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Spoštovani bralci, bralke!
V zadnji številki pred po-

letnim premorom smo 
za vas zbrali in uredili 

pestro paleto prispevkov. Iz 
občinske hiše, natančneje vrt-
ca, so sporočili, koliko otrok je 
bilo sprejetih oz. ni bilo spreje-
tih v vrtec. Začenja se sezona 
gradbenih del na vodovodnem 
in kanalizacijskem sistemu, 
o čemer piše Režijski obrat, 
Petrol d. d. – koncesionar za 
javno službo čiščenja komu-
nalnih in padavinskih odpa-
dih voda – pa obvešča o izbiri 
izvajalca za zbiranje blata iz 
greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav – to je podjetje 
Verteks d. o. o., ki bo zbiranje 
predvidoma začelo 1. julija, in 
sicer v Zapotoku, Rogatcu in 
na Visokem. 

Pri novicah društev pre-
vladujejo pohodi in sprehodi, 
zaradi slabega vremena so 
tradicionalni pohod Kureš-
ček–Rašica izvedli maja, v 
Zapotoku pa vsako leto nad-
grajujejo svojo Zapotoško 
učno pot, ki je letos bogatejša 

za nekaj ptičjih hišic, ki so jih 
občudovali tudi sprehajalci 
na vodenem ogledu poti. 

Maja je potekalo več kul-
turnih prireditev – od tedna 
ljubiteljske kulture do kon-
certa Mešanega pevskega 
zbora DU Ig. Šolsko leto so 
končali v Glasbeni šoli Bučar, 
predstavlja pa se tudi ansam-
bel Ponos, ki mu boste lahko 
prisluhnili na gasilskih vese-
licah v Tomišlju in na Igu. Ne 
spreglejte še drugih gasilskih 
veselic, ki jih pripravljajo 
naša gasilska društva – števil-
na med njimi letos praznujejo 
okrogle obletnice delovanja. 

Na članek o bolnici Krvavi-
ce v prejšnji številki se je od-
zval Tomaž Kočar in dopolnil 
še nekaj zgodovinskih podat-
kov o njej. Krajinski park Lju-
bljansko barje piše o koncu 
akcije, ki je potekala na petih 
šolah na Ljubljanskem barju, 
v kateri so učenci raziskovali 
dediščino kolišč. Vsi sodelu-
joči učenci in mentorji so pri-
dobili naziv varuh svetovne 

dediščine. 
Rubrika Dobro je vedeti 

je, kot običajno, pestra – tam 
lahko preberete, kje se je že 
in kje se še bo gradilo optično 
omrežje, kaj je BBQ, zaključu-
jemo pa tudi prispevka o go-
vornih motnjah in nabiranju 
gob. Nekaj napotkov za kme-
tovalce objavljamo v rubriki 
Kmetijstvo. 

Zelo bogata je bila tudi 
športna bera – na mednaro-
dnih tekmovanjih so uspeš-
no nastopili karateisti, mladi 
voznik gokarta Mark Škulj; 
ponovno imamo državne pr-
vake v rokometu (kategorija 
Mlajši dečki A), izvedeno je 
bilo prvo občinsko prvenstvo 
v športnem plezanju, šahisti 

iz cele Slovenije in tujine pa 
so se zbrali na memorialnem 
šahovskem turnirju, posveče-
nem Vesni Rožič. 

Glede na to, da bo na-
slednja številka Mostiščarja 
izšla šele septembra, je ko-
ledar prireditev v tej številki 
dolg od sredine junija do sre-
dine septembra. Veliko se bo 
dogajalo, zato vsem želimo 
pestro poletje, ki naj bo na-
menjeno tudi zbiranju energi-
je za jesen. 

Prijetno branje!

Uredništvo Mostiščarja

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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 16. junij 2017

Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan, 
Zuhra Jovanovič, Anton Krnc, Franc Toni 
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Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
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Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00
Tisk: Present, d. o. o., tel. 01 427 22 79
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Naslovnica: Matjaž Zupan

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

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

Obvestilo
Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja je 
torek, 29. avgust 2017.
Septembrska številka Mostiščarja bo predvidoma izšla  
13. septembra.
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.

JPG TIF

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

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

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

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

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

Uredništvo Mostiščarja
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Na 20. seji občinskega sveta
Občinski svet se je na 

svoji 20. seji sestal 
24. maja, na dnevnem 

redu pa obravnaval 10 točk, 
mdr. tudi rebalans proračuna 
ter projektno nalogo za širitev 
osnovne šole na Igu. 

Po potrditvi (preštevilčene-
ga) dnevnega reda in zapisni-
ka prejšnje seje so obravnavali 
in potrdili dopolnitev Načrta 
ravnanja s stvarnim premože-
njem Občine Ig za leto 2017 – 
z menjavami zemljišč so tako 
zagotovili parceli za širitev 
osnovne šole ter novo vod-
no vrtino v Zapotoku. Sledili 
sta točki, povezani s širitvijo 
osnovne šole. Najprej je avto-
rica projektne naloge Ksenija 
Cankar svetnikom predstavila 
možnosti za zagotovitev po- 
trebnih novih prostorov: 7 
učilnic, 3 kabinetov, nove ku-
hinje in jedilnice. V projektni 
nalogi so predvideli pet raz-
ličnih možnosti (nadzidava, 
prezidava, prizidava in kom-
binacije) ter ocenili njihove 
prednosti in slabosti. Projek-
tno nalogo je obravnaval tudi 
Odbor za družbene dejavno-
sti, ki je svetnikom v potrdi-
tev predlagal varianto št. 5. Ta 
predvideva minimalne posege 
v obstoječi objekt ter grad-
njo prizidka. Kot je pozneje 

v razpravi pojasnil župan, bi 
leta 2018 uredili novo kuhi-
njo in jedilnico, 2019 bi sledila 
gradnja montažnega prizidka. 
Svetniki so soglasno potrdili 
varianto št. 5. Na podlagi te so 
nato obravnavali (in potrdili) 
DIIP Osnovna šola Ig – rekon-
strukcija in prizidava; projek-
tna vrednost investicije je 2,9 
mio evrov, pri čemer je župan 
pojasnil, da bi del sredstev 
lahko pridobili iz Eko sklada, 
hkrati pa povedal, da je občina 
dala pobudo za povečanje dr-
žavnih nepovratnih sredstev, 
namenjenih za gradnjo pred-
šolskih in šolskih objektov. 

Pod 6. točko je Bojana Birsa 
svetnikom predstavila predlog 
rebalansa proračuna. 325 tisoč 
evrov prostih sredstev so pre-
razporedili med nove investi-
cije (širitev OŠ, kolišča, vodna 
vrtina, obnova vodovoda v 
Zapotoku in Škrilju (Ledine), 
vzdrževanje otroških igrišč …). 
Prisotni svetniki so rebalans 
soglasno potrdili. 

Nato je sledila obravnava 
Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o podrobnih 
merilih in pogojih za območje 
urejanja Ig 08-2/PP z dostopno 
cesto, ki ga je svetnikom v po-
trditev predlagal tudi Odbor 
za komunalo, infrastrukturo, 

varovanje okolja in prostora. 
Odlok je bil brez razprave po-
trjen. 

Predsednica Nadzornega 
odbora Občine Ig Petra Kraj-
zel je svetnike seznanila s Po-
ročilom o opravljenem nadzo-
ru gospodarnosti upravljanja s 
premoženjem v Občini Ig v letu 
2015 in 2016; pri nadzoru niso 
ugotovili nobenih bistvenih 
napak in pomanjkljivosti. 

Predzadnja točka dnevnega 
reda je bila namenjena imeno-
vanju predstavnikov ustano-
vitelja v Svet zavoda Vrtca Ig 
(gre za 4-letni mandat) – pre-
dloge je obravnavala Komisija 
za volitve, imenovanja in man-
datna vprašanja, in sicer je v 
potrditev predlagala občinske 
svetnike: Klemna Glavana, To-
neta Krnca in Bojana Krašev-
ca. Svetniki so predlog soglas-

no potrdili. 
Seja se je končala s pobuda-

mi in vprašanji – Alenka Jeraj 
je ponovila pobudo, da si svet- 
niki skupaj ogledajo razstavo 
na Vrhniki, ter opozorila na te-
žave, ki jih vidi pri predvideni 
lokaciji gradnje interpretacij-
skega centra (IC) v središču 
Iga. Župan je ob tem poudaril, 
da je v vrednost poleg gradnje 
IC vključena tudi gradnja pe-
tih lesenih hišic na kolih. Že 
prej je (na)povedal, da bodo 
temo obravnavali na naslednji 
seji. Janez Rupert (SVS Iška 
vas) je opozoril na nevarno 
luknjo sredi Iške vasi, župan 
pa je napovedal takojšnje 
ukrepanje. 

 Maja Zupančič

Sprejem novincev v Vrtec Ig 
Za šolsko leto 2017/2018 

je bilo v Vrtec Ig odda-
nih več vlog za sprejem 

otrok, kot je predvidenih pro-
stih mest, zato je o sprejemu 
odločala Komisija za sprejem 
otrok v Vrtec Ig.

Do 31. 3. 2017, ko je bil rok 
za oddajo vlog za šolsko leto 
2017/2018, je komisija spreje-
la 132 vlog, od tega 102 vlogi 
za otroke iz Občine Ig in 30 
za otroke iz drugih občin. Ko-
misija je obravnavala vloge 
skladno z Zakonom o vrtcih 
ter Pravilnikom o sprejemu ot-
rok v Vrtec Ig, ki ga je sprejel 
Občinski svet 9. 3. 2011 in je 
bil objavljen v Uradnem listu 
25. 3. 2011. V njem so kriteriji, 
na podlagi katerih je komisija 

točkovala posamezne vloge. V 
ta namen je uradno pridobila 
potrebne podatke iz CRP SLO.

Komisija je opravila svoje 
delo na dveh sejah: prva seja 
je bila 20. 4. 2017, druga pa 9. 
5. 2017. Na podlagi vseh krite-
rijev iz 11. člena Pravilnika je 
točkovala vse vloge, prispele 
do roka. V času dela je upo-
števala vsa dokazila, ki so bila 
oddana z vlogami, in tudi vsa 
tista, ki so jih starši dopolnili 
vlogam naknadno. 

Glede na doseženo število 
točk je vrtec oblikoval pred-
nostni seznam za posamezni 
letnik, na katerem so vloge 
razvrščene od najvišjega do 
najnižjega števila doseženih 
točk. Vrtec oblikuje skupine 

tako, da je možno sprejeti kar 
največ otrok skladno s predpi-
sanimi normativi, tudi s pre-
oblikovanjem že obstoječih 
skupin ali s premeščanjem že 
vključenih otrok. Iz posamez- 
nega prednostnega seznama 
je vrtec sprejel določeno števi-
lo otrok glede na prosta mes-
ta. V Vrtec Ig bo za šolsko leto 

2017/2018 sprejetih 79 otrok. 
Otroci, ki so bili odklonjeni, 

so uvrščeni na čakalni seznam 
po posameznih letnikih 
rojstva za naknadni sprejem 
med šolskim letom v primeru 
sprostitve prostega mesta. Ča-
kalni seznami veljajo do 31. 8. 
2018. 

 Teja Skušek

Letnik rojstva Vloge do  
31. 3. 2017

Odklonjeni otroci
Občina Ig Druge občine

2012 2 0 0
2013 2 0 0
2014 6 0 0
2015 16 1 6
2016 88 9 19
2017 18 17 1

Skupaj 132 27 26

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Dan državnosti je spomin na našo  
odločnost, moč in enotnost!  
Bodimo ponosni na vse, kar smo naredili.
Naj bo prihodnost za vse občane  
in tudi državljane svetla. 

Čestitam vam ob dnevu državnosti  
in vam želim veselo praznovanje!

Janez Cimperman, župan 
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Režijski obrat sporoča
Nadaljevanje izgradnje kanalizacije  
v Tomišlju in obnova vodovoda

V mesecu juniju se bo začelo nadaljevanje izgradnje 
kanalizacije v Tomišlju. Na trasi izgradnje bo potekala tudi 

obnova javnega vodovoda in priključkov. V času gradnje bodo 
delne in popolne zapore ter s tem občasno oviran dostop do 
objektov. Prosimo za razumevanje.

Po izgradnji kanalizacijskega omrežja bo možnost priključitve 
na omrežje. Pred fizičnim priklopom objekta na javni kanal bo 
potrebno na Občini Ig vložiti vlogo za priklop na kanalizacijo. 
Vlogi bo potrebno priložiti: gradbeno dovoljenje, projekt za iz-
vedbo kanalizacijskega priključka (PZI) ter soglasja v primeru, 
da priključek poteka po tujih zemljiščih ter poravnati komunalni 
prispevek za kanalizacijo.

Vodovodni sistem Golo Zapotok

Zaradi nezadostnih količin pitne vode v sistemu Golo Zapotok 
smo že v letu 2016 začeli iskati najoptimalnejšo možnost, da 

bi pomanjkanje odpravili. Po uspešno izvedeni novi vrtini št. 4 
in poskusnem črpanju je bilo ugotovljeno, da bo potrebna še ena 
vrtina, št. 5, ki je bila že vključena v proračun leta 2017. Ker smo 
za obe vrtini prvotno načrtovali premalo sredstev, zato so se z re-
balansom zagotovila dodatna sredstva. Občinski svet je rebalans 
proračuna potrdil na svoji seji dne 24. 5. 2017. Vrtanje vrtine 5 se 
bo izvajalo še pred poletjem. 

Prav tako so bila z rebalansom zagotovljena sredstva za obno-
vo vodovoda v Zapotoku (stari del) in v Škriljah (Ledine), s čimer 
se bodo zmanjšale vodne izgube. 

Povezovalni vod Iška vas—Kot—Staje—Ig

Z rebalansom 1-2017, ki ga je Občinski svet potrdil na svoji seji 
24. 5. 2017, je bil zagotovljen del sredstev za izgradnjo pove-

zovalnega vodovoda od Iške vasi do Kota. Investicija je večletna.

Sanacija kanalizacije na Igu 

V poletnem času se bo izvajalo nadaljevanje sanacije kanaliza-
cije od Rastuk do ČN Ig (čez potok), saj je ta na delu čez po-

tok posedena, prav tako je potrebno urediti neustrezno združenje 
kanalov, padce in sanacijo jaškov.

Priporočila za vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja

Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in napra-
ve, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pi-

tno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno vodovodno omrežje, 
vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrže-
vati. Kot minimalno in redno vzdrževanje naj upravljavec sistema 
za oskrbo s pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja pripo-
ročila:
- Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 

2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti 
svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi 
ustali.

- Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti 
mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, 
ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna.

- Na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko 
izpiranje do stabilizacije temperature vode.

- Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je 
treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov (nepretoč-
nih delov).

Vir: Pravilnik o pitni vodi. Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 
25/09, 9. člen

Režijski obrat 

Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba: 
041/408-407
Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
−  prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na  

www.obcina-ig.si

Zbirni center – letni delovni čas
Zbirni center Matena je od aprila do oktobra odprt 
ob sredah od 9.00 do 13.00 ter od 15.00 do 19.00 
(če je ta dan praznik, bo zbirni center zaprt).
Dodatne informacije: Občina Ig  
(Uroš Čuden, tel.: 01/280-23-12)

Krajevni urad Ig  
julija in avgusta zaprt
Upravna enota Ljubljana obvešča, da bo krajevni 
(matični) urad, ki deluje v prostorih Občine Ig 
na Govekarjevi cesti 6, v času od 1. julija do 31. 
avgusta 2017 zaprt. 

Če vam pred poletnimi dopusti poteče veljav-
nost osebnih dokumentov, to lahko storite na 
Igu le še do konca junija, in sicer ob ponedeljkih 
od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Izbira dimnikarja  
do konca junija
Novi Zakon o dimnikarskih storitvah uvaja licenčni sistem, 

kar pomeni, da imate uporabniki možnost izbire dimnikar-
ske družbe. Do 30. junija 2017 si lahko s seznama Ministrstva za 
okolje in prostor izberete svojo dimnikarsko družbo za obdobje 
najmanj dvanajstih mesecev. Če do takrat ne izberete dimnikar-
ske družbe, se šteje, da ste izbrali izvajalca, ki je na dan 31. 12. 
2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo v Ob-
čini Ig – to je bil Dimnikarski mojster S.O.S. Ismet Okić s. p. 

Andreja Zdravje
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Ižanski sejem 2017
Ižanski sejem bo v soboto, 

16. septembra 2017, ponov-
no obudil sejemsko dogaja-

nje na Igu.
K sodelovanju vabimo že 

zdaj vse, ki bi se želeli predsta-
viti s svojimi izdelki ali kakšni-
mi drugimi dejavnostmi. Vsak 
razstavljavec bo imel na vo-
ljo stojnico/mizo. Kdor želi 
razstavljati na sejmu ali proda-
jati, je lepo vabljen, najprej do-

mača društva in posamezniki, 
dobrodošli pa so tudi razstav-
ljavci iz drugih občin.

Prireditvi bi radi dali navdih 
prijetnega domačega vzduš-
ja, zato vabimo k sodelovanju 
vse, ki bi s svojo prisotnostjo 
ali predstavitvijo spominjali 
na nekdanje sejemske čase.

Vabljeni predvsem izdelo-
valci domače obrti ter pride-
lovalci zdrave hrane in dobrot 

s podeželja. Vabljeni tudi go-
stinci s svojo ponudbo.

Prijavnico dobite na sedežu 
Občine Ig in na spletni strani 
Občine Ig. www.obcina-ig.si.

Izpolnjeno prijavnico poš-
ljite do 8. septembra 2017 na 
naslov Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig, lahko po faksu 
01/2802-322 ali na mail mari-
ca.zupan@obcina-ig.si. Za vse 
dodatne informacije smo vam 

na voljo na tel.: 01/2802-318. 
Tudi letošnji sejem bo po-

nujal še dodatno popestritev, 
in sicer tekmovanje kuharjev 
za pokal Šefla in razstavo gob, 
pripravili pa bomo še marsikaj 
zanimivega. 

Dan bo živahen, vesel, oku-
sen in zdrav. Pridružite se do-
gajanju!

 Občinska uprava

Čiščenje odpadnih voda
Podjetje Petrol d. d. iz 

Ljubljane je v okviru 
podeljene Koncesije za 

opravljanje obvezne gospo-
darske javne službe čiščenja 
komunalne in padavinske od-
padne vode v Občini Ig zgradi-
lo komunalno čistilno napravo 
Ig (KČN Ig), v sklopu katere je 
vgrajena tudi oprema za spre-
jem blata iz greznic in malih 
komunalnih čistilnih naprav 
(MKČN). V maju 2017 smo 
izvedli razpis ter izbrali naj- 
ugodnejšega izvajalca za pra-
znjenje greznic in MKČN za 
triletno obdobje, to je podjetje 
Verteks d. o. o.

Uredba o odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavin-
ske odpadne vode (Ur. l. RS, 
št. 98/15) v 17., 29. in 44. členu 
nalaga izvajalcu javne službe 
obveznost prevzema komu-
nalne odpadne vode in blata iz 
obstoječih pretočnih greznic 
in MKČN pri uporabniku sto-
ritev, ko je to potrebno, vendar 

najmanj enkrat na tri leta.
Po podatkih Občine Ig – Re-

žijskega obrata, je v Občini Ig 
1.412 objektov z greznicami oz. 
MKČN. Redno praznjenje bla-
ta, pri uporabnikih enkrat na 
tri leta bomo v Petrolu začeli 
s 1. julijem 2017. Uporabniki 
storitev bodo o datumu pra-
znjenja obveščeni najmanj 15 
dni pred predvideno izvedbo 
storitve skladno s 25. členom 
uredbe. V letošnjem letu so za 
praznjenje greznic predvide-
na naslednja naselja: Zapotok, 
Visoko in Rogatec. Praznje-
nje blata iz greznic in MKČN 
lahko izvaja samo podjetje 
Verteks d. o. o., ker je izbrano 
s strani izvajalca javne službe.

Skladno z 29. členom ured-
be mora lastnik objekta, ki ko-
munalno odpadno vodo zbira 
v nepretočni greznici ali ima 
vgrajeno MKČN, omogočiti iz-
vajalcu javne službe prevzem 
in odvoz komunalne odpadne 
vode.

Petrol bo obračunal odvoz 
in obdelavo blata na KČN Ig 
po opravljeni storitvi. Lastniki 
bodo prejeli račun, ki bo sesta-
vljen iz dveh postavk: 
– črpanje in prevoz blata do 

KČN Ig v višini 59,00 EUR 
brez DDV (64,60 EUR z  
9,5 % DDV), 

– obdelava blata na KČN Ig 
v višini 10,00 EUR/m3 pri-
peljanega blata, brez DDV 
(10,95 EUR/m3 pripeljanega 
blata z 9,5 % DDV). 

Pri nepretočnih grezni-
cah bo izvajalec javne službe 
praznil 1. prekat greznice. 

Če lastnik objekta potre-
buje praznjenje greznice oz. 
MKČN pogosteje kot na tri 
leta, se izvede izredno praznje-
nje greznice oz. MKČN, ki se 
obračuna po zgoraj navedenih 
cenah storitev.

Za kakršnakoli pojasnila 
glede obračuna bo na raz-
polago Petrolov klicni cen-
ter 080 22 66.

  Petrol d. d.

Biološka stopnja čiščenja komunalne odpadne vode na KČN IG Priključek za cisterno za sprejem blata iz greznic
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Konjeniki KD 
Krim na gasilski 
paradi
Člani Konjerejskega društva Krim so 

se s konjenico in konjskimi vprega-
mi udeležili praznovanja 110-letnice PGD 
Vrbljene.

 Milan Knez 
 Suzana Debevec 

Ob dnevu državnosti želimo vsem 
občankam in občanom, da bi čutili 

enotnost in ponos, ki sta nas prevevala 
pred 26 leti.

Želimo vam lepo praznovanje  
dneva državnosti.

OO SLS Ig

Nezavidljivi položaj  
slovenskega kmetijstva
V torek, 23. maja 2017, 

je v dvorani Centra 
Ig potekal pogovorni 

večer na temo slovenskega 
kmetijstva. Z nami so bili To-
maž Lisec, poslanec in pred-
sednik Odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v DZ 
RS, Matjaž Kočar, predsednik 
Odbora za kmetijstvo in okolje 
pri Strokovnem svetu SDS ter 
Tone Krnc, podžupan Občine 

Ig in predsednik Odbora za 
kmetijstvo Občine Ig.

Predstavljen je bil program 
– pet nujnih korakov, ki bi jih 
bilo potrebno narediti v kme-
tijstvu. Lisec je izpostavil, da 
si kmetje ne upajo kmetovati, 
ker ne vedo, kdaj bo prišla in-
špekcija. Kočar je dodal, da je 
kmetijstvo tisto, kar povezuje 
ljudi, in da politika danes na 
to pozablja. Po njegovo je dru-

žina temelj družbe in sloven-
stva. Družina in otroci so naša 
prihodnost, zato je potrebno 
dati večji pomen družinskim 
kmetijam. Skladov kmetijskih 
zemljišč ne potrebujemo. Zem-
ljo potrebuje kmet. Problem je 
tudi prevelika birokratizacija – 
v kmetijstvu imamo prek 4.000 
(!) predpisov, od leta 2011, od-
kar je na kmetijskem ministr-
stvu Dejan Židan, se je število 
podzakonskih aktov povečalo 
za tretjino. Kmetje se soočajo 
s težavami zaradi vrednotnic, 
prevoznic, trošarinske politi-
ke. Domači pridelki bi morali 
biti primarno zastopani v je-
dilnikih izobraževalnih usta-
nov – čeprav zakon o javnem 
naročanju tega ne omogoča. 

Kjer je volja, se najde pot, kot 
je to izpeljala Italija. Krnc pa je 
predstavil problematiko v Ob-
čini Ig: problem poplav, jarki 
niso bili očiščeni že desetletja, 
problem sprehajalcev psov na 
poljskih površinah, kjer puš-
čajo iztrebke – kar je za živino 
izjemno nevarno, postopek ko-
masacije itd. Kočar je ob tem 
dejal, da je potrebno zaščititi 
ljudi, ki živijo v parkih, ne pa 
metuljčkov in ptičkov, saj je 
parke ustvaril človek.

SDS Ig

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na paradi Konjska vprega

Spoštovani!
Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitamo in želimo veliko 
ponosa in domoljubja tudi v prihodnje.

Da skupaj nazdravimo domovini, vas vabimo na

PIKNIK
v soboto, 24. junija 2017,

od 12. ure dalje pri Kuharjevi kapelici.

(na cesti Ig-Matena, ob koncu Gorice zavijete levo proti 
polju in se pripeljete do kapelice)

Dopoldne bo sv. maša za domovino. O točni uri vas bomo 
še obvestili. Ob 14. uri bo krajši kulturni program, s katerim 
bomo počastili naš praznik. Poskrbljeno bo za pijačo in hra-
no, veseli bomo, če se nam boste pridružili. Piknik je namen- 
jen vsem ljudem dobre volje, vsem, ki imate radi Slovenijo. 
Prosimo vas le, da se najavite na GSM: 031/235-982 (Tone)
Pridite, skupaj bomo preživeli prijetno popoldne!

OO SDS Ig
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18. Pohod 
Kurešček-Rašica

Tradicionalnega poho-
da Kurešček–Rašica, že 
18. po vrsti, zaradi zelo 

neugodne vremenske napove-
di (ki se je tudi uresničila) ni 
bilo možno izvesti 27. aprila, 
kot je običajno vsa leta. Nas-
lednji vremensko ugoden ter-
min se je nakazoval 13. maja. 
Pravočasno smo obvestili vse 
zainteresirane, predvsem stal-
ne udeležence tega pohoda, o 
novem terminu. 

Organizacijski odbor po-
hoda se je 13. maja zgodaj 
zjutraj zbral pri RTC Zapotok, 
od koder je predviden start 
pohodnikov proti Rašici. Z 
negotovostjo smo pričakovali 
osmo uro, ki je predvidena za 
start. Ni bilo zagotovila, glede 
na to, da je bil pohod prestav- 
ljen, koliko pohodnikov lahko 
pričakujemo. Do 8. ure se je 

vseeno zbralo 32 pohodnikov, 
kar je zelo lepo število. Med po-
hodniki smo bili posebej veseli 
člana PD Krim, ki se je prvič 
letos udeležil tega našega po-
hoda, Milana Podlogarja. Pove-
dal je, da je prijetno presenečen 
nad čudovito pokrajino, potjo, 
ki je razgibana in sprejemljiva 
za vse generacije, in organiza-
cijo pohoda. Imeli smo še dva 
pohodnika, ki sta se letos prvič 
udeležila pohoda. Eden se je 
včlanil v društvo. 

Startali smo okrog osme 
ure. Pot nas je vodila, kot ved-
no, po prelepi pokrajini v tem 
spomladanskem času. Kraj-
ši, okrepčilni postanek smo 
imeli na Velikem Osolniku, 
pri cerkvi, kjer smo se malo 
odpočili in okrepčali. Okrog 
pol enajstih smo prispeli na 
Trubarjevo Rašico veseli in ne 
preveč utrujeni.

Po polurnem počitku smo 
se s priskrbljenim prevozom 
vrnili na startno mesto v RTC 
Zapotok. Tam je pridna ekipa,  
Roman in Marija, že imela  
pripravljeno toplo malico za 
okrepčilo in nekaj tekočin za 
žejo. Nadaljevalo se je druženje 
do poznih popoldanskih ur. 

  Turistično društvo 
Kurešček

Prvomajska 
konjeniška 
povorka 
Člani Konjerejskega 

društva Krim so tudi 
letos na 1. maj organizi-

rali konjeniško povorko. Zbra-
li so se na hipodromu Vrblje-
ne in krenili proti Tomišlju, 
Brestu, Mateni, Iški Loki, Igu, 
Stajam, Kotu, Iški vasi in nato 
v bazo na hipodrom Vrbljene. 
Seveda se po naporni ježi pri-

leže prvomajski članski piknik 
na katerem ni manjkalo kon-
struktivnih debat o prihaja-
jočih dogodkih, v ospredju je 
bila seveda organizacija tradi-
cionalne konjeniške prireditve 
v mesecu juliju. 

 Milan Knez

Počitek pri cerkvi na OsolnikuS konjskimi vpregami po občini

Prvomajska povorka 

Hoja proti vrhu Velikega Osolnika



8 Mostiščar 05 | Junij 2017

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Eko krožek izdelave ptičjih hišk
V RTC Zapotok je v mesecu maju potekal otroški Eko krožek izdelave lesenih ptičjih hišk – 
gnezdilnic. 15 lično pobarvanih in unikatnih so izdelali otroci. Mladi ptički bodo svoj domek 
dobili na Zapotoški učni poti, kamor so namestili gnezdilnice. Krožek je potekal v sodelovanju s 
CUDV Draga v okviru Eko šole – projekt Pojte, pojte drobne ptice. 

Skrb za naravo z lastno 
kreativnostjo

CUDV Draga je lansko 
leto Društvu Zapotok 
za Zapotoško učno pot 

podarila leseno ptičjo hiško 
kot zametek za nadaljnje so-
delovanje in otroško ustvar-
janje. In hiška je čez eno leto 
dobila mlade. 15 jih je nastalo, 
novih, živo poslikanih, unika-
tnih, na otroškem Eko krožku 
v Zapotoku. Krožek je pote-
kal pod vodstvom mentorice 

Marjane Šmigoc iz CUDV 
Draga, v okviru Eko šole – 
projekt Pojte, pojte drobne 
ptice. Projekt je bil predsta-
vljen kot primer dobre prakse 
na mednarodnem srečanju 
koordinatorjev LEAF (Learn- 
ing about forests) na Malti 
leta 2016. Združuje različno 
stare, a enako misleče ustvar-
jalce, katerih skupni cilj je 
skrb za naravo z lastno krea-
tivnostjo. 

Hiške morajo biti za ptice 
privlačne

Otroci iz Zapotoka in sosed- 
njih vasi ter dva otroška po-
močnika mentorice Marjane, 
kot ju je predstavila, iz CUDV 
Draga, so v uvodu krožka 
najprej prisluhnili predavanju 
Vojka Havlička iz Društva za 
opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS) in si ogle-
dali diapozitive o pticah. Vojko 
zna vzbuditi zanimanje in iz 
otrok zvabiti različna vpraša-

nja. Potem pa so zavihali roka-
ve in delo se je začelo. Vsak je 
dobil svojo hiško in v glavi hit-
ro sestavil načrt poslikave in 
okrasitve. Sem in tja je še malo 
poškilil naokrog, saj ga je za-
nimalo, kakšno hiško ustvarja 
sosed. Hiška mora biti za ptice 
privlačna, da se v njo naselijo 
in skotijo svoj zarod. Nastale 
so oranžne, zelene, rumene, z 
rožicami, metuljčki, čebelicami 
in ptički. Otroci so ustvarjali in 
uživali. Ob koncu smo hiške 
postavili na razstavo in jih fo-
tografirali. 

Naš cilj je bil dosežen. Poleg 
medsebojnega sodelovanja in 
povezovanja ter spodbujanja 
ustvarjalnosti upamo, da smo 
otroke in tudi starše dovolj 
zmotivirali za obisk Zapotoške 
učne poti, saj bodo ponosno na 
drevesu uzrli svoj izdelek.

  Darja Mlakar, 
Društvo Zapotok,  

Sekcija za zdravo življenje

Zavihajmo rokave in gremo delat!

Domovi za ptice že skoraj gotovi.

Otroci pozorno sledijo predavanju.
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Sprehod po Zapotoški učni poti
Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje, vsako leto v mesecu maju organizira voden sprehod 
po Zapotoški učni poti. Vedno ista pot, vendar vsako leto drugačna. Letos se je vodnikoma s 
področja gozdne in zeliščarske tematike pridružil še strokovnjak s področja poznavanja ptic. 

Bukev, sebična kraljica 
gozda

Zapotoško učno pot obi-
skovalci vsako leto do-
živijo drugače. Sami 

povedo, da vedno kaj novega 
slišijo in se kaj koristnega na-
učijo. Zahvala gre predvsem 
strokovnim vodnikom, ki ob 
označenih točkah ne podajajo 
zgolj osnovne razlage, pač pa 
vpletajo svoje znanje in izku-
šnje ter dodajo kakšno zanimi-
vo posebnost. Natalija Gorek 
z Inštituta za gozdno pedago-
giko, ki smo jo povabili za raz-
lago gozdne tematike na naši 
poti, nam je povedala marsi-
kaj zanimivega. O bukvi, ki jo 
dobro poznajo tudi divji praši-
či, polhi in sove, saj so jim nje-
ni plodovi odlična hrana, nam 
je povedala, da je bukev zelo 
sebična drevesna vrsta. Zna 
pokazati, da je kraljica gozda. 
Za svojo rast si vzame veli-
ko prostora. Veje razprostira 
široko in pod njeno krošnjo 
ni prostora za nobeno drugo 
drevo. Nasprotno pa je smre-
ka skromno drevo, saj zraste 
tudi na skali z dokaj malo zem-
lje. Jelka pa je občutljiva in je 
prava razvajenka. Za uspeva-
nje potrebuje bogato rastišče. 
Hrast je svetloljubna dreve-
sna vrsta. Da v gozdu doseže 
svetlobo, se tudi zvije, zato jih 
sadimo po več skupaj, da se 
lahko potegnejo navzgor proti 
svetlobi. V Sloveniji se gozdni 

strokovnjaki zavzemajo za vse 
manj umetnega, tj. človeškega 
sajenja dreves, pusti se narav-
no pogozdovanje. Tako so goz-
dovi mešani in preprečujejo 
razvoj različnih zajedavcev. 

Opazovanje in proučevanje 
ptic je cela znanost

Med Natalijino razlago se je 
kot droben ptiček vmešal Voj-
ko Havliček, ki smo ga prav 
tako povabili na učno pot, 
vendar z drugačno tematiko. 
Vojko je ornitolog. V Društvu 
za opazovanje in proučeva-
nje ptic Slovenije (DOPPS) 
se kot znanstvenik ukvarja s 
proučevanjem ptic, z njihovim 
opazovanjem, razvrščanjem, 
fiziologijo, oglaševanjem ter 
zaščito in ohranjanjem ogro-
ženih vrst. Ne samo čistega 
zraka, gozda in zelišč, tudi pti-
ce nam vsepovsod žgolijo in 
nas razveseljujejo. Letos smo 
učno pot obogatili s 15 leseni-
mi ptičjimi hiškami – gnezdil-
nicami, ki so jih na Eko krožku 
v Zapotoku izdelali otroci. Voj-
ko nam je razlagal, da si ptički 
za svoje domovanje sami ne 
morejo narediti luknje v deb-
lu. Unikatne hiške, ki so na-
stajale na krožku izpod prstov 
otroških rok, bodo naslednje 
leto domovi za mlade ptičke. 
Ptice si svoje domove najprej 
dodobra ogledajo, šele nato se 
vselijo in skotijo mladiče.

Devetovižnik je naznanjal 
dež

Ko nas je pot iz gozda pri-
peljala na plano, smo visoko 
nad sabo opazili krokarja, ki se 
je brezskrbno vozil in nas poz-
dravil s svojim kro, kro, kro … 
Morda se je vračal v svoj dom 
v skale. Nekje v daljavi nas 
je s kra, kra, kra ... pozdravila 
vrana. Opazovali smo škorce, 
meniščke in plavčke. Oglašal 
se je cikovec ali devetovižnik. 
Vojko nas je poučil, da poje 
devet viž ali še več, zato ima 

takšno ime. Oglašal se je tudi 
ščinkavec – džžžž – in nazna-
njal slabo vreme. Tega petja 
smo bili najmanj veseli, saj 
smo na ramenih že začutili 
velike dežne kaplje. Starejši so 
nam povedali, da so se nekoč 
kmetje glede vremena ravnali 
tudi po pticah. Opazovanje in 
proučevanje ptic je cela zna-
nost. Vojko nam jo je odstrl 
le kanček. Ali morda veste, 
kakšna je razlika med kosom 
in kosovko? Če ne, potem va-
bljeni v jeseni v RTC Zapotok 
na Vojkovo predavanje o pti-
cah.

Teta Pehta pozna 
marsikatero staro zdravilo

Predno smo se vrnili na iz-
hodiščno točko učne poti pred 
RTC Zapotok, nas je na zeli-
ščnem vrtu pod Kureščkom 
pričakala teta Pehta. Teta Peh-
ta ve veliko o zeliščih, svoje 
znanje je ohranila še od svojih 
prednikov. Ker je tudi ona že 

v zrelih letih, nam je znala po-
vedati, kako so si ljudje poma-
gali včasih, ko še ni bilo toliko 
zdravil. Namesto antibiotikov 
so se zdravili s čajem iz ma-
terine dušice. Za odstranitev 
bradavic so na polno luno na 
bradavice polagali rastlino 
bradavičnik. Če jim kakšna 
hrana ni dobro dela v želod-
cu, so si skuhali blagi čaj iz 
majarona. Za vnetje mehurja 
so zavreli por in pili mlačno 
tekočino.

Če letos niste utegnili pri-
ti ali pa vas je od sprehoda 
morda odvrnilo slabo vreme, 
vas na učno pot vabimo nas-
lednje leto. Otroci pa jo bodo 
prav gotovo večkrat obiskali 
že med letom, saj bodo v kroš-
njah dreves prepoznali vsak 
svojo ptičjo hiško.

  Darja Mlakar, 
Društvo Zapotok,  

Sekcija za zdravo življenje

Kdo sem?

Te že čakam. Zbrani pod kraljico gozda

V zelenju me zlahka najdeš.
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3. majska špargljada telovadk v Istri 
V petek, 12. maja zjutraj, 

ni vreme nič kaj dobro 
kazalo. Na nebu so se 

podili debeli deževni oblaki, 
vmes je zapihal dokaj hladen 
veter. Vendar se nas je kljub 
temu zbralo 12 telovadk, ki 
smo bile kljub zaskrbljenosti 
zaradi vremena vseeno dobre 
volje. Pripeljal je naš simpatič-
ni šofer Marko in dogodivšči-
na se je lahko začela. Vmes 
smo še poklicali organizatori-
co, ki je bila že od prejšnjega 
dne na kraju dogodka in poto-
lažila nas je, da v Loparju sije 
sonce. 

Spet smo se torej podale na 
našo tretjo špargljado. Po pri-
jetni in sproščeni vožnji smo 
zavili v Lopar, kjer so nas že 
pričakovali prijazni domači-
ni in seveda naša vaditeljica. 
Najprej si je bilo treba dušo 
privezati, potem pa še nekaj 
pojesti, da smo lažje nabirale 
šparglje. Tiste, ki so šle višje v 
skale z gostiteljem Marinom, 
so res veliko nabrale. Me, ki 
smo ostale malo nižje, nismo 
bile deležne take nabirke, ker 
spodaj se pač vsak ustavi in 
vse pobere. Zato smo kar malo 
z zavistjo gledale kolegice, ki 
so se vrnile izpod skalovja z 
zajetnimi šopki špargljev. Smo 

pa že prave profesionalke, kar 
se tiče nabiranja, saj tokrat ni 
bilo nobenega padca niti se ni 
nobena izgubila. 

Vrnili smo se v 'štab', kjer so 
tiste tri, ki so nabrale največ, 
kot že običajno, dobile nagra-
do in še gospodinji so morale 
pomagati kuhati špargljevo 
juho (prav jim je!). No, kot 
že vedno do zdaj niso preveč 
trpele, saj je gospodinja že ve-
čino dela opravila sama. Os-
tale smo med tem klepetale, 
pokušale vino, skratka bilo je 
veselo. Ko so kuharice opra-
vile svoje delo, smo se usedli 
za mizo in z užitkom poskusili  
juho, ki je bila res nekaj po-
sebnega. Vmes pa še domače 
pecivo. 

Malo smo si odpočili od je-
dače, nato je že prišla gospa 
Dorina, 'vaška kustosinja', in 
nas popeljala na ogled njihove 
cerkvice. Povedala nam je tudi 
kratko zgodovino tega sakral-
nega objekta. Osebno mi je 
bila cerkvica zelo všeč, saj je 
opremljena skromno, lepo, 
brez načičkanosti. Po ogledu 
smo se sprehodile skozi vas, 
kjer je vse dišalo po akaciji. 
Cvetijo že tudi vrtnice in sploh 
je Lopar zelo lepo in skrbno 
urejen. 

Bolj ko smo se bližale do-
mačiji gospodarja Marina, bolj 
je dišalo. Na žaru so se že pek-
li ražnjiči in čevapčiči, kar so 
nam postregli za večerjo. Kot 
zanimivost moram izdati, da 
smo bile v celem dnevu tiho 
samo trikrat, in to takrat, ko so 
nam postregli s hrano. 

Dan je prehitro minil, saj se 
v Loparju počutimo kot doma. 
In bomo spet nestrpno priča-
kovale naslednjo špargljado, 
sploh še, ker smo zvedele, da 
so po našem odhodu domači-
jo gospodarja Marina obiskali 

vaški staroste (saj veste, malo 
starejši polnoletniki), ker 
so hoteli videti “ljubljanske 
pupe”. Razočarani so bili, ker 
smo že odšle, in na ta račun je 
bilo spet veliko smeha. 

Še enkrat bi se rada zah-
valila prijaznim gostiteljem 
v Loparju in seveda tudi naši 
vaditeljici, ki je v veliki meri 
zaslužna za vse skupaj. 

  Jožica Šut

Telovadke v Istri

 KULTURA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vabimo vas na

82. Govekarjev večer
v ponedeljek, 19. junija 2017,

ob 19.00 v knjižnici Ig.

Na večeru bosta poklepetali pesnica, pisateljica, esejistka 
in profesorica Barbara Korun in učiteljica, ustanoviteljica 
Zavoda za razvijanje ustvarjalnosti ter soustanoviteljica in 
glavna urednica portala pesem.si Ana Porenta. 
Prisluhnili bomo pesmim Barbare Korun iz nove pesniške 
zbirke Vmes ter pesmim iz Deklic, ki jih je napisala Ana 
Porenta.

Odprli bomo razstavo članice likovne skupine Društva 
Fran Govekar Ig Ivanke Demšar. 
Razstava bo na ogled do 17. julija 2017.

Vljudno vabljeni! 

Občinska revija pevskih 
zborov oktobra
Pevske zbore in pevske skupine v Občini Ig obveščamo, 
da je občinska revija pevskih zborov prestavljena na nov 
datum, in sicer na petek, 13. oktobra 2017. Vse zborovod-
je prosimo, da se prijavijo v čim večjem številu, kajti želi-
mo si, da bi lepa zborovska pesem še dolgo zvenela pod 
vznožjem Krima. Vaše prijavnice pričakujemo do petka, 
22. septembra 2017, na naslov Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig, elektronski naslov: marica.zupan@obci-
na-ig.si, 
Prijavnice bomo vsem do zdaj sodelujočim zborom poslali 
po e-pošti, dobite pa jih tudi na naši spletni strani www.
obcina-ig.si.
Uspešne priprave vam želimo in se vidimo jeseni.

Občinska uprava
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Koncert Mešanega 
pevskega zbora 
DU Ig

V petek, 26. maja 2017, je bil 
v dvorani v Iški vasi koncert 
Mešanega pevskega zbora 
Društva upokojencev Ig. Vze-
mi si čas!/Saj le od tebe je od-
visno,/kako zapolniti ga znaš. 
Tako nam sporoča v svoji pe-
smi Vera Štebe. Nastopajoči 
in obiskovalci smo si ta večer 
vzeli čas. Čas za lepo petje.

Najprej se je predstavila 
moška vokalna skupina Fone 
megale, kar pomeni močan 
glas. Delujejo v okviru KUD F. 
S. Finžgar iz Senice. V skupini 
poje 1. tenor naš zborovodja 
Klemen Jerinc. Prav lepo ga je 
bilo videti, predvsem pa slišati 
kot pevca.

Z aplavzom smo pozdravili 
gostitelje večera. Večina od 
njih že 13. leto vsak teden pri-
dno vadi. Svoj trud nadgradijo 
s številnimi nastopi doma in 
drugod. Udeležujejo se pev-
skih revij in tekmovanj. V DU 
Ig so nosilci kulturne dejavno-
sti. Njihov izbor pesmi je vse 
bolj pester in zahteven. Lepo 
so prerasli začetno ljubitelj-
sko petje. K temu jih z velikim 
čutom za medgeneracijsko so-
delovanje, s srčno predanostjo 
petju, mladostno vnemo in ci-
ljem kakovosti vodi zborovod-
ja Klemen Jerinc.

Slišali smo lepo zapete slo-
venske pesmi.

Za konec so nastopili pev-
ci Klape Gallus. Ne ne, niso 
Dalmatinci, so čisto pravi slo-
venski petelini. Gallus namreč 
pomeni petelin. Poimenovali 
so se po slovenskem sklada-
telju Jakobu Petelinu Gallusu. 
Večglasno petje spremljajo z 
različnimi instrumenti, pose-

bej božajo fantovske glasove 
nežne mandoline.

Naš gost bi bil tudi Tristan 
Bevc, učenec 9. razreda OŠ Ig, 
ki mu je hobi učenje solo petja. 
Žal mu je ponagajal glas in ni 
mogel nastopiti. Ta večer pa ni 
mogla biti z nami tudi pevka 
Sonja Galanti, ki se marljivo 
privaja na novo koleno. Kljub 
temu je vestno načrtovala, 
organizirala in delila vloge 
vsem nam. Zahvalili smo se ji 
za skrb in ji sporočili, da je bil 
spet lep večer. Prireditev sem 
povezovala Darinka Mazi Ba-
tagelj. Z lepimi vtisi in odlič-
no razpoloženi smo ostali še v 
prijetnem druženju.

Darinka Mazi Batagelj

Nastop učencev GŠ Bučar 
V torek, 23. 5. 2017, so na 

Osnovni šoli Ig pote-
kali nastopi učencev 

Glasbene šole Bučar. Predsta-
vilo se je osemnajst učenk in 
učencev, ki obiskujejo glas-
bene ure pod vodstvom men-
torjev Glasbene šole Bučar. 
Nastopili so kitaristi in har-
monikarji. Sicer je zasebna 
glasbena šola na Igu prisotna 
že tretje leto, ves čas pa se tru-
dijo za učence pripravljati na-
stope in jih še dodatno spod-
bujati in popeljati v glasbeni 
svet. Nudijo tako dinamični 
kot tudi klasični program, pri 
katerem učenci opravljajo ko-
nec leta izpit za napredovanje 

v višji razred. Vpisi za prihod-
nje šolsko leto že potekajo. Po-
leg programov učenja instru-
mentov, glasbene teorije in 
solo petja pa bodo dodali tudi 
program za predšolske otroke. 
Naj še omenimo, da v mesecu 
avgustu z Orkestrom harmo-
nikarjev Bučar, ki tudi deluje v 
okviru omenjene šole, priprav-
ljajo projekt S harmoniko na 
Sedmera jezera, ki se ga lahko 
udeležite tudi vi. Seveda pa ste 
prav vsi lepo vabljeni k vpisu v 
novo šolsko leto, da zaigrate z 
Glasbeno šolo Bučar. 

Urška Forštnarič  
 Žiga Felkl Skupinska fotografija nastopajočih

Mešani pevski zbor DU Ig

Moška vokalna skupina Fone megale Klapa Gallus
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Uspešen projekt medobčinskega pomena

Glasbeni izziv 2017
V nedeljo, 14. maja 2017, je v avli Osnovne šole Škofljica potekal slavnostni koncert Glasbeni 
izziv 2017. Na tokratnem dogodku se je pred približno 200 gledalci v 12 točkah predstavilo 17 
mladih glasbenikov iz petih občin (Škofljica, Ljubljana, Grosuplje, Ig in Dobrepolje). 

Glasbenega izziva se 
je udeležila tudi ma-
turantka Gimnazije 

Želimlje Urška Jakič z Iga, ki 
je nastopila s skladbo Nine 
Pušlar Poljub na klopci.

Glasbeni izziv je nastal na 
pobudo Društva prijateljev 
mladine Lavrica in v sodelo-
vanju s Special orkestrom (KD 
Rom pom pom), ki ga vodi 
Franci Krevh. Gre za projekt, 
ki izzove mlade, da javno po-
kažejo svoje glasbeno znanje, 
želje in ideje. Ti so nastopili 
z vokalno ali instrumentalno 
skladbo, ki je bila bodisi avtor-
ska bodisi priredba. Letos smo 
na Glasbenem izzivu videli 12 Vsi udeleženci Glasbenega izziva 2017

Teden ljubiteljske kulture 
Letos smo ga obeležili tudi 

na Igu. Na razstavo Ko-
liščarji z Velikega jezera 

smo povabili vse tiste, ki jih za-
nima življenje nekdanjih prebi-
valcev Ljubljanskega barja.

Nedeljsko popoldne smo 
namenili otrokom, ki so si 
lahko ogledali kar tri predsta-
ve: Palčki pospravljalčki, ki so 
jo zaigrale članice Lutkovne 
skupine pod vodstvom Bože-
ne Števančec in Mateje Jere 
Grmek, ter predstavi v izvedbi 
Mladinske gledališke skupine 
Gospod Cvik in Mamica se 
nikoli ne pokvari. Sicer smo se 
morali izpred kašče umakni-
ti pred dežjem v dvorano, a je 
velik obisk presenetil celo nas, 
organizatorje. 

Likovna skupina Društva 
Fran Govekar je v ponedeljek 
popoldne, 15. 5. 2017, postavila 
atelje na prostem na travniku 
pri Centru Iga. Cilj ateljeja na 
prostem je bil predstaviti sli-
karski (ateljejski) kotiček, na-
čine likovnega ustvarjanja 
ter  obliko druženja v Društvu 

Fran Govekar Ig kot možnost 
prostočasne dejavnosti. Sli-
karke in slikarji so postavili 
na ogled nekaj svojih del ter 
slikali različne motive. Obisko-
valcem so predstavili ateljejski 
material za delo na terenu ter 
demonstrirali različne tehnike 

slikanja.  Dogodek je pritegnil 
tudi mimoidoče otroke, trije 
so preizkušali akvarelne barve 
in ustvarili zanimive slike. Na 
javni predstavitvi so sodelova-
li: Jožica Serafin, Milan Šubic, 
Julijana Peršič, Zmago Wer-
bole, Milan Zgonc in Zdenka 

Vinšek.
Na četrtkov večer so se na 

travniku pred kaščo predstavili 
pevci Moškega pevskega zbo-
ra in pevke Ženskega pevskega 
zbora Perunike.

 Zdenka Vinšek,  
Alenka Jeraj

Lutkovna predstava Palčki pospravljalčki  Alenka Jeraj
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točk. Mladi glasbeniki so na-
stopili ob spremljavi Special 
orkestra, in sicer v treh kate-
gorijah. Nastope je ocenjevala 
3-članska strokovna komisi-
ja uveljavljenih glasbenikov 

v sestavi: Irena Vidic, Miloš 
Simić in Rok Kranjc. Koncert 
sta povezovali škofljiški osmo-
šolki Gaja Klun in Lara Bajuk, 
dodatno pa ga je popestril 
otroški pevski zbor Rulada in 

Plesna šola Mojce Horvat. Do-
godek se je končal z razglasi-
tvijo zmagovalcev v posame-
znih kategorijah. V kategoriji 
najboljša avtorska skladba je 
zmagala 17-letna Petra Ceg-
lar iz Šmarja-Sapa s skladbo 
To, kar si želim; v kategoriji 
najboljša izvedba priredbe 
(glasbenikov starih do 12 let) 
je zmagala 12-letna Ana Babič 
iz Tržiča (občina Dobrepolje), 
s pesmijo Love Yourself (Ju-
stin Biber) in v kategoriji naj-
boljša izvedba priredbe (nad 
12 let) 13-letna Lara Žgajnar iz 
Grosuplja s skladbo Kaj je to 
življenje (Eva Boto). 

Da smo dogodek uspešno 
realizirali, so nam pomaga-
li prostovoljci, člani društev, 

člani Special orkestra. Za 
zvokovno podobo pa so po- 
skrbeli tonski mojstri: Franci 
Zupančič, Franci Kraškovic in 
Igor Oražem.

Vsem sodelujočim prosto-
voljcem in donatorjem iskrena 
hvala. Mladim udeležencem 
želim veliko veselja in vztraj-
nosti v glasbenem ustvarjanju 
ter vabim bralce, da si ogleda-
te izčrpno poročilo v sliki in 
besedi na spletni strani www.
dpmlavrica.org.

 Pavla Peterle Udovič, 
predsednica DPM Lavrica 

 Tomaž Aleksander 
Udovič

Ansambel Ponos
Gojenje štiriglasnega 

petja, ki ga povezuje 
instrumentalni trio 

z diatonično harmoniko, je 
poleg prijateljstva in veselja 
do glasbe glavni dejavnik za 
delovanje ansambla Ponos s 
sedežem v Občini Ig. Mine-
va že šesto leto, odkar se je iz 
začetne želje po nastanku an-
sambla začela zgodba, polna 
izkušenj, druženja in skupnih 
trenutkov. Kitarist Blaž Kum-
še, harmonikar Lovro Šenk, 
bas kitarist Gašper Purkat, 
občani Občine Ig, in vokalist 
Martin Plahanc, ki prihaja s 
Podplešivice pri Notranjih 
Goricah, sestavljajo skupino, 
ki s preigravanjem skladb tako 
iz narodnozabavne zakladnice 
kot tistih z drugačnimi ritmi 
(rock, pop, dalmatinska, ples-

na glasba) najdejo čas tudi za 
ustvarjanje lastnih avtorskih 
skladb. V zadnjih šestih letih 
jih je nastalo devet – večina 
njih je avtorsko delo kitarista 
Blaža in harmonikarja Lovra. 

V zadnjih letih fantje vi-
kende preživljajo z igranjem 
in animacijami na porokah, 
obletnicah, veselicah in osta-
lih dogodkih, poleg pogostih 
vaj pa svoj čas namenijo tudi 
ustvarjanju, snemanju lastnih 
skladb, videospotov in udele-
ževanju na koncertih in festi-
valih.

V koncu preteklega leta se 
je ansambel udeležil 12. Festi-
vala narodnozabavne glasbe 
Dolenjske Toplice, kjer so se 
poleg priredbe skladbe iz zak-
ladnice predstavili z najnovej-
šo avtorsko skladbo z naslo-

vom Peti slovensko se ne boj, 
za katerega je besedilo prispe-
val kitarist Blaž, pod melodijo 
pa se je podpisal Lovro Šenk. 
Ansambel je bil nagrajen s 
srebrno plaketo in drugim 
mestom po mnenju strokov-
ne komisije in obiskovalcev 
festivala. Ansambel je s strani 
strokovne komisije prejel tudi 
posebno nagrado za najboljšo 
vokalno izvedbo na festivalu.

Za omenjeno skladbo so 
fantje v maju posneli tudi vi-
deospot, ki je nastal na več lo-
kacijah v Občini Brezovica in 
Ig. Besedilo nosi domovinski 
motiv, s snemalno ekipo in 
igralci pa so skladbi dodali ži-
vljenjsko in s čustvi polno vi-
deozgodbo.

Videospot si lahko ogledate 

na vseh družabnih omrežjih 
ansambla Ponos, v kratkem 
času pa bo na ogled tudi na te-
levizijskih postajah. Prav tako 
lahko na Facebook in YouTube 
kanalu ansambla spremljate 
dogajanje skupine, skladbe, 
novosti in napovedi javnih 
nastopov.

Zahvala gre vsem vam, 
ki ste pripomogli k uspešni 
skupni zgodbi, hvala tudi za 
velik obisk obeh samostojnih 
koncertov v športni dvorani 
na Igu. Navsezadnje je po-
zitiven odziv poslušalcev in 
obiskovalcev naših nastopov 
tisto, kar nam daje zagon za 
vztrajanje in ustvarjanje.

  Ansambel PonosUspešni na festivalu v Dolenjskih Toplicah

Štiričlanski ansambel Ponos

Udeleženka Glasbenega izziva Urša Jakič
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Kaj je gib?
Gib je korak,
gib je dotik,
trd ali mehak,
je gib telesa stik.

Že beseda gib zahteva,
da gibljemo naša usta.
Tudi gib je potreben, 
če nam muca jezik pohrusta.

Giblje se roka,
ko premika reči,
giblje se jezik,
ko kaj govori.

Gibljejo se možgani,
napeti vsak dan.
Gibljejo se noge,
ko plešejo kankan.

Giblje se svet,
ko mi na njem živimo,
giblje se vsak dan,
ko v njega se zbudimo.

Zoja Šuc, 7. b

Gib
Gib je korak.
Lahko je trden ali mehak.
Gib seveda nekaj pomeni,
a ne to, da v življenju obstajajo problemi.

Gibanje je lahko vrtenje jezika,
saj ne moremo živeti brez človeškega stika.
Gibe opazujemo z očmi,
z živalskimi ali človeškimi.

Gibi večinoma v možganih nastanejo,
zato lahko roke tudi oči pomanejo.
Nove gibe vedno znova se učimo,
stare pa vsakič v spominu utrdimo.

Gibi so različni
ali celo dvolični.
Gibov je veliko na svetu,
oziroma ogromno na tem planetu.

Najlažji gib je korak,
zna ga narediti tudi bedak.
Naslednji je tek,
ker življenje je polno preprek.

Larisa Hajrić, 7. b

Haiku 
Potok žubori.
Nežen je gib plesalke.
Poletje je tu.

Maria Praznik, 7. b

Uspelo nam je
Otroci iz skupin Sovi-

ce in Ribice iz eno-
te Krimček smo se 

odpravili na malo daljše raz-
iskovanje in pohod po gozdu, 
kot smo ga bili do zdaj vajeni. 
Odpravili smo se namreč peš 
čez gozd do gasilskega doma 
na Igu. Tam smo pojedli za-
služeno malico in se poigrali 
na 'gasilskih igralih'. Pot smo 

nato nadaljevali po isti poti na-
zaj, saj nas je v vrtcu že čaka-
lo kosilo. Seveda nam je brez 
utrujenosti uspelo, saj smo že 
veliki otroci. Noge so bolele le 
vzgojiteljice, ki smo jim morali 
nekateri otroci pomagati in jih 
držati za roke, da niso omaga-
le.

  Skupini Sovice in 
Ribice 

Skrb za okolje  
v Mavrici

Skrb za okolje in planet je 
zelo pomembna tako za 
nas kot za naše zanam-

ce. Zato je pomembno, da se 
ozaveščanje začne že v zgo-
dnjih letih. Tako smo v enoti 
Mavrica organizirali čistilno 
akcijo v okviru dneva Zemlje. 
Po uvodnem nagovoru smo 
najprej po igrišču pobrali sme-
ti in jih pravilno razvrstili po 
koših. Za lepšo okolico vrtca 
smo poskrbeli tako, da smo v 
lesene zaboje posadili zelišča 

in dišavnice. Iz lesenih kuhal-
nic smo izdelali pisane rožice, 
ki smo jih 'posadili' v korita in 
jih postavili na okenske poli-
ce. Z njimi smo okrasili tudi 
naša korita z zelišči. Čisto na 
koncu smo pometli dvorišče 
in izpraznili koše v smetnjake. 
Ker smo bili zelo pridni in us-
pešni, smo si zaslužili malico. 
Družili smo se ob naravni li-
monadi in prigrizkih.

 Strokovne delavke enote 
Mavrica

Sovice in Ribice v gozdu

Čistilna akcija

Še pometemo, pa smo!
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Še nekaj o bolnišnici Krvavice  
v Iškem vintgarju
Vesel sem bil članka av-

torja Ivana Žagarja o 
partizanski bolnišnici 

v Iškem vintgarju, v Krvavicah 
v prejšnji številki Mostiščarja. 
Starejši ljudje iz naselij pod 
Krimom in Mokrcem, poseb-
no tisti krepko čez 80, dobro 
vedo, kako hudo je bilo med 
drugo svetovno vojno. Ve-
čina izraža pozitiven odnos 
upora proti okupatorju, sprva 
italijanskemu z belo gardo, 
pozneje proti nemškemu z do-
mobranci. Tisti, ki so sami do-
živeli to obdobje (1941−1945) 
tako na eni kot na drugi strani, 
so dobro vedeli in vedo, če so 
še živi, da vojna „ni bila špas“. 
Hvala vsem, ki ste sodelovali 
pri obnovi Bercetove bolnišni-
ce v Krvavicah (obnovljena po 
vojni, leta 1952). Kot nekdanji 
gozdar na Igu (revir Ig–Mokrc, 
1964−1977) včasih tudi kaj na-
pišem v Mostiščarja. To storim 
z veseljem, da se ne pozabi. 
Rad imam Ižance, ljudi pod 
Krimom in Mokrcem, pa tudi 
tiste onkraj Iške, na Blokah 
in na Vidovski planoti. To so 
preprosti ljudje, umni in prid- 
ni, ki ne komplicirajo in preu-
darno govore, in ne kot marsi-
kateri „L‘blančan“, čeprav sem 
sam od tam. Zato zahajam, no 
zadnje čase se bolj vozim z 
avtom tam okrog, čeprav sem 
že 19 let v pokoju in je celo 40 
let, odkar sem z Iga odšel kot 
gozdar.

Ker sem napisal že nekaj 
knjig o teh krajih, predvsem z 
območja sosednje občine Veli-
ke Lašče, na splošno kar vem, 
kaj se je tu v preteklosti doga-
jalo. Sam sem 'premlad' (roj. 
1938) za vojno obdobje, pa še z 
Ižanskega nisem, in sem tako 
morda pristranski, posebno za 
one, ki jim odpor proti okupa-
torju ni bil po godu in so do-
živeli travme s strani partiza-
nov, pa gledam na to obdobje 
po svoje. Pri tem je potreben 
dialog in vesel bi bil, da bi 
slovenski narod stopil skupaj. 
Prej smo udrihali čez Beo- 
grad, zdaj čez Bruselj, pa so 
nas vozili in nas še vozijo sem 

in tja (Evropa) v korist večjih 
in močnejših, vplivnejših. Da 
ne bom politiziral, naj osta-
nem pri Krvavicah.

V dobri veri, da mi avtor 
članka Ivan Žagar ne bo za-
meril, če še sam k njegovemu 
članku pristavim svoj piskr-
ček, saj sem o tem nekaj na-
pisal v moji četrti knjigi (Iška, 
Iški vintgar, 2001, 75–79), prav 
tako pa omenjam Berceta v 
svoji zadnji, šesti knjigi (Svet 
pod Mokrcem ... Krvava Peč z 
okolico, 2011, 2012, 98). Fran-
ca Berceta (1904−1968), sta-
nujočega na Igu, sem osebno 
poznal, ker je hodil na kosilo v 
gostilno pri Gerbcu. Tam pod 
drevesi divjega kostanja je 
včasih poleti Berce po kosilu 
pripovedoval svoje partizan-
ske zgodbe. Takrat se mi še 
sanjalo ni, da bom kdaj pisal 
knjige. 

Ko so 22. junija 1943 belo-
gardisti s postojanke pri Ben-
kotu na Ustju (Rakitna) opa-
zili, da se spodaj nekaj dogaja 
(kljub prepovedi so se neka-
teri ranjenci tega dne tam na 
skalah sončili!), je sledil nas-
lednjega dne napad 500 Italija-
nov od spodaj iz Iške. Ranjenci 
in osebje bolnišnice (kuhari-
ca, zaščitni vod) z Bercetom so 
se takrat poskrili na vnaprej 
določenih lokacijah, luknjah 
v primeru evakuacije. Ko so 
Italijani požgali vse objekte 
bolnišnice (zgrajeni avgusta 
oz. oktobra 1942) in odšli v 
dolino, se je osebje bolnišnice 
z dvajsetimi ranjenci premak-
nilo čez Iško na desni breg, v 
Krogarjev gozd v Smrekovcu 
(lastnik Mazi iz Iške). Tam je 
nižje ob vodi Iški spominsko 
obeležje (še – ali je razbito, kot 
so razbili onega /pobiti Ben-
kotovi z Ustja/ zgoraj na robu 
Iške, nad Vrbico?). Zapis na 
plošči ohranja spomin, ko so 
26. avgusta 1943 borci Prešer-
nove brigade v štiridnevnem 
pohodu prenesli 12 ranjencev 
iz Smrekovca v Podstenice, v 
partizansko bolnišnico v Ko-
čevskem rogu. 

Med številnimi ranjenci 

v Krvavicah (120 ozdravlje-
nih, 11 jih umrlo) sta bila tudi 
Luka Leskošek (po vojni mi-
nister za industrijo) in Edvard 
Kocbek (1904−1981), krščanski 
socialist, pesnik, pisatelj in 
prevajalec. Omenjena sta pri 
premiku partizanskega vod-
stva iz Dolomitov v Kočevski 
rog v grupi, ki je po prečenju 
Ljubljanice odšla skozi Iško, 
prespala noč (8./9. april 1943) 
v jami Skedenci nad Iško. Tak-
rat je tam potekala italijanska 
ofenziva z Ižanskega na Mo-
krc. Leskošek je pred jamo 
nesrečno padel in si poško-
doval hrbtenico, Kocbek pa je 
imel zvit gleženj noge. Oba so 
prenesli v Bercetovo bolnišni-
co v Krvavice, ostali pa so na-
daljevali naslednjega dne (10. 
april) pohod proti Rogu. Drugi 
del partizanskega vodstva je iz 
Dolomitov prešel v Kočevski 
rog čez Bloke. O tem mi je pri-
povedoval dr. Janez Stanovnik 
(oče slovenskega naroda), ki je 
bil takrat v skupini pohoda čez 
Bloke. Iz Krvavic sta Leskošek 
in Kocbek odšla v Rog 22. apri-
la 1943 v spremstvu drugih 
partizanov. 

Ob zbiranju podatkov za 
svojo četrto knjigo Iška, Iški 
vintgar (2001) sem takrat na-
šel začasno lokacijo logorja 
Bercetovih ranjencev v Smre-
kovcu po umiku in požigu iz 
Krvavic 25. junija 1943 (ram-
pa in na bukvi vrezan napis 
ŽALE ter peterokraka zvezda). 
Iz Smrekovca se je preosta-
nek ranjencev z Bercetom in 
zaščitniki v septembru pre-
maknil navzgor v Vajin vrh 
(Ivanji vrh), v Sive doline. 
Tam so v kotanji Tomaževega 
gozda (Leskovec z Iga) pos-
tavili barako. Po vodo so ho-
dili na bližnji studenček pod 
Gabrovco (še danes tu deluje 
občasno). Lokacijo Tomaže-
ve kotanje mi je v šestdesetih 
letih pokazal moj logar Dam- 
janov Ivan, Škulj iz Škrilj 
(1930−1998). Takrat sem tam 
našel še nekaj ostankov ba-
rake (gnilo tramovje). Nemci 
(Avstrijci) so v ofenzivi v zimi 

1943/1944 zasledili to lokacijo 
zadnje Bercetove bolnišnice in 
jo po presenečenju iznenada 
zavzeli. To niso storili prvega 
dne (morda 2. januar 1944), 
pač pa naslednji dan, ko so 
bolnišnico obkolili. Zaščitniki, 
partizani, so se obroču izmak-
nili, Berce pa je sam, kot mi 
je pravil, „v gatah po snegu“ 
zbežal iz Sivih dolin na Golo k 
Resniku (Pangerc), kjer so ga 
oblekli. Tam je bila po kapi-
tulaciji Italije septembra 1943 
ustanovljena X. partizanska, 
Ljubljanska brigada. Med ra-
njenci sta bila tudi dva težko 
ranjena, morda eden iz Bele 
krajine. Enemu je bolničarka 
Brigita (Lukač, Hariš), kot mi 
je sama povedala, skrivoma 
izročila pod blazino revolver, 
čeprav je bilo ranjencem stro-
go prepovedano imeti orožje. 
Ta je takrat menda ustrelil 
prvega Nemca, ki je stopil v 
barako, njega pa naj bi potem 
ustrelili. Nemci so barako po-
žgali in uničili opremo, ranjen-
ce pa odpeljali v dolino. Drugi 
težko ranjeni (cevka v trebuh 
za iztekanje gnoja?) pa je sam 
prosil Nemce, da so ga ustreli-
li. Po pripovedovanju so ostali 
zajeti partizanski ranjenci voj-
no preživeli v taborišču. 
Tiskarna Krim

Čeprav ni povezave z bol-
nišnico v Krvavicah, naj vse-
eno tu omenim lokacijo par-
tizanske ciklostilne tehnike, 
tiskarne Krim. Ta je kratek 
čas po prestavitvi z Jezera 
(Podpeč) nazadnje delovala 
v Iški, malo višje gorvodno 
od grape Krvavic. Na malem 
platoju v skalnih stenah in 
okoli 120 višinskih metrov nad 
vodo Iško je stala mala bara-
ka v času od marca do julija 
oz. avgusta 1943. Navzgor po 
strmem in skalnem pobočju 
je bil možen prehod (pretežno 
brezpotje) do Benkota (Tavž-
ljevi) na Ustju. Vodja tehnike 
Milan Apih, predvojni komu-
nist, je tu s štirimi sodelavci in 
ženo Ančko, partizanko Hojko 
(kasneje poročena Jamšek, 
1921−2005), tiskal partizansko 
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literaturo, letake, obvestila, 
novice idr. na papirju, ki so ga 
skrivoma prinašali čez Ižanski 
morost, čez Barje iz ljubljanske 
smeri proti Krimu, mimo Ben-
kota na Ustju in navzdol do 
tiskarne. Tudi literaturo, natis-
njeno v „Apihovi“ tiskarni, so 
po tej trasi prenašali v nahrb-
tnikih navzdol po terenu. Sin 
Ančke in Apiha je znani novi-

nar in publicist (Zlati boben) 
ter nekdanji direktor časopi-
snega podjetja Delo Jure Apih 
(dec. 1941). Tudi o tem je mož-
no prebrati v moji knjigi o Iški 
(2001, 75).

Morda sem s svojim pris- 
pevkom obogatil članek Iva-
na Žagarja (Podlipčev iz Iške 
vasi?) o partizanski Bercetovi 
bolnišnici v Iški, v Krvavicah. 

Njega dni sem kot revirni goz-
dar v Ivanjem vrhu (Vajnvrh) 
odkazoval tudi Iškavrcem 
drevje za posek, med njimi 
tudi Žagarju, Podlipčevemu iz 
Iške vasi 18 in njegovemu me-
jašu Martinu Rupertu, iz Iške 
vasi 38. Na meji njune posesti 
stoji spomenik umorjenim ra-
njencem, partizanom, ki so jih 
pobili v ofenzivi oktobra oz. 

novembra 1943 Nemci (Mon-
goli, Čerkezi v nemški vojski). 
Med temi je bil tudi maribor-
ski oz. ljubljanski dijak Draško 
Slokar (napačen zapis Draško 
Slavko!). Tudi o tem je zapis v 
moji knjigi o Iški (str. 77, 78).

 Tomaž Kočar, Ljubljana 

Varuhi svetovne dediščine  
na Ljubljanskem barju
V prvi polovici leta 2017 smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje s 24 učenci in 10 učiteljicami 
iz 5 barjanskih osnovnih šol raziskovali kolišča na Ljubljanskem barju in okoli Alp. Učenci so 
pripravili 12 plakatov o koliščih na Ljubljanskem barju in okoli Alp.

Prvič smo se srečali na 
poglobljeni predstavi-
tvi kolišč, ki jo je podal 

arheolog Dejan Veranič prek 
predavanja in vodenja po dveh 
razstavah. Po tej predstavi-
tvi smo učencem predstavili 
koncept predstavitve kolišč 
prek plakata (splošna predsta-
vitev in izbrana tema), učenci 
so si izbrali temo, ki jo želijo 
predstaviti (prvi stalni nase-
ljenci, prvi kmetovalci, prvi 
kovinarji, prvi kolarji ... ). Sle-
dilo je delo po šolah in doma, 
kjer so učenci z mentorji, ne-
kateri pa tudi s starši, pripra-
vili osnutek svojega plakata – 
predstavitve. Ko so bili osnutki 
pripravljeni, sva z arheologom 
učence obiskala na vsaki od 
prijavljenih šol in svetovala 

glede potrebnih strokovnih 
popravkov. V maju so bili vsi 
plakati nared in razstavili smo 
jih na Osnovni šoli Škofljica, s 
katere je bilo prijavljenih naj-
več učencev. Veseli smo, da so 
nas pri izvedbi zaključne pri-
reditve podprli tudi na Občini 
Škofljica, kjer so financirali po-
gostitev in simbolična darila 
za varuhe svetovne dediščine. 
Tako mentorice kot učenci, ki 
so sodelovali pri raziskovanju 
in predstavljanju kolišč, so si 
prislužili naziv varuh svetovne 
dediščine. Razstava 12 plaka-
tov bo na ogled v avli Osnov-
ne šole Škofljica vse do konca 
tega šolskega leta, potem pa 
se bo selila še po preostalih 
sodelujočih osnovnih šolah 
(OŠ Ig, OŠ Oskarja Kovačiča – 

Podružnična šola Rudnik, OŠ 
Brezovica – Podružnična šola 
Notranje Gorice in OŠ Log 
Dragomer – Podružnična šola 
Bevke). 

Svetovno dediščino želi-
mo približati tudi srednješol-
cem, zato smo v sodelovanju 
s Parkom Škocjanske jame in 
Centrom za upravljanje z dedi-
ščino živega srebra Idrija pri- 
pravili projekt Mladi za sve-
tovno dediščino. S projektom 
začenjamo v mesecu juniju v 
obliki tridnevnega tabora 15 
srednješolcev iz lokalnih sred- 
njih šol (Sežana, Idrija, Že-
limlje). Srednješolci se bodo 
vsak dan seznanili z eno od 
lokacij svetovne dediščine in 
v času trajanja tabora pripra-
vili enega ali več inovativnih 

izdelkov, s katerimi bodo in-
terpretirali njihovo dojemanje 
svetovne dediščine.

Svetovno dediščino na pra-
gu naših domov bomo uspeli 
ohraniti le, če jo bomo dobro 
poznali. Veseli smo, da so se 
mladi odločili, da sodelujejo 
pri predstavitvi kolišč na Lju-
bljanskem barju in okoli Alp.

 

 Maša Bratina,  
Krajinski park Ljubljansko 

barje

Učenci so predstavili dediščino kolišč. Na odprtju razstave
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Zgodnje preprečevanje govorno-jezikovnih motenj je nujno

Ne zamudite zgodnje obravnave  
pri logopedu (3. del)

Neposredno delo z ot-
rokom z govorno-jezi-
kovno motnjo:

− Odkrivanje otrok z govor-
no-jezikovno motnjo, zato 
logoped sodeluje s strokov-
nimi in svetovalni delavci 
vrtca in šole.

− Ugotavljanje govornega 
statusa pri otroku in dia-
gnosticiranje govorno-jezi-
kovne motnje:
• sigmatizem: otrok z go-

vorno-jezikovno motnjo 
napačno izgovarja šumni-
ke, sičnike in afrikate

• parasigmatizem: otrok z 
govorno-jezikovno motnjo 
zamenjuje šumnike in sič-
nike ali jih celo zamenja z 
drugimi glasovi

• etacuzam: motnja izgovo-
ra vokala E

• rotacizem motnja izgovo-
ra glasu R

• lambdacizem: motnja iz-
govora glasu L in LJ

• kapacizem: motnja izgo-
vora glasu K

• gamacizem: motnja izgo-
vora glasu G

• jotacizem: motnja izgovo-
ra glasu J

• hiticizem: motnja izgovo-
ra glasu H

• tetacizem: motnja izgovo-
ra glasu T

• deltacizem: motnja izgo-
vora glasu D 

• dislalije: gre za nepravil-
nosti ali nezmožnost izgo-
vora glasov; pri otroku z 
govorno-jezikovno motnjo 
se pojavi opuščanje, pre-
meščanje, nadomeščanje 
glasov in pomanjkljiva in 
nejasna izreka

• disfazije: motnje govora, 
ki nastanejo zaradi celeb-
ralne poškodbe (odvisno 
od lokacije in velikosti po-
škodbe možganov)

• disfemije: motnja govor-
nega ritma.

• alalia: kjer otrok ne govori.
• dizartrija: motnja izgovor-

jave zaradi okvare živcev 
grla, ustnic, ust ali po-

škodbe živčevja
• rinolalija: govorno-jezi-

kovna motnja pri tvorbi 
glasov (nosljanje)

• afonija: izguba glasu
− Odpravljanje govorno-jezi-

kovne motnje ter razvijanje 
govora in jezika pri otroku, 
ki ima organske, psiho-or-
ganske oziroma funkcio-
nalno pogojene govorno- 
jezikovne motnje ter s tem 
oteženo oziroma onemogo-
čeno normalno govorno-je-
zikovno sporazumevanje.

− Odpravljanje motenj branja 
in pisana (MBP) – legaste-
nija.

− Spremljanje otrokovega go-
vorno-jezikovnega razvoja 
po končani individualni 
obravnavi do končne uspo-
sobitve. 

− Sledi kontrolni pregled po 
določenem času.

Posredno delo z otrokom z 
govorno-jezikovno motnjo:
− Za vsakega otroka se prip-

ravi korekcijo za posamezno 
govorno-jezikovno motnjo, 
na podlagi diagnoze govor-
no-jezikovne motnje.

− Urnik individualnih obrav-
nav z otrokom z govorno-je-
zikovno motnjo.

− Obravnava se lahko podalj-
ša, če je otrok pripravljen 
sodelovati.

− Za delo z otrokom z go-
vorno-jezikovno motnjo se 
mora logoped strokovno 
pripraviti.

Kaj obsega priprava 
logopeda za delo z otrokom 
z govorno-jezikovno 
motnjo?

Podrobna proučitev prime-
ra govorno-jezikovne motnje.

Snovna in metodična 
priprava.

Priprava specialnih pona-
zoril – slik, izbrana gradiva.

Posredovanje ugotovitev, 
nasvetov za delo doma, stro-
kovnim delavcem vrtca in 
šole.

Po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje iz 
leta 2012 je bilo ugotovljeno 
na sistematskih pregledih, da 
ima 8,6 odstotka otrok v sta-
rostni skupini med 0 in 6 let 
govorno-jezikovne motnje. 
Nekateri avtorji navajajo, da se 
govorne motnje pojavljajo pri 
10−12 % šoloobveznih otrok. 

V Sloveniji je zaposlenih 
160 logopedov, ki delajo v cen-
trih za sluh in govor, osnovnih 
šolah in šolah s prilagojenim 
programom, zdravstvenih 
domovih, zavodih za usposa-
bljanje oseb s posebnimi po-
trebami, vrtcih, bolnišnicah, 
univerzitetnih klinikah, inšti-
tutu za rehabilitacijo invalidov 
ali v privatni praksi (Sabina 
Lokar, 24. 7. 2010).

Logopedski pristopi so 
različni, pomembno je, da pri 
govorno-jezikovni obravna-
vi izhajamo iz posameznika 
in mu ponudimo to, kar mu 
lahko olajša govor, jezik. V 
praksi primanjkuje logope-
dov, vsak otrok bi moral imeti 
enkrat tedensko obravnavo in 
ne bi smeli logopedov imeti 
za nadstandard vrtca, šole. V 
zadnjem času je čedalje večje 
zanimanje za tovrstno podro-
čje dela, vendar se moramo za-
vedati, da je logoped zahteven 
poklic. Poleg dobre strokovne 
podkovanosti zahteva delo lo-
gopeda veliko vztrajnosti, srč-
nosti in predanosti. (konec)

Dr. Franci M. Kolenec,  
svetnik, prof. in mag. def.

Viri:
1. Društvo logopedov Slovenije, 

http://www.dlogs.si/index.
php/logopedija

2. https://oligologo wordpress.
com/2011/10/19/48/

3. https://www.cirius-vipava.si/
terapije/logopedija

4. https://www.edukacija.hr/
tecaj/dislalija/1316/

5. https://lingualogos.com/disla-
lija/

6. http.//www.rtvslo.si/dostopno/
clanki/55

7. Kriteriji za opredelitev vrste 
in stopnje primanjkljajev, ovir 
oz. motenj otrok s posebnimi 
potrebami uporaba od 17. 7. 
2015 > IV. Otroci z govorno-
jezikovnimi motnjami

8. Steiner, M., in Keršič, J. 
(2000). Speech viewer: Del 1: 
Speech viewer pri obravnavi 
otrok z artikulacijskimi mot-
njami. Ljubljana, ZRSŠ.

9. Vizjak Kure, T. (2010). Spod-
bujanje razvoja senzorike, 
motorike, kognicije, govora in 
jezika. Ljubljana, ZRSŠ

10. Žnidarič, D. (1993). Otrokov 
govor, Ljubljana ZRSŠŠ

Uspeh je nenehno uresničevanje vsega,  
kar ste želeli postati in delati.      (Ron Jenson)
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Gobarska sezona se je začela (2. del)
7. Pri nekaterih gobah je nji-

hov okus v surovem stanju 
pomemben prepoznavni znak, 
Vendar pa naj začetnik nikoli 
ne poskuša surove gobe! Ne-
katere vrste gob so namreč 
preveč strupene, da bi lahko 
tvegali poskusiti tudi čisto 
majhen košček. Pri posamez- 
nih vrstah lahko kožico klo-
buka zlahka odstranimo (pri 
masleni lupljivki (maslenki) ali 
rdečkasti mušnici (bisernici) 
na primer). Vendar pa moramo 
to storiti takoj, ko jo odtrgamo, 
ker se kožica hitro posuši in je 
pozneje ne moremo več odstra-
niti. Površina klobuka je pri 
nekaterih vrstah gob pogosto 
lepljiva ter obložena z ostanki 
iglic in prsti.

8. Gob, ki jih ne poznamo, pa 
tudi takšnih, ki jih ne prepozna-
mo kot strupene, ne smemo ni-
koli brcati ali jih pohoditi. Vsa-
ka goba služi za hrano celi vrsti 
živali. Mnoge gobe, tudi stru-
pene, pa so zelo pomembne za 
rast in razvoj rastlin, s katerim 
so povezane prek koreninske-
ga sistema. Zato je vsakršno 
uničevanje gob z vidika varo-
vanja narave nedopustno. Ne 
glede na svojo strupenost pa 
so tudi strupene gobe čudovi-
ta bitja in okras gozda, saj nam 
pogled nanje razveseli oko in 
srce. V gozdu ne puščati smeti 
in drugih odpadkov!

9. Nabiramo samo takšne 
gobe, ki smo jih popolnoma za-
nesljivo prepoznali kot užitne. 

Če pa želimo odnesti domov 
tudi nepoznane in zaradi tega 
morebiti strupene gobe, da bi 
jih lahko natančno raziskali in 
spoznali, jih moramo položiti 
v ločeno posodo, ne skupaj z 
užitnimi. Pomotoma lahko pri-
de do usodne zamenjave.

10. Gobe moramo vedno 
očistiti na mestu, kjer jih odtr-
gamo. Z dnišča beta odstrga-
mo delce prsti in odstranimo 
ostanke listja, iglic ter dele 
objedene od polžev. Če so gobe 
črvive, moramo tudi črviva 
mesta takoj izrezati. Prisotnost 
ličink insektov preverimo tako, 
da gobo prerežemo po dolžini. 
Majhne luknjice na prerezani 
površini so zanesljiv znak, da 
so v gobi črvi. Mnogih gobar-
jev to sploh ne moti, ker meni-
jo, da so takšne gobe še vedno 
primerne za sušenje, kajti ko 
gobe narežejo na majhne kose, 
jih črvi zapustijo. To je sicer 
res, vendar pa ne gredo daleč, 
ampak se tudi sami posušijo 
čisto blizu gobjih rezin. Tako 
jih pogosto pomešajo s posu-
šenimi kosi gob, pozneje pa v 
juhi ali omaki znova pridobijo 
prvotno velikost.

11. Ko pridemo domov, mora-
mo gobe takoj vzeti iz košare. 
Najbolje je, da jih pripravimo 
še isti dan. Če pa smo za kaj 
takšnega že preutrujeni, jih 
vsaj razpolovimo ali razrežemo 
na četrtine. V takšnem stanju 
jih lahko do naslednjega dne 
brez skrbi shranimo v hladilni-

ku. Če pa jih pustimo cele, tve-
gamo, da bodo črvi nadaljevali 
pojedino celo v hladilniku. Pre-
rezane se namreč v hladilniku 
hitreje ohladijo in tako zaus-
tavimo nadaljnje črvive gobe. 
Gobe, ki so nekoliko umaza-
ne in jih z nožem ne moremo 
dobro očistiti, lahko na hitro 
operemo v topli vodi, vendar 
jih ne smemo namakati. Gob, 
ki so namenjene sušenju, pa 
ne smemo prati, ker se napijejo 
vode in pozneje lahko zgnijejo, 
namesto da bi se posušile.

12. Posamezne vrste gob so 
surove strupene, vendar med 
prekuhavanjem oddajo svoj 
strup v vrelo vodo; so pa tudi 
takšne, pri katerih vročina pri 
kuhanju njihov strup v celo-
ti uniči oziroma razgradi. Če 
vodo odlijemo, lahko preku-
hano gobo vsekakor pojemo. 
Posamezniki so za določene 
vrste gob občutljivi, čeprav 
niso strupene. Takšni ljudje naj 
zaradi varnosti vse gobe pre-
kuhajo, vodo pa odlijejo.

13. Tako kot jagode, jajca, sir 
ali oreščki lahko tudi najboljše 
užitne gobe pri nekaterih lju-
deh povzročajo alergije ali jih 
preprosto ne prenašajo dobro. 
Vendar ne pozabimo na nasled-
nje; če bi se takšni znaki poja-
vili pri vseh, ki so zaužili gobjo 
jed, obstaja velika verjetnost, 
da ne gre za alergijo, temveč za 
zastrupitev. Zato takoj v bolni-
šnico ali k svojemu zdravniku! 
Za majhne otroke ali nekatere 

starejše ljudi so že same gobje 
jedi pretežke. Starejšim ljudem, 
ki jih imajo vseeno radi, gobe 
nasekljamo ali zmeljemo – na 
primer v kuhinjskem mešal-
niku – in tako postanejo lažje 
prebavljive. Nekaterih vrst gob 
ne smemo uživati z alkoholom, 
sicer lahko pride do hudih za-
strupitev!

14. Ko smo gobe skuhali, jih 
lahko v hladilniku hranimo 
tako dolgo kot kuhano meso. 
Tudi večkratnega pogrevanja 
gobjih jedi ne priporočamo, ker 
je za večino gob lahko škodlji-
vo.

15. Previdnost velja tudi 
za globoko zamrznjene gobe 
in gobe, ki so zaradi zmrzali 
pomrznile v naravi. Enkratno 
zamrznjenje je dovoljeno; od-
mrznitev in vnovična zamrzni-
tev pa gobe pokvari. V lastnem 
zamrzovalniku to lahko nad-
zorujemo, v naravi pa ne, ker 
ne vemo, ali je goba zmrznila 
prvič in je še užitna ali pa ima 
za seboj že drugo ali tretjo zmr-
zal, zaradi česar je ne bi smeli 
več zaužiti. So pa gobe, ki jim 
zmrzal ne škoduje. To seveda 
tiste vrste gob, ki rastejo tudi 
pozimi.

Varno, lepo bero in veliko go-
barskih užitkov!

 Gobarsko mikološko 
društvo Ig

Širitev optičnega omrežja v Občini Ig
Telekom Slovenije v so-

delovanju z Občino Ig 
gradi optično omrežje, 

ki bo prebivalcem omogoči-
lo višje internetne hitrosti in 
boljšo izkušnjo spremljanja te-
levizije. Predvidevamo, da bo 
gradnja v sodelovanju s kraja-
ni in občino potekala tekoče, 
tako da bi izgradnjo celotnega 
novega optičnega omrežja na 
območjih Iga, Visokega, Zapo-
toka, Rogatca nad Želimljami, 
Selnika, Golega in Podkraja 
končali do konca avgusta 2017, 
na območju Škrilj, Podgozda 

in Dobravice pa predvidoma 
do konca leta 2017.

Glavna prednost optičnega 
omrežja je velika pasovna ši-
rina, ki omogoča hitrejši, za-
nesljivejši in varnejši prenos 
podatkov, saj je optična pove-
zava manj občutljiva za elek-
tromagnetne motnje in udar 
strele. Optično omrežje zago-
tavlja kakovostno uporabo ši-
rokopasovnih storitev, kot so 
televizija, internet in internet- 
na telefonija. 

Priporočamo, da se krajani 
za prehod na optiko odločijo 

že v času izvedbe gradbenih 
del, saj bodo potem potekali 
dodatni izkopi za povezave do 
hiš z daljšim časovnim zami-
kom. 

Več informacij o ponud-
bi Telekoma Slovenije je na 
voljo v Telekomovih centrih, 
kjer lahko izgradnjo optične-
ga omrežja tudi naročite in 
že danes izberete storitve, ki 
jih želite uporabljati prek op-
tičnega omrežja. Za dodatne 
informacije so vam svetovalci 
Telekoma Slovenije 24 ur na 
dan na voljo tudi na brezplačni 

številki 080 8000 ali na e-na-
slovu info@telekom.si. Sicer 
pa lahko vsi zainteresirani 
gradnjo optičnega omrežja 
Telekoma Slovenije po vsej 
Sloveniji spremljate na spletni 
strani http://ts.si/gradnja-op-
tike, kjer lahko preverite tudi 
možnosti na posameznih lo-
kacijah in oddate prednaročilo 
za vzpostavitev priključka.

 Telekom Slovenije d.d.
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Ali veste, kaj je BBQ?

V ZDA je priprava hra-
ne na žaru, podobno 
kot pri nas, zelo pri-

ljubljena. Imenujejo jo barbe-
cue oziroma barbeque ali na 
kratko BBQ. Priprava mesa v 
pravem BBQ po ameriško pa 
je zelo drugačna od naše peke 
na žaru.

Zamislite si lepo sobotno 
popoldne na vrtu s prijatelji, 
žar je že zelo vroč, nanj vrže-
te meso, ki omamno zadiši, 
priloge in pijača so priprav-
ljeni, meso nekajkrat na hitro 
obrnete in pojedina se začne. 
Kako pa je to v Ameriki? Tam 
poznajo zelo drugačne žare, ki 
jim rečejo smoker ali po naše 

dimnica. Meso začnejo pri- 
pravljati že dan prej in ga polo-
žijo v smoker, v katerem oglje 
počasi tli, dodajo še pelete iz 
različnih vrst lesa (odvisno od 
tega, kakšno meso pripravljate 
in kakšen priokus želite dati 
mesu) in meso se zelo počasi 
in pri nizki temperaturi peče, 
kar traja lahko tudi 15 in več 
ur. Meso seveda po taki prip-
ravi ni ožgano, temveč lepo 
sočno in mehko s priokusom 
dima.

V gostilni Gerbec na Igu so 
v sodelovanju s Slovenian BBQ 
Society (slovenskim barbecue 
društvom) v maju pripravi-
li tečaj BBQ-peke in za to so 

povabili v goste predstavnike 
Kansas City Barbeque Socie-
ty (KCBS) iz Združenih držav 
Amerike. Pokazali so vrsto 
različnh naprav za peko, Jim 
Johnson s svojo ekipo je prika-
zal pripravo mesa, ansambel 
Mali Oglasi Band pa je poskr-
bel za zabavo s country glas-
bo, še plesalke countryja niso 
manjkale za dobro vzdušje. 

Branko Koren iz Gostil-
ne Gerbec je povedal nekaj 
uvodnih besed in predstavil 
ameriške goste, potem pa se 
je začela priprava svinjske ri-
bice. Za vse, ki smo bili lačni, 
pa so že prejšnji dan začeli 
pripravljati rebrca, jagenjčka 

in drugo meso, in te dobrote 
tudi postregli. Meso je res zelo 
drugačno od našega mesa na 
žaru, nežno, mehko, brez ož-
gane površine, za povrh pa mu 
dodajo še posebne BBQ-za-
čimbe in omake, ki so morda 
za naš okus malo presladke, 
ampak o okusih pa res ne gre 
razpravljati, mar ne?

Če ste dogodek zamudili, 
ne bo nič hudega, v Gostilni 
Gerbec so dali BBQ-dobrote v 
svojo redno ponudbo. Vredno 
jih je poskusiti.

  Matjaž Zupan

Branko Koren iz Gostilne Gerbec Jim Johnson, smoker in svinjska ribica

 KMETIJSTVO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pomen soli v živalski prehrani
Kuhinjska sol (NaCl) – 

natrijev klorid je zelo 
pomembna mineralna 

sestavina, ki se dodaja v pre-
hrano domačih živali. Včasih 
se ji daje premajhna pozor-
nost, kar ima lahko pri živalih 
hude posledice pri prirasti in 
zdravju. Sol je pomembno di-
etetično sredstvo, prav tako 
pa organizmu nujno potrebna 
hranljiva snov. V praksi živi-
norejci redno dodajajo krmi 
živali sol kot dopolnitev in iz-
ravnavo potrebam organizma 
po natriju in kloru.

Zelo malo je osnovnih obro-
kov, ki bi vsebovali zadostne 
količine obeh elementov, ker 

v biologiji rastlinskega sve-
ta nista nujno potrebna in ju 
zato ni v zadostnih količinah 
za živali, ki konzumirajo samo 
rastline. Znano je, da goveja 
živina bolje prirašča, če ima 
na voljo zadostne količine soli 
(pa tudi okus mnogo hranil-
nih snovi se izboljša), poleg 
tega pa sol povečuje apetit 
ter žejo in izboljšuje prebavo. 
Je deficitarna pri močvirskih 
travnikih in travnikih, ki so 
pretirano ali enostransko gno-
jeni s kalijem, kar je posebej 
izraženo na območju Ljubljan-
skega barja. Pomanjkanje soli 
v prehrani živali lahko povzro-
ča resne okvare organizmov, 

zato je potrebno redno doda-
janje v obroke. Znano je, da je 
pri pokladanju kisle krme po- 
trebno dodajati večje količine 
soli v obrok. Krava, težka 500 
kg, potrebuje dnevno 20−25 g 
soli, za produkcijo vsakega li-
tra mleka pa še 2 g soli.

Morska sol se pridobiva z 
izparevanjem morske vode v 
solinah in vsebuje magnezijev 
sulfat ter železo, jod in še ne-
katere druge elemente. Kame-
no sol kopljejo v rudnikih soli, 
kjer jo pridobivajo v večjih ko-
sih in je zato za pokladanje ži-
valim bolj primerna, potrebno 
pa jo je jodirati.

Pri prevelikih količinah za-

užite soli pride lahko pri živa-
lih do hudih zastrupitev. Ob-
čutljivost je različna, najmanj 
pa so občutljivi prav prežveko-
valci, bolj drobnica, najbolj pa 
prašiči in še posebej odstavlje-
ni prašički in odojki.

Zastrupitev povzroči vne-
tje želodca in črevesja, ki vodi 
v drisko in v najhujši obliki 
tudi do pogina živali. Znaki 
zastrupitve so izsušena ustna 
sluznica, driska, izguba ape-
tita, žeja, splošna oslabelost 
in omamljenost ter paraliza 
mišic. Zastrupitve so pogo-
stejše pri živalih, ki dalj časa 
niso dobivale zadosti soli v 
obrok, potem pa jim jo damo 



20 Mostiščar 05 | Junij 2017

 KMETIJSTVO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zmanjševanje škode po toči
Kako zmanjšati posle-

dice škode po toči, je 
odvisno od tega, ali je 

poškodovana kultura eno- ali 
večletna, ter od časovne faze 
razvoja rastline in stopnje 
poškodovanosti. Po oceni teh 
ključnih elementov se poslu-
žujemo naslednjih metod za 
ublažitev škode:

Obdelovanje tal 
Predvsem prašenje omogo-

ča prezračevanje že zbitih tal, 
ki so zasičena z vodo. Vzpored-
no s tem tudi uničujemo ple-
vele, ki imajo po toči še boljše 
pogoje za rast in razvoj, ker so 
pridobili več prostora, svetlo-
be, vlage, zraka, toplote in celo 
več hranilnih snovi. Pleveli 
imajo izredno močno sposob-
nost za prilagajanje novim ra-
stnim pogojem in edino človek 

jih lahko uspešno zatira. Zato 
je pomembno, da jih čim prej 
po toči uničujemo, ker s tem 
omogočamo kulturnim rastli-
nam hitrejšo rast in razvoj.

Prehrana z lahko topnimi 
dušičnimi gnojili

Takoj po toči moramo ob-
noviti prehrano poškodovanih 
rastlin, in to najbolj učinkovi-
to. Uporabiti moramo dušična 
gnojila, ki imajo največjo vlo-
go za hitro in kakovostno rast 
rastlin. Dodajanje dušika se 
kombinira z obdelavo tal, kar 
je še posebno pomembno, če 
gnojimo z ureo, ki zelo hitro 
hlapi in jo je potrebno zade-
lati v zemljo. Enako dodajamo 
tudi KAN, in sicer 55 do 65 kg/
ha. Napačno je dodajanje fos-
fornih in kalijevih gnojil, ki so 

težje topna in so v zemlji osta-
la še od prejšnjega ( jesensko- 
zimskega) gnojenja. Potrebno 
pa je upoštevati specifičnosti 
za vse posamezne kulture, ki 
imajo različne potrebe po du-
šiku (koruza, pšenica, sadno 
drevje).

Dodatna zaščita pred 
škodljivci, boleznimi in 
pleveli

Potrebno je pripraviti stro-
kovno oceno dodatne zašči-
te  in uporabiti sredstva za 
zaščito rastlin pred bolezni-
mi v enakih odmerkih kot pri 
rednih tretiranjih pred temi 
boleznimi, sredstva za uni-
čevanje plevela pa v nekoli-
ko manjših odmerkih. Tudi 
sredstva za uničevanje škod- 
ljivcev moramo uporabiti v 

enakih odmerkih, kot jih upo-
rabljamo v normalnih pogojih.

Zaoravanje uničenih in 
setev novih posevkov

Prisilno zaoravanje zahte-
va podobno setev, kot je setev 
zgodnjih strniščnih posevkov. 
Za setev uporabljamo hibri-
de ali sorte, ki imajo kratko 
vegetacijsko dobo. Obdržati 
moramo tudi rahlost zgornje-
ga površinskega sloja, zatre-
ti plevele in zadržati vlago v 
tleh. Sadovnjake in vinograde 
moramo očistiti od polomlje-
nih vej in odpadlih plodov, ker 
s tem preprečujemo naknadno 
gnitje in sušenje nepoškodo-
vanih plodov.

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec 

naenkrat v neomejenih količi-
nah. Nevarno je tudi krmljenje 
živali z različnimi kuhinjskimi 
odpadki, ostanki morskih rib 
in pri zdravljenju lizavosti, ko 

se sol dodaja kot zdravilo in se 
ne pazi na doziranje. Smrtni 
odmerki soli so pri posame-
znih živalih naslednji: 
konj 1−1,5 g/kg žive teže, gove-

do 1,5-3,0 g/kg žive teže, ovca 
in svinja: 125-250 g/kg žive 
teže, kokoš 4,5 g/kg žive teže 
in pes 3,7 g/kg žive teže.

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec 

Kmetijska zadruga Ig 
obvešča kmetovalce, da zbiramo  

naročila za odkup žit letnika 2017.  
Odkup izvajamo po dnevno najvišjih cenah in pod 

najugodnejšimi pogoji.  
Pokličite na tel. 040/912-116  

ali se oglasite osebno v zadrugi. 

Zaščita pred muhami
V vročih poletnih dneh 

so – poleg sopare in vi-
soke temperature – tudi 

celi roji različnih muh stalni 
gosti v naših hlevih, stanovanj-
skih prostorih, poljih. Nekako 
smo se navadili nanje in niti ne 
pomislimo, kakšno škodo prav-
zaprav povzročajo.

Vsakdo med nami je že opa-
zil, kako se živali obupno trudi-
jo z mahanjem repa in premi-
kanjem glave, da bi se ubranile 
pred temi nadležnimi insekti, 
pri tem pa ne morejo mirno 
jesti in razsipajo hrano. Krave 
mlekarice zaradi tega dajejo 
manj mleka, kot bi ga lahko. 
Muho najdemo povsod, najprej 
na živalih v hlevu, potem je na 
steni, na gnojišču in na naših 
mizah, na sadju in na vsaki 
hrani, ki ji je dostopna. S tem 
prenaša številne bolezni tako 
na živali kot na ljudi (dokazano 
je, da so muhe stalno okužene 
s črevesnimi bakterijami – coli 
– in da jih prenašajo na hrano, 

ki je idealna podlaga za njihovo 
nadaljnjo razmnoževanje).

Poznamo veliko vrst muh, 
nekatere samo ližejo različno 
hrano, druge sesajo kri ali pa 
odlagajo jajčeca v živalsko bla-
to in hlevski gnoj, za vse pa je 
značilno, da so izbirčne pri hra-
ni, zato stalno iščejo sveže ži-
valsko in človeško blato. Poleg 
tega imajo zelo razvit vonj, s 
katerim to blato tudi odkrijejo.

Tudi razmnožujejo se zelo 
hitro, saj traja celoten ciklus 
od jajčeca do muhe od 10 do 
30 dni (odvisno od vrste muh 
in pogojev za razvoj). 

Nekatere muhe polagajo 
jajčeca v ranice na živalskem 
telesu, ličinke se hranijo z oko-
liškim tkivom in tako še bolj 
povečujejo rano. Pri hudi inva-
ziji ličink lahko napadene ži-
vali tudi poginejo. Zdravljenje 
takih živali opravlja veterinar, 
ki rane ustrezno oskrbi, razku-
ži in odstrani ličinke, preven-
tivno dejavnost pa mora opra-

viti vsak sam.
Pri zatiranju muh je najprej 

potrebna čistoča; hleve in oko-
lico je potrebno redno čistiti, 
odstranjevati najrazličnejše 
odpadke in živalske iztrebke. 
Veliko vrst muh odlaga jaj-
čeca na gnojišča, zato je po- 
trebno okoli gnojišč izkopati 
kanal, globok 15 cm, ki mora 
imeti poševne stene. Iz jajčec 
se razvijejo ličinke, ki bežijo iz 
gnojišč, pri tem padejo v kanal 
ter zaradi poševnih in gladkih 
sten ne morejo iz njega. Še bolj 
učinkovito je, če  je v kanalu 
tudi nekaj cm vode. Ličinke, 

ujete v kanalu, postanejo plen 
ptic in perutnine ali pa pogi-
nejo. Pomaga tudi pakiranje 
in vrenje hlevskega gnoja, pri 
tem ličinke odmrejo, na pre-
vret gnoj pa tudi oplojene sa-
mice muh ne odlagajo jajčeca. 
Gnojišče se lahko poškropi 
tudi z različnimi vodnimi raz-
topinami insekticidov, pri tem 
pa se moramo strogo ravna-
ti po priloženih navodilih za 
uporabo posameznih insekti-
cidov. 

 Zlatko Krasnič, 
kmetijski svetovalec 
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Gasilski nogometni turnir v Kotu
V soboto, 27. 5. 2017, 

je PGD Kot-Staje ob 
90-letnici delovanja 

organiziral 1. Gasilski nogo-
metni turnir v Kotu, z name-
nom športnega druženja na 
vasi. Na turnirju je sodelo-
valo 9 ekip gasilskih društev 

Gasilske zveze Ig, a so ime-
li tudi najmlajši obiskovalci 
možnost igre nogometa na 
svojem igrišču ter se preizku-
siti v namiznem nogometu. 
Dan je potekal v športnem 
duhu in kaj kmalu smo dobili 
zmagovalca. Še enkrat se zah-
valjujemo vsem ekipam za so-
delovanje in hkrati čestitamo 
najvišje uvrščenim: 1. mesto: 
PGD Škrilje;  2. mesto: PGD 
Želimlje;  3. mesto in 4. pokal 
za Ekipa da te skipa: PGD Iška 
vas! 

Radi bi se tudi zahvalili 
vsem, ki ste kakorkoli poma-
gali pri organizaciji in izvedbi 
tega športnega dogodka!

  PGD Kot-Staje

Dogajanje v Škriljah
V marcu, aprilu in začet-

ku maja se je okoli ga-
silskega doma Škrilje 

dogajal vrvež, saj je mrgolelo 
otrok, od tistih najmlajših, ki 
so se kot pionirji prvič prid-
ružili gasilstvu, do tistih, ki jih 
rečemo stari mački. Spoznali 
so naloge, ki so predpisane za 
tekmovanja, in jih skupaj po 
trije v skupini reševali s po-
močjo mentorjev ter se tako 
pripravljali in pridno trenirali. 
Sestavilo se je pet ekip pio-
nirjev, ki so se na tekmovanju 
uvrstili na 7., 12., 14., 15., in 16. 
mesto. 

V tekmovalnem delu mla-
dincev in mladinke so naše 
društvo zastopale štiri ekipe, 
ki so se zelo dobro uvrstile, in 
sicer so ekipe dosegle 3., 4., 5., 
ter 10. mesto.

Sodelovanju so je pridruži-
la tudi ekipa pripravnikov, ki 
se je z doseženim 1. mestom 
udeležila na nadaljnje regijsko 
tekmovanje v orientaciji, ki je 
potekalo 27. 5. 2017 na Škoflji-
ci, ter tudi tam dosegla odlično 
4. mesto. Ekipo pripravnikov 
zastopajo Tim Rozman, David 

Laninšek in Tobija Bergles.
Na tekmovanje v orienta-

ciji, ki je potekalo  6. 5. 2017 
na Golem, je bilo z našega 
društva prijavljenih in se tek-
movanja tudi udeležilo 10 ekip 
– največ v celi zvezi.

GZ Škofljica je 22. 4. 2017 
organizirala tekmovanje v 
gasilskem rallyju. Med tek-
movalnimi ekipami se je na 
njihov teren podala tudi ekipa 
našega društva v sestavi šes-
tih članov in članic (Gregor 
Laninšek, Tomaž Srnjak, Vid 
Dimnik, Tim Rozman, Tilen 
in Lucija Černe). Osvojeno 2. 
mesto dokazuje, da sta naša 
ekipa in vozilo pripravljena za 
premagovanje vsakega  terena 
in ovir. 

Ljudje smo si različni in tako 
je tudi med gasilci – osnovno 
načelo je za vse enako, vendar 
se eni znajdejo dobro v gasil-
ski opremi, drugi pa nas dobro 
zastopajo, če oblečejo nogo-
metni dres in se začnejo poditi 
za žogo. Fantje, ki jim gre to 
dobro od nog, so: Rok Glinšek, 
Gregor Požar, Miha Babnik, 
Timon Jeršin, Žiga Mlakar in 

Kristjan Plesec, saj so v sobo-
to, 27. 5. 2017, na gasilskem no-
gometnem tekmovanju v Kotu 
priigrali 1. mesto. 

Vsem nastopajočim na tek-
movanjih  se zahvaljujemo za 
sodelovanje, pripravljenost in 
trud ter ob tem vsem izreka-
mo iskrene čestitke za dose-
žene rezultate. Vsak dosežek 

je uspeh. Dosežek in uspeh je 
tudi delovaje društva, saj letos 
praznujemo častitljiv jubilej – 
90 let. Ob tem izrekamo vem 
članom in članicam iskrene 
čestitke.

Z gasilskim pozdravom Na 
pomoč!

  Marina Plantan

Gasilci so za spremembo igrali nogomet.Pokali

Ekipa pripravnikov 

Vse lepo vabimo, da se nam 26. avgusta 2017 ob 90-letnici 
delovanja društva pridružite na gasilski veselici in se še 

tam poveselite z nami. 
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Družinski izlet

Na kočo pri Sveti Ani na Mali gori (910 m)

V nedeljo, 9. aprila, smo 
v mladinskem odseku 
PD Krim organizirali 

družinski izlet, ki je bil name-
njen tako mladim družinam 
kot vsem tistim, ki so mladi po 
srcu. Izleta se nas je udeležilo 
sedem planincev, od tega trije 
otroci.

Prvi del pohodniške ekipe 
se je ob 8.30 uri srečal v Lju-
bljani, ob 9.30 dopoldan pa 
smo se dobili s preostalimi tre-
mi na parkirišču pri železniški 
postaji Ribnica ter od tam 
nadaljevali pot do izhodiščne 
točke pri kmetiji Seljan. Tam 
smo parkirali in se, najmlaj-
ši v nahrbtniku na očetovem 
hrbtu, ostali pa peš, odpravili 

po dobro markirani lahki poti 
skozi zaselek in gozd proti cer-
kvici sv. Ane. Pot nas je vodila 
po gozdni učni poti. Malo pod 
vrhom smo si na prostoru, kjer 
so včasih delali kope, malo od-
dahnili ter poskrbeli za hidra-
cijo, nadebudna dvojčka pa sta 
na dedkovem višinomeru po-
novno preverila, koliko višin-
ske razlike smo že premagali 
in koliko metrov vzpona nas 
še čaka. Od tega počivališča je 
bilo potrebnega le še malo tru-
da in prišli smo na vrh k cer-
kvici, od koder je bil v lepem 
sončnem in toplem vremenu 
izjemno lep razgled na ribni-
ško dolino in Travno goro.

Od cerkvice smo se po krat-Pohod za vse generacije

Seminar za gasilke

V začetku marca so bile 
gasilke iz regije Lju-
bljana 1 povabljene na 

seminar v Varaždin. Med nji-
mi so bile tudi ižanske gasilke. 
Seminar je organizirala Marija 
Kunstelj iz PGD Šinkov Turn. 
Zakaj v Varaždin? V Varaždinu 
je bila ustanovljena pažarna 
bramba že leta 1864 v takratni 

državi Avstro-Ogrski. Od tu se 
je gasilstvo širilo po sloven-
skem ozemlju. 18. 9. 1869 se v 
Metliki ustanovi prva Požarna 
bramba na Slovenskem. 

Seminar je potekal 10. in 11. 
3. 2017. Nas gasilk je bilo 23 iz 
različnih društev regije Lju-
bljana 1. Z nami je bil predse-
dnik regije Lj1 Franc Bradeško 
in predsednik GZ Dol – Dolsko 
tov. Gregor Pirc. Iz GZ Ig smo 
bile štiri članice: Mojca Kučič 
in Zvonka Pucihar iz PDG Iška 
vas ter Andreja Sodec in Tja-
ša Kodba iz PGD Tomišelj. Ko 
smo prispele v Varaždin, smo 
se nastanile v hotelu Turist in 
se tam osebno spoznale. Ob 
prihodu so nas pričakali tov. 
Josip Cigesar, vodja za mla-
dino in predsednik DVD (Do-
brovoljno vatrogasno društvo) 
Donja Voča, Zvonko Videc, 
tajnik vatrogasne županije 
Varaždin (VŽV), in Stjepan 
Kovačec, dolgoletni poveljnik 
Varaždinske zajednice Varaž-
dinske županije (VZVŽ), ki 
nam je povedal svojo zgodbo 
o gasilstvu. Pogovor je pote-
kal o tem, kako ženske v gasil-

stvu lahko prestopijo ovire do 
vodstvenih mest itd.

V soboto smo se zbrale 
pred hotelom in odšle v ga-
silski dom Varaždin. Pogo-
varjale smo se o naših prvih 
izkušnjah v gasilstvu, o našem 
prostovoljstvu, o poti do spon-
zorjev v praksi. Svoje izkušnje 
v gasilstvu nam je predstavi-
la predsednica PGD Jezero 
tov. Katarina Golob. Med od-
morom smo si ogledale zelo 
bogato muzejsko in arhivsko 
zbirko gasilskih eksponatov. 
Muzej imajo v sklopu gasilske-
ga doma.

Po kosilu smo se odpravi-
li proti gasilskemu domu v 
Varaždinu. Spotoma smo se 
ustavili v DVD Donja Voča, 
kjer nam je tov. Josip Cigesar 
predstavil njihovega prve-
ga predsednika gasilskega 
društva. Ta nam je predstavil 
zgodovino njihovega 40 let 
starega gasilskega društva. 
Ogledale smo si njihov vozni 
park. Ko smo se zbirale za od-
hod, je zatulila sirena. Bila je 
prava intervencija, saj so imeli 
travniški požar. Ko so se ga-

silci odpravili na intervencijo, 
smo se tudi mi odpravili proti 
domu. Vsem nam je bil semi-
nar zelo všeč. Polni smo bili 
lepih spominov.

Varaždin je zibelka hrva-
škega gasilstva s 150-letno 
tradicijo, o čemer priča boga-
ta muzejsko- arhivska zbirka. 
Največja znamenitost je tr-
dnjava Stari grad iz 12. stole-
tja, ki je bil konec 14. stoletja 
v lasti celjskih grofov. Leta 
1767 je bil tu sedež prve hrva-
ške vlade, po velikem požaru 
leta 1776 se je vlada preselila 
v Zagreb. Mesto zvonikov je 
vsako poletje gostitelj slovitih 
baročnih večerov s številnimi 
svetovno znanimi umetniki. Z 
razstavo Evropska pokopali-
šča, vrtovi duš, raznolikosti in 
dediščine, so tudi pokopališče 
vključili v kulturno dedišči-
no. Urejeno je z občutkom in 
spominja na park. Mesto, kjer 
spijo angeli, ima 350 let staro 
cerkev sv. Florjana. 

  Andreja Sodec 

Ižanske gasilke

 PLANINSKI KOTIČEK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ki klančini spustili do planin-
ske koče, kjer smo naredili 
daljši postanek z dobrotami 
iz nahrbtnikov. Starejši smo si 
privoščili tudi kavo, ki ima na 
Mali gori prav poseben okus. 
Malček pa je bil najbolj vesel 
pavze, ker je tudi on končno 
lahko razmigal nogice in vese-
lo razkazoval svoje prve kora-
ke. Ni bilo potrebnega veliko 
razmisleka, da smo se skupin-
sko odločili, da odidemo še do 
sten Sv. Ane oz. Belih sten, do 
katerih vodi prelepa položna 
pot, ki jo je v veliki meri zmo-
gel tudi najmlajši. Pri Belih 
stenah ima Geodetska uprava 
Republike Slovenije postavlje-
no državno geodetsko točko. 
Do razgledišča pri stenah Sv. 
Ane pa je le nekaj minut na-
daljnjega hoda. Od tam je lep 
pogled na Struško dolino in 
razgiban svet Suhe krajine. 

V lepem vremenu se v smeri 
proti severu vidijo tudi vrhovi 
Kamniško-Savinjskih Alp.

Proti izhodišču smo se vra-
čali po isti poti in našli še kaj 
zanimivega, kar smo po poti 
navzgor spregledali. Izleta pa 
nismo končali na izhodišču, 
temveč smo se vsi skupaj z 
avtomobili odpeljali proti Rib-
nici in pred njo zavili še do 
prve jamarske koče, zgrajene 
v naši deželi. Tam je France-
tova jama, ki žal ni odprta za 
obiskovalce, imajo pa pri koči 
nekaj domačih živali, ki so pri-
tegnile otroke, in okusno po-
nudbo za pod zob.

Naši mali nadobudni pla-
ninci so bili izleta zelo veseli, 
prav tako tudi mi, malo starej-
ši. Udeleženci smo se strinjali, 
da smo se imeli dobro, in pre-
jeli smo pobude, da bi pripra-
vili še več takšnih družinskih 

izletov, ki bi se jih z veseljem 
udeležili. Mladinski odsek je 
bil vesel vseh udeležencev 
in dobre volje ter je tako do-
bil novo energijo za nadaljnje 
delo.

Vidimo se torej na nasled-
njem izletu! Lep planinski 
pozdrav!

 David Pečnik, 
načelnik Mladinskega 

odseka PD Krim

Še malo do vrha

Druga etapa E6
Drugo etapo evropske 

pešpoti E6, ki poteka 
od Koroške do Jevni-

ce, smo opravili konec maja v 
petih dneh. Na pot se nas je 
podalo kar 13. Prehodili smo 
nekaj čez 130 km poti in malo 
čez 5.700 m vzpona.

S Kozjaka, kamor spada 
prelaz Radelj, smo se spusti-
li v dolino, prečili Dravo, se 
povzpeli na Pohorje, na Kope, 
kjer je bila najvišja nadmorska 

višina na naši poti, kar 1.460 
m. Po spustu v dolino Misli-
nje smo se povzpeli na Sleme 
in spet v dolino do Mozirja. 
Pot smo nadaljevali čez Dob-
roveljsko planoto do koče na 
Čreti, nato v Motnik in po robu 
Posavskega hribovja Trojan, 
Limbarske gore, Moravč in sv. 
Miklavža do Jevnice. Ob poti 
je precej zanimivosti, od kate-
rih smo si jih nekaj tudi ogle-
dali. Mednje zagotovo spadajo 
Huda luknja, Mornova zijalka, 
grad Vodriž in druge. Župnik 
v Vuhredu nam je predstavil 
zgodovino kraja, zdajšnji utrip 
življenja, pa še pogostil nas je. 
Obenem je že tako lepe pri-
zore narave polepšala še po-
mlad. Sonce nas je s svojimi 
žarki božalo vsak dan, zadnji 
dan je bilo s toplimi žarki že 
kar preveč radodarno. Tako 
sem po nepotrebnem s sabo 
nosil dežnik. Pohodniki smo z 
dobro voljo in humorjem pre-
našali napore, pravzaprav so 
šli skoraj neopazno mimo tisti 
neugodni občutki. 

Komaj čakamo naslednjo 
etapo konec avgusta od Jevni-
ce do Starega trga pri Ložu.

 Janko Purkat

Uršlja gora v ozadju    Marjana Umek

Jutranjo roso je pregnalo 
sonce.  Janko Purkat Poti so večinoma dobro označene.   Simona Zorko
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4. Memorialni turnir Vesne Rožič

Na Igu so se v nedeljo, 
28. maja, na šahov- 
skem turnirju v spo-

min na Vesno Rožič ponovno 
zbrali vsi najboljši slovenski 
šahisti 

Člani Šahovskega kluba Ig 
so že četrtič zapored organizi-
rali šahovski turnir v spomin 
na mednarodno mojstrico Ve-
sno Rožič. Vesna je bila stalna 
članica slovenske mladinske 
in pozneje tudi članske ženske 
reprezentance, nastopala je na 
mnogih prvenstvih doma in v 
tujini in tudi na različnih od-
prtih turnirjih. Dosegla je več 
odmevnih rezultatov, od naslo-
vov državne prvakinje v mla-
dinskih in članski konkuren-
ci do 4. mesta na evropskem 
mladinskem prvenstvu med 
dekleti do 18 let in naslova pr-
vakinje Sredozemlja l. 2004. 
Za reprezentanco je igrala na 
več evropskih in svetovnih pr-
venstvih ter šahovskih olimpi-

jadah in pokalu Mitropa. 
Odziv med šahisti je bil tudi 

letos izjemen. Na turnirju se 
je zbrala množica šahovskih 
mojstric in mojstrov. Igrali sta 
tudi dve velemojstrici in vele-
mojster. Prišlo je 18 šahistov iz 
tujine: Avstrije, Italije ter ša-
histi iz Rusije in Kazahstana, 
ki delajo v Sloveniji. 

Turnir poteka po ustalje-
nem protokolu. Po pozdrav-
nem nagovoru, ki ga je letos 
izpeljal župan naše občine 
Janez Cimperman, je članica 
ŠK Ig Anja Jelen prebrala pov-
zetek iz Vesninega spisa »Kaj 
mi pomeni šah«. Zaključno 
sporočilo tega spisa − »Skupna 
dejavnost nas torej združuje in 
šah je resnično to!« je odličen 
uvod v dvoboje na šahovskih 
deskah.

Letošnji turnir je sovpadel z 
nekaterimi drugimi dogodki, 
ki jih siceršnji vsakoletni ude-
leženci niso mogli izpustiti 

(poroke in birma) ter zato niso 
mogli sodelovati kot igralci. 
Kljub temu so našli čas, da 
so prišli pozdravit svoje ša-
hovske prijatelje. Veseli smo 
bili obiska najboljšega slo-
venskega šahista Luke Leniča 
in velemojstrice Darje Kapš z 
družinama. Tradicionalno sta 
priložnost za obisk ponovno 
izkoristila sedanji selektor 
moške reprezentance medna-
rodni mojster Matjaž Mikac in 
velemojster Duško Pavasović, 
prejšnji selektor in kapetan 
moške reprezentance. Upamo, 
da bosta kdaj v prihodnje tudi 
odigrala turnir. Obiskala sta 
nas tudi odlična šahista naše-
ga kluba Lara in Tim Janželj, 
ki nista mogla igrati zaradi 
neodložljive družinske obvez- 
nosti.

Prvo mesto na turnirju je 
tako kot lani osvojil velemoj-
ster dr. Jure Borišek, dolgo-
letni član slovenske šahovske 
reprezentance. Na 2. in 3. mes-
to sta se uvrstila Marjan Čre-
pan in Marko Srebrnič. Zaradi 
nekoliko šibkejše konkurence 
igralcev z najvišjimi šaho-
vskimi naslovi je bila letošnja 
Juretova zmaga skoraj rutin-
ska. Nekoliko ga je sicer že v 
prvem kolu z remijem prese-
netil mladinec Jaka Juvan, ki 
je v naslednjih kolih presenetil 
še marsikaterega šahista in se 
povzpel na končno četrto mes-
to.

Zmaga Jureta Boriška je po-
polnoma zaslužena, hkrati pa 

mu jo prav na tem dogodku, 
odigranem v spomin na Ve-
sno, iz srca želimo vsi njegovi 
prijatelji. Zmagovalec turnirja 
velemojster Jure Borišek, si-
cer doktor farmacije, je vajen 
zmagovati, saj je bil večkrat 
državni prvak v mladinskih 
in članski konkurenci, vidne 
uspehe pa je dosegel tudi na 
evropskih in svetovnih mla-
dinskih prvenstvih. Zaradi 
zahtevne poklicne poti se Jure 
ne more več toliko posvečati 
šahu, zato je bil vesel, da je le-
tošnjo zmago praktično dose-
gel že kolo pred koncem.

Nagrado za najboljšo 
žensko je prejela Barbara Sku-
hala iz Ljutomera – članica ŠD 
Pomgrad z 20. mestom v abso-
lutni razvrstitvi. Nagrade so 
bile razpisane za najboljših 11 
v absolutni konkurenci in za 
najboljših 11 žensk. Najboljšim 
v starostnih skupinah do  12, 
16 in 20 let − ločeno za dekle-
ta in fante, so bile podeljene 
medalje in nekaj praktičnih 
nagrad, najboljšim seniorjem 
in posameznikom po kategori-
jah so bile podeljene praktične 
nagrade. Sojenje je vodil med-
narodni šahovski sodnik Bo-
jan Arzenšek s pomočnikom 
Francem Poglajnom.

Ižanski šahisti so se v ize-
načeni konkurenci letos slab-
še odrezali kot na preteklih 
treh memorialnih turnirjih. 
Najboljši domači šahist je bil 
Samo Rožič, ki je osvojil 13. 
mesto, na 16. in 18. mestu sta 

Anja Jelen je prebrala misli 
Vesne o pomenu šaha.

Župan Iga Janez Cimperman je 
pozdravil udeležence turnirja.

Zmagovalci turnirja: Marjan Črepan, Jure Borišek in Marko 
Srebrnič

4. memorial Vesne Rožič 2017 Ig, 28. 5. 2017
Uvrstitve članov ŠK Ig

Ime Kat Fed ELO LRat Klub T Buch1
1. Jure Borišek GM SLO 2572 2539 ŽŠK Maribor 8 49.5
2. Marjan Črepan FM SLO 2279 2372 ŠD Podpeč 7 50.5
3. Marko Srebrnič FM SLO 2324 2357 ŠK Nova Gorica 7 48.5
13. Samo Rožič MK SLO 2162 2309 ŠK Ig 6.5 44.5
16. Igor Jelen IM SLO 2358 2325 ŠK Ig 6 46.5
18. Domen Hiti MK SLO 2048 2293 ŠK Ig 6 42.0
42. Miha Jelen III SLO 1574 2131 ŠK Ig 5 42.5
46. Jan Župec I SLO 2046 2180 ŠK Ig 5 40.5
109. Luka Jelen SLO 1016 1654 ŠK Ig 3 30.5
120. Žiga Čuden SLO 1546 ŠK Ig 2 26.5
124. Anja Jelen III SLO 1116 1679 ŠK Ig 1.5 24.5
126. Ožbej Jenko SLO 1500 ŠK Ig 0.5 24.5
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mu sledila Igor Jelen in Do-
men Hiti. Turnirja so se udele-
žili še Miha Jelen, Jan Župec, 
Luka Jelen, Žiga Čuden, Anja 
Jelen in Ožbej Jenko. Rezulta-
ti ostalih so razvidni iz prilože-
ne tabele. Turnir je za mlajše 
tekmovalce izjemno zahteven, 
zato je vsaka dosežena toč-
ka lep uspeh. Vse informacije 
o turnirju z rezultati in foto 
utrinki tekmovanja so obja-
vljeni na spletni strani: www.
sah-zveza.si/rez/1705/vesna/
razvrstitev0.asp 

Organizator – ŠK Ig − je tur-
nir izpeljal brezhibno in požel 
pohvale udeležencev. Ugoto-
vitev, da je to edini turnir v 
Sloveniji s takšno vrhunsko 

udeležbo (žal se na državnih 
prvenstvih večinoma ne zbe-
re toliko visoko ratingiranih 
igralcev) je pohvala organi-
zatorjem in počastitev Vesni-
nega spomina. Zaradi gosto-
ljubnosti vseh sodelujočih pri 
izvedbi (podporniki ŠK Ig, 
sodelavci OŠ Ig, PGD, ki so 
posodila mize, ter številni dru-
gi), poteka turnir v prijetnem 
vzdušju. 

Turnir je v letih izvedbe 
postal izjemno prepoznaven 
tudi zunaj naših meja. Za ude-
ležbo so se zanimali celo ša-
histi iz Indije, ki potujejo po 
Evropi, vendar bi bil to zanje 
vendarle prevelik logistični 
zalogaj. S tem se je uresničila 

želja organizatorjev, da bi tak-
šen turnir postal tradicionalno 
druženje ljubiteljev šahovske 
igre. 

»Skupna dejavnost nas to-
rej združuje in šah je resnično 
to!« 

Tanja Bakan Rožič 
 Franc Poglajen

Evropsko srebro  
za ižanskega karateista 

Karate reprezentanca 
Shotokan karate-do 
international zveze 

Slovenije se je vrnila s Češke 
s sedmimi medaljami. Ena sre-
brna je prišla tudi na Ig.

V češkem Hradec Kralovem 
je med 19. in 21. majem poteka-
lo Evropsko SKIF prvenstvo v 
karateju. Devetnajst tekmoval-
cev iz Slovenije se je pomerilo 
še z ostalimi 750 tekmovalci. 
Med njimi so nastopili tudi 
trije člani Karate-do kluba Ig 
Shotokan; Naser Batić, Lovro 
Kramberger in Ardian Fetinci. 
Spremljal jih je pa klubski tre-
ner, tudi trener reprezentance, 
Matej Kabaj. Ižanci so ponov-

no pokazali svojo kvaliteto, 
saj je Naser Batić, v kategoriji 
borb, dečki U14, osvojil drugo 
mesto in tako postal evropski 
podprvak. 

V kategoriji je bilo prija-
vljenih 41 tekmovalcev. Prvi 
dve borbi sta bili izvedeni brez 
težav, zmaga v prvi polovici 
borbe, dva nič. Tretja borba 
je bila najtežja, saj so sodniki 
zaostrili pravila in niso dovoli-
li nikakršnega kazanja veselja 
ob zmagi na borišču. Zaradi 
tega so najprej Naserju, po že 
dosojeni zmagi, odvzeli zad-
njo točko in zmago. Na našo 
srečo je enako naredil naspro-
tni tekmovalec, ko je že pre-

magal Naserja, in tako tudi on 
izgubil točko. V nadaljevanju 
je z odločno točko in umirje-
nim odhodom iz borišča slavil 
Naser. Za uvrstitev v finale je 
premagal še ukrajinskega tek-
movalca, v finalu pa se je spo-
padel z Rusom. Začetek borbe 
je odlično kazal, saj je že vodil 
en proti nič, vendar je z na-
slednjim napadom tekmoval-
ca premočno udaril v nos, tako 
da mu je začela teči kri in je bil 
zaradi tega kaznovan. Osvojil 
je drugo mesto. 

Lovro je bil v katah in bor-
bah prvo kolo prost, drugo 
kolo je, tako v katah kakor tudi 
v borbah, zmagal. V tretjem 

kolu kat je zaradi manjših teh-
ničnih napak izgubil, v borbah 
pa je delal s poznejšim vice 
evropskim prvakom in izgubil. 

Naser na zmagovalnih stopničkah Uspešna ižanska karateista s trenerjem

Srebrna medalja evropskega 
prvenstva

Zahvala
Iskreno se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste požrtvovalno 

sodelovali pri organizaciji 4. memorialnega turnirja v spomin 
na našo Vesno Rožič. Člani Šahovskega kluba Ig, sodelavci 
Osnovne šole Ig in drugi podporniki, ki ste poskrbeli za uredi-
tev dvorane in okolice ter za odlično izvedbo prireditve, brez 
vseh vas in podpore župana ter sodelavcev Občine Ig in dru-
gih, ki jih niti ne moremo posebej našteti, memorialni turnir 
ne bi bil ponovno izjemen šahovski dogodek v Sloveniji.

Hvala vam,
Tanja, Adrijan in Samo Rožič
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Tek na Krim

V nedeljo, 28. maja 2017, 
je GRS Ljubljana orga-
nizirala že 20. Tek na 

Krim, ki je posvečen spomi-
nu na vse njihove preminule 
člane. Pri organizaciji so so-
delovali tudi VS Strahomer, 
VS Vrbljene, markacisti PD 
Krim, ki so odlično uredili in 
označili pot čez Kramarco, in 
PGD Vrbljene - Strahomer, 
ki je odstopil prostor pred 
gasilskim domom za start in 
zaključno slovesnost.

V dvajsetih letih je prire-

ditev doživela kar nekaj spre-
memb. Prva leta so tekmovale 
tročlanske ekipe, proga pa je 
potekala iz Iškega vintgarja 
na vrh Krima in nazaj v Iški 
vintgar. Zadnji del proge sta 
morala dva nesti tretjega, s či-
mer je tekmovanje spominja-
lo na improvizirano reševalno 
akcijo. Pozneje so tričlanske 
ekipe zamenjale dvojice, cilj 
teka pa se je premaknil na vrh 
Krima. Na cilju so morale eki-
pe opraviti še preizkus zna-
nja prve pomoči. Potem se je 

start premaknil v Strahomer, 
zadnja leta pa v Vrbljene – čas 
se meri do vrha Krima, potem 
pa ekipe počasi sestopijo in 
na koncu opravijo še preizkus 
znanja prve pomoči.

V lepem sončnem vremenu 
so se na startu zbrale ekipe re-
ševalcev z Jezerskega, Škofje 
Loke, Mojstrane in Ljubljane 
ter nekaj ekip iz krajev pod 
Krimom. Po ostri tekmi je bila 
prva na vrhu ekipa GRS Jezer-
sko I, sledila je ekipa Podkrim-
ci I, tretja pa sta bila reševalca 
iz Mojstrane. Na preizkusu 
prve pomoči so morale ekipe 

oskrbeti namišljenega pones-
rečenca s hudo krvavitvijo iz 
podlahti. Ker so to nalogo vsi 
dobro opravili, je o končni raz-
vrstitvi odločal čas teka.

  Miha Peternel,  
GRS Ljubljana

Ekipa  
Jahalci megle
V nedeljo, 28. maja 2017, 

je GRS Ljubljana že 20. 
leto zapored organizi-

rala tek na Krim. Na vrh sta z 
novim rekordom proge prva 
pritekla reševalca z Jezer-
skega. Odlično drugo mesto 
sta v kategoriji mešanih ekip 
dosegla člana ekipe Jahalci 
megle: Andreja Sivec in Franci 
Pavlinjek s časom 1:04:58, tret-
je mesto pa sta zasedla lanska 
zmagovalca iz Mojstrane. 
Iskrene čestitke v mojem ime-
nu in imenu vseh tekačev za 
dosego odličnih rezultatov in 
dosežka ekipe Jahalci megle.

  Vesna Novak

Tudi Ardian je bil v obeh di-
sciplinah prvo kolo prost, nato 
je izgubil tako v katah kakor v 
borbah v drugem kolu.

Slovenija je od 24 držav, ki 
so nastopile na tekmovanju, 
po številu osvojenih medalj 
zasedla 15. mesto. Skupaj smo 
osvojili eno zlato, štiri srebrne 
in dve bronasti medalji. Več o 
tekmovanju na www.karateig.
com. Čestitke vsem!

Matej Kabaj, prof., 
glavni trener Karate-do 

kluba Ig Shotokan 
  Breznik  Reprezentanca SKIF Slo po podelitvi medalj

Start teka na Krim

Preizkus znanja iz prve pomoči

Čestitke za 2. mesto

Rezultati
Moški:
1. GRS Jezersko I (Anže Šenk, Klemen Dolinšek) 40:10
2. Podkrimci I (Damjan Repar, Luka Kramarič) 42:12
3. GRS Mojstrana (Franci Teraž, Jure Vajs) 42:37

Ženske in mešane ekipe
1. GRS Ljubljana I (Vesna Pavlovič, David Pavlovič) 49:42
2. Jahalci megle (Andreja Sivec, Franci Pavlinjek) 1:04:58
3. GRS Ljubljana IV (Mateja Končina Peternel, Helena Škrl) 1:09:54
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Mokerški rokometaši  
ponovno državni prvaki
Na rokometnem zaključ-

nem turnirju v Novem 
mestu je ekipa mlajših 

dečkov A iz ŠD Mokerc Ig po-
novno osvojila naslov državne-
ga prvaka Republike Slovenije. 
Potrdila je lanskoletni uspeh, 
premagala vse svoje tekmece 
in ostala neporažena že dve leti 
zapored. Fantje so bili z zlatom 
za celoletno trdo delo zasluže-
no nagrajeni. Pobrali so tudi 
najvišja priznanja turnirja, saj 
je bilo v najboljšo sedmerico 
igralcev izbranih kar pet mo-
kerških rokometašev. 

Ekipa mlajših dečkov A 
potrdila naslov državnega 
prvaka

V Novem mestu je 14. maja 
2017 potekal rokometni za- 
ključni turnir najboljših štirih 
ekip v državi v kategoriji mlaj-
ših dečkov A. V velikem finalu 
so nastopili: MRK Krka Novo 
mesto, RK Gorenje Velenje, 
RK Celje Pivovarna Laško in 
ŠD Mokerc Ig. Mokerški ro-
kometaši so sezono 2016/2017 
ponovno kronali z naslovom 
državnega prvaka Republike 
Slovenije in potrdili lansko-
letni državni naslov. Na za- 
ključni turnir so se uvrstili 
brez poraza, neporaženi osta-
jajo že dve leti zapored. 

Za razred boljši od ostalih
Tudi na zaključnem turnir-

ju so z lahkoto premagali vso 

svojo konkurenco. Vsaj tako 
smo videli navijači iz tribune. 
Spet nas je bilo veliko navijaš-
ko razpoloženih staršev, babic, 
dedkov, rokometašev iz ostalih 
ekip Mokerca in drugih ljubi-
teljev rokometa. Napravili smo 
pravo navijaško kuliso in buč-
no podprli svoje igralce. Naše 
fante in dekle je res užitek gle-
dati. Igrajo hitro, ekipno, zači-
njeno s cepelini, kot poslastica 
za publiko. Zasluženo so držav-
ni prvaki, saj so za razred boljši 
od vseh ostalih. Tako so pove-
dali tudi trenerji ostalih ekip. 
Krkaše, ki so se pred zadnjo 
odločilno tekmo z Mokerčani 
že oklicali za državne prvake, 
so visoko premagali z rezulta-
tom 11 : 24. Velenjčani so bili 
tretji, Celjani pa četrti. 

Nagrada za trdo delo 
Vendar uspeh ni nekaj sa-

moumevnega. Zmaga – to ni 
sreča, ampak delo. Kot pri ve-
čini športov je tudi rokomet ob 
pomoči trenerja Dejana Vujića 
in ostale trenerske ekipe plod 
trdega garanja in odrekanja. 
Poleg tekem v svoji kategoriji 
je ekipa mlajših dečkov A letos 
igrala in si nabirala izkušnje 
tudi pri leto starejših dečkih. 
Tako sezona za njih še ni kon-
čana, saj se bodo v juniju borili 
za osvojitev petega mesta pri 
leto starejših dečkih, nato pa 
sledi še mednarodni rokome-
tni turnir v Makarski.

Pobrali najvišja priznanja 
turnirja

Za ekipo mlajših dečkov 
A so nastopili: Timotej Dr-
novšek, Anže Rupert, Alen 
Gačnik, David Bolha, Neja 
Gorenčič, Mitja Pangrc, Vid 
Wostner, Luka Milešević, Jan 
Križman, Mark Babič, Petar 
Piljagić in Mark Ferjan. Mo-
kerški rokometaši so pobrali 
tudi laskave naslove in najviš-
ja priznanja turnirja, saj je bilo 
v najboljšo sedmerico igralcev 
izbranih kar pet mokerških ro-
kometašev: Anže Rupert, Da-
vid Bolha in Alen Gačnik. Za 
najboljšega strelca in igralca 
turnirja je bil razglašen Timo-
tej Drnovšek,  nagrado za naj-
boljšega vratarja turnirja pa je 
prejel Mark Ferjan.

Ne štejejo samo zmage in 
medalje, šteje človek

Zaključni turnir je bil tudi 
čustveno obarvan. Neja Go-
renčič, edino dekle v ekipi, 
izvrstna igralka in neizprosna 
borka, ki se je uspešno kosa-
la z vso slovensko fantovsko 
konkurenco, bo ob koncu le-
tošnje sezone morala zapustiti 
ekipo zaradi starostne meje. S 
solzami v očeh je štela, koliko 
tekem bo še igrala s svojimi 
soigralci. Dolga leta so že sku-
paj, zato tudi fantom ni bilo 
lahko, ko so ji ob koncu tur-
nirja za zahvalo in prispevek 

k uspehu izročili šopek rož. 
Obljubili so ji, da jo bodo prišli 
bodrit in za njo navijat na tek-
mah v ženski konkurenci. 

Ne štejejo samo zmage in 
medalje, šteje človek. Šteje 
druženje, prijateljstvo, med-
sebojna podpora, uživanje v 
igri – te žlahtne vrednote velja 
živeti, negovati in spoštovati.

Hvala trenerju Dejanu Vu-
jiću, pomočniku Gregorju 
Pircu, vodji ekipe Branetu Dr-
novšku in vodstvu ŠD Mokerc 
Ig. Hvala vsem sponzorjem in 
donatorjem za majice in trans-
parent. Hvala gospodinjam za 
sladko pecivo in narezke. Hva-
la vsem navijačem in iskrene 
čestitke, vam fantje in Neja. 
Ponosni smo na vas! 

 Darja Mlakar, 
v imenu navijačev ŠD 

Mokerc Ig 
 MRK Krka

Poleg zlate medalje osvojili še najvišja priznanja

Mimo modrih preprosto ne gre.

Mlajši dečki A in njihovi trenerji z navijači
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Mark Škulj v Belgiji presegel 
pričakovanja

Belgijski Genk je med 12. 
in 14. majem 2017 gostil 
uvodno dirko mladin-

skega svetovnega prvenstva v 
kategoriji CIK-FIA Academy 
Trophy. Slovensko državno 
reprezentanco letos zastopa 
Mark Škulj, ki je s 26. mestom 
že na uvodni dirki prvenstva 
presegel pričakovanja pred 
dirko.

Aktualni mladinski držav-
ni prvak se je v Belgiji prvič v 
karieri soočil s tako številčno 
ter predvsem kakovostno 
konkurenco. Na letošnjem 
tekmovanju, ki poteka v orga-
nizaciji mednarodne karting 
zveze CIK-FIA, namreč barve 
svojih držav zastopa kar 51 
tekmovalcev iz 40 držav. Tudi 
v letošnji izvedbi tekmovanja 

imajo vsi nastopajoči na voljo 
identične šasije, motorje in 
pnevmatike, kar še dodatno v 
ospredje postavlja primerja-
vo najboljših talentov z vsega 
sveta, ki se merijo pod enaki-
mi pogoji. Tekmovanje v ka-
tegoriji Academy Trophy je v 
Belgiji potekalo v sklopu dirke 
evropskega prvenstva CIK-
FIA v članskih kategorijah KZ 
in KZ2.

Škulj se je hitro spoprija-
teljil s tehnično izjemno zah-
tevno stezo, ki velja za enega 
najbolj sodobnih objektov na 
svetu. Gre namreč za dirka-
lišče kjer so dirkaško znanje 
pridobivali številni vozni-
ki formule 1, med njimi sta 
tudi Max Verstappen  ter Jen-
son Button. Tudi nepredvidlji-
ve vremenske razmere mlade-
mu Iškavrcu niso predstavljale 
preglavic, saj se je na uvodno 
dirko sezone dobro pripravljal 
že vse od lanskega decem-
bra, ko se je prvič spoznal s 
pogonskim agregatom, ki se 
uporablja v omenjenem tek-
movanju.

Že na uradnih prostih tre-
ningih je Škulj nanizal nekaj 
odličnih časov, v zadnjem 
treningu pred kvalifikacija-
mi pa se je zavihtel celo med 
peterico najboljših voznikov. 
Pomanjkanje izkušenj je ver-

jetno pripomoglo k slabemu 
nastopu v kvalifikacijah, kjer 
si je privozil skromno 38. mes-
to. Slaba uvrstitev v kvalifika-
cijah je pomenila slabo štartno 
izhodišče v kvalifikacijskih 
dirkah, kjer pa je Škulj s tak-
tično premišljeno vožnjo nani-
zal tri izjemne uvrstitve ter se 
s petnajstim, štirinajstim ter 
enajstim mestom zanesljivo 
uvrstil v finale, kjer se pomeri 
le 34 najboljših voznikov. 

V finalni vožnji je Škulj star-
tal s triindvajsetega mesta ter 
se po nekaj krogih celo boril 
za uvrstitev med petnajsteri-
co. Ostra borba v finalu se je 
žal končala s kazenskim pribit-
kom desetih sekund zaradi do-
tika z nasprotnikom, kar je na 
koncu zadostovalo za 26. mes-
to. Če bi dirko končal nekaz-
novan, bi posegel celo po 19. 
mestu. Zmage na uvodni dirki 
se je veselil Nizozemec  Mike 
van Vugt, družbo na zmago-
valnem odru sta mu delala še 
rojak Tijmen van der Helm ter 
Belgijec Xavier Handsaeme.

»Z uvodno dirko sem zado-
voljen, saj sem z uvrstitvijo v 
finale izpolnil zadani cilj. Kon-
kurenca je izjemna, saj gre za 
najboljše voznike na svetu. 
Veselim se že nastopa na dirki 
v Franciji ter na Finskem, kjer 
znova računam na uvrstitev v 

finale,« je po koncu uvodnega 
tekmovanja povedal Škulj.

Sezona prvenstva CIK-FIA 
Academy Trophy se nadaljuje 
v Franciji (Le Mans), sezono 
pa bodo dirkači sklenili na 
Finskem (Alaharma), kjer bo 
zmagovalec poleg pokala za 
naslov prvaka prejel tudi va-
bilo za brezplačen nastop na 
svetovnem prvenstvu v kar-
tingu v Bahrajnu pod okriljem 
tovarniške ekipe Tony Kart.

Posnetek dirke iz Belgije 
si bo prihodnji teden možno 
ogledati na televizijski posta-
ji Motors TV, rezultati dirke 
pa so na voljo na spletni stra-
ni www.cikfia.com.

  Domen Jerančič

Ženski balinarski turnir DU Ig
Balinanje je množična 

oblika rekreacije upoko-
jencev. Tako je tudi v na-

šem društvu. Redno vadi sko-
raj 50 balinarjev na balinišču 
pri gasilskem domu na Igu. 
Vsako leto organiziramo tudi 
balinarski turnir na Igu, tako 
za ženske kot za moške eki-
pe, na katere povabimo tudi 
druga Društva upokojencev iz 
ljubljanske okolice. Tako je bil 
v petek, 26. maja 2017 ženski 
balinarski turnir na balinišču 
DU Ig pri gasilskem domu na 

Igu. Poleg dveh ekip našega 
društva je sodelovalo še osem 
ekip iz naslednjih društev 
upokojencev: Polhov Gra-
dec, Komenda, Krim, Bičevje, 
Brezovica, GIB, Dragomer in 
Vič-Rožnik. Vsako ekipo so 
sestavljale 3 tekmovalke + re-
zerva. Po pozdravnih besedah 
predsednika DU Ig Štefana 
Buniča, je sodnik turnirja Zla-
to Krnjak podrobno predstavil 
in pojasnil pravila celotnega 
tekmovanja. Naša ekipa je pre-
jela pokal za 3. mesto. Tako kot 

na vsakem takem balinarskem 
tekmovanju, smo tudi pri nas 
pripravili tekmovanje balinark 
v bližanju. Naj bližalka je bila 
balinarka iz ekipe GIB. Po kon-
čani podelitvi pokalov smo s 
pomočjo naših donatorjev in 
članov naše balinarske sekci-
je pripravili pogostitev, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo. 
Hvaležni smo vodstvu DU Ig, 
ki podpira športno dejavnost v 
našem društvu. Zahvaljujemo 
se tudi članom PGD Ig, ki nam 
omogočajo nemotene treninge 

na balinišču, in če je potrebno, 
odstopijo tudi prostor za ses-
tanke in pogostitev tekmoval-
cev in navijačev. Prav posebej 
pa se zahvaljujemo Občini Ig 
in njenemu županu,  ki sta so-
financirala to prireditev.

 Ana Podržaj, 
predsednica Odbora za šport 

in rekreacijo, DU Ig 

Dirkač Mark Škulj

Na stezi v Belgiji
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15. tek v Bevkah
Tek odraslih na 7, 14, 21 

km (za otroke na 500 in 
1.000 m). Kljub predhod- 

nim opozorilom Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) je ŠD Bevke uspešno 

izvedlo napovedani tek. Na 
NIJZ so sicer poudarili, da gre 
zgolj za previdnostni nasvet, 
odločitev vsakega posamezni-
ka pa je, kako bo ravnal. Bevke 
so namreč na širšem območju, 
na katerem po požaru še izva-
jajo meritve v smislu previd- 
nostnih ukrepov.

Tek je potekal po obron-
kih vasi Bevke. Ob 9.30 so se 
teka na 500 m in 1 km udele-
žili otroci ločeno za deklice in 
dečke. Med mlajšimi dečki je 
tekel Jakob Škarja in pretekel 
500 m. Med deklicami sta  bili 
prijavljeni tudi Inna Novak, ki 
se zaradi poškodbe ni udele-
žila teka in je bila navijačica, 
Sabina Škarja pa je v svoji ka-

tegoriji osvojila tretje mesto in 
prejela bronasto medaljo.

Ob 10.15 pa se je začel tek 
za odrasle in med tekači se je 
udeležila teka na 21 km Vesna 
Novak. V svoji kategoriji je 
prav tako osvojila medaljo za 
tretje mesto.

Bilo je tako kot vsako leto 
dobro organizirano, zvečer 
pa so nas na veselici zabavali 
mogočni Modrijani. Naslednje 
leto se spet vidimo. Vabimo, 
da se nam pridružite.

 Marija Novak 
 Inna Novak

Športne igre MZU 
Ljubljana
Mestna zveza upo-

kojencev Ljubljana 
vsako leto orga-

nizira Pokrajinske športne 
igre upokojencev Ljubljan-
ske pokrajine, v katero spada 
tudi Društvo upokojencev Ig. 
Tudi letos smo se balinarji in 
balinarke udeležili tega tek-
movanja. Tekmovanje je po-
tekalo na balinišču Športne-
ga društva Zarja v Ljubljani. 
Tekmovanje za ženske je bilo 
23. maja, za moške pa 24. maja 

2017. Tekmovalo se je v ekipi 4 
+ rezerva. Ženske smo prejele 
kolajne za 4. mesto, moški pa 
so osvojili pokal za 3. mesto. 
Zahvaljujemo se našemu DU, 
da nam je omogočilo udeležbo 
na tem tekmovanju.

 Ana Podržaj, 
predsednica Odbora za šport 

in rekreacijo, DU Ig 

Spoštovani, vabimo Vas na
Moški balinarski turnir DU Ig 2017

v petek, 18. avgusta 2017, ob 8. uri 
na balinišču DU Ig pri gasilskem domu na Igu.

Prihod ekip ob 8. uri. Začetek turnirja takoj po opravljenem 
žrebu. Tekmovali bomo v disciplini 3 + 1 po pravilih Balinar-
ske zveze Slovenije.
Na turnirju nastopajo le člani društev upokojencev!
V primeru slabega vremena bo turnir prestavljen, o čemer 
boste pravočasno obveščeni.
Prireditev sofinancira Občina Ig.

Balinarski pozdrav!

Ana Podržaj 
Predsednica odbora  
za šport in rekreacijo

Štefan Bunič
Predsednik DU Ig

Društvo Šola zdravja

Skupina Ig praznovala 7. obletnico
V sredo, 10. maja 2017, 

smo praznovali sed-
mo obletnico skupine 

Ig Društva Šola zdravja. Pra-
znovanja so se udeležili poleg 
naših članov še člani društva 
iz skupine Livada in Vrbljene- 
Strahomer. Zbrali smo se pri 
gasilskem domu na Igu kot 
običajno, ob 7.30. Po pozdrav-
nih besedah smo začeli našo 
polurno telovadbo.

Pozdravne besede in zahva-
lo za povabilo sta podala tudi 
vodji skupine iz Livade Silvi-
ca Elrih in Niko Javoršček iz 
Vrbljena-Strahomer. 

Člani naše skupine smo 
pripravili skromno pogosti-
tev, za kar se vsem iskreno 
zahvaljujem. Z glasbo nas je 
razveselil naš član Štefan. 
Zahvaljujemo se PDG Ig, da 
lahko nemoteno vsako jutro 

telovadimo na prostoru pred 
gasilskim domom.

Naša skupina šteje več kot 
30 rednih in pridruženih čla-
nov, dnevno pa nas telovadi od 
7 do 15.

 Ana Podržaj,  
vodja skupine

Telovadimo vsak dan od 
7.30 do 8.00 ure pri gasil-
skem domu na Igu, razen 
ob nedeljah in praznikih, 
in to v vsakršnem vremenu 
(dež, sneg, mraz …). 
Vabimo vas, da se nam pri-
družite.

Slavnostna podelitev medalj



30 Mostiščar 05 | Junij 2017

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

Plezanje v Zapotoku

1. občinsko prvenstvo v plezanju
Pod pokroviteljstvom 

Občine Ig smo člani 
Društva Zapotok na 

svoji plezalni steni v RTC Za-
potok organizirali občinsko 
prvenstvo v športnem pleza-
nju. Tekmovanje je potekalo 
za moške in ženske v šestih 
starostnih kategorijah od 4. 
razreda do najstarejše katego-
rije nad 60 let. Vsi plezalci/-ke 

so preplezali dve plezalni sme-
ri, seštevek pa je dal rezultat 
za plezalca. Najboljši so tako 
postali prvi občinski prvaki 
Občine Ig. Posebej je treba iz-
postaviti odlično plezanje Ele 
Bizjak v kategoriji najmlajših, 
ki je postavila najboljši rezul-
tat vseh nastopajočih, pa tudi 
odlično plezanje najstarejšega 
plezalca Darka Grgiča. 

Ta tekma je tako prva ob-
činska tekma v Sloveniji, ki je 
zajela plezalce vseh starostnih 
skupin. Občina Ig je kar pre-
poznavna v plezalnih krogih 
(leta 2003 je bila v ižanski 
dvorani izvedena prva dvoran-

ska balvanska tekma za držav-
no prvenstvo) v naši državi, v 
kateri športno plezanje prido-
biva popularnost in kakovost 
dobrih rezultatov.

  Vito Čehovin, 
Društvo Zapotok

Rezultati:
Deklice/Ženske Fantje/Moški
4.-6. razred
1. Ela Bizjak, Zapotok 1. Črt Pekarovič, Zapotok
2.  Maja Škarja, Golo in Kaja Ciber, Golo 2. Timon Kos Čelofiga, Zapotok
3. Kaja Zrimšek, Tomišelj 3. Erazem Dobrovoljc, Golo
7.-9. razred
1. Katja Šimenc, Škrilje 1. Jakob Ciber, Golo
2. Manca Škarja, Golo 2. Martin Pusar, Golo
Srednja šola
1. Martina Škarja, Golo 1. Tine Šimenc, Škrilje
25-39 let
1. Tina Golob, Škrilje 1. Vasja Dornik, Zapotok
40-59 let

1. Andrej Zrimšek, Tomišelj
2. Andrej Čelofiga, Zapotok

Nad 60 let
1. Dare Grgič, Zapotok

Ela, vsi ižanski plezalci ti po poškodbi želimo hitro okrevanje.Najmlajše zmagovalke ...  ... in zmagovalci

Vadba aikida
Tudi v naslednjem šolskem letu 

2017/18 bomo nadaljevali s to ja-
ponsko veščino, ki ji bomo dodali 

še tehniko z bokenom. Smo Aikido športni 
klub Krim, ki v celoti sledi principom uče-
nja svetovnega sedeža Aikida v Hombo 
Doju v Tokiju na Japonskem. Treniramo 
po sistemu velikega svetovnega mojstra 

aikida Christiana Tissiera Shihan 8° Dan 
Aikikai v Tokiju iz Francije.

V naslednjem šolskem letu bomo po-
leg rednega treninga aikida posvetili del 
vadbe tudi delu z lesenim mečem, ki mu 
pravimo boken. Začeli bomo z osnovnimi  
vajami, ki nam bodo pomagale vzpostavi-
ti ravnovesje med našim telesom in lese-
nim mečem, kar pomeni, da bomo posku-
šali pridobiti in začutiti sproščenost ter 
gibanje v bokih, kar je osnova za pravilno 

izvajanje kat v parih.
Vabimo vse, ki jih ta japonska samo-

obrambna veščina zanima, da se nam v 
naslednjem šolskem letu pridružite in 
tako naredite nekaj za sebe, saj je aikido 
ter trening z lesenim mečem zelo dob-
ra kombinacija za izboljšanje gibljivosti, 
sproščenosti, koordinacije ter ostalih gi-
balnih sposobnosti, ki so zelo pomembne 
za zdrav življenjski slog. Pridobite tudi 
osnove iz samoobrambe, ki jih lahko z red- 
nim nadaljnjim treningom nadgrajujete. 
Aikido je primeren za otroke od 13. leta 
starosti dalje ter za mladostnike in odrasle 
ne glede na fizično moč ter spol. Pri aiki-
du gre za to, da nasprotnikovo napadalno 
energijo preusmerimo ter mu porušimo 
stabilnost, zaradi česar izgubi ravnotežje 
in ga lahko spravimo na tla. S pravilnimi 
vzvodi pa mu lahko onemogočimo nada-
ljevanje agresivnosti.

  Danilo Zorko

Informacije: 
www.aikidokrim.si
GSM: 041/684-884
FB Danilo Zorko

Nova vadba z lesenim mečem Aikido
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Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.

NOVO!
VSAKO DRUGO SOBOTO!

KRIŽANKE
UGANKE

SUDOKUJI
OSMEROSMERKE 
DRUGA ZABAVNA 

VSEBINA

Ugankarska popestritev za vroče dni!
EUR

1,59

700 € 
v denarnih nagradah 
in še mnogo privlačnih 
blagovnih nagrad

KORPUSKUL – splošni izraz za osnovni delec v fiziki, MIX, Tom – predvojni ameriški igralec in režiser vesternov, OKIČ, Fani – naša 
pisateljica in raziskovalka človeških prakultur, ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
ČAVLE - kraj nad Reko, občinsko središče na Grobniškem polju, ETAMPES - mesto južno od Pariza s srednjeveško podobo, 
LIMAN - za severno obalo Črnega morja značilen zaliv, nastal v ustju ravninske reke, MINBAR - prižnica v mošeji
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G R A D B E N I Š T V O  
FIKRET TAHIROVIĆ, s. p. 
Rakarjeva ul. 13, 1292 Ig

GSM: 041/ 739 515
T: 01/ 29 09 422
Podjetje z 20-letnimi izkušnjami  
izvaja gradbena dela: 

 adaptacije in zidanje objektov 
 zunanje ureditve in tlakovanje dvorišč 
 fasade, ometi, tlaki 
 ostala zaključna gradbena dela 

oglas Fikret Tahirovic 2016_97x65.indd   3 9.12.2016   10:33:28MALI OGLASI

Mali oglasi so brezplačni in jih sprejemamo na naslov:
Občina lg, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig  
ali na elektronski naslov:  
mostiscar@obcina-ig.si.

Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji 
številki je 29. avgust 2017.

ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

oglas Prenadent 2016_97x137.indd   1 3.3.2016   7:27:52

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

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  

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

Ugasnila je luč življenja,
se prižge luč spomina,
ko ostaja v srcu tiha,
skrita bolečina.

Z A H V A L A
ob izgubi moža, očeta, sina in brata

MARKA HALIĆA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
osnovni šoli za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in dar 
za dober namen. Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v teh težkih 
trenutkih. Hvala osnovni šoli za razumevanje in pomoč. Hvala 
pogrebnemu zavodu Vrhovec za organizacijo pogreba ter Silvi Dolinšek. 
Hvala Marjeti Rebršek za lepo izgovorjene besede slovesa. Hvala  
župniku Jožetu Podzercu za opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste našega Marka v tako velikem številu pospremili k 
njegovemu zadnjemu počitku.

Vsi njegovi žalujoči

Drenov Grič 128, 1360 Vrhnika, ID za DDV: SI 65880749

− uredimo vso potrebno 
dokumentacijo

− ureditev umrle osebe 
(oblačenje, britje, ...)

− dogovorili se bomo  
o vrsti pogreba  
(žarni ali klasični)

− izbira pogrebne opreme
− organizacija upepelitve
− izkop jam, vkopi za žaro

− pevci, nosači, trobenta, 
kitara, govornik

− izpust goloba 
− venci, žalno cvetje,  

sveče z dostavo
− urejanje grobov
− prevozi v pogrebnem 

spremstvu
− postavitev mrliškega odra

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

 01 75 51 437,  041 637 617, 031 637 617
suzana.vrhovec@gmail.com

oglas Vrhovec 2017_97x65.indd   1 9.2.2017   9:37:35

 ZAHVALA /////////////////////////////////////

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 katere-
ga lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
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Želiš izvedeti več o življenju v prazgodovini?

Želiš izvedeti kaj novega o prvih prebivalcih  
Ljubljanskega barja koliščarjih?

Uživaš v naravi?

Pridi na: 

KOLIŠČARSKI TABOR
v idiličnem okolju ob ribniku v dolini Drage pri Igu

delavnice, igre, sprehodi, pogovori, večeri ob ognju,   
spoznavanje novih prijateljev

I. TERMIN: 20.–23. avgusta 2017  •  II. TERMIN: 23.–25. avgusta 2017

Več informacij:

www.vdezelikoliscarjev.si
FB-stran: V deželi koliščarjev 

V DEZELI KOLISCARJEV - LETAK A5 2017.indd   2 31.1.2017   9:23:40

V A B L J E N I

n a

Koliščarski dan = zabava za vso družino 

V DEŽELO      KOLIŠČARJEV

9. KOLIŠČARSKI DAN
v soboto, 26. avgusta 2017,* od 10.00 do 18.00 v Dragi pri Igu. 

* V primeru dežja se dogodek prestavi na nedeljo, 27. avgusta 2017.

Letos v središču: KOLIŠČARSKA OBLAČILA

V DEZELI KOLISCARJEV - LETAK A5 2017.indd   1 31.1.2017   9:23:31

Gobarsko mikološko društvo Ig
vabi vse člane, njihove družine in občane na

3. GOBARSKI ZBOR 
ZAPOTOK 2017
srečanje gobarskih društev
v soboto, 2. septembra, v RTC Zapotok.
Vabljena društva: Društvo gobarjev Štorovke iz Šentrumarja, GMD 
Ljubljana, Gobarsko društvo Ribnica in Gljivarsko društvo Umag

Program prireditve:
9.00–10.00 Zbiranje in prijava udeležencev
10.00–10.15 Pozdravni nagovor predsednika društva
10.15 Razporeditev ekip za nabiranje gob
10.30 Odhod ekip na terene za nabiranje gob
13.00  Zaključek nabiranja in ureditev razstave gob z 

determinacijo
14.00 Podelitev priznanj za sodelovanje
14.30 Zaključek razstave in vračilo gob v naravo
15.00 Pokušnja jedi iz gob in kosilo za udeležence
Kotizacija za udeležence je 10 EUR. V ceni je vračunano: stroški 
hrane, ena pijača po izbiri in strošek determinacije. Prijava in 
plačilo kotizacije za udeležbo je 26. in 27. avgust v prostorih 
društva na Ljubljanski cesti 2 (stari gasilski dom na Igu).
Za vse obiskovalce bo na voljo dobra hrana in pijača.  
Za zabavo bo poskrbel ansambel.
Vse informacije so na voljo na tel. 041/474-327 in  
v prostorih društva vsak torek od 19. do 20. ure.

Vljudno vabljeni in dobrodošli.
Gobarsko mikološko društvo Ig

Turistično društvo Kurešček v soboto organizira

kulturno-zgodovinsko prireditev

POHOD TREH CERKVA,
ki obeležujejo hribovsko zaledje Občine Ig:

cerkev Marije kraljice miru, Kurešček
cerkev sv. Nikolaja, Visoko

cerkev sv. Marjete, Golo

Strokovno vodenje: Maja Zupančič, diplomirana 
umetnostna zgodovinarka, domačinka ter poznavalka 
naših krajev. Domačinom, priseljencem, še posebej 
pa otrokom bomo približali zgodovino cerkva in vasi 
v naših hribih. Iskreno upamo, da boste tudi Vi našo 
idejo sprejeli z odprtim srcem.

PRISPEVEK: 8 EUR, za člane TDK 6 EUR, za otroke 
do 9. leta brezplačno. Prispevek vključuje: pijačo na 
startu, vodenje, enolončnico na cilju.
KDAJ: 2. 9. 2017 ob 8. uri
KJE: Zborno mesto je pri RTC Zapotok (Zapotok 9)

Prijave in informacije:
Jure Golob,  
jure.zvonko@bookla.net,  
040/808-078
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PD Krim organizira 
dobrodelni kolesarski izlet 

po poteh Krima
Dobimo se (vsak s svojim kolesom –  
zaželena gorska in treking kolesa) 

v nedeljo, 25. junija, ob 14.30  
pred Gostilno Gerbec na Igu.

Sledi vožnja s kolesi po trasi: Ig–Tomišelj–Planinca–
Iška vas–Ig v dolžini 30 km. 
Trasa je razgibana in srednje težka.

Tokratni kolesarski izlet ima dobrodelni pridih, saj 
bomo vsa zbrana sredstva v obliki startnine nameni-
li Matevžu Piškurju, ker izhaja iz revne družine in bi 
rad kolesaril, a nima s čim. Kdor lahko prispeva več, 
je zaželeno, prav tako je zaželena tudi čim večja ude-
ležba. Z zbranimi sredstvi mu bomo kupili novo kolo.

Cena: 5 evrov

Prosimo za potrditev  
udeležbe do 23. junija.

Informacije:  
Aleš Juvanc – 040/747-315

Prostovoljno gasilsko društvo Brest
vabi na 

proslavo  
ob 110-letnici delovanja.

Slavnostni dogodek bo v
soboto, 24. 6. 2017, ob 18. uri v Brestu.
Po proslavi vas vabimo, da se nam pridružite na 

gasilski veselici  
z bogatim srečelovom.

Za ples in veselo razpoloženje bodo poskrbeli 
Dejan Vunjak in Brendijeve barabe,

za ostalo pa domači gasilci!

V
lj

u
d

n
o
 v

a
b

lj
e
n

i!

PGD Iška Loka
vas vabi na

proslavo  
ob prevzemu gasilske 

avtocisterne AC 16/50,

ki bo 17. junija 2017  
ob 19. uri  

v Senožetki.

Nato sledi gasilska veselica  
z ansamblom Ribniški 
pušeljc.

Vljudno 
vabljeni!

Župnija Ig 
vabi na slovesno praznovanje

zlate maše častnega občana 
Antona Koširja

in praznovanje Dneva župnije,

ki bo v nedeljo, 2. julija 2017,  
ob 10. uri 

v župnijski cerkvi na Igu.

Sledilo bo  
družabno srečanje  
v Martinovem gaju.

Vljudno vabljeni.
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JULIJ in AVGUST
sobota, 1. julij,  
ob 19. uri,  
Tomišelj (igrišče pri šoli)

Proslava ob 110-letnici  
društva in gasilska veselica  
z ansamblom Ponos
PGD Tomišelj

nedelja, 2. julij,  
ob 10. uri,  
ž. c. sv. Martina na Igu

Dan župnije  in praznovanje 
zlate maše Antona Koširja
Župnija Ig

nedelja, 9. julij, ob 16. uri, 
Hipodrom Vrbljene

Konjeniška prireditev
KD Krim

sobota, 15. julij, ob 8. uri, 
pred stavbo Občine Ig

Kolesarjenje ob Kolpi
PD Krim

sobota, 19. avgust,  
ob 2o. uri,  
pri gasilskem domu na Igu

Gasilska veselica  
z ansamblom Ponos
PGD Ig

20.–23. avgust in  
23.–25. avgust, Draga

Koliščarski tabor za otroke
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 26. avgust,  
od 10. do 18. ure, Draga  
(pri ribniku Rakovnik)

9. Koliščarski dan
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 26. avgust,  
Kot

Gasilska veselica
PGD Kot - Staje

SEPTEMBER
sobota, 2. september,  
ob 8. uri, RTC Zapotok

Pohod treh cerkva (Kurešček, 
Visoko, Golo) TD Kurešček

sobota, 2. september,  
ob 9. uri, RTC Zapotok

3. gobarski zbor Zapotok 2017
Gobarsko mikološko društvo Ig

sobota, 16. september,  
od 10. ure, središče Iga

Ižanski sejem
Občina Ig

 KOLEDAR PRIREDITEV /////////////////

PD Krim organizira

kolesarjenje ob Kolpi.
Dobimo se (vsak s svojim kolesom) v soboto,  

15. julija, ob 8. uri 
na parkirišču pri Občini na Igu. 

Sledi vožnja s kombijem do Osilnice. 
Pot bomo nadaljevali na kolesih po trasi: 

Osilnica–Petrina–Fara–Dol v dolžini 45 km. 
Pot je v celoti asfaltirana. Trasa je rahlo 
razgibana, večinoma ravninska in lahka.

V bližini vasi Dol pri Starem trgu se bomo  
okopali v Kolpi. Tam bo tudi možnost kosila 

(dodatno doplačilo). S kombijem se bomo  
vrnili na Ig v popoldanskih urah.

CENA (vključen prevoz in organizacija): 10 evrov
INFORMACIJE: Aleš Juvanc – 040/747-315

na veliko 

T R A D I C I O N A L N O 
K O NJ E N I Š K O  P R I R E D I T E V ,

ki bo v nedeljo, 9. julija 2017,  
na hipodromu Vrbljene ob 16. uri. 

kasačev • hladnokrvnih konj • poni vpreg

Veliko dobre zabave, užitkov ob ogledih  
konjeniških spektaklov, dobrot gostinske  
ponudbe, plesa, bogatega srečelova in še in še!

V veliko veselje in čast nam bo družiti se z Vami!

JUNIJ
sobota, 17. junij,  
ob 7. uri,  
Hipodrom Vrbljene

14. Pohod po mejah Občine Ig
Društvo Fran Govekar Ig in  
PD Krim

sobota, 17. junij,  
od 11. ure naprej,  
pred RTC Zapotok

Festival Kurešček in 
tekmovanje v kuhanju golaža
TD Kurešček

sobota, 17. junij,  
ob 19. uri,  
Iška Loka (Senožetka)

Proslava ob prevzemu novega 
vozila in gasilska veselica z 
ansamblom Ribniški pušeljc
PGD Iška Loka

nedelja, 18. junij,  
ob 15. uri,  
Hipodrom Vrbljene

17. srečanje harmonikarjev 
Podkrimka
TD Krim

ponedeljek, 19. junij,  
ob 19. uri, Knjižnica Ig

82. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

petek, 23. junij,  
ob 20. uri,  
Kulturna dvorana Golo

Prireditev ob dnevu državnosti 
in praznovanje kresne noči
KD Mokrc in Občina Ig

sobota, 24. junij,  
ob 8. uri,  
pred GC Golo

Pohod v Petelinove doline in 
proslava ob dnevu državnosti
Društvo Odmev Mokrca

sobota, 24. junij,  
ob 18. uri, Brest

Proslava ob 110-letnici 
delovanja in gasilska veselica 
z Dejanom Vunjakom in 
Brendijevimi barabami
PGD Brest

nedelja, 25. junij,  
ob 14.30, pred Gostilno 
Gerbec na Igu

Dobrodelni kolesarski izlet  
po poteh Krima
PD Krim



Prava banka 
ima vedno 
prave rešitve.
Začnite prejemati plačo ali pokojnino na NLB Osebni račun in 
izkoristite ugodnosti NLB Start:

•   eno leto vodenja NLB Klasičnega računa brez nadomestila,
•   Klikin ali NLB Klik z enim identifikacijskim elementom 
   brez pristopnine,
•   kartica NLB Visa ali NLB Mastercard prvo leto brez članarine,
•   6 mesecev prejemanja SMS-Alarma o uporabi kartice brez 

nadomestila
•   in še nekaj dodatnih ugodnosti.

Vabljeni v NLB Poslovalnico Ig.

Ponudba ne velja za stranke, ki so v NLB pred pokojnino že prejemale plačo.

www.nlb.si/start                    01 477 20 00

Občina Ig in Kulturno društvo Mokrc

vas vabita na

osrednjo občinsko prireditev

OB DNEVU DRŽAVNOSTI
IN

PRAZNOVANJU KRESNE NOČI
v petek, 23. 6. 2017, ob 20. uri

v kulturno dvorano gasilskega centra na Golem.

Program bodo oblikovali:

ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi

OPZ Sladkosnedi

VABLJENI! 

Turistično društvo Krim, Občina Ig in  
Glasbena šolo Bučar

vabijo na

17. SREČANJE HARMONIKARJEV

PODKRIMKA 2017
v nedeljo, 18. junija 2017,  

ob 15. uri na hipodromu Vrbljene.
Na prireditvi se bodo predstavili harmonikarji domače 
občine, sosednjih občin ter drugod iz Slovenije. Poleg 
harmonikarjev pa bomo prisluhnili tudi drugim skupinam 
(Vrtec Ig, PŠ Tomišelj), pa še kakšno presenečenje vas čaka.
Po končanem srečanju bo sledilo družabno srečanje, kjer 
bodo za dobro voljo in veselo razpoloženje poskrbeli kar 
sami harmonikarji. Da pa ne boste ne lačni in žejni, bodo 
poskrbeli člani Turističnega društva Krim.

Če želite sodelovati in zaigrati na našem srečanju, pokličite 
na 031/794-919 (Darja Modic). Prijavite se lahko do sobote, 
17. junija 2017.

Pridite, ne bo vam žal!


