poskusne kamnite kope pri 
Jurčdolu ob trasi gozdne poti Škrilje−Luže 

Kmetovalec Anton Golob iz Škrilj

Zapotoške senožetske apnenice
Zapotoške apnenice so bile 

zložene na zgornjem robu zapo-
toških senožeti za zapotoškimi 
'štalami'. Stale so na Kureškem 
talu, ki je bil v lasti cerkve na 
Kureščku. Narejene so bile po 
vojni za obnovo porušenega 
Zapotoka. 

Bogomir in Miro Purkart iz 
Purkač sta povedala, da je pred 
drugo svetovno volno in po njej 
Kmetijska zadruga Ig postavila 
za zapotoškim 'štalami' na robu 
zapotoških senožeti ne prav 
veliko senožetsko apnenico tipa 
'koš' za gradnjo zadružnih štal. 
Izkopane plitve jame v ilovnatih 
tleh okrog apnenice kažejo, da 

jim je pri postavljanju apneni-
ce zmanjkalo ilovice, zato so jo 
kopali še v bližini apnenice. Po 
vojni se je v podrti apnenici še 
dobilo apno. Od podrte apne-
nice je ostal le še ilovnat kolo-
bar, ves poraščen s smrekami, 
v njem pa so po vojni izkopali 
še nekaj preostalega apna. Kurili 
so s frato. Protja (bukev, gaber 
in leska) in drobnega drevja je 
bilo v njeni bližini več, kot so ga 
potrebovali. Kamen za zlaganje 
apnenice in žganje so pobirali 
na robu gozda, kjer so se začele 
skale. Postavljena je bila namreč 
na stiku senožeti in gozda. 

Zaključek
Če na kratko povzamemo, 

lahko rečemo, da so se nekoč 
tudi občani vzhodnega dela 
ižanske občine ukvarjali z 
apneničarstvom predvsem zaradi 
dodatnega zaslužka in lastnih 
potreb, saj so del apna porabili 
za zidanje, beljenje in razkuževa-
nje bivalnih in kmetijskih objek-
tov. Na osnovi ohranjenih sledov 
ter ustnih in pisanih virov lahko 
domnevamo in sklepamo, da je 
bilo apneničarstvo v vzhodnem 
delu Ižanskega bolj razvito, kot 
nam to kažejo dosedanji podatki 
in viri. Živo apno so kmetje gasili 
sami doma v apnenih jamah ali 
apnicah. Vodo je bilo treba doda-
jati enakomerno in previdno, ker 

se je v apnici pri temperaturi do 
100 oC sproščala velika količina 
toplote. Gašeno apno je moralo 
pred uporabo določen čas odle-
žati, zato so imeli kmetje doma 
običajno po dve apnici, eno 
za skranjevanje živega apna in 
drugo za gašenje. V šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja je začelo 
tradicionalno kmečko apneničar-
stvo povsod po Sloveniji zamirati. 
Na trgu je prevladalo industrijsko 
dehidrirano gašeno apno, ki je 
preprosto za pakiranje, prevoz in 
uporabo, poleg tega pa je tudi 
precej cenejše.

Stevo Dozet, 
doktor geoloških znanosti



Vabimo Vas na 3 vrtnarske dogodke na Igu:

Delavnico VZGOJA EKO SADIK
14. 2. 2015, od 9h do 12.30

Na delavnici se boste naučili, kako preprosto vzgojiti svoje 
sadike paradižnika, paprike, zelene. Prikazali bomo, kako jih 
pikiramo, utrdimo in kdaj posadimo na prosto. Z Vrtnimi 
kartami® bomo spoznavali prve setve. Domov boste odšli 

s posejano košarico.
Tečaj vodi: Jelka Čop, univ. dipl. inž. agronomije

Cena delavnice na osebo: 20 €

Delavnico EKO SADILNI NAČRT
21. 2. 2015, od 9h do 12.30

Kako uporabimo načela eko pridelave, kolobarjenja, dobrih 
sosedov, sadilno zaporedje čez leto, naknadne setve ipd. Na 
delavnici boste ustvarjali z Vrtnimi kartami,® ki si jih lahko 
tudi kupite. Domov boste nesli svoj sadilni načrt, ki ga bomo 
skupaj pregledali. Prinesite mere svojega vrta ter seznam 

hrane, ki jo želite pridelati.
Tečaj vodi: Jelka Čop, univ. dipl. inž. agronomije

Cena delavnice na osebo: 20 €

Predavanje  
ZIMSKA PRIPRAVA VRTA NA POMLAD

28. 2. 2015, od 18h do 19.30
O zimski oskrbi zemlje in pomembnosti razkuževanja z 
neemovimi pripravki. Oskrba rastlin kot preventiva in 
kurativa ob neugodnih vremenskih pojavih (toča, žled, preveč 
vlage) z organskimi foliarnimi gnojili Neem in KELP. Praktični 
primeri obdelave zelenjavnih vrtov, sadnih nasadov in 
orehov. Prejeli boste detajlna navodila za vzgojo paradižnika 
(in vseh razhudnikov), krompirja, grozdja, tudi nasvete o 
potrebni količini gnojila. Kot darilo bomo ob nakupu vsaki 
stranki podarili tester kreme za roke (za odlično nego kože 

po končanem delu na vrtu) in škropilko 1 l.
Predavanje vodi: Maja Križan v sodelovanju z

Mojco Kastelic , univ. dipl. inž. agr., in Dragico Umek
Vstopnina: 7 €

Lokacija delavnic in predavanja:  
Center Ig, Banija 4, Ig 
Obvezne so predprijave na mule.natasa@gmail.com
ali 051/314-515, da pripravimo gradivo.
Več na www.pridelaj.si 

t u r i z e m
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TD Kurešček na mednarodnem sejmu Alpe Adria
Mednarodni sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas je potekal od 

28. do 31. januarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so 
bili vsi pomembni protagonisti v turizmu, od Javne agencije Spirit 
Slovenija, turističnih agencij, Turistične zveze Slovenije, Planinske 
zveze Slovenije, Turizma Ljubljana, Združenja turističnih vodnikov 
Slovenije do podjetij in institucij, ki se ukvarjajo s turizmom, ter 
lokalnih društev, ki poskrbimo za to, da je na sejmu živo, pestro, 
zeleno, okusno in zabavno. 

Predstavile so se tudi tuje desti-
nacije od daljne Indije do turistič-
nih ponudnikov iz Avstrije, Italije, 
Madžarske, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Vojvodine, Nepala, 
Grčije in Tunizije. Sejem je zelo 
dobro obiskan, saj ga obiskovalci 
izkoristijo za načrtovanje izletov in 
počitnic skozi vse leto. Dogajanje 
na turističnem sejmu je bilo tudi 
letos pisano, veselo in polno kuli-
naričnih doživetij kot na pravem 
popotovanju. 

TD Kurešček smo predstavi-
li možnosti za izlete in aktivno-
sti na območju Kureščka in širše. 
Predstavili smo celotno Občino Ig, 
saj smo obiskovalcem našega pro-
stora ponudili informacije in vse 
gradivo, ki ga ima Občina na raz-
polago, ter obeležili 20. obletnico 
delovanja, ki jo letos praznujemo. 
Tako smo obiskovalcem predstavili 
vsa naselja naše občine, ne samo 
Kurešček. Na stojnici smo gostili 
turistično agencijo Iškaadventure, 

ki deluje v naši občini in ponuja 
doživetveni turizem (treking, kole-
sarjenje, plezanje, obisk gora, vesla-
nje, potapljanje, obiskovanje pod-
zemlja, avanture s helikopterjem).

Odmeven uspeh je dosegel pano 
TD Kurešček, na katerem so pred-
stavljene prireditve društva, in tako  
poželi veliko zanimanje za Festival 
Kurešček, Jurjevanje na Kureščku, 
pohod V objemu Kureščka, 
Pohod treh cerkva, kolesarjenje 
na Kureščku in ostale dejavnosti 
društva. Kot posebnost smo letos 
predstavili med s Kureščka, ki so 
ga lahko obiskovalci okušali. Poleg 
ekološko pridelanega medu iz naših 
gozdov so imeli priložnost okušati 
tudi specialitete, kot je med s cime-
tom ali med s kurkumo. Obiskovalci 
so lahko okušali tudi medenjake, 
zeliščni čaj in divjačinsko sala-
mo – vse domače in s Kureščka! 
Obiskovalce je razveseljevala tudi 
maskota društva, naš poskočni in 
dobrodušni Medo. Na letošnji pred-

stavitvi je bila ekipa TD Kurešček 
še najbolj številčna do zdaj.  Po 
oceni nekaterih je bila naša stojnica 
najboljša med stojnicami turističnih 
društev.

V želji, da se predstavijo lokal-
ni gostinci, smo jih kot vsako leto 
povabili k sodelovanju. Vsak se je 
po svojih močeh predstavil z letaki 
ali drugimi tiskovinami, okrepče-
valnica Jager pa je posebej za to 
priložnost izdala letak ter pripravila 
celoletno ponudbo, s katero vabijo 
obiskovalce in svoje goste na Dneve 
slovenske tradicionalne kuhinje.

Opazili smo, da so obiskoval-
ci dobro informirani o dogajanju 
na Kureščku ter aktivnostih TD 
Kurešček. K temu je pripomo-

gla spletna stran društva, ki smo 
jo postavili lansko leto, ter redno 
obveščanje prek e-baze, Facebook 
profila in informacijskih portalov 
(napovednik.com, rekreacija.si, 
Mojaobcina.si, turisticna-zveza.si). 
Obiskovalci se najbolj zanimajo za 
prenočišča, gostinsko ponudbo ter 
za skupinske izlete na Kureščku.

Še posebej smo zadovoljni, da 
smo pridobili informacije o potre-
bah in željah obiskovalcev, pobude 
za sodelovanje z drugimi turistični-
mi društvi ter pobude posameznih 
obiskovalcev za možnosti razvoja 
turizma in turistične ponudbe na 
našem območju.

Zuhra Jovanovič

Številčna ekipa na stojnici TD Kurešček je bila ves čas dobre volje in nasmejana.

D O B R O  J E  V E D E T I
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Bodi viden, bodi previden
DU Ig je 9. 12. 2014 v sodelovanju s Svetom za preventivo, vzgojo 

in varnost v prometu ter Policijsko postajo Ljubljana-Vič pripravilo 
predavanje z delovnim naslovom Bodi (pre)viden. Predavanje je 
bilo namenjeno predvsem starostnikom v prometu.

Na predavanju smo obno-
vili bolj ali manj znane stvari. 
Psihofizične lastnosti človeka se 
z leti spremenijo ne glede na to, 
ali se tega zavedamo ali ne oz. 
ali si to priznamo ali ne. Na pri-
mer: slabše slišimo, slabše vidimo, 
imamo težave v oceni, kako daleč 
je prihajajoče vozilo in kako hitro 
se nam bliža, slabše si zapomni-
mo, hitro pozabimo, težje smo 
za dlje časa zbrani, smo okorni, 
počasni. 

Te spremembe pri starostni-
kih vplivajo na reakcijski čas. 
Reakcijski čas merimo v desetin-
kah sekunde. Kaj se zgodi z avtom 
v desetinki sekunde? Avto, ki vozi 
50 km/h, v desetinki sekunde 
prevozi nekaj manj kot 1,4 m, v 
sekundi pa 14 m. 

Naš reakcijski čas dodatno 
podaljšujejo stranski učinki različ-
nih bolezni, zdravil, vpliv alkohola, 

uporaba mobilnega telefona ali 
družinski prepiri med vožnjo.

Za večjo varnost poskrbimo 
tako, da nas bodo drugi pravoča-
sno opazili in da bomo mi opazili 
druge. Posebej ranljivi smo kot 
pešci, zato se gibajmo po povr-
šinah, ki so namenjene pešcem. 
Če želimo prečkati cesto, se usta-
vimo in se prepričamo, da nihče 
ne drvi proti nam – kolesar se 
nam namreč približa komaj slišno, 
po cestah začenjajo voziti tudi 
avtomobili na električni pogon, ki 
povzročajo manj hrupa, in takšen 
avto lahko zaslišimo prepozno.

Če smo vozniki, najprej poskrbi-
mo, da bodo signalne naprave na 
našem vozilu brezhibno delovale 
in da bodo signalne in steklene 
površine čiste. Vsi potniki v vozilu 
morajo biti pripeti z varnostnim 
pasom. Po cestah, v predorih 
in križiščih je vedno več kamer. 

Te posnamejo neverjetne stvari 
oz. početja ljudi med vožnjo, in 
tako so posnele verižno trčenje 
v nekem križišču. V vozilu, ki je v 
križišče zapeljalo pravilno, so bili 
štirje potniki. Trije so bili pripe-
ti z varnostnim pasom in eden 
ne. Prišlo je do verižnega trčenja. 
Kamere so posnele, kako so sunki 
zaletavajočih vozil premetavali 
nepripetega potnika, ki je s svojim 
telesom udarjal po svojih sopo-
tnikih. Trije potniki so zaradi tako 
pridobljenih poškodb umrli, eden 
je bil težko poškodovan. Analiza 
posnetkov in poškodb vozila je 
pokazala, da bi vsi štirje preživeli, 
če bi bil tudi četrti potnik pripet. 

In še nekaj o varnostnih paso-
vih. Otroci sodijo v otroške sede-
že in morajo biti pripeti. Nekateri 
otroci tega ne marajo in obstajajo 
prijazni dedki, ki svoje vnučke v 
tem podpirajo oz. jih ne pripenja-
jo. Navajajo razloge, češ da včasih 
varnostnih pasov nismo imeli, pa 
so otroci vseeno zrasli. Takšnim 
modrim dedkom se ne sme zau-
pati otrok. 

Za varno vožnjo so potrebne 
kakovostne pnevmatike. Sodobne 
so odporne proti izrabi, toda z leti 
izgubljajo oprijem s cestiščem. 
Zato je treba pnevmatike menjati 
vsake tri do štiri leta, ne glede na 
število prevoženih kilometrov in 
še ohranjen profil, kajti navajeni 
smo jih bili uporabljati, dokler se 
niso izrabile. 

Uporaba mobilnega telefona 
med vožnjo ne pride v poštev. 
Voznik, ki telefonira in po tele-
fonu rešuje problem, z glavo ni 
na cesti, ampak je na mestu pro-
blema ki ga rešuje. V avtomobi-
lu ni mesto za družinski prepir. 
Nekatere gospe rade izrabijo 
možnost, da moškemu, ki se nima 
kam umakniti, povejo, kar mu gre. 
Spoštovane gospe, zavedajte se, 
da vaš moški, ki mu dvignete pri-
tisk, ni in ne more biti zbran. Imata 
veliko možnost, da se ta vožnja 
konča drugače, kot sta mislila, ko 
sta krenila na pot. 

Štefan Bunič, 
predsednik DU Ig

K M E T I J S T V O

Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2014
Za leto 2014 je pri povrnitvi tro-

šarine za goriva, ki se uporabljajo 
za pogon kmetijske in gozdarske 
mehanizacije največja spremem-
ba povrnitev trošarine za večjo 
količino energentov za površine 
gozdov, ki so bili poškodovane v 
lanskoletnem žledu med 30. janu-
arjem in 10. februarjem. Z ustano-
vitvijo Finančne uprave Republike 
Slovenije pa se je poenostavil tudi 
način vlaganja zahtevkov, saj jih 
je mogoče vložiti tudi v katerikoli 
finančni pisarni.

Povrnitev sicer poteka pod ena-
kimi izhodiščnimi kot za pretekla 
leta. Vrača se 70 odstotkov zneska 
povprečne trošarine za dizel gori-
vo za leto 2014. Fizične osebe zah-
tevek vlagajo enkrat letno, torej 
do 31. marca 2015 za preteklo 
leto. Upravičenci do vračila dela 
trošarine za leto 2014 so upo-
rabniki, ki imajo na dan 30. junij 
2014 v RS v uporabi toliko gozda 
in kmetijskih zemljišč po posame-
znih vrstah dejanske rabe (GERK), 
da je skupna normativna poraba 

vsaj 540 litrov oz. vsaj 150 litrov za 
gozd. Če je lastnikov gozda več, 
izpolnijo vlagatelju pooblastilo, ki 
je del zahtevka. Skladno s pravil-
nikom podatke o zemljiščih (kot 
dokazila) pridobi organ finančne 
uprave po uradni dolžnosti in jih 
vlagatelj ne prilaga. 

Za v žledolomu poškodovane 
gozdove je za leto 2014 omogo-
čena večja normativna poraba, in 
sicer 140 litrov na hektar gozda, 
če je poškodovanost nad 17 % do 
vključno 40 %, 270 litrov na hek-
tar gozda, če je poškodovanost 
nad 40 % do vključno 60 %, in 
380 litrov na hektar gozda, če je 
poškodovanost gozda nad 60 %.

Zahtevek za vračilo trošarine 
je treba vložiti na predpisanem 
obrazcu do 31. marca 2015. Če 
zahtevek vlagamo brez zahtevka 
za poškodovane gozdove, 
uporabimo običajen obrazec 
TRO-A, če pa vlagamo zahtevek 
tudi za poškodovane gozdove, pa 
obrazec TRO-AŽ. Obrazci so na 
voljo na spletnih straneh finanč-

ne uprave, v strojnih krožkih, na 
enotah javne službe kmetijskega 
svetovanja (Gasilska ulica 10, Ig). 

Zahtevek se vloži na osnovi 
originalnih računov za kupljeno 
gorivo na bencinskih servisih ali 
pa računov za strojne storitve, na 
katerih je navedena količina pora-
bljenega goriva in izjava izvajalca 
storitve, da za navedeno gorivo 
ne bo sam uveljavljal povrnitve 
trošarine. Računov se zahtevku ne 
prilaga, na vlogo se vpiše le števi-
lo računov, ki so osnova za povr-
nitev. Upravičenec mora račune 
hraniti 10 let, pristojnemu organu 
pa jih predloži le na njegovo zah-
tevo. Če je na kmetiji več solastni-
kov gozda, izpolnijo pooblastilo 
enemu vlagatelju (del obrazca). 

V obrazec vpišemo površino 
zemljišč, dokazil o zemljiščih pa 
ne prilagamo, saj jih pridobi pri-
stojni organ sam. Natančno je 
treba vpisati površine na dan 30. 
junij 2014, saj v primeru neskladja 
z uradnimi evidencami finančni 
organ lahko zahteva dopolnitev 

ali popravek zahtevka. Če nimate 
natančnega podatka o površinah, 
to rubriko pustite prazno, saj jo bo 
izpolnil pristojni organ iz podat-
kov uradne evidence. 

Podatek, ali ste kot upraviče-
nec upravičeni do povračila za v 
žledu poškodovan gozd (poško-
dovanost nad 17 %), lahko prido-
bite na svoji občini (Ig, Škofljica 
ali MO Ljubljana). Če podatka ne 
boste pridobili in ste imeli v žledu 
poškodovan gozd, priporočam, 
da zahtevek vložite na obrazcu 
TRO-AŽ, vpišete dejansko pora-
bljeno gorivo v letu 2014, rubri-
ke za poškodovane površine pa 
pustite neizpolnjene. Upravičene 
površine bodo vpisali na finanč-
nem uradu.

Vlagatelji lahko pravilno izpol-
njene obrazce pošiljate sami na 
naslov: Finančni urad Ljubljana, 
Oddelek za trošarine, Davčna 
ulica 1,1001 Ljubljana.

Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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I Ž A N S K A  P A Ž A R N A

Čebelarsko društvo Ig
vabi svoje člane in preostale občane na  

brezplačni prikaz obrezovanja in  
oskrbe sadnega drevja. 

Prikaz bo vodil sadjarski strokovnjak Roman Mavec.

Prikaz bo v četrtek, 5. marca 2015, ob 16.00 uri  
v sadovnjaku Štefana Buniča, Brest 35a,  

GSM: 031/539-863 ob vsakršnem vremenu.
Prosimo udeležence, da se oblečejo vremenu primerno.

Rok Janez Šteblaj, 
predsednik ČD Ig

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Izpostava Ig

Vabljeni na predavanje, ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2015, 
ob 9.00 uri v Vrbljenah (gasilski dom pri hipodromu Vrbljene)

Predavatelja:
Anton ZAVODNIK (KGZS − Zavod Ljubljana) in 

dr. Andrej SIMONČIČ, Janez SUŠIN (Kmetijski inštitut Slovenije)

Predstavili bomo novosti v izvajanju EIV 2105 in ukrep KOKOP, PRP 
2014−2020 ter priprave na kampanjo vnosa subvencijskih vlog EIV 2015.
Na predavanju boste seznanjeni tudi z aktualnimi novostmi glede 
pravil kmetovanja na VVO Ljubljansko barje ter z novostmi glede 
izplačil nadomestil za kmetovanje na najožjih vodovarstvenih 
območjih (VVO I) in opazovanja na območju vodarne Brest.

Vabljeni!

Strokovni izlet gasilskih veteranov v Kočevje
Vodstvo GZ Ig daje vedno večjo pozornost na svoje starejše člane 

in veterane, ki tekmujejo ali opravljajo druga pomembna dela po 
društvih. Za njihovo dolgoletno minulo delo jih vsako leto nagradi 
tako, da si ogledajo različna gasilska društva, njihovo delovanje in 
opremo. Celotno organizacijo in vodenje izleta sta prevzela Roman 
Grm in Jože Krašovec.

V soboto, 29. 11. 2014, smo 
se ob 7.00 uri odpeljali s polno 
zasedenim avtobusom z Iga proti 
Kočevju. Med potjo sem vse pri-
sotne seznanil s kratko zgodo-
vino gasilstva na Slovenskem, 
še posebej o Ignaciju Merharju, 
zavednem Slovencu, ki se je uprl 
nemškemu poveljevanju in je 
izdal vadnico s slovenskimi pove-
lji. V Prigorici pri Dolenji vasi smo 
se peljali mimo njegove rojstne 
hiše, na kateri je spominska plo-
šča. Ker imam bogato zgodovino 
o kočevskih Nemcih, sem povedal 
na kratko tudi nekaj pomembnih 
dogodkov o njih, saj so živeli na 
tem območju več kot 600 let.

Po programu je bilo predvide-
no, da se ustavimo v Kočevski 
Reki in si ogledamo novo cerkev 
sv. Janeza Krstnika. Tu nas je lepo 
sprejel župnik Jože Milčinovič. 
Tudi on je zelo natančno povedal 
zgodovino kočevskih Nemcev in 
zgodovino nove cerkve, ki je bila 
zgrajena in posvečena leta 1999. 
Gospodu župniku sem se lepo 
zahvalil za sprejem in mu izročil 
darilo GZ Ig ter darilo Občine Ig.

Čas nas je priganjal in že smo 
se peljali proti vojaškemu kom-
pleksu Škrilj, kakor je bilo že vna-
prej dogovorjeno. Pri zapornici 
nas je čakal podčastnik Slovenske 
vojske, ki sem mu izročil vso 

potrebno dokumentacijo za 
vstop v to zaprto območje. Na 
omenjenem območju je vadbeni 
center Slovenske vojske in naj-
bolj moderno strelišče v Sloveniji 
pa tudi med najboljšimi v Evropi. 
Povabili so nas še v druge učne 
prostore, kjer smo bili postreženi 
s čajem. Sledila je videopredsta-
vitev delovanja Slovenske vojske 
doma in v tujini. Ob koncu obi-
ska sem se v imenu vseh gasilcev 
zahvalil za sprejem.

V programu smo imeli še zelo 
zanimiv obisk Prostovoljnega dru-
štva Kočevje. Sprejeli so nas častni 
predsednik PGD Kočevje Milan 
Simčič in drugi člani. Povabili so 
nas v sejno sobo ter nas seznanili 
z njihovim območjem delovanja. 
Izredno so ponosni, ker so leta 
2011 odlično speljali mladin-
sko gasilsko olimpijado. Za tako 
ogromen projekt so prejeli veli-
ko pohval in priznanj. Po ogledu 

orodja in opreme smo se še skupaj 
fotografirali pred olimpijsko pla-
menico. Častni predsednik Milan 
Simčič je prisedel v naš avtobus 
in nam pokazal celotno olimpij-
sko prizorišče ter vse zanimivosti 
Kočevja. Po končanem ogledu 
smo se zapeljali do gostinskega 
lokala Penzion Tušek Jezero, ki je 
tik ob Rudniškem jezeru. Tukaj 
smo si privezali dušo in telo. Ob 
15.30 smo se poslovili od prijaznih 
kočevskih gasilcev in se srečno 
vrnili domov.

Zahvaliti se moram vodstvu GZ 
Ig, da so nam starejšim članom 
omogočili tako lepo strokovno 
ekskurzijo, Občini Ig za podarje-
na turistično propagandna darila 
ter šoferju Ivanu Grmu, ki nas je 
varno pripeljal domov.

Jože Krašovec,
podpredsednik Komisije  

za veterane pri GZ Ig
Foto: Jožef Mrkun in Milan Simčič 

Oltar v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Kočevski Reki Pred olimpijsko plamenico v Kočevju



p l a n i n s k i  k o t i č e k

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  •  f e b r u a r  2 0 1 5

2 8

5. Stojkov nočni pohod
Pohodi v naravo so dobra rekreacija in sprostitev za telo, obe-

nem pa prava dogodivščina. Želja po pristnejšem stiku z naravo ni 
prisotna samo podnevi. Okrog 200 pohodnikov, ki so se 10. janu-
arja 2015 udeležili 5. Stojkovega nočnega pohoda, je izkoristilo 
mesečno noč za odkrivanje gozdov, travnikov in planinskih poti. 
Morda pa je mnoge na pot privedla tudi želja po spoznavanju nekaj 
novega, posebnega, pustolovskega. Kakorkoli, življenje je polno 
dogodivščin in pustolovščin, za katere ni nikoli prepozno in jih velja 
v polni meri izkoristiti. 

Narava kot navdih za 
Finžgarjevo ustvarjanje

Kot vsako leto se je tudi letos 
pohod začel v Želimljah, v kraju, 
kjer je književnik in župnik Fran 
Saleški Finžgar napisal povest 
davnih dedov. Prav v Želimljah 
je pred približno 100 leti nastal 
znameniti zgodovinski roman 
Pod svobodnim soncem. Finžgar 
je tu preživel dober del svoje-
ga življenja. Poleg župnikovanja 
je bil zaslužen za izgradnjo prve 
osnovne šole v Želimljah in s 
tem začetka šolstva v današnji 
Občini Škofljica. Prijateljeval je z 
domačini, z okoliškimi duhovni-
ki, s turjaškimi grofi, z mnogimi 
slovenskimi ter tujimi umetniki 
in učenjaki. V mirnem okolju je 
lahko ustvarjal in po nekaterih 
pričevanjih ga je pri pisanju zgo-
dovinskega romana navdihovala 

prav okoliška narava. Na Finžgarja 
spominja doprsni kip, ki stoji na 
križišču pri cerkvi v Želimljah in 
spominski plošči na osnovni šoli 
in župnišču.

Premagane strmine in  
uresničen cilj 

Kot je Finžgarjev roman poln 
želje po svobodi in samostojnosti 
slovenskega naroda, ki se je ude-
janjila s slovanskim osvajanjem in 
zmago velike vojske, so tudi ude-
leženci pohoda komaj čakali na 
Stojkov znak za začetek pohoda. 
Želeli so premagati strmine, ure-
sničiti cilj in doseči zmago s svojo 
pohodniško kondicijo, s samim 
seboj. Počakali so še pohodni-
ke, ki so se jim pridružili iz smeri 
Zapotok–Želimlje. Skupaj so nato 
z lučkami na glavah in z luno na 
nebu razbili temno noč.

V RTC Zapotok sta pohodnike 
kot vsako leto tudi letos pričakala 
topla jota in čajček, druženje ob 
živi glasbi pa se je zavleklo pozno 
v noč. Cilja pa niso dosegli samo 
pohodniki, temveč tudi organi-
zator pohoda Društvo Zapotok, 
Sekcija za zdravo življenje. Vsi 
udeleženci pohoda so na startu 
prejeli jubilejne majice, saj oblju-
be, dane že na prvem pohodu, 
organizator ni mogel prelomiti. 
Slogan na majicah – SLEDI MI … 
so pohodniki vzeli dobesedno. Za 
nakup in tiskanje majic so svoja 
sredstva prispevali donatorji, za 
kar se jim prav lepo zahvaljujemo. 
Za varno pot je bilo tudi tokrat 

dobro poskrbljeno. Poleg vodni-
kov in prve medicinske pomoči so 
se pohodniki lahko na nevarnih in 
ozkih delih steze oprijeli jeklene 
vrvi, ki so jo člani društva napeljali 
in zavrtali v skale.

5. Stojkov nočni pohod in slo-
gan na majicah SLEDI MI… je med 
ljubitelji narave in pohodništva 
pustil sporočilo in povabilo, da 
se čez leto dni spet srečamo in si 
sledimo na 6. Stojkovem nočnem 
pohodu. 

Darja Mlakar,
Sekcija za zdravo življenje,

Društvo Zapotok

Deseti božični nočni pohod na Planinco (550 m)

Planinca je zelo priljubljena izle-
tniška točka za občane Brezovice 
in Iga. Ravno zato so člani Lovske 
družine Tomišelj leta 1986 zgradili 
lep lovski dom. Šport in rekreacija 
nista le za mestnega človeka, tem-
več za vse, ki se kljub obilici dela 

na kmetijah ali v drugih službah 
zavedajo pomena gibanja.

Vsi, ki imamo radi pohode v 
hribe in naravo, še posebej pa lju-
bitelji Planince, smo se že desetič 
zbrali na božični dan, 25. 12. 2014 
ob 17.00 na avtobusni postaji v 
Podkraju (pod cerkvijo sv. Janeza 
Krstnika). Na prvem pohodu leta 
2005 se nas je zbralo 18 pohodni-
kov, letos že čez 100.

Začeli smo hoditi po gozdni 
poti dobrih 10 minut, da smo pri-
šli na lepo gozdno makadamsko 
cesto, ki pelje na Planinco, Gornji 
Ig ali v Rakitno. Hoja je bila prije-
tna brez snega ali dežja in prijetno 
toplo je bilo za ta zimski čas. V 
koči nas je sprejel prijazen oskrb-
nik Anton Intihar z ženo Ivanko, 
pripravila sta nam odličen planin-
ski čaj. Hrano in druge dobrote, 
ki smo jih prinesli v nahrbtniku, 

smo si razdelili med seboj. Tudi 
steklenica s 'kačjo slino' je pridno 
potovala od mize do mize. Za ples 
in veselo razpoloženje je poskr-
bel domači ansambel Ponos, ki je 
igral in prepeval pozno v noč.

Še predno smo se odpravili 
proti domu, je začelo deževati in 
pihal je mrzel veter, ki je prinesel 
že prve snežinke. To nas ni nič 
motilo, saj smo imeli v nahrbtni-
ku tudi opremo za primer slabe-
ga vremena. Med potjo smo si 
tudi letos ogledali lepo izdelane 
jaslice v obcestni votlini, ki jih je 
tudi tokrat postavila predsednica 
SVS Podkraj Darja Perme. Hvala ti, 
Darja, saj tvoje jaslice polepšajo 
božični nočni pohod in so nam 
vsem v ponos.

Pred slovesom v dolini smo 
si drug drugemu zaželeli vesele 
božične praznike in srečno novo 

leto 2015 z mislijo, da se drugo 
leto ponovno vidimo na že enaj-
stem božičnem nočnem pohodu 
na Planinco, ki bo 25. 12. 2015 ob 
17. 00 s pričetkom pod cerkvijo sv. 
Janeza Krstnika v Podkraju.

Doživite prijeten večer v naši 
družbi in ga izkoristite za oddih, 
nabiranje novih moči ter odkri-
tja česa novega – novih znancev, 
prijateljev in Planince, ki leži 550 
m visoko v naročju Krima. Zdaj 
je pravi čas, da se včlanite v naše 
Planinsko društvo Krim.

Jože Krašovec,
vodja pohoda in

načelnik markacistov pri PD Krim
Foto: Jože Krašovec

Zbiranje pohodnikov pred startom v Želimljah Foto: Darko Grgič

Jaslice v obcestni votlini
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Vabimo vas na tradicionalni

13. MATIJEV  
NOČNI POHOD NA KRIM

v petek, 27. februarja 2015.
Start: med 17. in 18. uro  

s križišča Iška–Gornji Ig v Iški
Startnina 7 € (enolončnica, čaj, medalja).

Priporočamo pohodniško opremo, naglavno 
svetilko in palice. Pohod bo v vsakršnem 
vremenu.
Udeležba na lastno odgovornost.
Informacije: 041/507-373 (Roman)
Srečanje organizira SVS Iška.

Vabimo vas,
da se nam v torek, 10. 3. 2015, ob 19. uri

pridružite v gasilskem domu Vrbljene-
Strahomer (ob hipodromu) na vsakoletnem 

rednem zboru članov
Planinskega društva Krim.

Boštjan Gačnik
Predsednik Planinskega društva Krim

Š P O R T

Plezanje v Zapotoku
Mladi plezalci plezalne sekci-

je Društva Zapotok so že v pol-
nem zagonu s treningi na plezalni 
steni. Pod vodstvom inštrukto-
rice športnega plezanja Polone 

Dobrovoljc pridno trenirajo vsak 
petek v Zapotoku. Napredek je 
najbolj viden pri plezalcih, ki 
so se vključili v letošnjem letu. 
Konec novembra lanskega leta 

smo opravili tudi plezalni trening 
v Plezalnem centru Ljubljana. 
Treninga so se udeležili le otro-
ci nad 6 let. Prvič so plezali na 
visoki plezalni steni z varova-
njem z vrvjo. Posebna zahvala 
gre staršema Sonji in Bojanu (oba 
imata opravljen plezalni izpit), 
ki sta varovala plezalce na steni. 
Decembra smo se v Ljubljani ob 
1. obletnici Plezalnega centra 
Ljubljana s tremi mešanimi ekipa-
mi udeležili tekme v balvanskem 
plezanju. Ob množici mladih ple-
zalcev iz cele Slovenije je bila to 
lepa izkušnja za vse naše plezalce. 
Januarja smo organizirali odpr-
ti trening vseh plezalcev, kjer so 
pokazali staršem in sorodnikom, 
kako poteka trening, lahko so jih 

fotografirali, otroci pa so jih izzva-
li, da so tudi sami poskusili plezati 
po malih oprimkih. Ob vsem tem 
smo se vsi zabavali.

V marcu bomo organizirali 3. 
meddruštveno plezalno tekmo 
ZAPOTOK 2015 z udeležbo plezal-
nih klubov iz Slovenije. 

V tem času se je tudi organizi-
rala družba starejših rekreativnih 
plezalcev, ki se redno vsak teden 
dobivajo na plezalni steni. Za 
njih in druge ljubitelje športnega 
plezanja v Občini Ig bo v aprilu 
na naši steni tudi prava plezalna 
tekma (več podatkov v prihodnji 
številki Mostiščarja).

Vito Čehovin,
Plezalna sekcija,

Društvo Zapotok

Mladi plezalci iz Zapotoka

ŠD Športka in ŠD Sonček organizirata
POČITNIŠKI TEČAJ SMUČANJA  
NA BODENTALU
od 23. do 27. 2. 2015.

V času zimskih počitnic, od ponedeljka, 23. 2., do petka, 
27. 2. 2015, bomo v Bodentalu organizirali začetni in 
nadaljevalni tečaj smučanja za otroke, stare 5–15 let.

Program bo obsegal
• učenje smučanja na karving smučeh,
• igre na snegu,
• učenje smučanja na otroškem poligonu.

Urnik tečaja
• 7.45 odhod – avtobusna postaja Ig
• 8.00 odhod – Mokar
• 8.20 odhod − Celovška
• 9.20 začetek smučanja v Bodentallu
• 11.30 odmor in malica
• smučanje do 14.30 in odhod domov
• 16.00 prihod pred OŠ Ig

Za otroke do 14. leta starosti je obvezna uporaba 
smučarske čelade! Z otroki bomo delali izkušeni učitelji. 
Cena tečaja, ki zajema petdnevno smučarsko vozovnico, 
prevoz, prehrano in učenje smučanja, je 195 evrov. 

Prijavite se lahko: po e-pošti: rok.usenik@gmail.com, 
sd.soncektecaji@gmail.com ali na GSM na: 040/237-611 
(Rok), 041/853 071 (Primož).
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Aikido športni klub Krim
Aikido klub Krim je v naši občini 

v osnovni šoli Ig prisoten že drugo 
leto. Število vadečih se počasi, a 
vztrajno veča, kar pomeni, da 
postaja ta starodavna japonska 
samoobrambna in netekmovalna 
veščina počasi prepoznavna tudi 
v našem območju. Ker pa se zave-
damo, da je poleg učenja samoo-
brambe, ki nam v teh časih lahko 
morda pride prav, pomembna 
tudi gibljivost, hitrost, moč, koor-
dinacija, preciznost in ravnotežje, 
kar se strokovno imenuje gibalna 
sposobnost posameznika, smo v 
našem klubu vse to združili pod 
aikido in športna rekreacija, kjer 
je za mlajše otroke od 8. do 12. 
leta starosti večji poudarek na 
gibalni sposobnosti in osnovah 
aikida, kot so prevali padci in 
nekaj osnovnih tehnik te japon-
ske veščine, pri starejših otrocih in 
odraslih pa je večji poudarek na 
tehniki aikida in manjši na gibal-
nih sposobnostih, čeprav so tudi 
prisotne predvsem pri ogrevanju, 
učenju padcev ter pri sproščanju.

Zato vabimo vse zainteresirane, 
da se nam za teden ali dva pri-
družite brez obveznosti do plačila 
vadnine, in morda vam bo takšen 
trening primeren in zanimiv. 
Posebej pa vabimo mlajše otroke 
od 8. do 12. leta, da se nam pri-
družite na dvomesečnem trenin-
gu, ki se bo začel v drugi polovici 
februarja, kjer boste lahko preiz-
kusili svoje gibalne sposobnosti 
ter osvojili nekaj osnov iz borilne 
samoobrambne veščine, kjer ni 
tekmovanja, temveč samo napre-
dovanje in premagovanje samega 
sebe. Po uspešnem koncu sledi 
še izpit za 10 Kyu in diploma. 
Menimo, da je gibanje za otroke 
zelo pomembno, saj so v fazi tele-
snega in mentalnega razvoja.

Vse podrobne informaci-
je in cene dvomesečnega tre-
ninga bodo objavljene na naši 
spletni strani www.aikidokrim.
si. Informacije: Danilo Zorko: 
041/684-884.

Danilo Zorko Vadba aikida na Igu

Vabljeni na

GONG ZVOČNO KOPEL
v nedeljo, 22. 2. 2015,

ob 18. uri v RTC Zapotok.
Prepustili se bomo zvokom in vibracijam gongov − sedne, 
zemlje in plutona ter shrutija, oceanskega bobna in 
zvončkov.

S seboj prinesite: podlogo za ležanje, odejico, po želji nekaj 
za pod glavo. Prinesite vodo v steklenici ali kristale, da boste 
lahko vibracijo gongov skozi meditacijo ujeli in jo odnesli s 
seboj domov.
Zvočna kopel bo potekala pod strokovnim vodstvom 
izvajalke Maje Kristan, učenke Dona Conreauxa, ki nas bo na 
kopel pripravila z razgibalnimi vajami.

Prispevek na osebo je 4,00 €.
Prosimo za prijave najpozneje do petka, 20. 2. 2015, 
na tel.: 041/612-891 (Maja) ali na tel.: 041/222-312 (Darja). 
Pošljete lahko tudi SMS-sporočilo.
Če uporabljate slušni aparat, ni ovir, le med kopeljo se mu 
odpovejte.

Primerno za vse starosti in vse nazore!
Kopel ni nadomestilo za posege tradicionalne medicine in ne 
zdravilstva, je pa pot uglaševanja s svetom znotraj in zunaj nas.

Društvo Zapotok, 
Sekcija za zdravo življenje
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Razstava

STOJI UČILNA ZIDANA − 
GALERIJA V KROŠNJAH 

DREVES
Knjižnica Ig,  

januar in februar 2015 
Pod spretnimi rokami učencev in stanovalcev 
CUDV Draga je nastalo 19 čudovito poslikanih 
ptičjih gnezdilnic. Skupaj s fotografijami ptic 

Mirka Anželja so na ogled v Knjižnici Ig.

Kinološko društvo Grosuplje

vabi na predavanje

Psi rešujejo življenja,
v torek, 17. februarja 2015, ob 19. uri 

v Družbenem domu v Grosuplju  
(Taborska cesta 2).

Predavala bo Katja Skulj, strokovnjakinja  
za področje reševanja s psi.

Vstop prost.

Strokovno predavanje
Bojce Januš

Permakulturni vrt,
sreda, 18. februar 2015, ob 19. uri,

Knjižnica Ig.

Ustvarjalna delavnica
v sodelovanju s CUDV Draga

IZDELAVA STEKLENE URE S 
POSTOPKOM FUZIJE STEKLA

CUDV Draga
petek, 20. februar 2015, ob 17. uri.

Število mest je omejeno, potrebna je  
predhodna prijava – osebno v knjižnici,  

na 01/286-33-88 ali ig@mklj.si.

Strokovno predavanje
Barbare Kaiser

Skrivnost 
zeljnate glave

sreda, 4. marec 2015, ob 19. uri.
Knjižnica Ig.

Na predavanju se boste seznanili s praktičnimi vidiki 
uporabe te kulturne rastline, z njeno zgodovino, 

zdravilnimi lastnostmi in kulinaričnimi posebnostmi. 
Ob pogovoru o izkušnjah, ki jih imate z uporabo zelja, 

boste izmenjali mnenja, recepte, napotke …

Strokovno predavanje

Piramide po svetu in  
v dolini bosanskih  
piramid v Visokem

Irena Jarc

Knjižnica Ig,
sreda, 11. marec 2015, ob 19. uri.
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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

OKNA • VRATA • SENČILA
LES • PVC • ALU

SELITVENI SERVIS • ADAPTACIJE STANOVANJ

 M: 070 210 715 M: 041 945 261
 info@maning.si www.maning.si

Nudim INŠTRUKCIJE  iz

MATEMATIKE, FIZIKE in  
RAČUNALNIŠTVA

za osnovne in srednje šole
pri meni ali pri vas doma.

Tel.: 01 286 32 54
GSM: 040 60 99 38
Alenka

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
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O b i š č i te  s p l e t n i  p o r t a l  O b č i n e  I g  n a :  w w w.obcina-ig.si .

www.salomonov-ugankar.si

V kraljestvu ugank

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

AHELOOS – druga najdaljša reka v Grčiji, AMALTEJA – koza, ki je hranila Zevsa po rojstvu,
KUGE – dvorsko plemstvo v japonski zgodovini
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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 76. letu starosti nas je zapustil dragi 
mož, brat in stric

KANCIJAN BARTOL
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki ste izrekli sožalje, darovali cvetje in 
sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvala tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, 
pogrebnemu zavodu Vrhovec, gospe Jožici Anzeljc in Silvi 
Dolinšek. 
Posebna zahvala pa tudi bratu Tonetu Bartolu za vso izkazano 
pomoč, ki mi jo je nudil v času njegove bolezni.
Hvala vsem.  

Vsi njegovi

 Srce je omagalo, odšel si tja,
kjer so tvoji dragi že doma.

ZAHVALA
12. 1. 2015 nas je nepričakovano 
zapustil dragi oče 

SAVIN CANKAR
z Iga
(1939−2015)
Zahvaljujemo se sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, tople besede, darovane sveče, cvetje in 
svete maše ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Posebej se zahvaljujemo tudi gospodu župniku Jožetu 
Pozdercu za lep poslovilni obred, dr. Mariji Štefančič Gašperšič 
in medicinski sestri za zdravstvene usluge ter gospe Silvi 
Dolinšek in gospodu Vrhovcu za pogrebne storitve.

Hčerki Martina in Polona z družinama

 Ni več trpljenja ne bolečine,
življenje je trudno končalo svoj boj.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA
V 89. letu starosti je za vedno zaspala naša draga mama, stara 
mama in sestra

DARINKA GABRIJELČIČ
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali sveče in svete 
maše ter jo pospremili na njeni zadnji poti na pokopališče.
Lepa hvala župniku Antonu Koširju za lepo opravljeno 
poslovilno mašo in Silvi Dolinšek za pomoč pri organizaciji 
pogrebnih storitev.
Srčna hvala pa tudi Idi Meglič in Marini Štrumbelj za vso 
nesebično pomoč, skrb in dobroto.

Vsi njeni

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

Ludviku Golobu – Lukcu v slovo
'Dragi Ludvik, najlepša Ti hvala za vse, kar 
si bil, kar si živel in kar si storil za te kraje in 
domovino. Slava Tvojemu spominu. Počivaj 
v miru.' 
Tako se je 8. januarja 2015 na Golem 
poslovil od Ludvika Goloba Slavko Grčar, 
podpredsednik ZZB NOB Slovenije. Tovariš 
Ludvik Golob je živel polno življenje, 
pošteno, skromno in delavno. Bil je iskreno 
vdan domovini, državi in ljudem pod 
Mokrcem in Kureščkom, o katerih je izdal tudi knjigo Ljudje izpod 
Mokrca in Kureščka v NOB 1941–1945.
Še ne 14-leten se je spomladi 1942 vključil v narodnoosvobodilni 
boj, najprej kot načelnik pionirskega odreda, nato kot sekretar 
mladinske in skojevske organizacije na Golem, na Barju in v 
ribniško-notranjskem okrožju. Pozneje je postal borec zaščitne 
brigade Glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske Slovenije. 
Kljub mladosti je opravljal pomembne naloge in bil za to 
odlikovan z redom za hrabrost, z redom zaslug za narod ter z 
redom bratstva in enotnosti. Sodelovati v narodnoosvobodilnem 
boju je bilo tvegano in pogumno, včasih celo smrtno nevarno. To 
so izkusili tudi ljudje pod Mokrcem, Kureščkom in Krimom, ki so 
trpeli zaradi divjanja italijanskih in nemških okupatorjev, tem pa 
so žal pomagali tudi domači sodelavci. Ludvik je vse to prestal in 
končal vojno kot kapetan.
Po osvoboditvi je deloval v Kočevju, Videm-Dobrepolju in Ljubljani, 
kjer je opravljal različne občinske, okrajne in republiške naloge. 
Med drugim je bil tudi ravnatelj osnovne šole v Kočevju pa tudi 
kadrovik v Glavnem štabu za gradnjo novega Beograda. Ob delu si 
je pridobil pedagoško izobrazbo na Višji pedagoški šoli v Ljubljani, 
končal pa je tudi študij na Visoki šoli političnih ved, sociologije in 
novinarstva. Prejel je tudi red dela s srebrnim in zlatim vencem ter 
mnoga druga družbena priznanja. Za delo v borčevski organizaciji 
je bil odlikovan z zlato plaketo ZZB za vrednote NOB Slovenije.
Poleg že omenjenega tov. Grčarja so se od njega poslovili tudi 
predstavniki PGD Golo in LD Mokrc ter drugih organizacij, med 
njimi tudi našega društva, katerega ustanovni in častni član je bil.

Društvo Odmev Mokrca



www.stanovanjskikredit.si

Začnejo se v pravi banki s kreditom za nakup, 
gradnjo ali obnovo nepremičnine.

Kredit lahko dobite do 100 % vrednosti 
investicije ob ustrezni kreditni sposobnosti 
in vrsti zavarovanja. Če gradite ali obnavljate, 
lahko na vaš osebni račun nakažemo tudi 
celoten znesek kredita, zavarovanega z 
zastavo nepremičnine. Možnosti pri najemu 
kredita je veliko. Posvetujte se s svetovalci v 
NLB Poslovalnicah.

Nekatera 
doživetja so 
nepozabna.

NLB Stanovanjski
        kredit
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www.terra-rb.si
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SOBOTA, 14. FEBRUAR 2015,
OB 14. URI NA IGU

VABLJENI!

PROGRAM V ŠOTORU PRED OBCINO  
OD 11. URE DALJE:

POSLIKAVA OBRAZA 
OB 12.00: 

 OTROŠKA PLESNA  
DELAVNICA V MASKAH  

S KLEMNOM IN BARBARO  
IZ TALENTOV  

OB 13.00: 
IZBOR NAJLEPŠE  

OTROŠKE PUSTNE MASKE  
OB 15.30:

ANSAMBEL 
PONOS 

ORGANIZATOR


