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Spoštovani bralci in bralke!
Tokratna naslovnica Mostiščarja je 

čisto v znamenju praprebivalcev 
našega barja, po katerih so pred 20 

leti poimenovali naš (in vaš) občinski ča-
sopis. Na začetku poletja smo dobili nove 
občinske simbole, ki jih tokrat prvič pred-
stavljamo širši javnosti. Glavni motiv grba 
(ta se ponovi tudi na zastavi) je mostišče 
– več o tem na straneh občinske hiše, kjer 
objavljamo tudi celoten odlok o grbu in 
zastavi. Z oktobrom bo nov tudi urnik od-
prtja Zbirnega centra Matena, ki že kaže 
bolj urejeno podobo. 

Poleti je potekalo več tradicionalnih 
prireditev, od Podkrimke, konjerejske 
prireditve na hipodromu Vrbljene do Ko-
liščarskega dne v dolini Drage, katerega 
utrinek krasi naslovnico. V Zapotoku so 
prvič obeležili mednarodni dan joge, tudi 
o tem v rubriki Društva. 

Kaj pa je novega v šoli? Prvošolci! 
Spoznajte novo generacijo prvošolcev OŠ 
Ig. Zaradi prenove podružnične šole v To-
mišlju so tamkajšnji prvošolci šolski prag 
prestopili na Igu. V Kotičku za mlade tudi 
nekaj šolskih aktivnosti in dogodkov, ki so 
potekali ob koncu lanskega šolskega leta. 

Nova je tudi priložnostna poštna 
znamka, posvečena Ljubljanskemu barju 
– izšla bo konec septembra. Ajda pa zno-
va cveti ... tudi pod Krimom, o tem piše-
mo v rubriki Kmetijstvo. 

Zelo bogate so športne strani, društva 
in klubi vabijo k vpisu na vadbe, preberite 
pa tudi o uspehih mladega ižanskega dir-
kača ter mladih rokometašev. 

Koledar prireditev od junija najdete na 
predzadnji strani. Med osrednje prireditve 
septembra že tradicionalno sodi Ižanski 
sejem, ki poteka v središču Iga. Tam bo 

poskrbljeno tudi za gurmane − tisti bolj 
aktivni se lahko potegujete za Pokal Šefla, 
zavzeti gobarji pa ne zamudite razstave 
gob. Malce pa že diši tudi po jeseni, konec 
meseca vabljeni v Iško vas na tradicio-
nalno razstavo buč in drugih kmetijskih 
pridelkov, sredi oktobra pa bodo jesenska 
opravila pozdravili še v Zapotoku. Izbire 
je torej precej, zagotovo boste našli nekaj 
zase. Podprite delo naših društev in se 
udeležite katere izmed njihovih (večino-
ma) brezplačnih prireditev. 

Prijetno branje!

 Uredništvo Mostiščarja

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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 11. september 2015

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 
Naklada: 2.500 izvodov
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

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.

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Obvestilo
Rok za oddajo 
prispevkov v prihodnji 
številki Mostiščarja je  
četrtek, 1. oktober 2015.

Oktobrska številka 
Mostiščarja bo 
predvidoma izšla  
16. oktobra 2015.

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

  Za prepozno oddane 
prispevke ne moremo 
zagotoviti objave.

Serija Dolina Drage in opekarstvo  
se bo nadaljevala v oktobrski številki. 
Hvala za razumevanje.

Oglašujte v 
Mostiščarju 
Vabimo vse ižanske 
podjetnike in obrtni-
ke, da se z oglasom 
predstavijo v Mos-
tiščarju. Postanite 
prepoznavni − glasilo 
Mostiščar brezplačno 
prejmejo vsa gospo-
dinjstva v Občini Ig.

Ugodne cene oglasov! 
Oglas vam brezplačno 
oblikujemo.

Informacije na:  
mostiscar@obcina-ig.siJPG 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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Nov grb in zastava Občine Ig
Zakon o lokalni samo-

upravi določa v 10. 
členu, »da imajo samo-

upravne lokalne skupnosti 
pravico do uporabe lastnega 
grba in zastave«. Svojo prvo 
zastavo in grb je Občina Ig 
dobila leta 1998 na podlagi 
javnega razpisa. Že takrat so 
bili predloženi tudi atributi, ki 
jih je občina zdaj sprejela kot 
nove simbole (kolišča in heral-
dična roža). Vendar pa v takra-
tni sestavi Občinskega sveta ti 
simboli niso dobili podpore in 
tako je bil sprejet predlog fav-
ne in flore (v grbu tulipan in 
trs ter čopasti ponirek spodaj, 
na zastavi pa samo čopasti po-
nirek), pa čeprav je bila že te-
daj Občina Ig 'najbolj poklica-
na' za idejo atributa koliščarji 
glede na zgodovinska dejstva 
in odkrivanja koliščarskih na-
selbin na našem področju.

Leta 2011 pa se je zgodila 
prelomnica – dve skupini koli- 
šči z Iga sta bili uvrščeni na 
Unescov Seznam svetovne kul- 
turne dediščine v skupni nomi- 
nacije še petih držav – in odlo-
čitev o novi občinski simboliki 

je ponovno postala aktualna. 
Ob sprejetju proračuna za 

leto 2015 je bil sprejet sklep, 
da se del sredstev, ki so name-
njena za promocijo Občine, 
nameni za začetek postopka o 

spremembi simbolike. In ker 
je že obstoječo simboliko iz-
delal Valt Jurečič iz Heraldike, 
smo ga vključili tudi v izvedbo 
nove. Z veseljem se je odzval 
in skupaj s CD mikelis, Mihael 
Tominšek s. p., ki je naslednik 
in upravitelj blagovne znamke 
Heraldika od leta 2011 dalje, 
so bili narejeni prvi predlogi 
na osnovi naših želja oz. že na-
rejenih predlogov iz leta 1998. 

Situacija je bila kar zahtev-
na glede na želje, spremeniti 
samo atribut, ne pa tudi za-
stave, ohraniti barvo zastave 
in narediti vse s kar najmanj 
stroškov. Glavna težava je na-

mreč nezdružljivost določenih 
barvnih kombinacij. 

Odbor za družbene dejav-
nosti in Odbor za gospodar-
stvo, turizem in gostinstvo sta 
na povabilo župana februarja 
2015 skupaj z izdelovalcem 
pregledala prejete predloge in 
izločila tiste, ki so bili nespor-
no nesprejemljivi. In tako je bil 
prvi osnutek simbolike z atri-
butom – kolišča in heraldična 
roža – računalniško predsta-
vljen na 4. redni seji Občin-
skega sveta dne 11. 3. 2015, 
dobra dva meseca po začetku 
postopka.

Občinski svetniki so imeli 
na predstavljene predloge pri-
pombe, ki so se upoštevale pri 
nadaljnjem delu, in na osnovi 
sklepa nadaljevali postopek 
izdelave nove simbolike z atri-
butom kolišča in heraldične 
rože. 

Kolišča so tako dejansko 
postala del ižanske zgodovine, 
njene prepoznavnosti, in prav 
je, da so se uvrstila na simboli-
ko, nov grb občine.

V maju 2015 je Občinski 
svet ponovno obravnaval pre-
dloge in na osnovi sprejetih 
sklepov je bil ponovno pri- 
pravljen nov grb in zastava, 
ki ga je Občinski svet na svoji 
redni seji 23. junija 2015 tudi 
potrdil. Sprejet je bil tudi nov 
Odlok o grbu in zastavi Obči-
ne Ig, ki ga objavljamo tudi v 
tej številki Mostiščarja. 

 Marica Zupan, 
občinska uprava

HORIZONTALNA ZASTAVA
OBČINE IG

Bela
RGB: 255,255,255
CMYK: 0,0,0,0
HEX: #FFFFFF
 

ČRNA
RGB: 0,0,0
CMYK: 0,0,0,100
HEX: #000000
 

Temno umena
Pantone 116 CVC
RGB: 252,209,22
CMYK: 2,16,100,0
HEX: #FCD116
 

Rdeča
Pantone 1788 C
RGB: 235,38,41
CMYK: 1,100,100,0
HEX: #EB2629
 

Svetlo zelena
Pantone 367 C
RGB: 166,213,88
CMYK: 41,0,88,0
HEX: #A6D558
 

Zelena
Pantone 355 CV
RGB: 0,157,75
CMYK: 88,13,100,2
HEX: #009D4B
 

Zastavo po novem krasi grb.

Nov grb – zgoraj kolišče, spodaj heraldična roža

Zadnja seja pred poletjem
Občinski svetniki so se na svoji 6. redni seji sestali 23. junija. Na dnevnem redu so imeli devet 
točk, mdr. tudi rebalans proračuna ter potrditev novega grba in zastave. 

Po potrditvi dnevnega 
reda so z manjšimi po-
pravki najprej potrdili 

zapisnik prejšnje seje. Nato so 
se lotili rebalansa proračuna, 
ki jim ga je predstavila vodja 
finančno-računovodske službe 
Bojana Birsa. Vanj so vključili 

presežek lanskega proračuna, 
več sredstev pa je bilo treba 
nameniti tudi za rekonstruk-
cijo podružnične šole v To-
mišlju, ki bo potekala v dveh 
fazah, letos in 2016, ko bo izve-
dena tudi energetska sanacija 
šole. Višina glavarine za drugo 

polovico leta v času sprejema-
nja rebalansa še ni bila znana 
(medtem je država sprejela vi-
šino glavarine 519 evrov, kar je 
manj, kot so pričakovale obči-
ne). V razpravi je svetnike za-
nimalo, kakšne prihodke ima 
občina od državnih institucij, 

ki imajo sedež v občini, kako 
je s stroški za sofinanciranje 
LPP-ja ter ali se bo kaj premak-
nilo glede sofinanciranja iz-
gradnje malih čistilnih naprav 
v hribovskih predelih občine. 
Svetniki so rebalans nato so-
glasno potrdili. 
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Potrdili so še sklep o uki-
nitvi javnega dobra, nato 
sta sledili točki, povezani z 
novimi občinskimi simboli. 
Marica Zupan je svetnikom 
predstavila končni verziji 
novega grba in zastave, ki so 
ju svetniki potrdili, nato pa 
po skrajšanem postopku (na 
predlog Statutarno pravne 
komisije) prav tako soglasno 
potrdili nov Odlok o grbu in 
zastavi, ki ga objavljamo tudi 
v Mostiščarju. 

Sledilo je poročilo Nad-
zornega odbora glede pod-
jetja Tise, d. o. o., ki ga je NO 
pripravil na poziv Komisije 
za preprečevanje korupcije. 

Tudi naslednja točka je bila 
povezana z Nadzornim od-
borom (NO). Anton Modic, 
predsednik Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja je svetnike sezna-
nil z odstopom članic NO ter 
njihovo razrešitvijo. Na seji je 
svoj odstop kot zadnja podala 
tudi predsednica NO Angelca 
Kuralt. Svetnike je zanimalo, 
zakaj je prišlo do odstopa ce-
lotnega odbora, predsednica 
je pojasnila, da drugega razlo-
ga, kot da je do odstopa prišlo 
zaradi osebnih razlogov, ne 
pozna. Tudi župan je izrazil 
presenečenje nad njihovim 
odstopom ter se jim v imenu 

občinske uprave zahvalil za 
korektnost. 

Pod zadnjo točko vpraša-
nja in pobude je Zlatka Use-
nika (SMC) zanimalo, kako 
je z vzdrževanjem Zbirnega 
centra v Mateni, saj je neure-
jen. Župan se je strinjal, da je 
center popolnoma nevzdrže-
van, hkrati pa pojasnil, da bo 
za center in ekološke otoke 
skrbel novozaposleni usluž-
benec občine. Marijo Župec 
(SLS) je zanimalo, kako je s 
prekopano potjo med Iško 
Loko in Ižanko. Župan je raz-
ložil, da je pot v zasebni las-
ti. Jože Ciber (SVS Golo) je 
opozoril na problematiko od-

laganja odpadkov v kraško 
jamo Skedenco. Slavka Pavli-
ča (SDS) je zanimalo, kako je 
s sanacijo Iške, na težave pri 
urejanju struge so opozorili 
tudi Bojan Kraševec (Neodvi-
sna lista za napredek Tomišlja 
in Podkraja), Klemen Glavan 
(SLS) – iz struge naj bi odpe-
ljali samo najkakovostnejši 
material, ki ga lahko podjetje 
proda, ter Ivan Žagar, član 
SVS Iška vas, saj naj kritične 
točke v strugi še vedno ne bi 
bile rešene. 

 Maja Zupančič

Učilnice dobivajo novo podobo. Prenavljajo se tudi napeljave. 

Prenova podružnične šole Tomišelj 
V juliju se je na podružnični šoli v Tomišlju začela rekonstrukcija in sprememba njene namembnosti. 

Predmet projekta je spre-
memba namembnosti iz 
stanovanja v šolsko učil-

nico v 1. nadstropju objekta, 
rekonstrukcija objekta (poseg 
v gradbene konstrukcije za 
statično in potresno sanacijo) 
in energetska sanacija objek-
ta, ki obsega izvedbo novega 
fasadnega toplotnoizolacijske-
ga ovoja, zamenjavo stavbne-
ga pohištva in izvedbo strešne 

toplotne izolacije. Nekdanje 
stanovanje bo predelano v 
učilnico s kabinetom, izvede-
na bo prenova sanitarij v nad-
stropju objekta, prenovljene 
bodo električne in strojne na-
peljave. Obstoječa kotlovnica 
po energetski sanaciji objekta 
bo prenovljena tako, da bos-
ta zamenjana kotel in bojler. 
Projekt obsega tudi izvedbo 
prezračevanja dveh učilnic, 

kabineta, zbornice in sanitarij 
v 1. nadstropju objekta. 

V prostore bo vgrajen sis-
tem avtomatskega javljanja 
požara, objekt bo opremljen 
s strelovodno napeljavo, izve-
den bo nov elektro priključek. 
Šolski prostori bodo večinoma 
tudi na novo opremljeni. V 
letošnjem juliju in avgustu je 
potekala 1. faza projekta. Dela 
bodo zaključena v začetku 

septembra. Za 2. fazo – ener-
getsko sanacijo – bomo kandi-
dirali na katerega od razpisov. 

POŠ Tomišelj bo v novem 
šolskem letu obiskovalo 16 
prvošolcev, 8 drugošolcev in 4 
tretješolci, enoto Vrtca Ig v isti 
stavbi pa 12 otrok 1. starostne 
skupine in 21 otrok 2. staro-
stne skupine. 

  Polona Skledar
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Nov urnik  
Zbirnega centra Matena-Ig
Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov 
iz gospodinjstev – njihova oddaja je brezplačna. Grad-
benih odpadkov ne sprejemamo.

Od septembra bo Zbirni center Matena odprt ob sredah 
od 13. do 17. ure ter ob četrtkih od 9. do 12. ure.  
Če je ta dan praznik, bo zbirni center zaprt.
Prosimo za razumevanje.

Dodatne informacije:  
Občina Ig: 01/280-23-12 (Uroš Čuden)

 Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba: 
051/340-647, 041/602-403 

Praznjenje greznic: 
041/344-523, od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure

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

Vse dodatne informacije glede vodovoda in kanalizacije 
lahko občani dobijo osebno na Občini Ig v času uradnih 
ur ali po telefonu 01/280-23-14 ali po elektronski pošti: 
rezijski.obrat@obcina-ig.si. 

Režijski obrat sporoča
Obnova vodovoda  
na Škurhovi ulici

V mesecu avgustu so se začela dela na Škurhovi ulici na Igu. 
Izvedla se bo obnova javnega vodovodnega omrežja in vo-
dovodnih priključkov. Po obnovi vodovoda bo sledila še 

rekonstrukcija ceste.

Kanalizacija v Iški vasi 

Z rebalansom 1-2015, ki je bil sprejet konec junija 2015, so se 
zagotovila sredstva za izgradnjo kanala I1 v Iški vasi. Za-
radi postopkov pri izvedbi javnega naročanja so se pred-

videna dela, izgradnja kanalizacije v Iški vasi (kanal I1), začela 
namesto v mesecu avgustu v septembru. Izvajalec del je podjetje 
KPL, d. d., Ljubljana. Zgrajen bo javni kanal v dolžini 289,33 m, ki 
bo dopolnjeval kanalsko mrežo v naselju Iška vas. Trasa javnega 
kanala poteka v veliki večini po državni cesti, zato je bilo treba 
upoštevati zahteve Direkcije RS za infrastrukturo. Izdelan je bil 
elaborat vodenja in zavarovanje prometa v času gradnje na ces-
ti R3-728 Ig-Rakitna v Iški vasi. Nad deli se bo izvajal strokovni 
nadzor in nadzor DRI po soglasju Direkcije RS za infrastrukturo. 
Izvajalo se bo arheološko spremljanje gradnje.

Sanacija vodovodnega 
omrežja Golec

Zaradi zagotavljanja ustreznih tlačnih razmer je nujno pot-
rebno obnoviti odsek B vodovod Golec na vodovodnem sis-
temu Golo-Zapotok. Z rebalansom, ki je bil sprejet konec 

junija 2015, so se zagotovila sredstva za obnovo vodovoda v dol-
žini 270 m in vodovodnih priključkov, strokovni nadzor ter var-
nostni načrt in koordinacijo. Izvajalec del je podjetje Komunalne 
gradnje, d. o. o., Grosuplje. Dela se bodo začela izvajati v mesecu 
septembru 2015. Občina je vložila vlogo za črpanje sredstev 21. 
in 22. člena ZFO.

Popis vodomerov 2015

Režijski obrat Občine Ig v sep-
tembru izvaja letni popis vo-
domerov po celotni občini. 

Če vas popisovalec ne bo našel 
doma, vaš vodomerni jašek 
pa je v objektu, vam bo pustil 
sporočilo. Na njem so napi-
sane telefonske številke, na 
katere ste dolžni uporabniki 
javiti stanje oziroma odčitek 
na vašem vodomeru. Vsi, ki bi 
imeli kakršnokoli vprašanje gle-
de popisa oziroma izdano položni-
co, naj se oglasijo Režijskemu obratu 
Občine Ig takoj, da lahko čim hitreje ure- d i m o 
morebitne napake. Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni po pre-
jemu položnice.

Hkrati vas obveščamo, da se bo obdobna menjava vodomerov 
zaradi popisa vodomerov nadaljevala v novembru.

 Katja Ivanuš,  
vodja Režijskega obrata

Na Škurhovi ulici je javni vodovod obnovljen,  
sledila bo obnova priključkov.   Katja Ivanuš
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Uradne objave

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Ig ter njuno uporabo.

2. člen
Grb in zastava sta simbola Občine Ig in se smeta uporabljati v skladu 
z določbami tega odloka. Z njuno uporabo se ne sme škodovati ugle-
du in dostojanstvu Občine Ig.

3. člen
Občina Ig uporablja grb in zastavo kot osnovna elementa grafične 
prepoznavnosti v komunikaciji z javnostmi. Z njima potrjuje uradnost 
dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter 
utrjuje svojo prepoznavnost v prostoru.

4. člen
Izvirnike upodobitev grba in zastave Občine Ig ter matrice za njuno 
upodobitev hrani občinska uprava Občine Ig.

5. člen
Grba in zastave Občine Ig ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodo-
vana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom 
ali tako, da se krni ugled Občine Ig.
Grba in zastave se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, 
prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko za ozna-
čevanje blaga in storitev, niti kot znak različnih prireditev niti kot mo-
del oziroma vzorec za različne druge namene.

II. GRB

6. člen
OPIS GRBA (splošno, poljudno): v deljenem ščitu je na zgornjem sre-
brnem-belem polju na črne stebre postavljena črna ploščad. Na njej 
stojijo tri rdeče hiške, od katerih je srednja nekoliko višja. Njihove 
strehe so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški se križajo 
nad vsakem od strešnih slemen.
V spodnjem zelenem polju je predstavljena srebrna heraldična roža z 
zlatim pestičem, obrobljenim z rdečim okrasom. Opomba: heraldika 
srebro upodablja z belo barvo in zlato z rumeno.
BLAZON (heraldično, strokovno): v deljenem ščitu zgornjega srebr-
nega-belega polja je na delilno črto postavljenih šest črnih stebrov, 
katerih vrhove povezuje s črno črto predstavljena horizontalno po-
ložena ploščad mostišča. Na njo so čelno postavljene tri (1 + 1 + 1) 
enake rdeče hiške pri čemer višina srednje presega obe spremljajoči 
za približno četrtino siceršnje višine. Strehe hišk so predstavljene s 
črnimi špirovci, katerih podaljški so prekrižani nad vsakim od streš-
nih slemen. V spodnjem zelenem polju plava cvet srebrne heraldične 

rože z zlato-rumenim pestičem. Sredine petih cvetnih lističev krasi 
osrednja rdeča žilica, njih obrobje pa ločujejo zeleni koničasti listni 
nastavki.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot 
grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pe-
čatni grafiki (in v miniaturi), v heraldični šrafuri ter v barvah skupaj z 
barvnimi kodami v prilogi so sestavni del tega odloka.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli oziroma enobarvni, črtni ali relie-
fni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah. 
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
Opomba:
»OPIS GRBA« je splošno razumljivo besedilo, namenjeno vsakodnev-
ni rabi. Uporabljamo ga lahko za različne pisne in ustne predstavitve 
grba, (sporočila za javnost), v medijih, ter ob drugih različnih prilo-
žnostih.
»BLAZON«pa je napisan v specifičnem heraldično strokovnem jeziku, 
s katerim uveljavlja pravno konotacijo heraldičnega simbola občine, 
predstavljenim v njenem posebnem občinskem odloku.

7. člen
Grb občine Ig se uporablja:

–  v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah občinskih 
organov in vaških skupnosti na območju Občine Ig,

–  v prostorih in na poslopju sedeža Občine Ig, na sejah občin-
skega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih 
uradnih izkazih in podobnih uradnih izkazih in dokumentih ter 
drugih tiskovinah, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska 
uprava in vaške skupnosti oziroma za predstavljanje po občini 
pooblaščene osebe,

–  ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih Občine 
Ig, kot so plakete in druga priznanja Občine Ig,

–  na spletnih straneh Občine Ig,
–  na obvestilnih tablah Občine Ig,
–  na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Ig,
–  na javnih glasilih Občine Ig,
–  na obvestilnih tablah na območju Občine Ig,
–  na registrskih tablicah vozil,
–  v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

8. člen
Grb občine se lahko uporablja:

–  ob predstavljanju Občine Ig v zadevah regijskega in medna- 
rodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in nji-
hovih organizacij doma in v tujini, na katerih se občina pred-
stavlja oziroma se jih udeležuje v skladu s pravili in običaji takih 
srečanj,

–  ob predstavljanju Občine Ig v protokolarnih zadevah,
–  kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere 

ustanovitelj, soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Ig, če 
opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Ig,

–  v vseh drugih primerih, ko tako odloči župan.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 769/09, 51/10 in  
40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet 

Občine Ig na 6. redni seji dne 23. junija 2015 sprejel

ODLOK
o grbu in zastavi Občine Ig
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9. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spre-
daj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge 
slovenske občine, tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob 
uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države 
ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, 
mora biti grb Občine Ig na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je grb Občine 
Ig:

–  v sredini kroga – če so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
–  v sredini polkroga – če so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
–  na čelu kolone – če so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
–  na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani – 

če so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
–  na čelu skupine – če so grbi in znaki razvrščeni v skupine.

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se upora-
bljajo, če gre za uporabo grba Občine Ig na območju Občine Ig in se 
ta ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po 
določilih predpisa, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.

III. ZASTAVA

10. člen
SPLOŠNO: Zastava Občine Ig je zelene in bele barve, z občinskim 
grbom na srednjem, zelenem kvadratnem polju zastavine rute.
OPIS ZASTAVE: Zeleno-bela ruta občinske zastave je krojena v raz-
merju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin 
oziroma »V«: »L« = 1: 2,5. To razmerje označujemo tudi z »R = 2: 5«.
Zeleno zastavino ruto krasita dve beli vertikalni polji, od katerih prvo 
pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva 
peto šestino iste rute. Sredino srednjega, zelenega kvadratnega po-
lja, krasi občinski grb, katerega velikost je enaka dvema tretjinama 
višine zastavine rute »V«.
Natančni prikaz razmerja zastavinih polj in kode njenih barv so se-
stavni del tega odloka.
Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
Zastava Občine Ig je eden temeljnih ter v notranjem in zunanjem pro-
storu najbolj izpostavljenih vidnih obeležij veljavne zakonodaje.

11. člen
Zastava Občine Ig je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo 
Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Ig, v 
uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda občinski 
svet.
Zastava Občine Ig je stalno izobešena na ali ob zgradbah javnih zavo-
dov, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, lahko pa je stalno izobešena 
tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih usta-
noviteljica je Občina Ig.
Zastava Občine Ig se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih 
župana, podžupanov, direktorja občinske uprave in predstojnikov or-
ganov v sestavi občinske uprave.

12. člen
Zastavo Občine Ig se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo 
Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori Obči-
ne Ig in prostori vaških skupnosti:

–  ob prazniku Občine Ig in
–  ob državnih in krajevnih praznikih.

Zastava se ob praznikih iz prejšnjega odstavka lahko izobesi tudi na 
drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih 
javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, izobe-
sijo zastavo Občine Ig v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republi-
ke Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, 
zaradi katerega so bile izobešene.

13. člen
Zastava se lahko izobesi:

–  ob predstavljanju Občine Ig v zadevah regijskega in mednaro-
dnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njiho-
vih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Ig pred-
stavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji 
takih srečanj,

–  ob predstavljanju Občine Ig v protokolarnih zadevah,
–  v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju 

s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma 
odloči župan.

14. člen
Če je zastava Občine Ig izobešena poleg kakšne druge zastave, mora 
biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti, gle-
dano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, 
zastave tuje države ali občine, kadar se ta zastava uporablja ob ura-
dnem obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali 
občine.
Če je zastava Občine Ig izobešena skupaj z drugima dvema zastava-
ma, mora biti zastava v sredini.
Če je zastava Občine Ig izobešena z več drugimi zastavami, je zasta-
va Občine Ig:

–  če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga tako, da jo 
je razločno videti,

–  če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
–  če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
–  če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu v vrsti ozi-

roma, gledano od spredaj, na levi strani,
–  če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.

Določbe o izobešanju iz tega člena veljajo le za izobešanje zastave 
Občine Ig in drugih zastav na območju Občine Ig in se ta uporablja 
skupaj z zastavo Republike Slovenije.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z 
zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, urejajo način izo-
bešanja določbe predpisov, ki urejajo izobešanje zastav Republike 
Slovenije in Evropske unije.

IV. POSEBNA UPORABA GRBA IN ZASTAVE OBČINE IG

15. člen
Grb in zastavo Občine Ig se lahko uporablja ob srečanjih, športnih, 
kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih, če je:

–  Občina Ig ustanovitelj ali soustanovitelj organizatorja priredi-
tve,

–  Občina Ig ustanovitelj ali soustanovitelj udeleženca prireditve,
–  Občina Ig prireditev finančno ali na drug način podprla.

Grb in zastavo Občine Ig se v primerih iz prejšnjega odstavka tega 
člena lahko uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziro-
ma udeleženca prireditve.

16. člen
Uporaba grba in zastave Občine Ig se lahko dovoli pravni osebi (v 
okviru njihovih dejavnosti), ki ima sedež na območju Občine Ig, in 
sicer:

–  v znaku,
–  v priznanjih, ki jih podeljuje,
–  na spominskih darilih in značkah,
–  v publikacijah,
–  v drugih primerih za komercialne namene v skladu z določili 

tega odloka.

17. člen
Za uporabo grba in zastave Občine Ig v primerih iz 16. člena tega 
odloka je treba pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo grba in zastave Občine 
Ig mora prosilec iz 16. člena tega odloka predložiti dokumentacijo 
s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi ter kratko predstavitev 
namena uporabe grba in zastave Občine Ig.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli upo-
raba grba in zastave Občine Ig, omeji uporaba za določen namen in 
določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča žu-
pan.
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18. člen
Dovoljenje o uporabi grba in zastave Občine Ig preneha veljati:

–  s potekom roka, za katerega je bilo izdano,
–  če se odvzame,
–  če se upravičenec pisno odpove uporabi grba in zastave Obči-

ne Ig.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba in zastave Občine Ig 
ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju 
in v tem odloku, ali če uporabnik s svojim ravnanjem škoduje ugledu 
občine.

19. člen
Evidenco o izdanih dovoljenjih vodi občinska uprava, prav tako daje 
potrebna pojasnila v zvezi z uporabo grba in zastave Občine Ig.

V. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA OBČINE IG

20. člen
Vsi dokumenti organov Občine Ig, občinske uprave in vaških skup-
nosti morajo biti pripravljeni tako, da se grb in zastava Občine Ig upo-
rabljata v skladu z enotnimi pravili.
Grb Občine Ig, ki ga organi Občine Ig, občinska uprava in vaške 
skupnosti Občine Ig uporabljajo na svojih publikacijah, se uporablja v 
skladu z enotnimi pravili.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen
Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik po-
sameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če upo-
rablja grb ali zastavo Občine Ig brez dovoljenja oziroma ju uporablja 
v nasprotju s tem odlokom.
Z globo 200 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik po-
sameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če grba 
ali zastave ne uporablja, ne izobesi oziroma ne odstrani, pa bi ju na 
podlagi tega odloka moral.

Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne osebe ali 
odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 
prvega ali drugega odstavka tega člena.
Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega 
ali drugega odstavka tega člena.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in ukrepe, za katere so 
predpisane kazenske sankcije, izvaja Medobčinski inšpektorat oziro-
ma pristojni inšpekcijski organ Občine Ig.

23. člen
V primeru nepravilne in nedovoljene uporabe grba ali zastave na jav-
nih krajih lahko pristojni občinski inšpekcijski organ odredi takojšnjo 
odstranitev. Ugovor zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Grb in zastavo Občine Ig, določena s tem odlokom, je treba začeti 
uporabljati najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o grbu in 
zastavi Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/99).

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Mostiščar.

Številka: 00701/001/2015 Župan Občine Ig
Datum: 23. 6. 2015 Janez Cimperman l. r.

 IZ ŽIVLJENJA VAŠKIH SVETOV //////////////////////////////////////////////////////////////////

Odgovor na članek 

Dogajanje v Škriljah — igrišče 
Vsekakor se strinjamo z 

navedbami gospe Ma-
rine, da je igrišče pred-

vsem namenjeno najmanjšim 
in najmlajšim, temu ne opore-
kamo. Se pa sprašujemo, go-
spa Marina, kako lahko napi-
šete članek na podlagi navedb 
zgodbe z ene strani. Ali ste se 
morda vprašali, ali je resnična, 
in zakaj niste pristopili še do 
druge strani, v tem primeru 
poškodovancev v incidentu in 
potem pisali o tem incidentu. 
Seveda ne, ker niste čutili pot-
rebe po resnici. 

Res se je zgodil incident, a 

ne zaradi tega, ker smo mi ho-
teli in, kot navajate, odgnali ot-
roke s postavljanjem opreme. 
Nikakor navedbe ne držijo, saj 
se niti preobuti nismo mog-
li, ko smo bili s strani staršev 
otrok, ki so popivali znotraj 
igrišča, najprej verbalno na-
padeni, in to le ob vprašanju, 
ali bomo lahko tudi mi igrali. 
Kljub prošnjam, naj se umirijo, 
saj njim in njihovim otrokom 
ne želimo nič hudega, jih ne 
preganjamo, pojasnilom, da si 
želimo le igre in da je možen 
dogovor, se je njihov verbal-
ni boj še bolj razplamtel. In 

ker so začutili skupinsko hri-
bovsko moč, predvsem pa jih 
je bilo dovolj tudi za fizični 
obračun, so nas napadli. Kljub 
prošnjam, naj z napadom pre-
nehajo, so nadaljevali in prišlo 
je celo do težjih poškodb na 
naši strani. Dogodek smo zato 
prijavili policiji, ki je naredila 
zaslišanje vseh vpletenih. 

Torej gospa Marina, ni vse 
tako, kot ste slišali, se pa z 
vami strinjamo, da je igrišče 
predvsem namenjeno naj-
mlajšim, in zato smo nekateri 
izmed nas tudi zelo aktivno 
delali pri njegovi izgradnji. 

Se pa hkrati sprašujemo, ali 
so starši vzor svojim otrokom, 
ko se spustijo v incident brez 
vzroka in potrebe pred njiho-
vimi očmi. Morda bi bilo bolje 
razmisliti o tem, kako ustvariti 
družbo, ki bo znala sprejemati 
različnost in ki bo iskala kom-
promise, saj bomo imeli v na-
sprotnem primeru družbo, ki 
bo postajala čedalje bolj agre-
sivna in napadalna. 

 Dejan Puc 
v imenu druge strani 
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 AKTUALNO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Varna pot v šolo in domov
Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti 
v prometu, zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših 
nalog policije. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!

Na cestah veliko pogo-
steje kot med počit-
nicami srečujemo ot-

roke, med njimi se jih mnogo 
poda v šolo prvič. Skrb za tis-
te, ki prvič stopajo na šolske 

poti in ne poznajo nevarnosti, 
s katerimi se lahko srečajo na 
šolski poti in v vsakdanjem 
prometu, je izredno pomemb-
na. Ob tem pa seveda ne sme-
mo pozabiti tudi na učence, ki 
se po dolgih počitnicah vrača-
jo v šole in so še razigrani.

Otroci so kot prometni ude-
leženci nepredvidljivi, prome-
tne predpise si razlagajo po 
svoje (predvsem prometne 
znake, ki obveščajo o varni 
hoji), poleg tega ne zmore-
jo pravilno oceniti hitrosti in 
oddaljenosti bližajočega se 
vozila. Zato moramo za njiho-
vo varnost skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v cestnem 
prometu. 

Otroci in mladoletniki spa-
dajo v t. i. skupino šibkejših 
prometnih udeležencev, saj 
se zelo redko pojavljajo kot 
povzročitelji prometnih ne-
sreč. Vozniki moramo nanje še 
posebej paziti!

Zagotavljanje varnosti ot-
rok je v prvih septembrskih 
dneh ena najpomembnej-
ših nalog policije. Skladno z 
usmeritvami na področju za-
gotavljanja varnosti cestnega 
prometa policisti ob začetku 
vsakega šolskega leta izva-
jamo ustaljene aktivnosti. S 
stalno navzočnostjo ob šolah 
in šolskih poteh prispevamo k 
umirjanju prometa.

Policija svetuje

Otroci, preden prečkate 
cesto, najprej poglejte na levo, 
nato na desno in še enkrat na 
levo! Če ni nikogar, jo lahko 
prečkate.

Starši, te in prihodnje dni: 
− Čim več časa namenite 

prometnovarnostni vzgoji 
otrok!

− Preverite, kaj vaši otroci 
znajo in zmorejo ne le na 
šolski poti, ampak tudi na 

sprehodu, na kolesu ali v 
avtomobilu. 

− Ne pozabite, da z lastnim 
ravnanjem dajete zgled 
svojim otrokom! 

− Pri prevozu otroke do-
sledno zavarujte z varno-
stnimi pasovi oziroma jih 
prevažajte zavarovane v 
ustreznih sedežih. 
Vozniki kot udeleženci v 

prometu:
− Bodite na otroke in njihovo 

nepredvidljivost še posebej 
pozorni! 

− Temu prilagodite tudi na-
čin svoje vožnje!

− Še posebej bodite pozorni 
v bližini vrtcev in šol ter 
krajev, kjer se morda otroci 
igrajo.

 Policisti PP  
Ljubljana VičŠOLSKA POT

Ambrozija osvaja Barje
Nekaj besed o letošnji akciji iztrebljanja pelinolistne ambrozije – ki je ni bilo.

Letošnje poletje je z vroči-
no in sušo izredno godilo 
razvoju ambrozije, naj-

bolj alergene rastline. Njena 
rast ni bila enakomerna, am-
pak sunkovita. Takoj ko je po 
julijski ohladitvi pritisnila vro-
čina, je zrasla v višino več kot 
pol metra in nastavila cvetne 
popke. Vendar ne na rastiščih 
na javnih površinah, kjer smo 
jo prostovoljci in prostovoljke 
Šole zdravja in Društva upo-
kojencev Ig lani zelo uspešno 
populili. Obilno se je razrasla 
na nekaterih njivah, ki so bodi-
si zanemarjene ali pa je bil pri-
delek (pšenica) pravkar požet. 

Na lastniških parcelah prosto-
voljci ne smemo posredovati 
brez odobritve lastnika, ki pa 
ga je težko odkriti. 

Zato smo ob primernem 
času in na bogatem rastišču v 
bližini igrišča za bejzbol (cesta 
proti Vrbljenu) v sredo, 29. ju-
lija, organizirali predstavitev 
pelinolistne ambrozije, kar naj 
bi bilo namenjeno predvsem 
lastnikom ali najemnikom 
kmetijskih zemljišč. Vendar se 
ob objavljenem času ni pojavil 
niti eden. O bogatem nahajali-
šču in še nekaterih drugih sem 
obvestil Občino, ki pa za učin-
kovito ukrepanje ni pokazala 

nobenega namena, dokler se 
z dopusta ni vrnila odgovorna 
za kmetijstvo Andreja Zdravje. 
Poklicni kmetijski svetovalec 
Zlatko, v čigar resor zdravje 
(in škodljivost) rastlin pravza-
prav sodi, pa je bil ob tem za 
odstranjevanje najbolj primer-
nem času na drugi polovici 
Zemlje. 

Kot poborniku in s pelodom 
ambrozije prizadetemu mi ni 
ostalo drugega kot osebna 
prijava na zadevno inšpekci-
jo. Ni mi znano, ali je ta prija-
va imela kakšen učinek, zato 
pripisujem čudežu, da je bila z 
ambrozijo najbolj bogata njiva 

čez nekaj dni učinkovito poko-
šena, ena v bližini pa površno 
zmulčana.

Zgodba z ambrozijo niti za 
letos, vsekakor pa za naslednja 
leta ni končana, ker opažamo, 
da se naglo širi po kmetijskih 
parcelah. Verjetno bo, ko bo 
situacija postala že dovolj nev-
zdržna, stopila v akcijo pristoj-
na fitosanitarna inšpekcija, ka-
tere drugi obisk stane lastnika 
parcele menda 500 €. 

Želim, da lastniki ukrepajo 
prej, da jim inšpektorski pouk 
ne bi bil potreben.

 Janez Vrhovec, Ig

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



10 Mostiščar 06 | September 2015

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

V SDS aktivni tudi poleti
Udeležili smo se sv. 

maše in spominske 
slovesnosti pred Hudo 

jamo oz. rovom sv. Barbare, 

ki jo je pripravilo Društvo za-
molčanih grobov in Roman 
Leljak. Z nami sta bila tudi dva 
preživela otroka s Petrička, 
zato smo se zapeljali tudi tja in 
si ogledali razpadajočo hišo, v 
kateri so otroci preživljali tež-
ke čase v pomanjkanju in loče-
ni od staršev. Ogledali smo si 
tudi spominski park Teharje in 
se pogovorili s člani društva, 
ki si prizadevajo, da se park 
dokončno uredi. 

V juniju je pred dnevom dr-

žavnosti potekal tradicionalni 
piknik SDS, kjer se vsako leto 
zbere lepo število članov, sim-
patizerjev in prijateljev naše 
stranke SDS. Tudi letos je ob 
druženju potekal krajši kultur-
ni program, ki so ga popestrili 
mladi iz podmladka SDS Ig. 
Osrednja govorca na pikniku 
sta bila predsednik občinske-
ga odbora SDS Ig Tone Krnc 
in generalna sekretarka ter 
podpredsednica SDS Alenka 
Jeraj. Dan je minil v prijetnem 
domoljubnem vzdušju in do-
mači glasbi. 

Konec junija smo imeli v 
Bovcu Letne športne igre SDS, 
kamor smo se podali s svojo 
ekipo v odbojki na mivki ter 
z manjšim avtobusom naših 
članov. Člani so si na poti do 
Bovca ogledali trdnjavo Klu-
že, medtem ko se je ekipa na 
mivki borila z ekipami z raz-
ličnih koncev Slovenije. V fi-
nalnem delu, ko smo igrali za 
1. mesto, nas je presenetil dež, 
tako da smo v težkih deževnih 
razmerah in razmočeni mivki 

dosegli odlično 2. mesto. Na 
srečanju članic in članov ter 
simpatizerjev so nam podelili 
priznanje in pokal. Na sreča-
nju je zbrane pozdravil pred-
sednik SDS Janez Janša, ki 
je povedal, da smo močnejši 
kot kadarkoli, ne glede na to, 
da so nas v lanskem letu žele-
li uničiti, tako da je moral po 
krivični sodbi, kar je ugotovi-
lo najvišje sodišče v državi, v 
zapor. Stranka se je okrepila, 
prihajajo novi člani in skupaj 
smo pripravljeni na izzive, ki 
jih prinaša prihodnost. Vlada 
Mira Cerarja je potrebovala 
veliko časa, da je postavila eki-
po ministrov, zdaj pa se zelo 
medlo odziva na probleme, ki 
zahtevajo hitre in konkretne 
odločitve. Poleg tega zagovar-
ja slabo delo nekaterih minis-
trov. Srečanje je z glasbo po-
pestril ansambel Kolovrat in 
prijetno utrujeni smo se zve-
čer vračali domov. 

S srečanjem se je začel Le-
tni tabor dr. Henrika Tume v 
Lepeni, katerega zaključek je 

bil vzpon na Triglav. Seveda 
nismo manjkali in ponosni 
smo stali v začetku avgusta na 
»gori vseh gor«, kot je zapisal 
Tone Kuntner.

 Simona Pavlič,  
Alenka Jeraj 

 Alenka Jeraj,  
Matjaž Lulik

Na Triglavu

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

Gobarska sezona se je začela
Kljub vročemu in dol-

gemu poletju ter po-
sledični suši člani Go-

barsko mikološkega društva 
Ig že brusimo pete za pohod v 
naravo in nabiranje gob. Tudi 

v poletnem času smo se člani 
društva udeleževali determi-
natrorskih večerov, ki jih orga-
nizira GMD Ljubljana. Že na 
začetku gobarske sezone dru-
štvo želi uresničevati naloge 

iz programa dela ter aktivno 
izpolnjevati svoje obveznosti 
iz statuta in se držati kodeksa 
Mikološke zveze Slovenije kot 
podpisnik pri sprejemu v zve-
zo.

Poleg tega se društvo aktiv-
no pripravlja na štiri gobarske 
razstave v naši občini (mdr. 
Ig – Ižanski sejem, Golo – 1. vi-
kend v oktobru), eno v občini 
Škofljica, sodelovali bomo z 
GMD Ljubljana na razstavah 
v Mostecu, trgovskem cen-
tru Mercator, Gospodarskem 
razstavišču in Maximarketu. 
Za vse te naloge je potrebna 
velika aktivnost vseh članov 
društva. 

Društvo organizira deter-
minatorske večere vsak dru-
gi in četrti torek v mesecu v 
prostorih Medgeneracijske-
ga centra na Igu od 18. do 20. 

ure. Člani društva in drugi 
lahko takrat prinesejo po vzo-
rec nabranih gliv ne glede na 
vrsto − užitne, neužitne, stru-
pene ali smrtno strupene, ki 
jih bodo naši determinatorji 
poskušali prepoznati. 

Društvo vabi k vpisu novih 
članov na določene dneve 
ali po telefonu: 041/474-
327 in 041/474-326. Do-
brodošli v naše vrste!
Vsem ljubiteljem narave 

in gob želimo dobro bero in 
veliko užitkov pri nabiranju s 
spoštovanjem gobarskega ko-
deksa.

 GMD Ig

Iz Kodeksa Mikološke zveze: NABIRANJE GOB ZA HRANO
− Zavedaj se, da so številne gobe zelo strupene, zato nabiraj le 

tiste, ki jih zelo dobro poznaš in jih lahko uporabiš za hrano.
− Ne nabiraj gob, ki jih ne nameravaš uporabiti.
− Spoštuj in varuj druge vrste gliv vključno s strupenimi vrsta-

mi.
− Ne nabiraj redkih in zavarovanih vrst gliv.
− Nabiraj le najbolj pogoste in množične vrste gob in le tolikšno 

količino, kot jo lahko porabiš ti sam. Upoštevaj predpise, ki 
določajo, da lahko v enem dnevu nabereš le dva (2) kilogra-
ma gob in eno (1) gobo poljubne teže.

− Ne nabiraj premladih primerkov gob (‘gumbkov’). Daj gobam 
čas, da se razvijejo in dozorijo.

− Na nekaterih območjih je nabiranje gob za hrano (uživanje) 
prepovedano. Zato se vedno vnaprej prepričaj, ali ni območje, 
kjer boš nabiral, zavarovano.

Pred vhodom v rov sv. Barbare
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Podkrimka 2015

Srečanje harmonikarjev Občine Ig
V nedeljo, 14. junija 2015, smo člani Turističnega društva Krim pripravili že 16. srečanje 
harmonikarjev Občine Ig – Podkrimka 2015.

Prireditev smo pripravili 
letos v sklopu prazno-
vanja 20-letnice Obči-

ne Ig in je potekala – tako kot 
vsa leta – na prireditvenem 
prostoru društva, tj. pred našo 
‘tribo’ poleg gasilskega doma 
in hipodroma v Vrbljenah. Tudi 
letos se je našemu povabilu od-
zval župan Janez Cimperman 
in s tem pokazal, da ceni naš 
trud, ki ga vlagamo v to in vse 
preostale prireditve, ki jih prip-
ravljamo skozi vse leto.

Čeprav se je letos na sreča-
nju predstavilo nekaj manj har-
monikarjev iz naše občine kot 
pretekla leta, so drugi godci 

in skupine poskrbeli, da je bila 
prireditev zabavna in vesela. 
Tudi letos so srečanje začeli 
harmonikarji, in sicer skupina 
Klub harmonikarjev Kumše, ki 
ga vodi Roman Kumše iz To-
mišlja, ki so se udeležili vseh 
dosedanjih srečanj. V nadalje-
vanju pa so se predstavili še 
drugi harmonikarji tako iz do-
mače občine kot iz preostalih 
občin in krajev Slovenije (Go-
renjska, Dolenjska …). Na naše 
povabilo so se ponovno radi 
odzvali skupina Sončki iz TD 
Kurešček, skupina Suhe češplje 
iz Gradeža pri Turjaku, skupina 
Stari-mladi banda band iz Bevk 

in vedno bolj poznani fantje iz 
sosednjega Tomišlja Ansambel 
Ponos, ki je po prireditvi pos-
krbel, da so se obiskovalci ob 
pesmi in zvoku harmonike za-
vrteli po plesišču. Znova so se 
našemu povabilu odzvali naj-
mlajši iz Vrtca Ig, Enota Sonček 
iz Tomišlja (skupini Metulji in 
Želve) pod vodstvom vzgoji-
teljic Nike, Nuše, Vlaste in Pe-
tre; predstavili so se s plesom 
in petjem, na harmoniki pa jih 
je spremljal Urban Krašovec. 
Za konec srečanja pa so se vsi 
sodelujoči zbrali na odru in 
skupaj zaigrali še nekaj skladb, 
med katerimi nista manjkali 
skoraj ponarodeli Avsenikova 
Na Golici in Slakova V dolini 
tihi. Lepo in zanimivo je videti 
toliko harmonikarjev na enem 
mestu in prisluhniti takemu 

številu harmonik, to je res ne-
kaj posebnega. 

V imenu Turističnega 
društva Krim se prav lepo zah-
valjujem vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali pri pripravi priredi-
tve, da je vse potekalo nemo-
teno. Za pripravo tako velike 
prireditve je potrebno veliko 
dobre volje in dobre organi-
zacije, zato gre prav posebna 
zahvala vsem članom društva, 
ki ste si vzeli čas in pomagali 
tako ali drugače. 

 Janez Modic 
 Darja Modic 

Turistično društvo Krim

Najmlajši sodelujoči so plesali. Sončki

Harmonkarji na Podkrimki

Da smo uspeli pripraviti tako veliko prireditev, gre zahvala 
tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki so prispevali tako do-
bitke za bogat srečelov kot tudi denarna sredstva: 
Občina Ig; Prigo Brezovica; Mizarstvo Kušar, Tomišelj; Frizer-
ski salon Tina, Tomišelj; Mizarstvo in šiviljstvo Modic Viljem, 
Podkraj: Mizarski servis Suhadolnik Andrej, Tomišelj; Bar Pr 
Anzeljc, Podkraj; Montoprema, Iška vas; Tesarstvo Žagar, Iška 
vas; Trgovina Sonček, Brest; Picerija MM Brest; Picerija Mars, 
Brest; Trgovina Vita, Ižanska cesta; Vrtnarija Čož, Črna vas; 
Vrtnarija Grdadolnik, Ižanska cesta; Cvetlice Dornig, Črna 
vas; Cvetličarna Marjetka, Ljubljana; Avtoprevozništvo Do-
linšek, Ižanska cesta Ljubljana; Servocom, Ljubljana; Topis, 
Pikovnik Tomaž, Strahomer; Marko Krampelj s. p., Prazniki; 
Liszt, Žaga in prevoz lesa Susman Anton, Strahomer; Orbico 
d. o. o Ljubljana; Čebelarstvo Ovca Anita in Milan, Črna vas; 
Frizerski salon Mak, Ig; Bar Studenec, Ig; Okvirjanje slik Silvo 
Dolinšek, Ig; Avtomehanika Piškur, Ig; Ovitek, Ig; Trgovina 
Odenja, Notranje Gorice; Frizerski in kozmetični salon Tina 
Krašovec, Tomišelj; Vrtnarstvo Frbežar, Šmarje Sap; Lektorica 
Nataša Purkat, Želimlje; Bar pr Florjan, Ljubljana; Ključavni-
čarstvo Ciril Podržaj, Ig; Trgovina Karin, Brezovica.
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Dva dneva v družbi konj
V soboto, 18., in v nedeljo, 19. julija, smo članice in člani KD Krim ponovno pripravili konjeniški 
spektakel − že 29.

Sobotno jutro je naka-
zovalo, da bo dan pasje 
vroč. Dan prej smo se v 

Upravnem odboru celo spra-
ševali – dirke da ali ne?, a smo 
se kljub temu odločili, da spe-
ljemo obljubljeno. Predsednik 
jahalne sekcije Jure Župec je s 
pomočjo prizadevnih članic in 
članov pripravil vse potrebno 
za izvedbo tekmovanj v spret-
nostni ježi, barellu in slalomu.

Start smo zaradi visokih 
temperatur zamaknili na 15. 
uro in kmalu je naš očak Krim 
že ponujal prijetno senčko. 
Kljub vsemu pa so tempera-
turo venomer dvigovali tek-
movalci s svojimi atraktivnimi 
nastopi. Kot najbolj spreten 
jezdec se je v prvi tekmi iz-
kazal Jaka Štremfelj s konjem 
Jonatanom KD Ratitovcem 
Železniki. Odlično drugo mes-
to je osvojil naš Jure Župec s 
konjem Malim Nikom, tretji pa 
je bil Nejc Hlebš s kobilo Odo 
za KD Sostro.

Po svečani podelitvi je Jure 
z ekipo pomočnikov na ena 
dva tri pripravil vse potrebno 
za tekmovanje v barellu (tj. 
spretnostna ježa okrog treh 
sodov po vzoru vestern tek-
movanj) in ježi v slalomu. Tek-
movalo se je v paru, in sicer na 
izpadanje. Kljub maloštevilni 
publiki je bilo veliko navijanja 
in spodbujanja. Verjamem, da 
smo eni in drugi uživali, saj so 
tovrstna tekmovanja tako pri-

vlačna, da hitro dvignejo pri-
tisk v žilah.

Gorenjska naveza Jaka 
Štemfelj in Blaž Kavčič je bila 
le za nekaj stotink hitrejša od 
para Jure Župec, Nejc Hlebš, 
tretja pa sta bila Suzana Puš 
in Tomaž Hren. Nehvaležno, 
a odlično četrto mesto pa sta 
osvojila Maša Škulj in Miha 
Černič, oba člana KD Krim.

Pokale in nagrade so tudi 
tokrat podeljevali predsednik 
KD Krim Jože Škulj, predse-
dnik kasaške sekcije našega 
društva Miro Pirc in eden od 
pokroviteljev tekmovanja, pot-
kovski mojster Rok Gumilar.

Ob koncu je bilo treba še te-
meljito pospraviti in pripraviti 
vse potrebno za naslednji dan. 
Za opravljeno delo si vsi zaslu-
žijo res veliko pohvalo!

Nedelja

Pravijo, da se po jutru dan 
pozna, in res je tako. Pogled 
s tribune pred uradnim začet-
kom. Lahka obuvala (ali celo 
brez), kratke hlače, majčke s 
tankimi naramnicami. Dekle-
ta skoraj kot na plaži, možje 
malce bolj zadržano oblečeni. 
Termometer pa neusmiljeno 
proti 37 °C.

Tudi slavnostnim govorni-
kom je bilo precej vroče, zato 
smo z odprtjem kar pohiteli. 
Naš župan Janez Cimperman 
je bil v govoru kratek in jedr-

nat. Je pač znano, da ni človek 
govoranc, ampak odločnih in 
odličnih dejanj. Ravno tako 
predsednik našega društva 
Jože Škulj in predsednik kasa-
ške Centrale Slovenije dr. Mar-
jan Sedej. Vsi trije pa so pohva-
lili organizacijo prireditve ter 
zaželeli obilo sreče in športne-
ga duha vsem tekmovalcem.

Članice in člani KD Krim 
se vsako leto potrudimo in 
poskušamo pripraviti bolj za-
nimive dirke kakor poprejšnja 
leta. Tako je letos tekmovalce 
pričakala prenovljena steza, 
po lanskoletni ujmi popolno-
ma saniran tudi levi ovinek, 
sanirana varnostna ograja, na-
vožen nov pesek, t. i. tampon 
utrjen in ravno prav navlažen 
in trd itd. Praktično skoraj v 
celoti nova steza. Letošnja za-
nimivost so bile tudi t. i. dolge 
distance, in sicer 2.170 m. (po-
meni štart tik pred »kontra« 
ravnino, vožnja do sodniške 
tribune in potem še trije polni 
krogi). 

In kakšno vzdušje! Že v prvi 
dirki vse na nogah, predvsem 
pa mi – domači. Ciljno črto je 
kot prva prekasala petletna 
kobila Elvira NS na vajetih 
Boruta Zaletela (KD Krim), 
uspeh pa je z drugim mestom 
dopolnila še štiriletna kobi-
la Free Flay z našim Mirkom 
Susmanom. Vse skupaj pod-
krepljeno z ognjevitim ko-
mentiranjem napovedovalca 

Staneta Werboleta ... vse dlake 
so nam stale pokonci!

Pod tribuno je bilo kar pre-
cej navijačev s Štajerske. Ko-
mentarji so zveneli nekako ta-
kole: »Čuj, si vido to. Kaki lauf, 
in to skoro na 2.200. Če bo šlo 
tak dalje, me bo še kap trofla. 
Poj gremo rajši na špricer …«

V drugi dirki je nastopilo 
sedem kasačev. Štirje s šen-
tjernejskega kluba, po eden pa 
iz Ljutomera, Posavja Krško 
ter KD Krima. Prav za slednje-
ga smo domači spet stiskali 
pesti. Mirko je praktično samo 
presedel iz sulkyja v sulky in 
že sta s petletnim žrebcem 
Norweyem odpeljala sanjsko 
dirko. Že druga zmaga ostaja 
doma! Bravo, Mirko! Še kilo-
metrski čas 1:23,6 s.

V tretji dirki na žalost nismo 
imeli predstavnika. Zmagal je 
šestletni kastrat Leo Den (KK 
Ljutomer) z voznikom Jankom 
Sagajem. Njun kilometrski čas 
1: 24,5 s.

Pogled v bilten za četrto 
dirko je napovedoval res hud 
obračun. Šest odličnih kasa-
čev in šest konjeniških klubov. 
Stožice Ljubljana, Sl. Gorice 
Lenart, Krim, Ljutomer, Šen-
tjernej in Komenda. Zmaga 
je tokrat odšla v Ljubljano s 
šestletnim kastratom Morfe-
jem Peškim trenerja in vozni-
ka Janeza Dolinška s časom 1: 
20,3 s. Čestitke! Pokal za tretje 
mesto pa je osvojila kobila na-

Od kasaških dirk, dirk dvovpreg do spretnostnega jahanja
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šega rejca Jožeta Boca, osem-
letna kobila Denita BJ, vozil jo 
je mladi, a izkušeni Vito Šadl.

Zadnja kasaška dirka tek-
movalnega dne vedno poteka 
pod pokroviteljstvom Občine 
Ig, ki je hkrati tudi generalni 
pokrovitelj vseh konjeniških 
prireditev, ki jih organizira 
naše društvo. V tej dirki je na-
stopilo le pet kasačev in tudi 
tokrat je zmagal Vito Šadl. Vo-
zil je devetletnega kastrata z 
imenom Steljon, zastopala sta 
barve KK Ljutomer.

V članku so navedeni le 
zmagovalci posameznih dirk, 
vse preostale uvrstitve kasa-
čev si seveda lahko ogledate 
na spletni strani Kasaške cen-
trale. 

Ob 17.50 smo bili priča pr-
vemu avtostartu dvovpreg 
rodovniških konj slovenske 
hladnokrvne pasme, in sicer 
na dolžini 1.200 metrov. Suve-
reno sta zmagala Miran in Su-

zana Gorc iz KD Radohova vas 
s kobilama Olimpika (5) in Po-
ljana (4). Drugo uvrščena sta 
bila Marjan in Alja Trček (KD 
Barje) z dvovprego Gabi (13) 
in Lisbona (6). Tretje mesto 
je osvojila dvovprega Roberta 
Čoža iz Barja ob pomoči sovo-
znice Andreje Čož. Vpregla sta 
kobili Olimpijo (6) in Piko (3).

Pol ure pozneje smo spre-
mljali še zadnje dejanje tega 
dne. Sedma dirka po vrsti: eno-
vprege pasemskih konj (SHL). 
Dolžina proge pa tako kot pri 
dvovpregah – 1.200 metrov. 
Nad potekom obeh zadnjih 
dirk je bdela stroga komisija 
sodnikov kasaške centrale, saj 
tudi tovrstne dirke potekajo v 
kasu. Tudi v zadnji dirki Gor-
čeva nista dopustila kakšnih 
večjih presenečenj in sta suve-
reno zmagala. Vrstni red preo-
stalih dveh pa je bil enak kot v 
dirki poprej.

Po podelitvi pokalov je va-

jeti zabave v svoje roke prev-
zel ansambel Ponos, ki je vse 
navzoče zabaval pozno v noč.

Članice in člani KD Krim 
smo se tudi tokrat potrudili po 
najboljših močeh in pod stre-
ho spravili že devetindvajseto 
konjeniško prireditev na na-
šem hipodromu. Po pohvalah 
sodeč – uspešno.

Za drugo leto pa bo treba 
zavihati rokave, pa ne samo 
do komolcev, ampak kar do ra-
men. Potrudili se bomo pripra-

viti spektakel ob praznovanju 
okrogle obletnice delovanja 
našega društva, spektakel, res 
vreden ogleda!

Se vidimo!

 Jani Šivc,  
KD Krim

Orient express oktobra spet na Golem
Oktobra se bomo na 

Golem spet srečali 
z različnimi ritmi in 

plesi severne Afrike in Arab-
skega polotoka. Uživali bomo 
v mehkobi in eleganci plesnih 
gibov plesalk orientalskih 
plesov iz skupin iz cele Slove-
nije ter posameznic, učiteljic 
plesa, uživali v barvah njiho-
vih kostumov in raznovrstno-
sti plesnih rekvizitov. Orient 
Express bo v naših krajih go-
stoval četrtič na prireditvi, ki 
bo popestrila naš vsakdanjik 
in nas popeljala med različ-
ne nam manj znane kulture, 
v katerih je ples obvezen del 
vsakdana. 

Članice plesne skupine 
Viva so leta 2012 prvič dale 
pobudo za organizacijo tovr-
stne prireditve, ki je imela do-
brodelni namen. Viva deluje v 
okviru Turističnega društva 
Kurešček kot odprta rekrea-
tivna skupina pod vodstvom 
pedagoginje in koreografinje 
Mateje Mikulan. Prireditev 
prisotne vsako leto navduši s 
svojo pestrostjo in visoko rav-
nijo izvedbe, zato jo letos or-
ganiziramo četrtič zapovrstjo. 

Letošnja prireditev bo pote-
kala v soboto, 10. oktobra, ob 
19.00 uri v Kulturni dvorani 
na Golem. Na njenem odru bo 
zaplesalo prek 40 ljubiteljskih 
in profesionalnih plesalk iz 
vse Slovenije, ki delujejo pod 
okriljem društev in različnih 
plesnih šol. 

Program prireditve bo ra-
znovrsten z mnogimi plesnimi 
stili (mejance, baladi, drum 
solo, khaleegy ...) in plesnimi 
rekviziti (tančice, palice, pah-
ljače). Poleg domače plesne 
skupine se nam bodo pridruži-
le ljubiteljske plesne skupine 
iz različnih krajev Slovenije, 
KUOD Bayani iz Kamnika, 
plesna skupina Banat al Shark 
iz Maribora ter profesional-
na plesna skupina Lajali iz 
Ljubljane. Posebnost letošnje 
prireditve bo plesni stil tribal 
fusion, ki se je razvil na koncu 
prejšnjega stoletja v Združe-
nih državah Amerike. 

Danes živimo v času, ki od 
žena zahteva velike napore, 
da so kos obremenitvam na 
vseh področjih. Živimo v ne-
nehnem stresu, zato sta za 
ohranjanje zdravja psihična 

razbremenitev in gibanje nuj-
na. Zaradi pozitivnih učinkov 
plesa na naš vsakdanjik va-
bimo v svoje plesne vrste de-
kleta in žene vseh starosti, ki 
si želijo sprostitve, gibanja in 
prijetnega druženja. Ples je 
namenjen vsem generacijam, 
starostne omejitve ni, plesno 
znanje ni obvezno! Pridruži-
te se nam lahko na tedenskih 
srečanjih na torkovem tečaju 
orientalskega plesa na Golem 
pod vodstvom naše Mateje. 

Začnemo oktobra! 
Za več informacij pišite  
na tdkurescek@gmail.com 
ali pokličite Matejo na 
040/574-396. 

  Mateja Mikulan  
in Mira Bitenc 

TD Kurešček

 Osebni arhiv  
Mateje Mikulan

Plesalci orientalskih plesov prihajajo na Golo. 

Vabljeni na telovadbo za odrasle in 
upokojence na lokacijah: 
DU Ig, Troštova ulica ob ponedeljkih in četrtkih med 
10. in 11. Začnemo v četrtek, 1. oktobra, ob 10. uri. 
Golo, Mala dvorana, ob ponedeljkih in četrtkih med 
19. in 20. Začnemo v četrtek, 1. oktobra, ob 19. uri.  

Informacije na: tel. 01/36-44-167 ali GSM 051/376-402 
med 19. in 20. uro.
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V Zapotoku obeležili mednarodni 
dan joge
Združeni narodi so na pobudo indijskega premierja Narendre Modija 21. junij razglasili za medna-
rodni dan joge. Letos se je obeležil prvič po celem svetu na prostem, v parkih, ob vodah, v joga cen-
trih, na javnih prizoriščih. Skupina jogistk iz Zapotoka je v okviru Zveze joga društev Slovenije, 
katere članice so, mednarodni dan joge obeležila na travniku pod Kureščkom. Z izvajanjem asan, 
pranajame in gong zvočne kopeli je travnik pri zeliščnem vrtu jogijsko dihal z njimi.

Nagovor predsednika vlade 
Indije Generalni skupščini 
Združenih narodov

»Joga je neprecenljivo dari-
lo starodavne indijske tradici-
je. Uteleša enost uma in telesa, 
misli in dejanj, omejitev in iz-
polnitev, harmonije med člove-
kom in naravo in holističnega 
pristopa k zdravju in dobremu 
počutju. Pri jogi ne gre le za 
vadbo, ampak za raziskovanje 
občutka enosti s samim seboj, 
s svetom in z naravo. S spre-
membo življenjskega sloga in 
ustvarjanjem zavedanja nam 
lahko pomaga pri spopadanju 
s klimatskimi spremembami. 
Delujmo skupaj in se dogovori-
mo za mednarodni dan joge.« 
S temi besedami je predsednik 
vlade Indije Shri Narendra 
Modi nagovoril Generalno 
skupščino Združenih narodov, 
ki je potrdila predlog in spreje-
la resolucijo, da 21. junij posta-
ne mednarodni dan joge. V tej 
resoluciji je zapisano, da joga 
zagotavlja holističen pristop 
k zdravju in dobremu počut-
ju. Generalna skupščina ZN je 
tako dala svoj prispevek k šir-
jenju informacij o koristnosti 
vadbe joge za zdravje celotne 
svetovne populacije.

Joga prinaša harmonijo na 
vseh področjih življenja

Mednarodni dan joge je na-
menjen predstavitvi jogijske 
prakse in njenega izročila na 
isti dan po celem svetu. Jogo 
v vsakdanjem življenju pou-
čujejo v jogijskih izobraževal-
nih središčih, zdravstvenih in 
rehabilitacijskih ustanovah, 
zdraviliščih in športnih dru-
štvih. Primerna je za vsakogar. 
Ne zahteva nadpovprečnih 

gibalnih sposobnosti. Joga 
prinaša harmonijo na vseh 
področjih življenja. Deluje 
preventivno, pomaga pa tudi 
pri odpravljanju številnih mo-
tenj, kot so sladkorna bolezen, 
depresija, utrujenost, tesnoba, 
stres, menopavza in drugih. 
Joga je pravzaprav način, s ka-
terim telo in um oblikujemo v 
gradnike za plodovito in izpol-
njeno življenje.

Splošni napotki in priporo-
čila za vadbo joge

Jogo v Društvu Zapotok iz-
vajajo že od leta 2006, zadnjih 
nekaj let pod okriljem Društva 
joga v vsakdanjem življenju 
Ribnica. Jogistke iz Ribnice in 
Kočevja so bile gostje v Zapoto-
ku. Vodile so izvajanje jogijskih 
vaj ali asan in dihanje ali pra-
najamo. Povabilu na prireditev 
sta se odzvala tudi predsednik 
Društva joga v vsakdanjem 
življenju Ribnica Šele Suljević 
in njegova soproga Darinka 
Suljević. Pred izvajanjem jo-
gijskih asan in meditacije je 
Darinka vse zbrane nagovorila 
o pomembnosti in koristnosti 
joge. Podala je nekaj splošnih 
napotkov in priporočil za vad-
bo joge:
− Predpogoj za vadbo joge je 

čistoča. Vključuje čisto oko-
lico, telo in um.

− Jogijske vaje izvajamo v 
mirnem in tihem okolju 
s sproščenim telesom in 
umom.

− Vaje izvajamo s praznim 
ali skoraj praznim želod-
cem. Če se počutimo šibke, 
pred vadbo lahko zaužije-
mo manjšo količino medu v 
mlačni vodi.

− Pred začetkom vadbe izpra-
znimo mehur.

− Oblečeni smo v lahka in 
udobna bombažna oblačila, 
ki omogočajo enostavno gi-
banje telesa.

− Gibanje telesa naj bo uskla-
jeno z dihanjem. Dihanje naj 
vodi naše telo, in ne obratno.

− Vaje izvajamo ob upošteva-
nju lastnih telesnih zmoglji-
vosti.

− Izvajamo tudi pranajamo. Tu 
gre za razvijanje zavedanja 
dihanja oziroma nadzor nad 
dihanjem kot funkcionalno 
ali vitalno osnovo človeko-
vega življenja.

− Vztrajnost in redna vadba 
joge sta bistvenega pomena, 
da opazimo dobre rezultate.

− Vadba naj se konča z medi-
tacijo ali globoko tišino.

− Joge ne vadimo, če smo izčr-
pani, bolni, se nam mudi ali 
smo pod stresom.

− V primeru kronične bolezni 
ali težav s srcem se posve-
tujmo z zdravnikom.

− Med nosečnostjo se posve-
tujmo s strokovnjakom za 
jogo. 
Ob koncu obeleženja med-

narodnega dneva joge so se 
navzoči pod vodstvom gonga-
šice Maje Kristan predali še 
zvočnim vibracijam. Zavedali 
so se, da je bil to dan veselja, 
sreče in ponosa, da so neodtuj-
ljiv del enega najstarejših izro-
čil in tradicij sveta.

  Darja Mlakar 
Društvo Zapotok 

Sekcija za zdravo življenje

Izvajanje jogijskih asan

Uravnoteženi na celi črti? Da.  
Z jogo − začetno ali nadaljevalno.

Vsako sredo, ob 19.30, RTC Zapotok, pričetek v oktobru 2015.
Možna vadba tudi na Golem.

Vpis in informacije na www.jogaribnica.si,  
tel.041/397-789, 041/316-989.
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Prenova brunarice v Petelinovih dolinah
Člani Društva Odmev 

Mokrca smo se po lan-
ski prenovi ostrešja lo-

tili še obnove načetih temeljev 
brunarice v Petelinovih doli-
nah. Kar nekaj nas je poprijelo 
za delo, tako da zdaj brunarica 
stoji dovolj trdno. 

Delo je julija potekalo pri-
bližno 14 dni, oviralo nas je 
le pomanjkanje vode, saj je ta 
iz našega 1000-litrskega re-
zervoarja iztekla. Vodo je bilo 
treba zato k brunarici ves čas 

nositi. Nismo odnehali, in naš 
mali muzej NOB-ja je zdaj pre-
novljen in zavarovan tudi pred 
neprijetnimi obiski glodavcev, 
ki so na razstavljenih pred-
metih naredili kar nekaj ško-
de. Poleg novih temeljev smo 
poskrbeli tudi za zamenjavo 
dveh trhlih brun, tako da bo 
treba brunarico zdaj le še na 
novo premazati z lesno zaščito 
in popolnoma prenovljena bo 
lahko sprejemala obiskovalce. 
Ob tem bi se radi za nadvse 

požrtvovalno delo zahvalili za-
koncema Mojci in Borisu Re-
ven, ki sta bila z nami ves čas 
prenove.

Člani Odmeva Mokrca pa 
nismo obnovili le brunarice 
v Petelinovih dolinah; lotili 
smo se tudi čiščenja in 
obnove grobnice na Golem, 
posvečene vsem, ki so padli 
v gozdovih kot žrtve vojne in 
okupatorjev, seveda pa tudi 
ubitim vaščanom. Grobnico 
smo najprej temeljito očistili, 

uredili okolico in obnovili tudi 
napise. Za pomoč pri čiščenju 
grobnice se lepo zahvaljujemo 
gasilcem PGD Škrilje. 

Sredstva za obnovo bruna-
rice in grobnice je prispevala 
Občina Ig, za kar se ji najlepše 
zahvaljujemo. 

  Lea Sever 
 Marjana Rojec

Nova podoba brunarice v Petelinovih dolinah Očiščena grobnica na Golem

Graška gora — Gora jurišev
Minulo soboto, 22. av-

gusta, se nas je kar 
nekaj članov društva 

Odmev Mokrca udeležilo 29. 
spominskega srečanja borcev, 
planincev in članov veteran-
skih združenj na Graški gori, 

imenovani tudi Gora jurišev. 
Tu so se namreč po še zadnjih 
bojih zbrali borci legendarne 
XIV. divizije, katere del je bila 
tudi Šercerjeva brigada, usta-
novljena v naših Petelinovih 
dolinah. Prireditev je potekala 

pod naslovom Pod zvezdo smo 
bili močnejši, posvečena pa je 
bila 70. obletnici konca dru-
ge svetovne vojne in podpisu 
delne nemške kapitulacije v 
Topolšici, prazniku mestne 
občine Velenje ter 140-letnici 
premogovništva v Velenju.

Pred osrednjo slovesnostjo, 
na kateri je zbrane pozdra-
vil Bojan Kontič, predsednik 
ZB NOB Velenje, slavnostna 
govornica na spominskem 
srečanju pa je bila Andreja 
Katič, ministrica za obram-
bo Republike Slovenije, so ob 
spominskem muzeju odprli 
še spominski park, v katerem 
napisi na ploščah pripovedu-
jejo o bojih in žrtvah borcev 
XIV. divizije. Predsednik Bojan 
Kontič in hkrati tudi župan ve-
lenjske občine je z ministrico 
Andrejo Katič in direktorico 
velenjskega muzeja Mojco Že-
vart posadil tudi češnjevo dre-
vo v spomin na padlega borca 

XIV. divizije, pesnika Karla 
Destovnika Kajuha. V svojih 
nagovorih sta oba govornika 
poudarila pomen slovenskega 
narodnoosvobodilnega boja 
za naš narod in za samostojno 
Slovenijo. Posebej sta se zah-
valila tudi ljudem iz zaselkov, 
raztresenih po gričih Graške 
gore, in za njihovo podporo in 
pomoč borcem. Župan Bojan 
Kontič je še dodal, da se rdeče 
zvezde ne smemo sramovati, 
saj je v odločilnih trenutkih za 
obstoj Slovencev združevala 
vse svobodoljubne ljudi, ki so 
bili pripravljeni za domovino 
darovati tudi življenje. Res pa je 
tudi razdvajala: borce za svobo-
do in okupatorjeve sodelavce. 

Naj dodamo še, da si orga-
nizatorji prireditve za svoje 
delo zaslužijo iskreno zahvalo 
in občudovanje nas vseh.

   Društvo  
Odmev MokrcaSpominsko srečanje na Graški gori na Koroškem.
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61. Govekarjev večer

Ponos ob dnevu državnosti
22. junija 2015 je Društvo Fran Govekar povabilo na literarni večer pesnika Igorja Pirkoviča. Z 
njim je kramljala Božena Števančec, članica dramske skupine. Za glasbene vložke je poskrbel 
harmonikar Miha Jere.

Igor Pirkovič izhaja s Pri-
morske. Odraščal je v kle-
nem slovenskem okolju. 

Skozi življenje ga je spremljala 
neizmerna ljubezen do sloven-
stva, domovine. Od malega se 
je rad poigraval z besedami, 
pesnil priložnostne verze od 
napitnic do besedil za popev-
ke in narodno zabavno glas-
bo, tudi za Melodije morja in 
sonca. Piše tudi besedila za 
otroške pesmi, več projektov 
je realiziral z Aniko Horvat. 
Po študiju na Pravni fakulteti 
je delal na Ministrstvu za zu-
nanje zadeve kot konzul RS v 
Bosni in Hercegovini, od 2006 
je na RTV Slovenija kot novi-
nar in voditelj različnih oddaj, 
npr. Polnočnega kluba. Njegov 
moto je negovati leposlovje 
bogatega slovenskega jezi-
ka v zborni in narečni obliki 

ter ohranjati v družinskem in 
družbenem okolju skozi jezik 
domovinski ponos.

Igor Pirkovič nam je pribli-
žal skozi branje pesmi širino 
občutenja domovinske ljubez-
ni. V samozaložbi je izdal zbir-
ko čutnih domoljubnih pesmi 
Slovenska pesem. Med mno-
gimi se nas je dotaknila tudi 
misel:
Za hčere njene in sinove,
za čisto in pokončno vest,
zdrobimo temnih senc okove,
od rodne grude tja do zvezd.

V drugem delu večera se 
je predstavil del Likovne sku-
pine DFG, ki se tretje šolsko 
leto srečuje na likovnih de-
lavnicah akvarela. Skupina je 
z vodjo Matejo Jere Grmek 
pripravila razstavo akvarelov. 
Razstava je bila zelo estetska 
zaradi enotnih, nepoudarjenih 

okvirjev, ki jih je društvo naro-
čilo pri Silvu Dolinšku. Tako je 
prišel do svojega izraza vsak 
akvarel. Gledalca nagovorijo 
izseki barjanske in slovenske 
krajine ter arhitekture, žival-
ska figura in tihožitja. Večina 
slikark in slikarjev je razvilo 
tehniko do te mere, da se že 
prepoznava avtorske poteze. 
Razstavljali so: Julijana Peršič, 
Minka Žagar, Marija Franino-
vič, Francka Železnikar, Mate-

ja Jere Grmek, Ivanka Demšar, 
Dani Baznik, Irena Gašparič, 
Marijana Rous Gojak, Anita 
Indihar Dimic, Marjana Di-
mec, Zmago Werbole, Milan 
Zgonc, Milan Šubic, Zdenka 
Vinšek in najmlajša udeležen-
ka Eva Šetina.

  Zdenka Vinšek

Osrednji gost je bil Igor Pirkovič.

Vabljeni na razstavo slik  
Julijane Peršič 

v Gostilnico Furman
V septembru 2015 si lahko ogledate slike barja, letnih 
časov, koliščarskega življenja in podob Iga z okolico, 

ki so nastale pod ustvarjalnim slikarskim čopičem 
slikarke Julijane Peršič z Iga.

Vabljeni!

»Sem pevec in peti je vse mi na sveti …«

Vabilo v Ženski pevski zbor Ig
Draga dekleta in žene!
Če rade prepevate in ste pripravljene del svojega 
prostega časa nameniti petju, vas vljudno vabimo v 
družbo deklet in mladostnih upokojenk, ki se druži 
že 17 let.
Vaje bodo ob torkih med 20.00 in 21.30 v dvorani 
Centra Ig.
Prijave in informacije na GSM:  
041/669-082 ali info@dfg.si.

   Vabljene!

Vabimo vas na

62. Govekarjev večer
v ponedeljek, 14. septembra 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Poklepetali bomo s pesnico in pisateljico Majo Munih  

iz Vnanjih Goric, ki je izdala svoj prvi roman  
z naslovom Sanje bolijo drugače. 

Odprli bomo razstavo slik Minke Žagar.
Razstava bo na ogled do 12. oktobra 2015.

63. Govekarjev večer
v ponedeljek, 12. oktobra 2015,

ob 19.00 v Knjižnico Ig.
Ker v teh dneh praznujemo teden otroka, bodo v programu 
sodelovali otroci OŠ Ig pod vodstvom Božene Števančec. 

Odprli bomo razstavo slik Ivanke Demšar. 
Razstava bo na ogled do 20. novembra 2015.

Vljudno vabljeni!
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Jožica Serafin z opusom tihožitij 
Jožica Serafin, diplomirana slikarka, rojena v Ljubljani, živi in ustvarja v Iški, dolgoletna članica 
Društva Fran Govekar je poznana v širšem slovenskem prostoru in v tujini po liričnih oljnih 
upodobitvah narave, pogostoma skritih kotičkov Barja. 

V ateljejskem arhivu 
slik ima več temat-
skih sklopov iz na-

rave, a tudi s področij arhi-
tekture in njenih elementov, 
figuralike in tihožitij. Ustvar-
ja v več tehnikah, najljubši 
sta ji grafika − jedkanica in 
suha igla ter slikanje v olju 
na platno.

Nagnjenje do slikanja sega 
v najstniška leta, v katerih se 
je veselila prostega časa, ki 
ga je lahko namenila risanju 
in slikanju. Najprej je risala 
krajine in portrete z barv-
nimi svinčniki in s tempera 
barvicami na papir, pozneje 
pa se je posvetila slikanju z 
oljnimi barvami na platno. 
Dolga leta se je izobraževala 

v slikarskih šolah: pod men-
torstvom slikarja Sava Sovre-
ta in slikarke Mare Kraljeve. 
Lotila se je tudi umetniškega 
ustvarjanja v grafični tehniki 
monotipije. Prve napotke je 
dobila pri Mari Kraljevi, nato 
ustvarjala sama. Tehnike glo-
bokega tiska se je več let uči-
la pri akademskem slikarju 
profesorju Bojanu Kovačiču 
v Narodni galeriji v Ljubljani.

Sodeluje v več društvih, 
na skupinskih razstavah, ex 
temporih in kolonijah. Imela 
je že vrsto samostojnih raz-
stav in prejela več certifika-
tov ter priznanj. Leta 2009 je 
prejela občinsko zlato plake-
to Občine Ig za dolgoletno 
uspešno likovno ustvarjanje.

Letos se nam je predstavila 
z izborom tihožitij. Gledalca 
popeljejo slike v poseben čar 
barvnih nians, skrivnostnih, 
skoraj mističnih senc in 
svetlob v šopkih cvetja ter v 
tihožitjih raznih predmetov z 
bežnim, a bogatim interjerjem 
v ozadju. Nekaj razstavljenih 
tihožitij je ustvarila pod men-
torstvom akademskega slikar-
ja Sava Sovreta.

  Zdenka Vinšek,  
Mateja Jere Grmek

 Alenka Jeraj

Jožica Serafin razstavljala v 
Knjižnici Ig

Zelo lep nastop
Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora DU Ig smo se v maju prvič predstavili na območni reviji 
pevskih zborov Ljubljana okolica, ki jo organizira Javni sklad republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Odpeljali smo se v Dolsko, kjer nas je pričakala lepa akustična dvorana. 

Na ta nastop smo se 
skrbno pripravljali z  
željo pustiti dober 

vtis pri publiki in strokovnem 
spremljevalcu revije. Po krat-
ki tonski vaji na odru smo se 
odpravili v našo garderobo 
in tam opravili še zadnjo vajo 
pred nastopom. Za vsako pe-
sem smo posebej poudarili, kaj 
je pri njej pomembno, in pono-
vili pravila obnašanja na odru.

Sledila je revija in naš na-
stop. Dvorana je bila povsem 
zasedena, in to daje nastopa-
jočim še dodaten zagon, da iz 
sebe iztisnejo najboljše. Stro-
kovni spremljevalec Tomaž 
Pirnat je v naši oceni zapisal: 
»Zelo lep nastop. Kompleten 
program ste peli na pamet. 
Vaše dirigiranje vseskozi poda-
ja kvalitetne in pravočasne in-

formacije. Lepo ste utrdili zače-
tne intonacije, zato so skladbe 
gladko tekle … Želim Vam še ve-
liko dobre volje in prijetnih uric 
s pevci, ki so mladi po srcu!«

Zadovoljni z nastopom smo 
se vračali domov na Ig. Ocena 
strokovnega spremljevalca pa 
nam daje potrditev, da delamo 
dobro, in zaradi tega z veseljem 
vstopamo v naslednjo sezono, 
ki je pred vrati. 

Logotip - Društvo upokojencev Ig

  Klemen Jerinc, 
zborovodja 

 Arhiv zbora

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora DU Ig z zborovodjem 
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Dan državnosti in konec šolskega 
leta 2014/2015
V sredo, 24. 6. 2015, smo 

na OŠ Ig obeležili dr-
žavni praznik dan dr-

žavnosti in konec šolskega 
leta. V prvem delu prireditve 
smo predstavili državne sim-

bole Republike Slovenije, zas-
tavo, grb in himno, ter učen-
ce opozorili na obnašanje ob 
izvajanju državne himne ter 
po njem. Predstavili smo tudi 
zgodovino in pomen praznika 

dan državnosti ter svetova-
li, kako si lahko pomagamo 
pri razlikovanju od praznika 
dan samostojnosti in enotno-
sti. V kulturnem programu 
so nastopili učenci 6. a, OPZ 
in MPZ , učenec 6. b, učenka  
7. c, učenke izbirnega predme-
ta ansambelska igra ter učen-
ci, ki so med šolskim letom 
obiskovali glasbeno šolo in 
pridobivali znanje na različ-
nih inštrumentih. Plesne užit-
ke sta nam omogočila naša 
športna pedagoga in nas s 
slowfoxom nežno pospremila 
iz razmišljanja o domovini v 
drugi del, ki smo ga namenili 
koncu šolskega leta.

V zadnjem delu prireditve 
pred odhodom na počitnice je 
ravnateljica opozorila na zna-

čilnosti iztekajočega se šol-
skega leta ter podelila srebrna 
in zlata priznanja, ki so jih v 
letošnjem šolskem letu na raz-
ličnih tekmovanjih iz znanja 
osvojili naši učenci. Prireditev 
so končali pevci, instrumen-
talisti in harmonikarja, ki so 
nas pospremili na zaslužene 
počitnice.

  Slavica Čergič 
 Barbara Flajnik 

OŠ Ig 

Nastop OPZ in MPZ OŠ Ig

Predstavitev državnih simbolov Podelitev srebrnih in zlatih priznanj s tekmovanj

Društvo za turizem, kulturo in šport  
Iška vas

vabi otroke na
kmečko delavnico trganja  

in ličkanja koruze.
Otroci, spoznali boste stare običaje, zato vabljeni 
v Iško vas v petek, 2. 10. 2015, ob 18. uri 
pred Dom krajanov Iška vas, od koder se bomo 

podali na bližnjo njivo.

Vabljeni, da skupaj  
obudimo stare običaje!

V Društvo Fran Govekar Ig  
vabimo mlade igralke in igralce.
Če rad/-a nastopaš, imaš bujno domišljijo, rad/-a 
poješ, plešeš in se zabavaš, vabljen/-a, da se pridružiš 
skupini igralk in igralcev (6., 7., 8. in 9. razred).
Prvo srečanje, na katerem bomo poklepetali in se 
dogovorili za termin vaj, bo v

torek, 15. septembra 2015,  
ob 18.30 v Mladinskem domu.
Prijave na e-pošto: info@dfg.si ali GSM: 051/374-475
Mladinsko gledališko skupino bo vodila Alenka Jeraj.

Vabljeni!
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Vrtiljak podaljšanega bivanja
Tudi letos smo učitelji podaljšanega bivanja v juniju organizirali Vrtiljak, kjer so se učenci OŠ Ig 
in podružnic lahko dodobra naigrali in družili med seboj.

Organizirali smo nas-
lednje postaje: ples, 
vozlanje, slikanje na 

stojalih, origami, risanje s 
kredami na asfalt, nogometni 

turnir, štafetne igre, zabavno 
slikanje, ročna lutka, graditelji 
in šahovski kotiček. Otroci so 
bili razporejeni po postajah in 
po slabi uri so se zavrteli. To je 
pomenilo, da so zamenjali po-
stajo. Vreme nam je bilo nak-
lonjeno, trava lepo pokošena, 
hišica za šolo nam je ponujala 
senco. Tudi za pijačo in prigri-
zek smo poskrbeli in tako ot-
rokom omogočili, da so popol-
noma užili dan.

Na plesu se je nabrala gru-
čica otrok, ki so plesali, da so 
bili vsi rdeči v obraz. Na voz-
lanju so delali vozle in se šli 
taborniške igre. Otroci, ki so 

slikali na stojalih, so lahko 
pomakali prste v barve in po-
tem s prsti slikali. Na asfalt so 
narisali morske motive in nas 
spomnili, da se bližajo poletne 
počitnice. Nogomet je potekal 
zelo vročekrvno in bojevito. 
Na štafetah so prenašali lonč-
ke z vodo, balone in še marsi-
kaj. Na zabavnem risanju so 
slikali z vrvico in inovativno 
ustvarjali. Izdelali so ročno 
lutko, ki so jo lahko odnesli 
domov, gradili z lego kockami 
in odigrali hud šahovski tur-
nir, kjer je bilo tako napeto, da 
smo čisto pozabili gledati, kdo 
zmaguje in kdo izgublja.

Otrokom je bil vrtiljak zelo 
všeč, rekli so edino, da je manj-
kala sladkorna pena.

 Irena Dobernik, 
Aktiv PB OŠ Ig

Valeta 2015 na OŠ Ig
Petek, 12. junij 2015, je bil poseben dan za 56 učencev devetega razreda OŠ Ig. Zvečer so se v 
športni dvorani z valeto poslovili od devetletnega šolanja.

Že pred 18. uro so se 
zbrali valetanti in ob 
vrtni uti na šolski zele-

nici pripravili sproščeno foto-
grafiranje s prijatelji, starši in 
soplesalci oz. soplesalkami. 
Prireditev se je začela ob 19. 
uri s slavnostnim prihodom 
devetošolcev ob spremstvu 
koračnice po parketu športne 
dvorane, kjer so jih z glasnim 
aplavzom pričakali zadovoljni 
starši in sorodniki, učitelji in 
precej mlajših učencev šole.

Po obvezni himni, ki so jo 
zapele devetošolke, članice 
pevskega zbora, so se zavrte-
li po parketu v ritmih plesov, 
ki so se jih pridno učili zad- 
njih nekaj mesecev. Rdeča nit 
uvodnega nagovora najstarej-
ših učencev šole so bile sto-
pinje – kratke in dolge, hitre 
in počasne, utrujene in nave-
ličane, živahne in nepotrebne 
– ki so jih prehodili v zadnjih 
devetih letih po šolskih hod-
nikih. Sledila je predstavitev 

obeh razredov; 9. a z nekajmi-
nutnim filmčkom, z doživet-
ji zadnjega leta, in 9. b, ki je 
predstavil odraščanje oddelka 
v vseh devetih letih.

Sledila je podelitev najviš-
jih priznanj, ki so jih osvojili v 
zadnjem šolskem letu, in vpis 
v knjigo odličnosti učencev, 
ki so bili v vseh devetih letih 
uspešni v doseženem znanju. 
V tej generaciji se je v knji-
go vpisalo kar 10 učencev, ki 
so prejeli nagrade tudi iz rok 

župana Janeza Cimpermana. 
Nagradi sta prejeli tudi učen-
ki, ki sta bili uspešni v deve-
tem razredu. Najvišja priznan-
ja – za športnika oz. športnico 
šole in vzorne učence – pa je 
prejelo kar pet učencev. 

Prireditev se je končala s 
pogostitvijo in druženjem.

Srečno, bodoči dijaki!

  Barbara Lemež

9. b še zadnjič skupaj

Risanje s kredami

9. a se je poslovil od osnovne šole

Zabavno slikanje
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Planinska šola v Kranjski Gori
Konec šolskega leta smo tri dni preživeli v Kranjski Gori, kjer smo bili zelo aktivni pohodniki in 
pridni raziskovalci. Vreme nam je sicer malo ponagajalo, a smo dokazali, da se ne damo kar tako, 
in tretji dan nas je končno pozdravilo sonce. Ker nam je bilo v Kranjski Gori zelo všeč in nam bo 
še dolgo ostala v spominu, si želimo z vami deliti nekaj vtisov.

V Kranjski Gori mi je bilo zelo lepo, ker je 
toliko gozdov. V Vili Šumica je bilo tudi 
zelo lepo, ker smo imeli igrišče z golom, 
košem in toboganom. (Luka, 5. c)

V Kranjski Gori in v njeni okolici mi je 
bilo zelo všeč, še posebno v muzeju. Všeč 
mi je bilo tudi gozdarjevo predavanje, saj 
sem se naučila veliko novega. Upam, da 
bomo še kdaj lahko imeli podobno ekskur-
zijo. (Ajda C. P., 5. a) 

V spomin se mi je najbolj vtisnil večer, ko 
smo plesali. Takrat sem zaživela in mislim, 
da je bil to eden mojih najlepših trenutkov. 
(Taja, 5. b)

Zelo smo se zabavali. Vesel sem, da sem se 
lahko družil s prijatelji. (Jan K., 5. a)

V Kranjski Gori smo veliko hodili. Šli smo 
na različne hribe in hribčke. Najbolj mi je 
bilo všeč na Liznjekovi domačiji in v mu-
zeju v Škofji Loki. (Eva, 5. b)

V Kranjski Gori mi je bilo najbolj všeč, ko 
smo šli v Tamar. Všeč mi je bil tudi slap 
Nadiža. Tudi v Zelencih je bilo izredno 
lepo. (Larisa M., 5. b)

V torek zvečer smo imeli disko. Večina 
učencev je plesala, pela in se zabavala. 
Bilo je zelo dobro. To bi še velikokrat po-
novila. (Zoja, 5. b)

Meni je bila šola v naravi zelo všeč. Mogo-
če bi bilo dobro, če bi lahko imeli telefone 
in tablice. Upam, da bo takšna šola v nara-
vi še kdaj. (Mark B., 5. a)

  Romina Križman

Planiška velikanka

Raperska

Mi smo raperke
iz sobe za 15 ljudi.
Nas je pa sam’ 13 
in to se nam full kull zdi.
Kdor pride v sobo,
takoj ven zbeži,
saj se zaradi spreja proti klopom  
skor’ zaduši. 
V Kranjski Gori hodimo skoz’,
za hrib bi potrebovali že voz.
Ko pa konec dneva je,
v posteljo gremo vse.
Zvečer težko zaspimo,
saj druga drugo 
kar naprej budimo.
Ko pa nekaj poč’,
učiteljica reče: »Lahko noč!«

Učenke 5. razredov

Kranjska Gora

Kranjska Gora in hills
is the beauty one,
with Liznjek’s home
and all the falls.

When I walk in Kranjska Gora
I feel my heart will explode.

David R. Premk, 5. b

URA PRAVLJIC MIŠKA  
Z VELIKIMI OČMI
V SREDO, 7. OKTOBRA, OB 17. URI
KNJIŽNICA IG
Pravljice pripoveduje Nataša.

Poljudno znanstvena delavnica
English Mind Lab

CHILDREN OF THE WORLD
V SREDO, 7. OKTOBRA, OB 18. URI
KNJIŽNICA IG
Na delavnici Children of the World bomo 
odpotovali na različne konce sveta in spoznavali, 
kako se otroci najraje zabavajo, kakšen je njihov 
šolski vsakdan in kako se njihov življenjski slog razlikuje od življenja 
vrstnikov po svetu. 

Dragi otroci,
ponovno prijazno vabljeni na katero od prireditev, na-
menjenih prav vam. Vsako prvo sredo v mesecu ob 17. 
uri vabljeni na druženje s pravljičarko Natašo. Ure prav- 
ljic so namenjene otrokom od četrtega leta starosti  
dalje. Ob prvem obisku boste prejeli dnevnik pravljic, 
v katerega boste zbirali žige.
Vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri ste otroci od os-
mega do trinajstega leta z nekaj predznanja anglešči-
ne vabljeni na poljudnoznanstvene delavnice English 
Mind Lab. Delavnice vodi Špela Podkoritnik Mokorel.
Vsako tretjo sredo v mesecu, ob 17. uri, se boste otroci 
od tretjega do osmega leta, zabavali na pravljično in-
teraktivni dogodivščini v angleškem jeziku Dream in 
English. Urice vodi Špela Podkoritnik Mokorel.
Novembra bomo v goste povabili lutkovno predstavo, 
na vas pa čakajo tudi zanimive ustvarjalne delavnice.

 Tadeja Kavčič, MKL Knjižnica Ig
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Taborništvo
Na kaj najprej pomis-

limo, ko zaslišimo 
besedo tabornik ali 

taborništvo? Na človeka v kro-
ju z rutico, večere ob ognju in 
film Gremo mi po svoje. Taka 
predstava ni čisto napačna. 
Seveda imamo na zborih ruti-
co, kroj in pojemo taborniško 

himno, tudi večere ob ognju 
imamo na taboru zelo pogos-
to. Vendar ni le to. Veliko več 
je. Ko se pridružiš tabornikom, 
sprejmeš 12 taborniških za-
konov. Kot tabornik si vedno 
veder, vedoželjen, pripravljen 
pomagati drugim, moraš se 
znajti v naravi, osvojiš dolo-

čena znanja in s tem veščino. 
Znanje osvajamo na sestan-
kih. Po navadi so enkrat na 
teden, vodijo pa jih vodniki. 
Na sestankih se učimo stvari, 
ki so pomembne za osvojitev 
veščine, ki smo si jo izbrali. 
Letos sem pod svoj seznam 
stvari, ki jih znam narediti, do-
dala nekaj vozlov, trinožec za 
kuhanje, kako zanetiti ogenj, 
nekaj napotkov o prvi pomo-
či ter o orientaciji. To znanje 
potem uporabimo na različnih 
akcijah. Na tekmovanjih se po-
merimo z drugimi taborniki iz 
Ljubljane, pogosto tudi iz vse 
Slovenije. Spoznaš veliko no-
vih ljudi in se zraven zelo za-
bavaš. Imamo tudi vodove iz-
lete, recimo na Krim, in rodove 
piknike, zimovanje, sankanja, 
tako da ni vse le napenjanje 
možganov, ampak tudi zabava. 
Osvojeno znanje pa nam pride 
prav tudi na taboru. Tabor je 
desetdnevna porcija narave in 

užitka. Spanje v šotoru ali kar 
pod milim nebom, nova spoz-
nanja, lastne kuhinje, straža 
tabora, kraje zastave, novo 
znanje, izleti ter blatne kope-
li. Po taboru sledijo počitnice 
in kmalu z začetkom novega 
šolskega leta pridejo na plano 
tudi novi sestanki, novo zna-
nje in novo odkrivanje sveta. 

Če obiskuješ 6., 7., 8. ali 9. 
razred, se nam v letošnjem 
šolskem letu pri taborniških 
dogodivščinah lahko pridružiš 
tudi ti. 

Za več informacij nam 
lahko pišeš na mail  
krapek.krap@gmail.com, 
si ogledaš našo splet-
no stran rpk.rutka.net 
ali pokličeš na številko 
040/351 967 (Tilen Kreft, 
načelnik rodu Podkovani 
krap). 
Se vidimo!

  Zala Prašnički

Tekmovanje za bralno značko na OŠ Ig
V šolskem letu 2014/2015 smo se na naši šoli posvečali projektu Učenci ižanske šole berejo 
in pišejo. Nastali so zanimivi prispevki na predmetnih področjih, kjer učenci berejo za bralne 
značke pri slovenščini, angleščini, nemščini in španščini. Odločili smo se, da bomo spodbujali 
tekmovanje v branju za bralne značke pri teh predmetih. 

Iz leta v leto ugotavljamo, 
da pismenost, ki vključu-
je samostojno branje tako 

umetnostnih kot neumetno-
stnih besedil, strmo pada. Od-
ločila sem se, da predstavim 
podatke o osvojenih bralnih 
značkah pri slovenščini, ker 
BZ S knjigo v svet zajema 
učence od 1. do 9. razreda.

Bralni uspeh učencev je 
največji v 3. razredu, to je 88 % 
vseh učencev, ko se pri večini 
učencev konča opismenje-
vanje. V 1. razredu je rezultat  
81 %, v 2. razredu pa 85 %. Men-
torice BZ ocenjujemo, da star-
ši v prvem triletju tekmovanje 
podpirajo, do branja so pozi-
tivno naravnani, svoje otroke 
spodbujajo in jim pomagajo.

Uspeh nam v 4. razredu 

pade na 68 %, v 5. razredu pa 
na 44 %. Kaj se zgodi z učen-
ci v 6. razredu? Razredne uči-
teljice, ki so preverjale knjige 
za BZ in to pogosto vključile v 
pouk, so zamenjale učiteljice 
slovenščine, ki v okviru doda-
tnega in dopolnilnega pouka 
'iščejo in lovijo' vse učence, ki 
jih učijo, pogosto od 6. do 9. ra-
zreda. Hkrati pa zdaj naši ve-
liki in samostojni učenci 6. ra-
zreda 'spolzijo' iz rok mam, ki 
so jih prejšnja leta spodbujale, 
spraševale, pomagale … Tako 
se v branju za BZ v 6. razredu 
do konca prebije le še 18 % na-
ših učencev, v 7. razredu jih je 
še manj – 12 %, v 8. razredu 7 %, 
v 9. razredu imamo samo še 5 
% osvojenih bralnih značk.

Zavedam se, da je branje 

potovanje v neke druge sveto-
ve, razmišljanje o svetu, ki nas 
obdaja, pa predvsem samotno 
in naporno opravilo, ki v da-
našnjih časih težko tekmuje z 
vso moderno tehnologijo, ven-
dar je za bogatenje besednega 
zaklada in funkcionalne upo-
rabe jezika na vseh področjih 
človekovega delovanja nujno 
potrebna.

Tekmovanje za bralno znač-
ko poteka že 55 let, zato bo Druš- 
tvo bralna značka vse letošnje 
prvošolce obdarilo s slikanico 
Ostržek bere za bralno značko. 
Vsi ostali pa vljudno vabljeni, 
da 17. septembra začnete le-
tošnjo bralno sezono v imenu 
vseh, ki skrbimo za branje.

  Slavica Čergič, OŠ Ig

Letošnje taborjenje v Čezsoči   Matic Pandel
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Koliščarski tabor
Tudi letos smo za mlade 

pripravili koliščarski 
tabor, ki je trajal tri dni 

– družili smo se od petka do 
nedelje. V petek nas je v sicer 
lepi in prijazni Dragi ob ribni-
ku Rakovnik pričakal dež, a se 
nismo preveč jezili, saj je kma-

lu ponehal in smo lahko obču-
dovali mavrico. Nato smo pris-
luhnili dr. Antonu Veluščku, ki 
je predstavil življenje koliščar-
jev in najnovejše najdbe. Nato 
smo se podali na sprehod z Mi-
lanom Podlogarjem in spozna-
li past za lubadarje ter rastlin-

stvo in živalstvo doline Drage 
in Ljubljanskega barja. Nas-
lednje jutro smo po pozdravu 
sonca ustvarjali iz gline z Jo-
žico Korenjak, ki izdeluje pre-
čudovito koliščarsko posodo. 
Naredili smo tudi koliščarsko 
peč, v katero smo dali obli-
kovano keramiko. Odprli jo 
bomo na Koliščarskem dnevu. 
Nastali so lepi izdelki. Obiskal 
nas je Grega, ki je v mrežo, ki 
jo je nastavil že večer prej, ujel 
zaščiteno želvo sklednico. Po-
vedal je vse o želvi pa tudi o 
želvi rdečevratki in drugih, ki 
jo ogrožajo. Na sprehodu smo 
želvo sklednico opazili tudi v 
naravnem okolju. Popoldne 
sta nas obiskali članici Sku-
pine Stik in imeli smo arheo-
loške delavnice. Zvečer so se 

prilegle hrenovke in pečena 
koruza, dolgo v noč pa smo ob 
ognju prepevali ob spremljavi 
kitarista Blaža Balanta. 

Naslednje dopoldne smo 
imeli ribiški tečaj, za kar se 
zahvaljujemo ribiču iz Ribiške 
družine Smuč. Z arheologinjo 
Pavlo smo se pogovarjali o 
poklicu arheologa in naredili 
preplet. Nato smo se podali še 
na Lov na Belega bobra, ki je 
po Jalnu varoval Ostrorogega 
Jelena in si polni lepih vtisov 
obljubili, da se vidimo tudi pri-
hodnje leto.

   Alenka Jeraj

Gozdar Milan Podlogar nam je pokazal past za lubadarje. Spoznali smo močvirsko sklednico.

Indijanci v Vrtcu Ig

Med poletnimi počitni-
cami smo v Vrtcu Ig 
postali mali Indijanč-

ki. Obiskala nas je Indijanka, s 
katero smo prepevali indijan-
ske pesmi in prek pogovora 
spoznavali njihovo kulturo. 
Izdelali smo indijanske perja-
nice in lovilce sanj. Spoznavali 
smo zgodbo malega Indijanca 
Beli sneg. Najbolj zanimivo pa 
je bilo postavljanje indijanskih 
šotorov tipijev, ki so jih otroci 
sami pobarvali. Šotori so krasi-
li igrišče vrtca, otroci pa so se 
lahko poleti v njih igrali.

 Staša GolobNaši tipiji

Sovice v ZOO

Na zaključnem izletu je naša 
skupinica Sovic iz vrtca na 
Igu obiskala živalski vrt. Na 

izletu so zelo uživali, ko so si ogle-
dali predstavo morskega leva, ki je 
izvajal vragolije, in predstavo slona. 
Zelo jih je tudi navdušilo, ko so lahko 
božali in krtačili ovčke, pujske in ko-
zice. Bil je res krasen sončen dan in 
igranje na igralih je bilo neizbežno, 
sploh ker so res nevsakdanja. Za 
vrhunec pa sta jih vzgojiteljici Ger-
mana in Andreja peljali na sladoled. 
Starši smo jima izročili še umetniško 
delo otrok v znak zahvale, ker sta bili 
res najboljši in so otroci vse leto z ve-
seljem hodili v vrtec.

  Nika Šuster Jeke

Nekaj vtisov otrok o tem, kaj jim je bilo na taboru najbolj všeč: 
• To, da sem videl prijatelja in ko smo pekli koruzo. (Nejc)
• Najbolj všeč mi je bilo to, ko smo izdelovali z gline, večerja 

ob ognju in igra Lov na Belega bobra. Tabor je bil zelo za-
nimiv. (Neža)

• Vse mi je bilo všeč, najbolj pa streljanje z lokom. (Ema)
• Streljanje z loki. Najbolj pa mi je bilo všeč ponoči spat v 

šotoru. (Rok)
• Ribarjenje in to, da smo pekli ob ognju, ki smo ga sami za-

kurili.(Rene)
• Žmrlje – delanje moke s pšenice na kamnih. (Anja)
• Spat v šotoru in biti zvečer dolgo pokonci.(Mai)

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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Prvošolci POŠ Tomišelj   Barbara Flajnik

1. b OŠ Ig   Barbara Flajnik1. a OŠ Ig   Barbara Flajnik

Prvošolčki v šolskem letu 2015/2016

1. razred POŠ Iška vas   Slavko Šauer

Prvošolci POŠ Golo   Katarina Stojko Topolovec

 
Rožna luč je mavrica,
čez nebo razpeta,
Kakor božja pravljica 
v srcu neizpeta. (Tone Pavček)

Ob tednu otroka vabimo na prireditev za otroke  
in odrasle z otroškim srcem

MAVRICA ABECEDE
Barve mavrice in abecede bomo za vas prelivali 

članice in člani Društva Fran Govekar Ig.
Prireditev z glasbo, petjem in igro bo 

v torek, 13. oktobra 2015, 
ob 18.00 v Mladinskem domu na Igu.

Vljudno vabljeni! 
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Koliščarski dan 2015
Ob letošnji 140. obletnici odkritja kolišč na Ljubljanskem barju, natančneje na Ižanskem, je bil 
tudi Koliščarski dan poseben. Pripravili smo obsežen program 24 delavnic in štirih dogodkov. 
Med njimi so bili tudi kolegi iz Avstrije, ki so predstavili svoja kolišča z originalnimi predmeti. 
Tako je prireditev v osmih letih prerasla svoj lokalni in regionalni pomen. 

Na predzadnjo avgu-
stovsko soboto je pri-
reditev potekala v ču-

dovitem okolju doline Drage 
pri Igu. Prestavitev lokacije iz 
Mahu pri Igu se je izkazala za 
pravo odločitev. Hlad jezera 
in senca gozda sta nas spre-
mljala ves čas, kar je bil eden 
od razlogov, da so se številni 
obiskovalci zadržali ves dan. 
Eden izmed njih je komentiral: 
»Tu smo že od jutra, vendar 
verjetno ne bomo uspeli vsega 
preizkusiti«. To je bil lep kom-
pliment za organizacijsko eki-
po, saj je prireditev zasnovala 
tako, da lahko vsak najde ne-
kaj, kar ga pritegne. Delavni-
ce smo razdelili na prazgodo-
vinsko kulinariko, izkustvene 
arheološke delavnice, naravo-
slovje, ustvarjalnice, igre ter 
dogodke. 

V kulinaričnem predelu so 
bile predstavljene jedi, ki so 
jih poznali v prazgodovini. 
Na podlagi arheoloških izko-
pavanj vemo, da so jedli jedi 
iz žit, stročnic, jagodičevja, 
oreščkov … Za različne name-
ne so uporabljali tudi številna 
zelišča. Meso jelena in doma-
čih živali je bilo pretežni del 
beljakovin. Med drugim je bil 
predstavljen zajtrk, ki bi ga 
lahko jedli tudi koliščarji, in je 

bil sestavljen iz žgancev, koz-
jega mleka in prepeličjih jajc. 
Kot posebnost smo v zemlji 
spekli svinjsko meso. Kuhali 
smo tudi v lončenih posodah.

Veščine prazgodovine smo 
preizkusili na izkustvenih ar-
heoloških delavnicah. Letos je 
bil poudarek na tekstilni indu-
striji. Prikazan je bil postopek 
izdelave tkanine od volne in 
lanu prek niti v tkanje blaga 
in šivanje gumbov. Na koncu 
so se obiskovalci lahko oblek-
li v oblačila, narejena po ko-
liščarskih vzorih, in se v njih 
fotografirali. Spoznali smo 
vse osnovne materiale, ki jih 
je uporabljal človek v prazgo-
dovini. Naučili smo se, kako 
izdelati lončene posode in jih 
okrasiti, narediti loke in neka-
tera prazgodovinska orodja. 
Na primer, kako s palico zvr-
tati luknjo v kamnito sekiro. 
Ali pa, kako sestaviti maketo 
lesenega kolesa z Ljubljanske-
ga barja, ki je najstarejše na 
svetu. Po arheološkem ekspe-
rimentu izvedenem v Franciji 
vemo, da je gradnja hiše na 
kolih trajala okoli dva meseca. 
Steno take hiše smo naredili 
tudi mi. Letošnja novost je bilo 
tudi pletenje košar. Keramiko 
pa smo žgali že na Koliščar-
skem taboru in peč nato od-

prli v soboto na Koliščarskem 
dnevu. Poznavanje dediščine 
kolišč izhaja iz dolgoletnega 
poglobljenega študija arheo-
logov in drugih raziskovalcev 
naravoslovnih ved. Delček 
arheološkega dela smo lahko 
spoznali tudi na arheološki 
delavnici.

Za življenje v prazgodovi-
ni je bilo ključnega pomena 
dobro poznavanje narave. Z 
naravoslovnimi delavnicami 
(geološka delavnica, pozna-
vanje rastlin in Ljubljanskega 
barja) smo se poskušali prib-
ližati temu večji del izgublje-
nemu znanju. Manjkale niso 
niti ustvarjalne delavnice, na 
katerih je dediščina postala 
vir inspiracije in kreativnosti. 
S pravo okro smo slikali po te-
lesih. Izdelovali smo nakit in 
brali Bobre. Poleg nadgrajene 
igre Lov na Belega bobra je 
bila letošnja velika novost tudi 
igra Koliščarsko leto. Igralci 
so med seboj tekmovali v pre-
živetju v štirih letnih časih in 
različnih opravilih, ki so jih 

opravljali prazgodovinski pre-
bivalci kolišč.

Na prizorišču so prireditev 
lepo zaokrožili predavanji o 
koliščih in Ljubljanskem bar-
ju. Tradicionalno pa so bili 
uprizorjeni tudi prenovljeni 
prizori iz romana Bobri. 

V organizacijski ekipi smo 
veseli vseh 750 obiskovalcev 
in smo izjemno hvaležni vsem 
sodelujočim, ki ste skupaj 
ustvarili tako lep dogodek. Na-
daljevanje koliščarskega dne 
vidimo v povezovanju posa-
meznikov in institucij iz Slove-
nije, ki se ukvarjajo z dedišči-
no. Tudi v prihajajočih letih se 
veselimo sodelovanja z novimi 
mednarodnimi partnerji, ki 
bodo dogodku dali mednaro-
dni pomen, saj poznamo dedi-
ščino prazgodovinskih kolišč 
v šestih državah okoli Alp, ki 
je od leta 2011 tudi dediščina 
vsega človeštva. 

 Dejan Veranič 
 Anka Ažman

Rekonstrukcija stene koliščarske hiše iz prepleta 
Delavnica obdelave kamna in kosti ali kako izvrtati luknjo v 
kamnito sekiro. 
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12. Pohod po  
mejah občine
Tokratni pohod smo 

skrajšali in ga izvedli 
v enem dnevu, saj so 

imeli pohodniki naslednji dan 
druge obveznosti. Poleg tega 
je kazalo, da bo vreme bolj 
slabo. Startali smo v Centru 
Ig, kjer smo si privoščili jut-
ranjo kavico. Pot smo nada-
ljevali mimo Izobraževalnega 
centra za zaščito in reševanje 
proti Dragi, nato zavili proti 
Iški vasi, kjer smo nadaljevali 
pot mimo cerkve sv. Mihaela 
po desnem bregu reke Iške 
do vasi Iška. Tam smo reko 
prečkali in se mimo Janežiča 
podali na Krim. Na Krimu smo 

imeli malico, nato pa se spus-
tili v Tomišelj do cerkve Ro-
žnovenske matere božje. Ob 
spustu je začelo deževati in 
kar nekaj časa smo vedrili pri 
cerkvi, nato pa odšli do Bresta. 
S tem smo pohod tudi zaradi 
dežja končali.

Vodil ga je Stane Babič, za 
kar se mu zahvaljujemo, vas pa 
že zdaj vabimo na 13. Pohod po 
mejah občine prihodnje leto.

  Alenka Jeraj Pohodniki na startu

Hvala ustvarjalcem Koliščarskega dne
Organizatorji smo bili zadovoljni, saj 
smo ponovno uspešno pričarali obisko-
valkam in obiskovalcem čas, ko so na 
Ljubljanskem barju ob jezeru živeli ko-
liščarji. Z nami so se lahko predali ce-
lodnevnemu ustvarjanju in spoznavanju 
koliščarjev. Za pomoč pri organizaciji pa 
se ožja ekipa v sestavi Alenka Jeraj, De-
jan Veranič, dr. Anton Velušček, Mateja 
Jere Grmek, Maja Zupančič, Meta Petrič, 
Špela Podkoritnik Mokorel, Janez Tav- 
želj in Meta Šmalcelj zahvaljuje vsem 
vodjem delavnic in sodelujočim na ko-
liščarskem dnevu. Z nami že leta, in tako 
tudi letos, sodelujejo različne institucije 
in organizacije – Narodni muzej, Mestni 
muzej Ljubljana, ZRC SAZU, KP Ljubljan-
sko barje, Oddelek za geologijo (Nara-
voslovnotehniška fakulteta Lj.), Skupina 
Stik, Center Dolfke Boštjančič, Društvo 
za sožitje z naravo, Arheoved, Art-les, 
Društvo prijateljev mladine Lavrica, Kra-
jinski park Ljubljansko barje, Kuratorium 
Pfahlbauten ter društva in posamezniki.  
Več kot 70 prostovoljcev je skrbelo za 
dobro počutje skoraj 800 obiskovalcev. 
Iskrena hvala vsem!
Koliščarski dan je moderirala Sabina 
Sopko, članica odrasle gledališke skupi-
ne Pod odrom Društva Fran Govekar Ig, 
za ozvočenje pa je poskrbel Luka Tavželj. 
Janez Tavželj in Igor Zupančič sta s so-
delavci poskrbela za varnost in redarsko 
službo. Pri tem so ključno vlogo odigrali 
člani PGD Ig. Gostinsko ponudbo je obis-

kovalcem ponudilo osebje Gostilnice 
Furman z Iga. Zdravstveno službo sta za-
gotavljali Mateja Jere Grmek in Katarina 
Zupančič. 
Za finančno podporo se zahvaljujemo 
Občini Ig ter sosednjima Občinama 
Škofljica in Brezovica ter podjetjem, dru-
štvom in podjetnikom. Za letošnji ko-
liščarski dan so finančna sredstva prispe-
vali: Plinovodi d. d., Eles d. o. o., Dolinšek 
Transport d. d., Frizerski salon Nuška 
- Goričica. Nagrade je prispeval Rečni 
transport Tomo Zupančič, ki je poskrbel 
tudi za reševalca iz vode. 
Zahvaljujemo se Ribiškemu društvu 
Smuč, ki nam je prijazno odstopil pros-
tor za izvedbo prireditve. Pri pripravi 
prostora so nam pomagali: Anton Balant, 
Andrej Župec ter lastniki zemljišč, na ka-
terih so obiskovalci parkirali ali je pote-
kal koliščarski dan. Bale nam je posodil 
Ciril Janežič iz Staj. Za prevoze stojnic 
in drugega materiala sta poskrbela Ma-
tej Remškar, Remšcar (kleparstvo-ličar-
stvo-mehanika) iz Tomišlja in Dejan Ve-
ranič. Občini Ig se zahvaljujemo tudi za 
brezplačno izposojo stojnic, PGD Ig in 
Iška vas pa za izposojo gasilskih miz in 
klopi. 
Že zdaj vas vabimo na koliščarski dan 
avgusta 2016, pred tem pa na naše prire-
ditve in aktivnosti, ki potekajo v okviru 
projekta V deželi koliščarjev! Če si še 
niste uspeli ogledati razstave V deželi 
koliščarjev v Mladinskem domu na Igu, 

vabljeni, da nas obiščete. V času Ižanske-
ga sejma, v soboto, 19. septembra 2015, 
bo organizirano vodenje po razstavi ob 
12.00, 14.00 in ob 16.00.
Zgodba o koliščarjih se nadaljuje, saj le 
tisti, ki pozna svojo preteklost, lahko v 
polnosti živi svojo prihodnost! Za Ig in 
Ižansko je koliščarska kultura pomemb-
no izročilo, iz katerega lahko v prihodn-
jih letih zraste kakovostna in enkratna 
turistična ponudba. Pridružite se nam 
v teh prizadevanjih in prispevajte svoje 
ideje! 
Več na www.vdezelikoliscarjev.si.

 Alenka Jeraj, predsednica 
Društva Fran Govekar Ig 

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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Pred Kočo pri izviru Soče Ruska kapelica

Izlet DU Ig na Primorsko in Gorenjsko
Odbor za izlete pri Društvu upokojencev Ig, ki ga vodi Marija Župec, je sprejel sklep, da se 
organizira izlet upokojencev na območje, kjer je potekala prva svetovna vojna na našem območju.

Dne 1. julija smo se ob 7. 
uri zjutraj zbrali pred 
gasilskim domom na 

Igu in napolnili avtobus. Ce-
loten izlet je prevzela turistič-
na agencija Fortuna Travel, 
ki ima zelo dobrega vodnika 
Branka in šoferja avtobusnega 
prevozništva Arriva.

Že na začetku smo dobili 
občutek, da ta dan ne bo samo 
izlet, ampak ena bogata stro-
kovna ekskurzija celotne zgo-
dovine krajev in okolice, skozi 
katere smo se vozili.

Vodnik Branko je tako dob-
ro in zanimivo pripovedoval, 
da je bila v avtobusu popolna 
tišina.

Po prvi kavici in čaju v 
Logatcu smo pot nadaljevali 
skozi Godovič, Idrijo, Most na 
Soči do Tolmina, kjer nas je 
prevzela vodnica TIC Tolmin. 
Predvideno je bilo, da bi se 
zapeljali z lokalnimi kombiji 
do spominske cerkve Svetega 
Duha v Javorci, ki so jo zgradi-
li vojaki v času soške fronte v 
spomin na padle tovariše. Ker 
pa je neurje pred tem odneslo 
del ceste, je bil dostop ta dan 
nemogoč, zato smo si ogledali 

nemško kostnico, ki so jo zgra-
dili na prvotnem vojaškem 
pokopališču, kjer je padlo čez 
tisoč nemških vojakov na bo-
jišču ob Soči v 12. soški fronti.

Z avtobusom smo se zape-
ljali na drugo stran Tolmina do 
čudovite soteske Tolminska 
korita. Vzeli smo si več kot 
eno uro časa, da smo prehodili 
to izredno zanimivo naravno 
lepoto. Krožna pot je dobro 
označena ter zavarovana s kli-
ni in žično vrvjo, izdelanih je 
nad 350 stopnic, na nekaterih 
krajih so izdelane klopi za po-
čitek in ogled naravnih lepot. 
Ponovno smo se zbrali pred 
okrepčevalnico Tolminska ko-
rita in se z avtobusom odpelja-
li ob bistri reki Soči, o kateri 
je pesnik in duhovnik Simon 
Gregorčič napisal »krasna si, 
bistra hči planin«.

Pot nas je peljala čez Koba-
rid mimo muzeja ter italijan-
ske kostnice, kjer je pokopa-
nih 7.014 italijanskih vojakov 
iz prve svetovne vojne. Ravno 
tu je avstro-ogrsko-nemška 
armada presenetila italijanske 
enote tako, da se je v 12. soški 
fronti črta fronte premakni-

la od reke Soče na reko Piavo 
v Italiji. Omenjena bitka se 
imenuje tudi z drugimi ime-
ni: bitka pri Kobaridu, čudež 
pri Kobaridu, po italijanskih 
virih pa polom pri Kobaridu. 
V bojih ob Soči je umrlo okoli 
300.000 vojakov. Tukaj so se 
bojevale znane osebnosti, kot 
je Ernest Hemingway in Erwin 
Johannes Eugen Rommel (v 
drugi svetovni vojni imenovan 
tudi kot Puščavska lisica).

Po tako temeljiti razlagi in 
vodenju našega vodnika smo 
se že peljali čez Bovec in Tren-
to do Koče pri izviru Soče, kjer 
je bil kratek počitek. Nekaj nas 
je šlo do samega izvira, dostop 
je omogočen s klini in jekleni-
mi vrvmi. Po skupinskem fo-
tografiranju pred kočo je šofer 
avtobusa krepko vrtel volan 
po serpentinah proti Vršiču in 
naprej do Erjavčeve koče, od 
koder smo si ogledali vrhove 
Julijcev in Ajdovske deklice.

Že smo bili spet na svojih 
avtobusnih sedežih in se spuš-
čali po serpentinah do Ruske 
kapelice, ki so jo zgradili ruski 
vojni ujetniki v času prve sve-
tovne vojne, ki so zgradili to 

cesto. Zaradi snežnega plazu, 
bolezni in slabih življenjskih 
razmer je tu umrlo več tisoč 
ruskih vojakov.

Med potjo proti Jesenicam 
smo v Dovjem pozdravili na-
šega zavednega Slovenca, al-
pinista, graditelja planinskih 
poti, cerkva, stolpa na vrhu 
Triglava, gasilca, pesnika, 
glasbenika in duhovnika, dov-
škega župnika Jakoba Aljaža, 
ki ima svoj pogled usmerjen 
proti Triglavu.

Želodčki so nas opominja-
li na zasluženo kosilo, ki nas 
je čakalo v gostilni Slavka v 
Podbrezju.

V poznih popoldanskih 
urah smo se vsi srečni in zado-
voljni vrnili domov. Še preden 
smo zapustili avtobus, smo se 
zahvalili šoferju za prijetno 
in varno vožnjo ter vodniku 
Branetu za bogato povedano 
zgodovino ter odlično vodenje 
izleta. Pohvalo smo nagradili 
tudi z bučnim aplavzom. 

Logotip - Društvo upokojencev Ig

  Jože Krašovec
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Koliščarski muzej na Federseeju

V prejšnji številki smo 
vam predstavili ko-
liščarski muzej na Bo-

denskem jezeru, tokrat pa je 
na vrsti še podoben muzej v 
kraju Bad Buchau ob jezeru Fe-
dersee, ki leži približno 80 km 
severno od Bodenskega jezera 
v Nemčiji.

Sodoben muzej leži na ob-
robju barja, ki obkroža manj-
še jezero. Celo področje je 
seveda zaščiteno. Muzej je 
sestavljen iz sodobne stavbe, 
v kateri je razstava, in iz zuna-
njega tematskega parka, kjer 
so postavljene rekonstrukci-
je približno 15 hiš iz obdobja 
med 3800 do 700 pr. n. št., in 

različni drugi predmeti iz tega 
obdobja.

Muzejska stavba stoji na 
kolih, v njej pa je razstavljenih 
veliko eksponatov, ki so jih 
našli pri izkopavanjih kolišč. 
Poleg so panoji, kjer je temel-
jito in slikovito razloženo vse 
o razstavljenih predmetih, ko-
liščarski kulturi, življenju in 
podobno. Seveda so na voljo 
tudi knjižice s temeljitim opi-
som in vodenje po razstavi in 
tematskem parku. V muzeju 
so na ogled ostanki koles iz 
časa 3700 let pr. n. št., dreva-
ki, orodje, nakit in različni 
drugi vsakodnevni predmeti. 
Predmeti so zbrani iz različnih 

najdišč v Nemčiji.
Na velikem prostoru za mu-

zejsko hišo so postavili hiše 
iz različnih obdobij, najstarej-
ši je šotor lovcev, ki so živeli 
približno 15.000 let pr. n. št., 
sledijo naselja iz časa mlajše 
kamene dobe 3.800 in 2.800 
let pr. n. št., potem hišice iz 
zgodnje bronaste dobe (1.800 
pr. n. št.) in mlajše bronaste 
dobe (1.100 pr. n. št.). Na vodi 
je postavljena posebna past 
za ribolov iz leta 700 pr. n. 
št. Prikazane so tudi ograde 
za domače živali, delavnice, 
ognjišča in podobno.

Ob najinem obisku sva na-
letela ravno na Keltski dan. 

Več društev, ki se ukvarja z 
raziskovanjem življenja v času 
koliščarjev, prikazuje vsak-
danje delo in življenje ljudi 
tistega časa. Videla sva, med 
drugim, mletje žita, netenje 
ognja, kuhanje, pletenje, izde-
lavo nakita in še vrsto zanimi-
vih dejavnosti, ki slikovito pri-
kažejo, kako so živeli in kaj so 
imeli prebivalci kolišč.

V brošurah, ki so na voljo, 
lahko tudi vidimo, kaj vse po-
nuja muzej šolarjem, skupi-
nam in podobno, saj res polno 
živi in izvrstno opravlja svoje 
poslanstvo.

  Matjaž Zupan

Sodobna muzejska stavba Rekonstrukcija hiš iz leta 1.800 pr. n. št.

140 let od odkritja kolišč  
na Ljubljanskem barju

17. julija 1875 je od-
bornik okrajnega 
cestnega odbora 

in posestnik Martin Peruzzi 
iz Črne vasi na Ljubljanskem 
barju sporočil Deželnemu mu-
zeju v Ljubljani, da so delavci 
pri čiščenju jarkov ob Ižanski 
cesti blizu vasi Studenec (zdaj 
Ig) naleteli na ostanke naselja 
na kolih in da so našli veliko 
črepinj, živalskih kosti, orod-
ja iz jelenovega roga in oglja. 
Karl Dežman je takoj ugotovil, 
da so najdbe sledi koliščarske-

ga naselja, takšnega, kakršne-
ga so odkrili v Švici leta 1854 
in deset let pozneje tudi na 
Koroškem. 

Odkritje je spodbudilo k 
prvemu arheološkemu izkopa-
vanju na Ljubljanskem barju, 
ki ga je začel in vodil Dežman. 
Letos obeležujemo 140 let od 
odkritja kolišč, zato smo čla-
nice in člani Društva Fran Go-
vekar Ig na lokacijo kolišč po-
vabili novinarke in novinarje. 
Na tiskovni konferenci je spre-
govoril dr. Anton Velušček, 

nagovoril pa nas je tudi Karl 
Dežman oz. v njegovem ime-
nu Zvone Dvoršek z Golega, 
ki je na kratko predstavi, kaj 
vse so našli. Alenka Jeraj sem 
prisotnim predstavila letošnji 
Koliščarski dan in jih povabi-
la, da se nam pridružijo. Doga-
janje sta popestrili koliščarki 
Jezerna Roža in Lepolasa Ve-
verka. 

  Alenka JerajKarla Dežmana je zaigral 
Zvone Dvoršek.

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

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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Letos opazili več barjanskih okarčkov kot lani

V osrednji populaciji bar-
janskega okarčka (Co-
enonympha oedippus), 

ki živi na območju med Igom 
in Škofljico, smo v obdobju od 
4. 6. do 6. 7. 2015 spremljali 

stanje velikosti populacije z 
metodo oštevilčenja (marki-
ranja) vseh opaženih metuljev. 
Na površini 2,5 ha, kjer je bilo 
leta 2014 markiranih 135 oseb-
kov, smo jih letos oštevilčili 
409, kar je trikrat več kot lani. 
To je prvi porast populacije 
v zadnjih 15 letih, saj je ta od 
leta 2001, odkar spremljamo 
njeno velikost, le upadala. Raz-
log za povečano številčnost je 
odsotnost košnje v lanskem 
letu, ko travnikov na omenje-
ni površini lastniki niso mogli 
pokositi zaradi obilice dežja 
poleti in jeseni ter posledično 
prevelike namočenosti tal za 
traktorsko košnjo.

Tokrat nam je prijazno po-
magala mati narava, zdaj pa je 
odgovornost na nas, da prev-
zamemo pobudo, če želimo to 
vrsto ohraniti na Ljubljanskem 
barju. Zato se v projektu Ljuba 
že trudimo, da bi z lastniki teh 
travnikov sklenili dogovor za 
način gospodarjenja z zemljiš-
či, ki bo prilagojen potrebam 
barjanskega okarčka, ter še 
mnogim drugim vrstam žu-
želk in ptic, ki jih prezgodnja 
in prepogosta košnja travni-
kov najbolj prizadene.

  Tatjana Čelik, 
ZRC SazuMarkirana samica barjanskega okarčka z zaporedno 

identifikacijsko številko 400

Poštna znamka z motivom Ljubljanskega barja

V seriji poštnih znamk, 
ki predstavljajo slo-
venske naravne parke, 

bo 25. septembra letos izšla 
znamka z motivom krajinske-
ga parka Ljubljansko barje. Po-
leg znamke bo ta dan izšla tudi 
znamka z ovojnico in žigom 
prvega dne. 

Krajinski park Ljubljansko 
barje v sodelovanju s Pošto 
Slovenije in Filatelistično zve-
zo Slovenije dan prej, v četr-
tek, 24. septembra 2015, vabi 
na prireditev ob izidu znam-
ke, ki bo potekala v dvorani 
Kulturnega doma v Notranjih 
Goricah ob 11. uri. Poleg prilo-
žnostne znamke bodo predsta-
vili tudi bogat nabor že izda-
nih znamk Pošte Slovenije na 
temo Ljubljanskega barja (ra-
stline, živali, človek na Barju) 
in znamke, ki so do zdaj izšle v 
seriji Naravni parki Slovenije. 
Prireditev bodo z glasbenimi 
vložki obarvali učenci podru-
žnične šole Notranje Gorice, 

po prireditvi pa si 
boste lahko ogleda-
li tudi znamke na 
temo Ljubljanskega 
barja izpod rok učen-
cev petih razredov 
Osnovne šole Log - 
Dragomer.

 KP 
Ljubljansko barje

Mateja Berčan — 
ambasadorka znanja

Na Akademsko-gospodar-
skem kongresu v Kongres-
nem centru na Brdu pri 

Kranju so 3. junija 2015 pod pokro-
viteljstvom predsednika Vlade RS 
dr. Mira Cerarja imenovali nove Am-
basadorje znanj iz Slovenije, Indije, 
Šrilanke, Armenije, Malte, Srbije, 
Hrvaške, ZDA, Avstrije, Turčije, Bo-
sne in Hercegovine, Južne Afrike 
in Iraka. Imenovanja sta podeljeva-
li častna gostja ministrica dr. Anja 
Kopač Mrak in direktorica Life Le-

arning Academie Marjetka Kastner. 
Med dobitniki tega častnega naziva 
je tudi patronažna medicinska se-
stra, ki opravlja dejavnost patronaže 
in zdravstvene nege na Igu, Mateja 
Berčan, mag. zdr. nege.

 Maja Zupančič

Nova ambasadorka znanja
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Ajda pod Krimom
V različnih revijah se ob tem času pojavljajo članki o ajdi. Poudarja se njena kulinarična vrednost, 
npr. ajdovi žganci, ajdova kaša za krvavice in drugo. Ajda je drugi posevek in je tako njiva bolj 
izkoriščena, obenem pa prepreči bohotenje plevela na strnišču. Zelo zanimiva je kot pozna 
čebelja paša.

Čebela je bitje, ki mora 
vedno nekaj početi. 
Čebela nabiralka mora 

poiskati in nabirati hrano, če 
je zunaj le primerna tempe-
ratura. Če v naravi ničesar 
ne najde, začne stikati okrog 
sosednjih panjev v domačem 
ali sosednjem čebelnjaku in 
išče slabo družino, kjer bi med 
ukradla. Problem ni samo to, 
da napadeno družino, ki je 
bila morda tako ali tako na 
robu preživetja, čebele ropa-
rice uničijo, temveč to, da se 
z naropanim medom prenaša 
možna bolezen, zaradi katere 
je napadena družina oslabela. 
Končna posledica roparskega 
pohoda je ta, da zbolijo in mor-
da propadejo sicer zdrave in 
močne družine. Najbolj neva-
ren čas za rop je seveda jesen 
in zgodnja pomlad. 

Zato ižanski čebelarji spod-
bujamo setev ajde, ki zacveti, 
ko je v naravi vedno manj dru-
gih cvetlic. Vsak krajan lahko 
pri čebelarju brezplačno dobi 
določeno količino semena. 
Edina obveznost, ki jo pri tem 
ima, je, da čebelarju jeseni 
vrne enako količino semena, 
kot je je dobil, ali pa da setev 
nadaljuje naslednje leto. Pri 
tej akciji iz leta v leto sode-
luje tudi naša občina, ki prek 
razpisov dotira Čebelarsko 
društvo Ig. Ajdo redno sejejo 
okrog Iške vasi in Strahomer-
ja. Letos smo jo posejali okrog 
3,5 hektarjev okrog Bresta in 
Matene. Ko pripravljam ta čla-
nek, je ajda v polnem cvetu, ki 
ga čebele pridno obletavajo. 
Okrog čebelnjaka je mir, edi-
no na odprtinah panjev hitijo 
izletavati in priletavati z medi-
čino in obnožino obremenjene 
nabiralke.

V Slovenji sejejo tri glavne 
vrste ajde: darja, bambi in če-
belica. Letos poteka v okviru 
Čebelarske zveze Slovenije 
opazovanje, katero vrsto od 

naštetih čebele najmočneje 
obletavajo. Rezultati opazo-
vanj bodo objavljeni predvi-
doma v novembrski številki 
Slovenskega čebelarja. Okrog 
avtorjevega čebelnjaka so 
po naključju posejane vse tri 
vrste. Eksperimentirali smo 
tudi z gostoto posevka. Vtis 
je, da čebele najraje obletavajo 
bambi, ki cveti rožnato, pre-
ostali dve sorti cvetita belo. 
Žal pa je bambi (pre)krhka 
rastlina, saj je polovica povr-
šine polegla zaradi zadnjega 
avgustovskega dežja. Na srečo 
je vrsta čebelica ostala nepoš-
kodovana in videti je, da obisk 
čebel ni dosti manjši kot na 
ajdi bambi. Najmanj pa čebele 
obiskujejo darjo, ki je po rasti 
zelo visoka. Ajdo čebelico so 
vzgojili na Kmetijskem inšti-
tutu RS s selekcioniranjem 
starih sort ajd, ki so nekdaj 
rasle na Slovenskem in tudi na 
Ižanskem. Pred leti je nekdo v 
Slovenskem čebelarju napisal 
članek o vzrokih za preneha-
nje medenja in rodnosti ajde. 
Kot vzrok je navedel začetek 
intenzivne uporabe umetnih 
gnojil in herbicidov. Hkrati 
pa je ajda normalno medila in 
rodila na severnih obronkih 
Pohorja, kjer so ljudje zemljo 
obdelovali na star način brez 
uporabe omenjenega. Dom-
nevam, da današnji herbicidi 
delujejo bolj selektivno in se 
hitreje razgradijo, zato ajda 
ponovno rodi.

So pa z ajdo tudi težave. 
Predlani je bil pridelek slab 
zaradi suše, lani še slabši za-
radi preveč vlage. Težava je 
tudi sušenje v pozni jeseni. 
Ajda mora biti zares dobro 
suha. Slabo posušena splesni 
in takšna je strupena tako za 
ljudi kot za živali, zlasti per-
jad. Največja težava pa je, kam 
ajdo prodati po primerni ceni. 

V skrbi za naše čebele je za-
želeno, da hkrati kot z ajdo del 

njive posejemo s facelijo. Tudi 
to seme se dobi brezplačno pri 
čebelarskem društvu. Facelija 
je medonosna rastlina, ki cve-
ti modro vijoličasto. Čebele 
jo množično obiskujejo. Pri-
merna je za zeleni podor, ker 

izboljša kakovost zemlje. Ras-
te počasneje od ajde, zato za-
cveta potem, ko ajda odcveta, 
in cveti pozno v jesen vse do 
močnejših slan, ko pozebe. 

 Štefan Bunić

Letos na Ižanskem 3,5 ha ajdovih polj

Društvo za turizem,  
kulturo in šport  

Iška vas v sodelovanju  
z Občino Ig

vabi na

tradicionalno razstavo buč, 
kmetijskih pridelkov in kmečkega orodja.

Prireditev in odprtje razstave bosta v petek, 
25. septembra 2015, ob 19. uri  

v dvorani v Iški vasi.
Na prireditvi bodo sodelovali učenci POŠ Iška vas, domači 
glasbeniki in posebne gostje: ljudske pevke.

Razstava bo odprta še v soboto, 26. 9., od 18. ure in  
v nedeljo od 11. do 14. ure.

Vabljeni, da tudi vi sodelujete na razstavi s svojimi jesenskimi 
pridelki ali kmečkim orodjem in to dostavite v Dom krajanov 
Iška vas v četrtek, 24. septembra popoldne, ali ob predhodni 
najavi na tel: 031/554-702 (Marija).

Ob razstavi buč vas v soboto, 26. 9. 2015, ob 19. uri vabimo 
še na poučno-izobraževalno predavanje priznanega 
strokovnjaka o nabiranju in uporabi zdravilnih zelišč.

Vabljeni v Iško vas!
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Odgovor DOPPS-u
Z veseljem se odzivam 

na odgovor ge. Šumra-
da na moj prispevek in 

trdim, da nisem z ničimer oz. 
kakorkoli žalil članov društva 
DOPPS. Trdil sem in še trdim, 
da kmetje kot večinski lastni-
ki ne bomo več dovoljevali, da 
nam nekdo, ki ima v svoji lasti 
le odstotek zemlje na območju 
parka, diktira, kako naj bi mi, 
večinski lastniki, gospodarili.

Še v pojasnilo vsem, kako se 
je KP Ljubljansko Barje usta-
navljal – tako, kot v prejšnjem 
tisočletju kmetijske zadruge. 
Vsi so dvignili roke za. Vsi, ki 
niso imeli nobene lastnine, am-
pak samo interes in nedoloče-
no vizijo, kako naj bi bil končni 
izdelek videti. Brez soglasja ve-
činskih lastnikov − kmetov. Ali 
je to vaša opevana demokraci-
ja? Kako se tak projekt konča, 
pa smo že videli!

Seveda bi naj bi bilo vse 
stvar dogovora med ljubitelj-
skimi društvi, upravljalcem 
parka in večinskimi  lastniki. 
In med poštenimi ljudmi, vse-
mi zainteresiranimi stranka-
mi, bi se lahko določene stvari 
dogovorile, napravili konsenz, 
kjer bi bili vsi zadovoljni. Ven-
dar ne, videti je, da je v glavah 
odločujočih ljudi še zmeraj pri-
sotna miselnost kot v zlatem 
(za nekatere) socializmu, kjer 
je država (mislim nekaj odloču-
jočih aparatčikov) lahko eno-
stransko odločala, kaj je dobro 
za vse. Po njihovem mišljenju.

Po vašem smo kmetje še 
zmeraj neuka raja, ki ji je do-
voljeno, da dela in plačuje dav-
ke, v razvoj in načrte za boljšo, 
našo prihodnost pa se ne sme 
vtikati. Sicer se vam ne bi za-
pisalo, kakšne odlične odnose 
z občino in okoliškimi kmeti 
imate. S katerimi kmeti pa? 
Imate kakšno ime ali samo 
mislite tako? Lahko vam prine-
sem podpise več kot 95 % ljudi 
(kmetov) v naši občini, ki se z 
vami ne strinjajo! In zakaj ne? 
Ker delate izključno v svojem 
interesu. Ker vas ne briga, kako 
delajo in preživljajo svoj odme-
rek življenja lastniki, kjer hoče-
te uveljavljati svojo voljo.

Draga ga. Šumrada, brez 
kmetov ni Krajinskega parka 
Ljubljansko barje! Ni moč-
virskih ptičkov, metuljčkov, ni 
ničesar. Za vse, kar je na Barju, 

pa ste vi (ne mislim osebno) 
v odnosu do kmetov, najmanj 
zaslužni. LASTNINA JE SVE-
TA! In samo lastnik bo delal 
− in ima pravico delati tako−, 
da mu bo  ta prinesla dobiček. 
Če vi mislite, da kmetje nismo 
sposobni gospodariti tako, je 
to vaš problem. Do zdaj smo le 
mi, kmetje, gospodarili tako, da 
se je lahko ohranila taka flora 
in favna na Barju, da se imate 
vi sploh s kom ali sploh s čim 
ukvarjati.

Da je izginilo 52 % ptic kos-
cev (v pojasnilo, to je pet parov 
manj, kot naj bi jih bilo leta 
1999) in da je gnezdil samo še 
en par škurhov. Nič o tem, da se 
npr. škurhi ne vračajo na kraj 
svojega rojstva. Da so enega 
obročkanega iz Barja našli nek-
je na Češkem (ali tam nekje, se 
opravičujem za mogoče napač-
no navedbo). Ampak najlažje je 
seveda z vsemi topovi udariti 
po kmetih, češ to je zato, ker so 
prezgodaj pokosili svoje trav-
nike. Vi ste se že odločili, da je 
za vse kriv kmet. Tudi hipote-
tično niste vzeli kot mogočega 
krivca, npr. čisto navadno lisi-
co, ki je mogoče danes za zajtrk 
imela škurha, ker pač ni dovolj 
hitro vzletel. Ali pa je samo zas-
pal. Seveda papir prenese vse, 
mržnja pa se tako koncentrira 
na nič krivega kmeta. Pač stara 
navada iz socializma, čim več 
krive propagande v čim več 
publikacijah, pa se bo laž že 
prijela.

Ad. 2: Res je ustavna pravi-
ca vseh državljanov Slovenije, 
da živijo v zdravem okolju. Vsi 
oškodovani  kmetje se s tem 
tudi strinjamo. Z malim, za nas 
nadvse važnim dopolnilom − 
ne samo na naš račun! In kako 
si DOPPS in pristojne držav-
ne institucije prizadevate za 
usklajevanje in ščitenje javne-
ga interesa? Ali kmetje nismo 
prvi člani javnega in zasebnega 
interesa? Mar smo že izključeni 
iz družbe kot dežurni krivci? 
Kot po vojni kulaki, družbeno 
zlo, kmetje kot psovka. Nas je 
kdo kaj vprašal? Nam razni 
aparatčiki samo zapovedujejo.

Ad. 3: Kmetje res že dolgo 
nismo več samo neodvisni 
pridelovalci hrane. Pravilna 
ugotovitev. Tista navedba o 
davkoplačevalskem denarju in 
subvencijah pa ni vredna od-

govora. Pa se imate, iz vaših 
odgovorov sodeč, za intelektu-
alko. Jaz vas s takimi podlimi 
opazkami nimam za intelektu-
alko. Pa bom vseeno odgovo-
ril, da boste vi in vam podobni 
vedeli, za kaj so subvencije in 
od kod pridejo. Ta denar, draga 
gospa Tanja Šumrada, je samo 
denar, ki ga kmet dobi zaradi 
razlike med proizvodno in pro-
dajno ceno. Vi tukaj prispevate 
k mojim, pardon, našim sub-
vencijam, le desetinko odstot-
ka od vaše plače. Kot sem jo 
jaz, ko sem bil v službi. Da, in 
tudi iz naših davkov. Nam vi, 
da ne bo pomote, popolnima 
nič ne podarjate iz čiste lju-
bezni do kmeta. Po celi EU se 
plačuje delček od dohodka! Če 
ne razumete, še po kmečko: če 
me pridelava kg pšenice stane 
190 €, zanjo pa mi plačate 160 
€, delam čisto izgubo. Subven-
cija mi to izgubo delno pokri-
va. Kar je v interesu države. In 
tega niso izračunali v Slove-
niji, ampak v EU. Vse ostalo k 
3. točki je pa samo nakladanje 
in nima s subvencijami, ki vas 
tako bolijo, nobene zveze, ker 
jih očitno tako in tako ne razu-
mete! Ker jih nočete ali pa? Če 
gremo v KOPOP, res dobimo 
dodatnih 100 €, izgubimo pa še 
dodatnih 200 € zaradi izgube 
pričakovanega dohodka po ha. 
Za zmeraj!

Da vse kmete, in vas, razsvet-
lim še z navajanjem 1. odstavka 
89.člena Zakona o ohranjanju 
narave (ZON-NPB7) Odško-
dnine zaradi omejitev in pre-
povedi: Fizične in pravne ose-
be, ki se jim zaradi omejitev in 
prepovedi iz tega zakona ali na 
njegovi podlagi izdanih aktov o 
zavarovanju bistveno poslabša-
jo obstoječi pogoji za pridobiva-
nje dohodka in tega ni mogoče 
nadomestiti z dovoljeno dejav-

nostjo v okviru varstvenih reži-
mov oziroma razvojnih usmeri-
tev na zavarovanih območjih, 
so upravičeni do odškodnine.

Ad.4: Sami ste, kot navaja-
te, lastniki 7,5 ha zemljišč in 
jih najemate še 45,5 ha. Koliko 
ha ste sami pokosili? Kolikor 
sem videl jaz in ostali kmetje 
z našega konca, niti ha! Vse so 
pokosili kmetje, vi pa ste koris-
tili subvencije. Po podatkih, ki 
jih imam, ste v proračunskem 
letu 2014 ’pokasirali‘ natanko 
170.924 €. Kot neprofitna orga-
nizacija, mar ne? Naša kmetija 
kot profitna organizacija obde-
luje nesorazmerno dosti večjo 
površino na Barju kot vi, pa ne 
dobimo niti 10 % vašega denar-
ja. In to je demokracija, ki jo vi 
zagovarjate.

Ad. 5: Če ste, kot navaja-
te, kmetijsko ministrstvo res 
večkrat opozorili, da je omeji-
tev na ha za zahtevo NPAS ne-
potrebna, je pa to edino, kar ste 
naredili za kmete na Barju.

Summa summarum: Za kaj 
že bi se vam moral opravičiti? 
Jaz, kot kmet, vam? Naj preso-
dijo bralci.

 Ciril Kumše 

P. S.: Društvu DOPPS predla-
gam, da na Ljubljanskem barju 
kot zaščitenem ozemlju zaščiti-
te še vsaj poslednjega, edinega 
čistega kmeta v naši občini, ki 
kmetuje na LB. To je edina ne-
zaščitena žival v parku, ki nima 
prijateljev, le sovražnike! Ostali 
bi že zdavnaj finančno pokre-
pali, če si ne bi poiskali služb 
in z denarjem iz zaposlitev 
vzdrževali vsaj stanje na svojih 
kmetijah, kot je, kupovali stroje 
in delali po 18 ur na dan. Slava 
jim. Vsem kmetom. Ko njih ne 
bo, tudi vas ne bo! Se zavedate 
tega?

Prošnja
Upravni odbor Društva upo-
kojencev Ig prosi svoje člane 
in preostale občane, da poskrbijo za uničenje ambrozije 
(žvrklje) na svojih parcelah. Pred cvetenjem zadostuje, če 
rastlino samo izpulite, po cvetenju jo je treba čim prej sež-
gati in tako uničiti trdoživo seme. S svojim dejanjem boste 
olajšali trpljenje sokrajanom, ki imajo težave zaradi preob-
čutljivosti na cvetni prah.
Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Logotip - Društvo upokojencev Ig
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Barje — priložnost za zmanjšanje odvisnosti od uvoza hrane 

Bomo zavrgli milijone vloženega 
denarja naših prednikov?
Ljubljansko barje ali na 

kratko Barje je bilo že od 
nekdaj za pametne gos-

podarje in vladajočo gospo-
do s cesarico Marijo Terezijo 
na čelu izziv, kaj bi se dalo iz 
brezvrednega močvirja naredi-
ti dobrega za kmete, državlja-
ne, posredno pa z večjim izple-
nom od davkov in pridelkov 
tudi obogatiti državo. Močvirje 
si je lastilo več krajev z obrobja 
barja, kjer so že davno pred 18. 
stoletjem pasli govedo in ovce, 
kjer se je pač to dalo.

Kakšno je bilo barje pred 
začetkom osuševalnih del, sta 
največ pisala Dežman in Kra-
mer. Na kratko: vrhnjo plast 
barja je sestavljal 30−50 cm vi-
sok mah, prepojen z vodo; pod 
njim je bila plast šote, debela 
60−220 cm. Pod plastjo šote je 
bila črna barjanska zemlja raz-
lične debeline, ki jo zdaj, ko je 
šota v glavnem že izginila, ime-
nujemo puhlica. Pod puhlico 
pa je tudi zdaj še plast bele, sive 
ali rumene ilovice, kar pa je že 
jezerski sediment na kamniti 
osnovi pod njim.

Prvi začetki osuševanja in 
izkoriščanja v kmetijske na-
mene segajo v leto 1762, ko je 
Zorn pl. Mildenheim dobil do-
voljenje, da JV od Tržaške ces-
te, osuši in usposobi za svoje 
dobro 215 oralov površine. Iz-
kopal je kanal, ki se je imenoval 
po njem, in se še zdaj imenuje 
Zornovec. Zemlja se je osušila 
toliko, da jo je lahko obdelo-
val. Kmalu zatem je tudi opat 
iz Bistre tako osušil zemljo pri 
Paku, Verdu in Prevaljah, da je 
bila dovolj osušena za kmeto-
vanje. Poročilo o uspešnih osu-
ševanjih barja je dvignilo veli-
ko zanimanja – pomislite, na 
Dunaju, kjer je cesarica Marija 
Terezija dala izdelati podrobno 
poročilo o stanju barja in o mo-
žnostih izsušitve. In to že 23. 
februarja 1769 in seveda nare-
dila cenitve stroškov projekta 
oziroma uresničitve.

Ker so se ji zdeli načrti 
uresničljivi in dolgoročno pro-

fitabilni, je dala veliko denarja 
(danes bi se pogovarjali o več 
sto milijonih evrov) za realiza-
cijo. Ljubljanski profesor mate-
matike Gabrijel Gruber je dal 
kot vodja projekta poglobiti 
strugo Ljubljanice, obenem je 
dal med Gradom in Golovcem 
izkopati 2000 m dolg kanal, 
ki naj bi povečal odtok vode 
z barja. Leta 1829 so bila dela 
končana. Hkrati  s kanalom so 
po Ljubljanskem barju kopali 
tudi vzporedne jarke − glavne 
odvodnike, ki so vodo odvajali 
v Ljubljanico. Vsi odvodniki so 
bili izkopani v treh letih, med 
1825 in 1828. Pomislite, kakšen 
finančni, logistični in fizični za-
logaj je to bil, in to v 18. stoletju, 
ko so bili edini ’stroji‘ žuljave 
roke in žganci. Primerjajte, dra-
gi moji Ižanci, z vlaganji v Barje 
danes, ko v štirih letih ni denar-
ja za saniranje enega odtočne-
ga kanala na vsem Ižanskem 
barju. S stroji, ki so na razpola-
go, bi Barje uredili v pol leta. Da 
ne bilo pomote in napačnega 
razlaganja, za to ni kriva naša 
občina, ki mimogrede super 
skrbi za štradone na našem 
delu barja. Medklic. Ostala ure-
ditev je občini prepovedana. 

Voda je odtekala, veli-
kanskih poplav ni bilo več, ozi-
roma niso bile več tako dolge. 
Zatišje je trajalo nekaj časa, 
ker pa se struge odvodnikov 
niso redno čistile, barje pa se 
je zaradi požigov  in gnitja 
šote sesedalo, je voda spet za-
čela naraščati. Ljubljanica in 
Gruberjev kanal sta se toliko 
zamuljila, da je dal že drugi ce-
sar Franc od leta 1857 do 1867 
ponovno poglobiti Ljubljanico 
s Kanalom vred. Prav tako so 
očistili tudi glavne odvodne 
kanale po barju. Nekaj časa je 
bilo v redu, vendar se je Barje 
počasi še naprej zamuljevalo v 
Ljubljanico in Gruberjev kanal, 
tako da so kanal spet poglobili 
in razširili med letoma 1908 in 
1911. Leta 1912 so začeli sanira-
ti oz. poglabljati še Ljubljanico, 
vendar se je začela prva svetov-

na vojna. 
Barje se ne seseda več. Šote 

ni več. Zemljo se da obdelovati. 
Donos koruze na Ljubljanskem 
barju je zaradi obilice vode 
večji kot v Prekmurju, ki mu 
pravijo žitnica Slovenije.

V ureditev in osuševanje 
barja so naši predniki in umni 
oblastniki investirali neznan-
ske količine denarja in dela. 
Na barju bi se lahko ob pridnih 
kmetih, pametni državi in um-
nih gospodarstvenikih pridela-
lo toliko hrane, da bi namesto 
40-odstotne pokritosti potreb 
po hrani Slovenije ta odstotek 
z lahkoto dvignili na najmanj 
90. Vendar po mojem mnenju 
mi ne živimo v umni državi, 
ki naj bi vedela, kaj dela. Pred 
okoli 50 leti so zadnjič razširili 
in poglobili Iščico. Odvodnih 
kanalov se ne čisti. Gruberjev 
prekop in Ljubljanica sta nujno 
potrebna poglobitve, potem ne 
bo več takih poplav oziroma bo 
voda hitreje odtekla. Barje bi 
ne postajalo močvirje, ampak 
lepa kmetijska urejena krajina.

Vendar ne. Naše povojne 
vlade (poosamosvojitvene) ne 
dajo niti dinarja več za stare 
stvari in dela, ki niso zrasla na 
njihovem zeljniku. Ali mora-
mo res vse uničiti, kar je bilo 
dobrega v zgodovini? Kot vse 
ostalo. Leta 1990 smo bili Švica 
in daleč najbolj razvita drža-
va nekdanje vzhodne Evrope. 
Danes smo na repu tistih, iz 
katerih smo se delali norca. In 
krive so vse vlade – leve, desne 
in mešane. 24 izgubljenih let 
zaradi ljudi, ki nimajo pojma o 
vodenju države. Politikanti, in 
ne politiki! Potem se pa nekate-
ri še hvalijo, da so že po 20 let v 
visoki politiki. Sram naj jih bo. 
Sicer pa jih bo zgodovina kma-
lu popljuvala in jih postavila na 
mesto, ki jim pripada. Saj vemo, 
da je prva in osnovna zapoved 
vsake stranke na oblasti ostati 
na oblasti ali pa v štirih letih do 
ponovnih volitev čim več iztr-
žiti od države, ker se pač nikoli 
ne ve, če bodo imeli še enkrat 

možnost. Zdaj pa je že skrajni 
čas, da se to neha. Skrajni!

S kakšno pravico si par de-
set t. i. okoljevarstvenikov in 
ljubiteljev ptic jemlje pravico, 
da prepovedujejo čiščenje od-
vodnih kanalov, urejanje stru-
ge Iščice in košnje trave? Zakaj 
morajo kmetje ob nakupu nove 
parcele ali ob prevzemu kmeti-
je podpisovati, da se bodo stro-
go držali načina kmetovanja 
na Barju, kot jim ga predpisuje 
upravljalec krajinskega park, 
pa čeprav je lastnina njihova že 
več generacij? Kje je to uzako-
njeno? In če je, kdo bo plačeval 
razliko med realnim in izgub-
ljenim dohodkom?! Ste poza-
bili − ob ustanovitvi sprejeti ta 
zakon, ki ste ga bili dolžni po 
ustavi! Ali mislite, da bo kot 
leta 1947?

Na Barju po poročilih opazo-
valcev DOPPS-a gnezdi tri, šti-
ri ali celo pet parov ptičev kos-
cev, ki so zaščiteni, in zaradi 
njih naj bi zdaj vsi kmetje kosili 
prvič šele avgusta. Otave tako 
ne bo. Pa koga to briga. Koruze 
naj ne bi sadili. Ker potem ni-
majo razgleda?

Pa še en absurd. S Koče-
vskega in Škofljice se vozi več 
kot 50 tisoč ljudi v Ljubljano. 
S Pijave Gorice do Ljubljane 
po eno uro in pol. Zaradi nekaj 
povzpetnikov in t. i. ljubiteljev 
narave, ki ne stanujejo na Ko-
čevskem, Ižanskem in ostalem 
JV zaledju Ljubljane in ne vedo 
in nočejo vedeti, kako je uro 
ali več čakati v koloni, v vrtcu 
pa te čaka otrok, ki ga moraš 
čim prej odpeljati, ker tam ne 
sme biti več kot osem ur. Njih 
ne briga, kako boš prišel pravi 
čas domov. Okarčki in ostali 
metuljčki imajo še pa še hekta-
rov zemlje in njihov življenski 
prostor ni niti najmanj ogro-
žen. Na barju, da ne bo nespo-
razuma. Sicer imajo ti ljubitelji 
v lasti več kot 300 ha zemlje na 
barju. Naj to zamočvirijo in go-
jijo vse te ’ogrožene vrste‘, am-
pak ne na račun vseh ljudi. Na 
in za svoj račun. Garantiram 
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vam, da ni še nihče od teh dal 
niti dinarja iz svojega žepa za 
blagostanje metuljčkov in tis-
tih petih parov koscev. Nam pa 
so ga že ogromno odnesli. Oni 
so zgolj varuhi in ljubitelji. Brez 
vseh obveznosti!

Popularno: obramba in pre-
živetje Slovenije. V primeru 

vojne se mora država za do-
ločeno število let prehraniti 
sama. In takrat ne bo hrane z 
Madžarske, Hrvaške in Avstri-
je. Bo samo tisto, kar bomo pri-
delali sami. Med drugo svetov-
no vojno smo kmetje prehranili 
vse. Partizane, domobrance, 
bele, rdeče, črne in prebarvane. 

V stvari so vsi kradli brez izje-
me, brez poplačila, brez nakna-
de, brez kazni. Ker kmet ima, 
ste rekli, mar ne? Kje boste pa 
zdaj? Kradli, preživeli, mislim! 
Da bi mislili za naprej? Ste že 
dokazali, da ne znate! Na kme-
tih so nas starši učili, da ko 
dobiš prvo plačo, ima mesec 

šestdeset dni, ne trideset. Ker 
moraš imeti rezervo za primer 
nesreče. Ne da požreš, kot se je 
to zgodilo pri nas, da so že ne-
rojeni otroci zadolženi s po 16 
tisoč evri! Bog nam pomagaj!

Zadosti vas imamo!

 Ciril Kumše,  
iz Loke doma

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

Preverimo svojo fizično pripravlje-
nost, tokrat z miselnimi vajami
Nimamo časa, hitimo, 

drvimo, nosimo stres 
naprej v naslednji dan. 

O ne, saj smo se napolnil s 
sončnimi vzhodi za revitaliza-
cijo in obnovo celic! Užili smo 
tudi sončne zahode za lepe že-
lje in notranjo moč ter vztraj-
nost. Začutili smo notranji mir 
v svojem vsakdanjiku. Mir smo 
ozavestili. Vzeli smo si trenu-
tek časa in prišli v stik s seboj, 
s svojimi najbližjimi in se pre-
pustili svoji notranji modrosti. 
Spijemo dovolj tekočine … Saj 
vse te napotke poslušamo in 
beremo v vsakdanjih obves-
tilih, knjigah in revijah – kako 
bi to spregledali –, ideje padajo 
kar same od sebe. 

Pregledamo fotografije z do-
pustniških dni. Pripravljamo se 
za jesen, in zato je čas, da vas 
z novimi vajami povabim na 
vadbo, ki bo potekala v dvora-
ni na Osnovni šoli Ig ob torkih. 
Skupaj se trudimo, da so vadbe 
dovolj pestre, včasih s palica-
mi, utežmi, žogicami in upora-
bo stolov, z elastičnimi trakovi 
in elastikami … oblikovane vaje 
imajo zdravilno moč. Vemo, da 
vaje či gong delujejo zdravilno. 
Pravilna uporaba vaj in dihanja 
so hrana za hrbtenico – veliko 
o teh stvareh zvemo in se na-
učimo na vadbi. Meditacije in 
sproščanje so oblika, ki nam 
ponuja trenutni ali pa stalni 
vir energije. Masažne tehnike, 
ki jih osvojite na vadbi in nato 
uporabljate tudi doma, so osve-
žilna zabava za celo družino.

Ste vedeli, da utrujenost 
zaznamo na ravni živčno-mi-

šičnega stika ali na celotnem 
živčnem sistemu? Uporaba 
besede samodisciplina, mogo-
če številčnega zaporedja ter 
ponavljanje in utrjevanje. Vse 
to naši možgani dobro pozna-
jo in nam pomagajo pri naših 
izbirah. Lahko se lotimo tudi 
tako, da spremenimo najprej 
sebe – zavedajmo se, da gra-
dimo svojo pot skozi življenje 
sami. Znotraj nas, v notranji 
tišini, začutimo prijeten obču-
tek, našo bit! 

Energijska vaja: sproščanje – 
meditacija 

Trajanje: 5 minut 
Potek vaje:
Sedimo vzravnano. Poto-

pimo se vase, začutimo, kako 
sedimo. Noge so uprte v tla, 
občutimo, kot bi bile pogre-
znjene vedno globje, kolena 
so sproščena. Popustijo nape-
tosti bokov, občutimo toploto 
po celi hrbtenici. Pomislimo 
na trebuh, začutimo sprosti-
tev. Zaznamo prsni koš, dvig 
in širitev ob vdihu ter sproščen 
spust in podaljšanje ob izdihu. 
Ponovimo. Popustijo napetosti 
lopatic, zaznamo nežen premik 
ramenskega obroča. Energija 
teče v notranjosti ramenskega 
obroča, tok nadaljuje do ko-
molcev in prek dlani. Sprosti-
ta se vrat in zatilje. V nekem 
trenutku zaznamo sprostitev 
glave in prostora okrog glave. 
Zdaj je dihanje umirjeno. (Če 
še nismo v tem stanju, potem 
še vadimo dihanje in ga pozor-
no spremljamo: na koncu vdiha 
zaznamo predah, zadržek, prav 

tako na koncu izdiha – s takim 
dihanjem odpravljamo stres.) 

Zdaj smo v notranjem sve-
tu miru in tišine. Zberemo vse 
dnevne dogodke, prevetrimo 
napetosti, ki smo jih nosili s 
seboj, mirno jih pregledamo in 
odložimo na univerzalni beli 
oblak. Začutimo, da se naše 
misli urejajo. Bolj ko se oblak 
oddalji, bolj zaznavamo, da nis-
mo več raztreseni. Vedno bolj 
razumemo, kaj je naše delo in 
kaj bomo še naredili – vodimo 
svoje pozitivne misli in ob-
čutke. Zdaj razširimo energijo 
prek vseh prostorov in z njo na-
polnimo vse kotičke, prevetri-
mo vse zastale informacije, 
napolnimo s pozitivno energijo 
vse okrog sebe. Če je potrebno, 
to večkrat ponovimo. Uvidimo, 
da se dobro počutimo, da smo 
polni elana, ko smo spet v svoji 
sedanjosti, in z veseljem nada-
ljujemo, karkoli smo že počeli.

Tako sproščeni bomo prip-
ravljeni in tudi fizično bomo 
dosegli boljše rezultate. Lažje 

bomo narediti vse, kar smo si 
zamislili, in tudi veliko hitreje 
ter bolj mirno in sproščeno. 

Vabljeni k vpisu v zimsko- 
pomladni termin 2015/ 
2016 vadbe, vpis že pote-
ka. Spremljajte obvestila 
na www.uzri.si, pišite na  
uzri.tina@gmail.com ali  
sesek.tina@gmail.com ali  
pokličite na 041/745-363. 
Po mailu lahko tudi napiše-

te, s kakšnimi težavami se sre-
čujete. Vzeli si bomo čas zase, 
za vas in za vse nas! Še poseb-
no vabljeni na Ižanski sejem v 
soboto, 19. 9., kjer bomo lahko 
še več poklepetali in našli kak-
šen dober nasvet. Se veselim 
srečanja!

Poiščimo obilo dobrih ma-
lenkosti, ki bodo postale veli-
ke življenjske pustolovščine. 
Veselimo se tega izziva in zau-
pajmo si. Samo trenutek je po-
memben in vse se spremeni.

 Tina Sešek,  
vaditeljica in terapevtka

Se vidimo na Ižanskem sejmu.
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Sv. maša za domovino
21. junija 2015 smo v 

naši občini že tret-
jič proslavili dr-

žavni praznik z mašo za domo-
vino in kulturnim programom, 
ki je bil namenjen vsem ob-
čankam in občanom. Še pose-
bej smo bili veseli, da smo se 
za ta dogodek zbrali v cerkvi 
sv. Marjete na Golem, ki jo kra-
si nova podoba, nov oltar. Kot 
bi želeli simbolično sporočiti: 
»Tudi v našo domovino priha-
ja nekaj novega, nekaj, kar nas 
bo popeljalo v lepše in boljše 
čase.«

Program se je začel z mašo 
za domovino, ki jo je vodil do-
mači župnik Janez Drnovšek, 
po maši pa je sledil kulturni 
program, ki so ga pripravile in 
izvedle Žene in dekleta dveh 
vasi. Slavnostni govor je imel 
član pastoralnega sveta Ro-
man Povše, ki nas je v svojem 
govoru spomnil, da smo lahko 
ponosni na lepote naše domo-
vine, na številna velika imena 
naše Slovenije in tiste, ki so 
nas popeljali v svobodno Slo-
venijo. Spomnil pa nas je tudi 
na besede blaženega Antona 

Martina Slomška, ki je zapisal: 
»Časi so takšni, kakršni smo 
ljudje.«

Po kulturnem programu 
je sledila pogostitev pred 
cerkvijo. Za dobrote so poskr-
bele žene iz Škrilja in Golega, 
na mizah pa tudi ni manjkala 
dobra slovenska kapljica, ki jo 
je preskrbel župnik Janez Dr-
novšek. Sproščeno vzdušje je 
vladalo še dolgo v nedeljsko 
dopoldne.

Za pomoč in izvedbo vrhun-
skega kulturnega programa 
zahvala pevskemu zboru Žene 

in dekleta dveh vasi, Alenki 
Jeraj pa za pomoč in svetova-
nje za uspešno izvedbo dogod-
ka.

Ker je obeleženje dneva dr-
žavnosti v naši občini postalo 
že tradicionalno in se vsako 
leto seli v drug kraj, so sloven-
sko zastavico prevzeli  župlja-
ni iz Tomišlja, ki bodo nasled-
nje leto organizatorji. Torej ob 
letu osorej v Tomišlju.

 Roman Povše

Sv. maša za pobite med vojno  
in po vojni v naši občini
Letos praznujemo 70-let-

nico konca druge svetov-
ne vojne. Številni ljudje 

so bili njene žrtve. O nekaterih 
smo že slišali, veliko pa jih je 
bilo tudi zamolčanih. Tudi v 
naši občini je več grobišč, tudi 
še neodkritih. Vseh teh smo se 
spomnili pri sv. maši na Ku-
reščku 26. julija 2015.

Po maši je bila krajša slove-
snost pri križu, ki stoji na seno-
žeti pri Starih žagah. Po priče-
vanjih naj bi se prav na god sv. 
Ane leta 1945 na tem prostoru 
zgodil poboj predvsem doma-
činov, ki so jih pobrali kar z 
njiv, čeprav  med vojno niso 

nikjer sodelovali. Med njimi 
naj bi bili Anton Čuden in Ja-
nez Zgonc iz Iške loke ter Mar-
tin Jankovič  in Ludvik Modic 
iz Matene. O številu žrtev se 
samo ugiba, tisti, ki imajo po-
datke, pa molčijo. Prebrana je 
bila Balantičeva pesem in kraj-
ši govor. Spregovoril pa nam 
je Roman Leljak, predsednik 
Društva za ureditev zamolča-
nih grobov, ki je leta 1993 pos-
tavil spominski križ. Glavna 
misel njegovega nagovora je 
bila, da je naša civilizacijska 
in krščanska dolžnost, da vse 
mrtve dostojno pokopljemo v 
blagoslovljeni zemlji, torej na 

pokopališčih, ne pa da ležijo v 
rudniških jarkih in breznih po 
Sloveniji. Sledil je blagoslov 
tega nesrečnega kraja in vseh 
pobitih, ki ležijo tam. Blagos-
lov je opravil župnik Jože Poz-
derec, prišla sta tudi duhovni-
ka Anton Košir in Ivan Turk 
ter skoraj sto ljudi. Nekateri 
od njih že sedemdeset let ča-
kajo na resnico o smrti svojih 
sorodnikov. Mnogi pa so umrli 
v veri, da se bodo njihovi dragi 
vrnili.

 Tončka Jeraj 
  Alenka Jeraj

Zapustil sled sem svojih korenin
Naš rojak Tone Oblak 

se je rodil leta 1933 v 
Vrbljenu. Ko so parti-

zani zažgali šolo v Tomišlju, 
so ga starši poslali v ljubljan-
sko Marijanišče, a kmalu se je 
morala družina umakniti v Av-
strijo kot toliko drugih zaved-
nih slovenskih družin, nato pa 
se je iz špitalskega taborišča 
izselila v Argentino, kamor je 
priplula februarja 1949. Tam si 
je ustvaril novo življenje. Bil je 
organizator, scenarist, likovni 

umetnik, izdelal je več gledali-
ških scen za predstave ter ki-
parska in rezbarska dela.

Razstava bo na ogled:
• v petek, 25. septembra, 

po sv. maši, od 19.30 do 
20.30, 

• v soboto, 26. septembra, 
od 18.00 do 20.00 in

• v nedeljo, 27. septembra, 
od 8.00 do 12.00.

Vabljeni!

 Alenka Jeraj

V breznih za spominskim 
križem ležijo pobiti.

Ob 70-letnici begunstva je 
v sodelovanju z Izseljen-
skim društvom Slovenija 
v svetu pripravil razstavo 
z naslovom Zapustil sled 
sem svojih korenin. 
Kulturni program in pogo-
vor s Tonetom Oblakom bo 
v nedeljo, 27. septembra 
2015, ob 10.00, po sv. maši 
v cerkvi Rožnovenske Ma-
tere Božje v Tomišlju. 
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Vzpon na Škrlatico
Na vroč dan 23. julija 

smo se trije člani PD 
Krim odločili za vzpon 

na Škrlatico, ki je drugi naj- 

višji vrh v slovenskih Alpah. 
S svojimi 2.740 metri višine je 
to zelo zahtevna tura. Zjutraj 
ob pol petih smo se odpeljali 

z Iga, Blaž pa se je pripeljal že 
iz Logatca in odpeljali v dolino 
Vrat. Tam nam je vodnik Bošt-
jan izročil še čelade in pasove 
za samovarovanje in podali 
smo se na pot. Najprej smo 
se sprehodili po gozdu, a se je 
pot začela kar hitro vzpenjati. 
Po treh urah hoje smo imeli 
počitek za malico in potem 
veselo naprej. Pod steno smo 
si nadeli varovalne pasove in 
čelade in že smo stopili v ste-
no, kjer smo naleteli na dve 
mlajši planinki, ki sta tudi 
nameravali na vrh. Malo smo 
poklepetali, potem pa odšli 
naprej še na zadnji del poti. 
Žal pa nismo imeli razgleda, 
ker so se začeli vlačiti oblaki, 
ki pa seveda niso obetali nič 
dobrega, saj je že nekajkrat 
zagrmelo. Pri sestopu v steni 
pa smo se spet srečali z oni-

ma dvema planinkama, ki pa 
sta čisto obupani obstali, tako 
da si nista upali ne naprej ne 
nazaj, zato ju je naš vodnik 
Boštjan vzel pod svoje varstvo 
in ju varno pripeljal iz stene. 
Seveda sta bili presrečni, da 
se je tako izteklo. Malo nas je 
zmočil tudi dež, nekajkrat je 
švignila strela in je tudi votlo 
zagrmelo, smo se pa veseli in 
seveda malo utrujeni vrnili na 
izhodišče ter si rekli: bilo je 
lepo in še kdaj. 

 Tončka Strle 
 Boštjan Gačnik 

Osvojili smo drugo najvišjo goro Slovenije.

Delovni dan slovenskih markacistov 
na Smrekovcu 
Komisija za planinske 

poti (KPP) pri Planinski 
zvezi Slovenije (PZS) je 

letos že tretjič organizirala Dan 
slovenskih markacistov na ob-
močju Smrekovškega pogorja 
nad Šoštanjem. Glavni orga-
nizator tega dogodka je Pla-
ninsko društvo Šoštanj in KPP 
PZS, ki želita združiti ta dan 
prijetno s koristnim delom.

Za to delovno akcijo so va-
bilo prejeli vsi markacisti PZS, 
markacisti pripravniki in mar-

kacisti inštruktorji iz vse Slo-
venije. Povabilu se je odzvalo 
70 markacistov iz različnih 
krajev. Četrtega julija 2015 
smo se ob 8. uri zbrali pri gos-
tišču Grebenšek v Belih Vo-
dah pri Šoštanju. Tu smo bili 
porazdeljeni po skupinah 5 do 
6 članov in prejeli smo okrep-
čilo, načrt ter plan dela. Naša 
skupina je dobila nalogo, da 
očistimo in markiramo planin-
sko pot od gostišča Grebenšek 
proti Smrekovcu. Dogovorili 

smo se, kdo bo obsekal veje 
in grmičevje, čistil pot in kdo 
markiral. Delo je potekalo hit-
ro in dobro, saj smo vsi nava-
jeni tovrstnih del. S seboj smo 
imeli vso potrebno opremo: 
žage, škarje, barve, čopiče, 
prvo pomoč, hrano, predvsem 
pa veliko vode, ker se je obetal 
zelo vroč in soparen dan. Delo 
smo opravili v predvidenem 
roku in brez poškodb. 

Vsi markacisti smo se po 
končanem delu zbrali pred 

planinsko kočo na Smrekovcu 
(1.375 m). V pomoč s prevozni-
mi so bili na razpolago gasilci 
in markacisti iz PD Šoštanj. 
Kar nekaj se nas je odpravilo 
še na enourni pohod od pla-
ninske koče na vrh Smrekav-
ca (1.577 m). Od tu je krasen 
pogled po štajerski in koroški 
deželi ter na Kamniško-Savinj-
ske Alpe.

Okoli 15. ure smo se vsi 
udeleženci zbrali pred planin-
sko kočo na Smrekovcu, kjer je 
bila kratka analiza vseh del, ki 
so bila zelo dobro opravljena. 
Med drugimi sta spregovorila 
tudi načelnik KPP pri PZS Igor 
Mlakar in Katarina Kotnik, 
strokovna sodelavka PZS, ki 
sta se vsem zahvalila za kako-
vostno in požrtvovalno delo 
na planinskih poteh. Na koncu 
smo bili vsi udeleženci pova-
bljeni še na pogostitev pred 
planinsko kočo na Smrekovcu.

Jože Krašovec, 
načelnik Odseka za 

planinska pota PD Krim
Po končanem delu pred kočo na Smrekovcu   Katarina Kotnik
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Aikido klub Krim na OŠ Ig
V septembru vpisujemo nove člane 

in članice v začetni tečaj, in sicer 
otroke od 8. do 12. leta, otroke od 

14. leta dalje ter seveda odrasle, da vsi sku-
paj naredimo nekaj za svojo varnost, po-
čutje in sprostitev.

Aikido ni tekmovalen in agresiven 
šport, temveč samoobrambna japonska 
veščina, pri kateri ne potrebujemo velike 
moči, zaradi česar je primerna tako za fan-
te kot za dekleta, saj pri tem vadeči veliko 
naredimo za svojo samozavest, samodisci-
plino, duhovno rast, naučimo se reševa-
nja konfliktov na miren način, naredimo 
veliko na področju gibalnih in aerobnih 
sposobnosti, psihofizične sprostitve ter 
krepimo manjše skupine mišic, ki so zelo 
pomembne za pravilno lego hrbtenice, 

pravilno delovanje sklepov ipd.
Aikido športni klub Krim smer Aiki-

kai sledi principom učenja svetovnega 
sedeža Aikida v Hombo Doju v Tokiu na 
Japonskem. Treniramo po sistemu velike-

ga svetovnega mojstra aikida Christiana 
Tissierja Shihan 7° Dan Aikikai v Tokiu iz 
Francije.

Aikiodo klub Krim je v naši občini pri-
soten že tretje leto. Število vadečih se po-
časi, a vztrajno veča, kar pomeni, da posta-
ja ta starodavna japonska samoobrambna 
veščina počasi prepoznavna tudi v našem 
območju.

Točne informacije bodo objavljene  
na naši strani: www.aikidokrim.si,  
Facebook Danilo Zorko, gsm: 
041/684-884.

  Danilo Zorko

Vzpon na Triglav
V petek, 21. 8. 2015, smo se odpravili na dvodnevno gorsko turo, da osvojimo vrh Triglava (2.864 m),  
in uspelo nam je.

Zgodaj zjutraj ob 5:00 
smo se z avtomobili 
odpravili in v Radovljici 

počakali še preostale kandida-
te, spili jutranjo kavico, čaj in 
se odpravili proti Gorenjski 
v dolino Krme, kjer smo pus-
tili avtomobile in nadaljevali 
pešpot po gozdni cesti, čez 
obsežna prodišča, vzpenja-
li smo se skozi strnjen gozd 
in na višini 1.763 m pastirski 
stan Prgarca prišli na travnato 
ravnico. Sledil je kratek poči-
tek, malica, nato pa smo spet 
nadaljevali pot do pastirske 
koče na planini Zgornja Krma. 
Pot se je začela vse strmeje 
vzpenjati in povzpeli smo se 
do Konjskega sedla, s sedla pa 
smo nadaljevali pot v smeri 
Planike, kjer smo za prvi dan 
imeli postanek in prenočišče, 
ki ga je predhodno že rezervi-
ral naš Franci. Do Planike so 
tudi zelo dobro hodili najmlaj-
ši kandidati, stari 8 let, Matija, 
Anže in Jan, zato jim iskreno 
čestitamo za njihov podvig. 
Ker je vreme dobro kazalo in 
so se meglice razpršile, smo 
se ustrezno opremili, na gla-

ve poveznili čelade in oprtali 
varovalne pasove ter nadalje-
vali pot od Planike po mar-
kirni poti v smeri Triglava, se 
povzpeli do vstopa v plezalni 
del, nadaljevali pot po varova-
ni zelo strmi grebenski poti in 
prišli do vrha. 

Vrh Triglava so prvič pre-
stopili in doživeli pravi krst 
Miro, Alenka, Boštjan, Janez, 
Petra in najmlajši Jan N., za 
kar jim iskreno čestitamo. Vrh 
Triglava je bil v meglici, tako 
da vidljivost ni bila najboljša. 
Naredili smo nekaj posnetkov, 
se požigosali in počasi odšli 
nazaj proti dolini, naši posto-
janki Planika (2.401 m). Bili 
smo že pošteno lačni, saj smo 
cel dan pili vodo, jedli sendvi-
če, čokoladice, rozine, da smo 
imeli energijo. Zaželeli smo 
si nekaj toplega na žlico, ven-
dar je za nekatere zmanjkalo 
hrane. Tisti, ki niso imeli re-
zerviranega ležišča, so spali 
na tleh, klopeh in mizah. Mi 
pa smo imeli srečo in smo se 
lahko spočili in naspali. Proti 
jutru nas je mehko zbudil naš 
organizator Franci. Zjutraj 

smo si zaželeli zajtrka, toplega 
čaja in kave, vendar smo tudi 
na to zelo dolgo čakali.

Po zajtrku smo se počasi od-
pravili po poti navzdol in proti 
domu. Po poti smo srečavali 
ovce, poslušali zvončkljanje 
kravjih zvoncev in posijalo je 
toplo sonce. Med potjo gor in 
dol smo se kar dobro spoznali, 
srečavali tudi tujce, ki so bili 
oblečeni samo v kavbojke, na-
vadne superge in v rokah no-

sili ½ litrske plastenke z vodo, 
kot da bi šli v trgovino po kruh. 
Vmes pa smo klepetali. Pot je 
bila kratkočasna in kmalu smo 
prispeli do parkirišča, kjer so 
nas čakali jekleni konjički. Z 
vrha smo prišli polni lepih vti-
sov, veliko smo doživeli, tako 
da nam bo ostala odprava na 
Triglav v lepem spominu.

 Vesna Novak

Pohodniki pred Aljaževim spomenikom  Jan Novak

Pridružite se nam!

 ŠPORT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Rokometaši uspešni v Makarski
V Makarski, simpatič-

nem mestecu v južni 
Dalmaciji, je že 18. po 

vrsti v juniju letos potekal 
mednarodni rokometni tur-
nir. Vsako leto privablja mlade 
rokometaše in rokometašice 
iz evropskih in drugih držav, 
da se srečajo, družijo, športno 
pomerijo in zabavajo. Turnirja 
so se udeležili tudi rokometaši 
Rokometnega kluba (RK) Mo-
kerc z Iga. Z vodstvom kluba, 
trenerji in nekaterimi starši 
je v Makarsko odšlo pet ekip. 
Pobrali so nekaj najvišjih lo-
vorik ter se domov vrnili polni 
optimizma in vere vase za nas-
lednje športne dosežke. 

Kombinacija športa, zabave 
in spletanja vezi 

Makarska ni znana le po 
morskem turizmu, dolgih pro-
dnatih plažah, prelepih pejsa-
žih, dišečih borovcih, temveč 
tudi po športu. Že od leta 1998 v 
prelepem delu Jadrana poteka 
mednarodni rokometni turnir. 
Kombinacija športa, zabave, 
poletnih aktivnosti, spoznava-
nja in morda spletanja bolj in-
timnih vezi od prijateljskih, vse 
to vsako leto Makarska ponudi 
mladim športnikom. Tako se 
mladi zabavajo in se s turnirja 
vrnejo zdravega duha v zdra-
vem telesu.

Letošnji turnir najštevilčnej-
ši do zdaj

Turnir se je 26. junija začel 
s svečanim odprtjem na Glav-
nem trgu Makarske. Letos je 
bilo to še posebej slovesno, saj 
so se turnirja prvič udeležili 
Francozi, Litovci in ekipa iz Taj-
vana. Skupaj je nastopilo 105 
ekip iz 12 držav, 51 ekip v moš-
ki in 54 ekip v ženski kategori-
ji. Mladi športniki in športnice 
so prišli z Norveške, Švedske, 
iz Litve, Tajvana, z Madžar-
ske, Češke, iz Francije, Avstri-
je, Srbije, s Hrvaške, iz Bosne 
in Hercegovine ter Slovenije. 
Po informacijah organizatorja 
je bil to eden najštevilčnejših 
turnirjev do zdaj. Nastopilo je 
okrog 1.500 udeležencev. Iz 
Slovenije so prišli iz klubov 
Krim Olimpija, SVIŠ- Škofljica, 

Sevnica in Mokerc. Turnirja se 
je udeležilo tudi veliko staršev, 
prijateljev in drugih navijaško 
razpoloženih privržencev ro-
kometa. Makarsko je pet dni 
poleg dopustniškega uživanja 
preplavljala tudi športna evfo-
rija. 

Naj se sliš, premagali smo 
Sviš!

Bolj ko se je turnir bližal 
svojemu koncu, bolj je posta-
jalo vroče. Ekipi kadetov RK 
Mokerc (letnik 1998/99) se je 
kljub porazu, ki so ga doživeli 
prvi dan z RK Sviš – Škofljica, 
uspelo uvrstiti v polfinale. A 
glej ga zlomka. Za nasprotnika 
za 3. mesto so ponovno dobi-
li svojega večnega tekmeca 
Sviš – Škofljico. Tekma je bila 
zelo napeta, vseskozi z rahlo 
prednostjo Sviškov, vendar se 
Mokerčani niso vdali. Z bor-
beno igro so ob koncu tekme 
dosegli neodločen rezultat. 
Sledili so 7-metrovke in trenut-
ki napetosti. Mokerčanom je za 
gol uspelo premagati Škofljico 
in tako osvojiti 3. mesto. To je 
bila zaslužena in najbolj sladka 
zmaga. Tako kot navijači si je 
tudi golman s svojimi izvrstni-
mi obrambami pošteno ogrel 
dlani. Objeti v krogu so pros-
lavljali svojo zmago in v ve-
selem rajanju je odmevalo po 
igrišču: Naj se sliš, premagali 
smo Sviš! 

Ekipa mlajših dečkov B 
osvojila najvišjo lovoriko 

Na turnirju velja posebej iz-
postaviti ekipo mlajših dečkov 

B (letnik 2004). Skozi vse tek-
me so potrjevali vlogo favori-
ta. Želeli so biti najboljši, prvi. 
Vodila sta jih volja, moč, želja, 
znanje in ekipni duh. In uspe-
lo jim je. Osvojili so 1. mesto v 
svoji kategoriji. Bili so nepre-
magljivi. Vse tekmece so ugna-
li z visoko golsko razliko. Bili 
so res prava klapa. Veselje jih 
je bilo gledati in poslušati. Ob 
vsaki obrambi so skandirali 
svojemu golmanu: Hrko! Hrko! 
Hrko! … Sestavili so celo svojo 
navijaško pesem: Gol, gol, gol! 
Mokrc je simbol! Mokrc vam 
pokaže, kako se gole maže! 

Osvojeni dve medalji in dve 
individualni nagradi

Glavni trg v Makarski je 
zadnji večer turnirja zažarel. 
Preplavila ga je množica ro-
kometnih ekip, navijačev, do-
mačinov in vseh, ki so želeli 
zaploskati najboljšim ekipam 
in posameznikom za njihove 
dosežke. V imenitnem vzdušju 
smo tudi navijači RK Mokerc 
na trgu pričakali svoje fante. Že 
od daleč smo zagledali sloven-
sko zastavo, iz množice pa se je 
razlegalo: Gol, gol, gol! Mokrc 
je simbol! Mokrc vam pokaže, 
kako se gole maže! Kaže, da bo 
to postala njihova himna. Naj-
bolj slovesen in poln čustev pa 
je bil prav gotovo trenutek za 
ekipo mlajših dečkov B, ko so 
bili poklicani na oder za osvo-
jeno 1. mesto v svoji kategori-

ji. Zlato so zablestele medalje 
okrog vratov, še bolj so bleste-
li dečki in dekle, ki jo imajo v 
svoji ekipi, blesteli smo navija-
či. Bronasto so tudi zablestele 
medalje na vratovih kadetov. 
RK Mokerc je osvojil še dve in-
dividualni nagradi. Za najbolj-
šega golmana turnirja sta bila 
v svojih kategorijah razglašena 
Jaka Glavan in Mark Ferjan. 
Za Marka kot tudi za celotno 
ekipo mlajših dečkov B je bil to 
velik dogodek. Z zlatimi meda-
ljami in z nagrado za najboljše-
ga golmana turnirja so zasluže-
no stali na zmagovalnem odru. 

Tudi ostale tri ekipe so se 
na turnirju izkazale in dosegle 
dobre rezultate. 5. mesto sta v 
svoji kategoriji osvojili ekipi 
mlajši dečki A (letnik 2002/03) 
in najmlajši dečki B (letnik 
2005). Starejši dečki A (letnik 
2000/01) so v svoji kategoriji 
dosegli 10. mesto. 

Sprejem rokometašev na Igu

Na Igu so pred občinsko 
stavbo svoje rokometne ljub-
ljence pričakali starši, prijatelji, 
babice, dedki in drugi ljubitelji 
rokometa. Igrale so harmonike, 
vihtele so zastave, vrstili so se 
objemi, čestitke in pohvale. Rk 
Mokerc je ponovno dokazal, 
da lahko z voljo, trdim delom 
in v ekipnem duhu poseže po 
najvišjih lovorikah. In ne samo 
to. Za današnjo mladino je bo-
lje, da je zasvojena s športom 

Zmagovalna ekipa mlajših dečkov

Mark Ferjan - najboljši golman
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2. mednarodni rokometni turnir 

Slovenian youth open 2015
V športni dvorani Tri li-

lije v Laškem je od 20. 
do 23. avgusta 2015 

potekal 2. mednarodni roko-
metni turnir Slovenian Youth 
open 2015. Tekmovanja na 
turnirju se je udeležila tudi 
Slovenska reprezentanca U-15. 
V ekipo reprezentance sta bila 
povabljena tudi naša igralca 
ŠD Mokerc Ig Brin Cimerman 
in Jaka Glavan, ki sta dano za-
upanje selektorja izpolnila v 

najboljši meri.
Na turnirju nastopile še eki-

pe RK Celje Pivovarna Laško, 
RK Maribor Branik, Barnbach 
Koflach, WAT Wien in Katarja, 
ki je na turnir prišla s številno 
zasedbo in nastopala v tej ka-
tegoriji z dvema ekipama.

Fantje slovenske reprezen-
tance U-15, ki jo vodi selektor 
Marjan Potokar, so brez težav 
opravili z vso konkurenco in 
osvojili na turnirju 1. mesto. 

Prvi dan so se pomerili z ekipo 
WAT Wien in jih gladko pre-
magali z rezultatom 30 : 10. Na-
slednjo tekmo tega dne so od-
igrali z drugo ekipo Katarja in 
tudi te prepričljivo premagali. 
Končni rezultat je bil 24 : 12.

Zadnji dan turnirja so igra-
li z ekipo RK Celje Pivovarna 
Laško in z rezultatom 24 : 14 
osvojili prvo mesto na turnir-
ju. Za konec te prireditve je 
slovenska reprezentanca od-

igrala še prijateljsko tekmo z 
izbranim moštvom katarske 
reprezentance. Tudi to tekmo 
je dobila naša izbrana vrsta z 
rezultatom 25 : 20.

Prvo mesto mladih repre-
zentantov dokazuje, da na njih 
lahko računamo tudi v prihod-
nje. Pomemben del na uspešni 
poti pa prispevata tudi mlada 
ižanska rokometaša.

  Igor Cimerman

Slovenska reprezentanca U-15Brin in Jaka

kot pa s čim drugim. Za to 
potrebuje zgled in podporo. 
Rokometaši RK Mokerc imajo 
podporo svojih staršev, trener-
jev in vodstva, za kar jim gre 
čestitati. Mnogo je potrebnega 
truda, prevoženih kilometrov 
na treninge in tekme, vloženih 
finančnih sredstev staršev in 

drugega vloženega dela. Želeli 
bi si več sodelovanja in podpo-
re s strani občine, saj starši in 
donatorji težko zmorejo finanč-
no breme. Ne nazadnje, s svoji-
mi nastopi igralci ne zastopajo 
samo RK Mokerc, temveč tudi 
Občino Ig v ožjem in širšem 
mednarodnem prostoru. Na 

tekmah poleg slovenske in 
klubske zastave plapola tudi 
občinska. Nekateri župani to 
že zdavnaj vedo. Ampak bo-
dimo optimistični, verujmo 
in pričakujmo spremembe na 
bolje. 

Rokometašem, trenerjem in 
vodstvu RK Mokerc še enkrat 

čestitamo za izjemen uspeh 
na mednarodnem turnirju v 
Makarski. Tudi vnaprej bomo z 
vami in navijali za vas.

 Navijači RK Mokerc 
  Darja Mlakar

Klub za ritmično gimnastiko TiM 
vabi k vpisu na vadbo na OŠ Ig: 
ritmična gimnastika z Mojco Rode −  
torek ob 7.30 (začetek 15. 9.) 
športna gimnastika z Mitjem Petkovškom − 
četrtek ob 14.20 (začetek 17. 9.) 

Več informacij in vpisnice na  
info@krgtim.si / www.krgtim.si.

Plezanje v Zapotoku
Plezalna sekcija Društva Zapotok že 5. leto organizira tečaj špor-
tnega plezanja predšolskih in osnovnošolskih otrok. Treningi na 
plezalni steni v RTC Zapotok se bodo začeli v petek, 2. oktobra 
2015, ob istih terminih kakor v zadnji sezoni. Za vse nove člane bo 
začetek ob 17.30. Vabimo tudi malo starejše rekreativne plezalce.
Več informacij o plezanju v RTC Zapotok lahko dobite na stojni-
ci Društva Zapotok na Ižanskem sejmu ali na gsm: 041/561-061. 
Vabljeni!          Vito Čehovin, Plezalna sekcija Društvo Zapotok
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Moški balinarski turnir DU Ig

V Društvu upokojencev 
Ig je ena izmed oblik 
rekreacije tudi balina-

nje. Vadi skoraj 50 balinarjev. 
Kot neke vrste nagrada ter pri-
ložnost za pregled usposoblje-
nosti je tudi udeležba ženskih 
in moških ekip na turnirjih v 
ljubljanski okolici in doma. 

Tako je bil petek, 21. av-
gusta 2015, moški balinarski 
turnir na balinišču DU Ig pri 
gasilskem domu na Igu. Ude-
ležilo se je 32 tekmovalcev. Po-
leg treh ekip našega društva je 
sodelovalo še pet ekip iz nas-
lednjih društev upokojencev: 
Polhov Gradec, Dragomer- 
Lukovica, Krim, Gradišče in 
Notranje Gorice. Vsako ekipo 
so sestavljali 3 tekmovalci in 
rezerva. 

Pred začetkom tekmovanja 
sem vse prisotne pozdravila in 
jim zaželela čim boljše rezul-
tate ter dobro počutje pri nas. 
Pozdravne besede prisotnim 
je podal tudi predsednik DU 
Ig Štefan Bunić, ki je med dru-
gim poudaril, da naša Občina 
Ig letos praznuje 20 let delo-

vanja. Sodnik na turnirju je bil 
Zlato Krnjak, ki je tekmoval-
cem pred turnirjem podrobno 
predstavil in pojasnil pravila 
celotnega tekmovanja. Prire-
ditev si je ogledal tudi župan 
Občine Ig Janez Cimperman, 
za kar se mu najlepše zahva-
ljujemo. 

Pokal za 1. in 4. mesto so 
osvojili člani balinarske sek-
cije DU Ig. Vsem balinarjem 
prvih štirih ekip smo podelil 
tudi kolajne, kjer smo obeležili 
20 let Občine Ig. Tako kot na 
vsakem takem balinarskem 
tekmovanju smo tudi pri nas 
pripravili tekmovanje balinar-
jev v bližanju. Pokal za naj bli-
žalca je prejel naš balinar Sta-
ne Kocjan, pokal za drugega 
naj bližalca pa Franci Virant, 
prav tako naš balinar. 

Po končani podelitvi poka-
lov in kolajn smo s pomočjo 
naših donatorjev in članov 
naše balinarske sekcije prip-
ravili pogostitev, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. Zelo 
hvaležni smo vodstvu DU Ig, 
ki podpira športno dejavnost 

v našem društvu. Zahvaljuje-
mo se tudi članom PGD Ig, ki 
nam omogočajo nemotene tre-
ninge na balinišču in če je pot-
rebno, odstopijo tudi prostor 
za sestanke in pogostitev tek-
movalcev in navijačev. Prav 
posebej pa se zahvaljujemo 
Občini Ig, ki je sofinancirala to 
prireditev.

Logotip - Društvo upokojencev Ig

 Ana Podržaj, 
predsednica Odbora  

za šport in rekreacijo

Balinarji vseh osmih ekip   Štefan Bunić

Atletska šola zdaj tudi na Igu

Atletska šola Rožle Pre-
zelj je bila ustanovlje-
na z namenom ponu-

diti otrokom možnost za zdrav 
in pravilen razvoj, nadarjenim 
pa omogočiti, da postanejo 
vrhunski atleti. Otroke učimo, 
da je šport zdrav način življe-
nja, hobi, ki povezuje prijatelje 
in predstavlja kakovostno pre-
življanje prostega časa. Učimo 
jih aktivnega reševanja pro-
blemov, pozitivnega odnosa 
do sebe in okolice ter sposob-
nosti prilagajanja tako okolici 
kot trenutnim situacijam. Že-
limo si zdravih, odgovornih in 
srečnih otrok.

V želji, da šport približamo 
otrokom iz vasi, smo vadbo 
preselili tudi na druge kraje na 
Gorenjskem, v letošnjem letu 
pa načrtujemo širitev naše de-
javnosti tudi na Ig, v Šenčur, 
Vodice in Poljansko dolino. V 
pretekli sezoni je v naši šoli 
vadilo okoli 200 otrok.

Znanje in izkušnje so osnova
Za vsak uspeh je potrebna 

dobra ekipa. Lahko se pohva-
limo, da imamo v svojih vrstah 
izkušene in na svojem poudro-
čju dela dobro podkovane va-
ditelje, trenerje in športne pe-
dagoge. Ker se zavedamo, da 
je za pravilno izvedbo progra-
ma potrebno širše znanje, so-
delujemo tudi s tujimi atletski-
mi strokovnjaki, z atletskima 
šolama olimpijskih medalistov 
Brigite Bukovec in Primoža 
Kozmusa pa tudi zdravniki, 
fizioterapevti in sociologi. 
Otroci od 9. leta starosti dalje 
imajo tako vsako leto možnost 
brezplačno opraviti orientacij-
ski mišično-skeletni pregled 
in pregled srca. Za starše pa je 
organizirana delavnica s fizio-
terapevtko in sociologinjo. 

Skupaj z otroki pa raste-
mo tudi mi. V zasledovanju 
razvoja se povezujemo tudi s 
tujimi atletskimi klubi, vrtci in 

šolami ter drugimi športnimi 
panogami, kot so nogomet in 
košarka. Kot je rekel Seneka: 
»Spodbude prihajajo od zu-
naj, spoznanja od znotraj, a le 
ko oboje sovpade, dobimo ra-
zvoj.«

Atletika na Igu
V dogovoru z OŠ Ig bo je-

seni z novim šolskim letom 
naša atletska šola vadbo zače-
la izvajati tudi na Igu. Vadba 
bo namenjena šoloobveznim 
otrokom prve triade. Otroci se 
bodo učili osnov atletike: meta, 
skoka in teka. Poudarek bo na 
razvoju koordinacije, motori-
ke ter agilnosti. Večina vad-
be bo temeljila na igri, saj se 
zavedamo, da so sproščeni in 
zadovoljni otroci bolj dovzetni 
za nove izzive in informacije. V 
igri otroci spontano racionali-
zirajo gibe, ki so tudi pravilnej-
ši in prinašajo boljše rezultate 
na športnih igriščih, hkrati pa 

manj nevarni za poškodbe.
Po zaslugi šole so termini 

vadbe že znani. Ob ponedelj-
kih bo vadba potekala od 14. 
do 15. ure, ob četrtkih pa neko-
liko pozneje, od 16.30 do 17.30. 
Vadba bo poteklala od oktobra 
do konca maja. Sledilo bo še 14 
dni brezplačne vadbe in ura-
dni zaključek. V času šolskih 
počitnic vadbe atletike ne bo.

Predhodne prijave in in-
formacije bodo mogoče 
po telefonu ali elektronski 
pošti, vpisni listi pa bodo 
razdeljeni na prvi vadbi.
Kontaktne informacije: 
asrozleprezelj@gmail.com 
041/342-664 (Nika)

 Atletska šola  
Rožle Prezelj
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Dirka za državno prvenstvo 2015 na Vranskem

V nedeljo, 5. julija 2015, je 
na Centru varne vožnje 
AMZS na Vranskem 

potekala druga dirka za držav-
no prvenstvo 2015 v kartingu, 

ki je štela tudi za Sportstil Cup 
2015.

Vreme je tudi tokrat 
postreglo z visoko vročino. Z 
obiskom nas je prijetno pre-

senetil župan občine Ig, Janez 
Cimperman s svojo soprogo. 
Ogledala sta si celotno dir-
ko od treninga, kvalifikacij, 
predfinalne vožnje do finalne 
vožnje. Dirke so bile v vseh 
kategorijah napete in res vred-
ne ogleda. Nadvse zanimiva 
pa je bila dirka skupine R3 
Rotax Max Junior, v kateri je 
nastopal tudi Mark Škulj. V 
kvalifikacijah je Mark odvo-
zil 5. najboljši čas tako, da je 
v predfinalni vožnji startal s 
petega mesta ter osvojil naj-
boljši čas te dirke in 1. mesto. 
Finalno dirko je tako startal s 
prve pozicije, žal pa se je že na 
prvem ovinku zavrtel ob stiku 
z drugim gokartom. Z zadnje-

ga mesta se mu je po res izre-
dni vožnji uspelo prebiti na 3. 
mesto v Državnem prvenstvu, 
v Sportstil Cupu pa je osvojil 
končno 4. mesto. Moramo pa 
zapisati, da so razlike v časih 
v tej kategoriji res majhne 
(govorimo o stotinkah!), zato 
vsaka napaka šteje izgubo ka-
kšnega mesta. Trenutno pa 
Mark vodi v skupnem seštev-
ku za Državno prvenstvo sku-
pine Rotax Max Junior.

Vabljeni še na ogled pre-
ostalih dirk za državno prven-
stvo Slovenije, ki bodo 13. 
septembra na Ptuju ter 27. sep-
tembra na Vranskem.

 AMD HajdinaMark Škulj na dirkališču

Ritmična gimnastika tudi letos v telovadnicah OŠ Ig

Športno društvo Špička 
poučuje ritmično gimna-
stiko na OŠ Ig že 13. leto 

zapored. Z lanskim šolskim le-
tom smo ponovno začeli vad-
bo tudi na podružničnih šolah, 
program pa nadaljujemo tudi 
v letošnjem šolskem letu. Rit-
mičarke lahko postanete vsa 
dekleta od 1. do 9. razreda ne 
glede na vaše predznanje.

Ritmična gimnastika je  zelo 
lep šport, kjer je vse podrejeno 
pojmu lepega. Na kratko jo 
lahko  opredelimo kot elegan-
co gibanja, ki združuje prvine 
baleta, akrobatike, plesa in ro-
kovanja z rekviziti. Vsekakor je 
ta mlad ženski šport povezan 
tudi z umetnostjo, saj gre za 
graciozno izražanje prek glas-
be in gibanja. Gibanje deklet, 
tekmovalni dresi, paleta barv, 
izbrana glasba – vse se združi 
v celoto, ki v človeku vzbuja 
estetski čut. Vemo, da se otroci 
razlikujejo po gibalnih sposob-
nostih, zato želimo z ritmično 
gimnastiko celostno vplivati 
na razvoj deklice. Otrok skozi 
leta vadbe pridobi vztrajnost, 
saj se nauči postavljati cilje, 
ki jih želi doseči. Timsko delo, 
ki pri rekreativni ritmični gi-
mnastiki prav tako izstopa, 
pomaga pri vzpostavljanju so-
cialnega stika, spodbujanja k 
medsebojnemu sodelovanju, 

sprejemanju odgovornosti in 
h grajenju neprecenljivih pri-
jateljskih vezi. 

ŠD Špička se ukvarja z re-
kreativnim programom rit-
mične gimnastike. Glavni na-
men je razviti rekreacijski duh 
med dekleti, veselje do vadbe 
in šport pa povezati z druže-
njem. Program je prilagojen 
starosti deklet. Društvo deluje 
na številnih osnovnih šolah v 
Ljubljani, njeni okolici in na 
Dolenjskem. Po koncu vadbe 
se lahko naša dekleta odločijo 
za vlogo pomočnice vaditelji-
ce, z dopolnjenimi 18 letom, pa 
lahko samostojno vodijo svojo 
skupino.

Dekleta so razdeljena v  štiri 
skupine glede na njihovo sta-
rost in predznanje. Začetnice 
(1., 2.razred) vadijo le eno uro 
na teden, spoznavajo osnov-
na rokovanja z rekviziti in se 
skozi igro učijo osnovnih rit-
mičnih elementov. Nadaljeval-
ke (3., 4.razred) vadijo enkrat 
tedensko po uro in pol, svoje 
znanje nadgrajujejo z učenjem 
zahtevnejših težin, začnejo se 
priprave na tekmovanje. Tek-
movalke (5.–9.razred) vadijo 
dvakrat tedensko po uro in 
pol, to so tekmovalke, ki vadi-
jo ritmiko že vsaj četrto leto. 
Dekleta pripravijo največ vaj, 
te so bogate z različnimi gi-

banji, zanimivimi elementi in 
sinhronim gibanjem. Tekmo-
valke so v lanskem letu tekmo-
vale v kategoriji ritmične in 
estetske gimnastike. Na tek-
movanju državnega pokala v 
ritmični in estetski gimnastiki 
so zasedle 3. mesto. 

Spoznajte vodilo našega 
društva v katerem vzgajamo 
tudi naše ritmičarke:

V ritmu gibanja iščemo lepoto,
sanje in veselje.
Postavljamo si cilje,
zato vemo po kateri poti hodi-
mo.
Vedno več nas je,
tkemo prijateljstva
in vadimo za življenje.

Lepo vabimo vsa dekle-
ta, željna novega znanja in 
športnega druženja, da se 
nam pridružijo septembra, ko 
bomo začeli vadbo. Natančni 
urniki bodo znani dodatno 
in bodo obešeni na oglasnih 
deskah šol ter na naši spletni 
strani. Več informacij lahko 
najdete tudi na www.spicka.
si. ali na telefonski številki 
040/66-77-03.

  Vaditeljice  
ŠD Špička

Najstarejša skupina rimičark na Igu
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ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• zdravljenje parodontalne bolezni

MALI OGLASI
Iščem knjigo Ferda Gestrina Svet pod Krimom. Plačam dobro! 
Ponudbe na: ciril@gmx.de

Prodam rezana bukova drva z dostavo po 50 €/m3. Tel: 041/644-054.

Vpis v glasbeno šolo diatonične harmonike 
Mihe Debevca za leto 2015/2016
Vse, ki vas zanima igranje na diatonično harmoniko, vabimo, 
da se vpišete v glasbeno šolo Mihe Debevca, dvakratnega ab-
solutnega zmagovalca najprestižnejšega tekmovanja na sve-
tu v igranju na to glasbilo. Glavni poudarki omenjene glas-
bene šole po imenu Diatonična harmonija so v kakovostnem 
in inovativnem pristopu ter individualnem poučevanju. Vpis 
je primeren tako za začetnike kot tudi za tiste s predznanjem 
na tem inštrumentu. 
Za prijave in podrobnejše informacije vas naprošamo, da 
najpozneje do 15. septembra pokličete na telefonsko številko 
041/806-414, pošljete mail na e-pošto: miha.debevec@siol.
net ali se obrnete na spletno stran www.mihadebevec.com

Vljudno vabljeni!
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september-december 2013 | št. 9, leto 3 | cena: 2,99 €

Izdajatelj: SALOMON d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ, Tehnični urednik: UROŠ PIRC 

Oglasno trženje: 01/5880-079Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855; Naročniška služba: 01/5880-040

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o.; Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 21.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

Revija sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9.5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Križanke in ugankeza jesenske dni

Jesen

www.salomonov-ugankar.si

1.700€ 
nagrad!

V tej številki za več kot

PISU_9_-_001_100.indd   1
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Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JOŽE BERDON 
Tehnični urednik: UROŠ PIRCNaslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855
Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.
Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 6.500 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja trimesečno • september - november 2013 • št. 241, leto 21 • cena 2,39 € •

Izziv_241_-_1_52.indd   3

16.9.2013   11:25:00

Skandinavke l Osmerosmerke l Veriga l Govoreči liki l Horoskop l Kviz l Slikovne uganke

RADIJSKA NAGRADNA UGANKA

SUDOKU IN GOBELINI

 SMS NAGRADNA IGRA
Nagradni sklad v vrednosti več kot

 4.000 €

ANDRONIK - rimski pesnik, ki je v latinščino prevedel Odisejo, osvobojeni grški vojni ujetnik, UMIAK - kajaku podoben večji 

eskimski čoln z ogrodjem, pokritim s kožami

Pred kosilom

Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik:  MARKO BERTONCELJ

Tehnični urednik:  JURE LEŠNIK 

Naslov uredništva:  SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

 Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-366

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava:  SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 18.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Številka

541
7.  3. 2014

Cena

Izhaja vsak
prvi petek 
v mesecu

2,29€

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za leto 

2012

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!
Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!
Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

01_MAREC.indd   2-3

28.2.2014   12:54:27

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: MARKO BOKALIČ 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-366

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 15.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.
• Izhaja vsak drugi torek • 31. 12. 2013 • št. 442, leto 17 • 1,69 € •

Samo še prispevamo

Se še spomnite, kako je pel Tomaž 

Domicelj, da po novem letu boljše 

bo, ko so bili še bolj optimistični časi? 

Med drugim je dejal, da je važno, da 

lačni nismo več, da zrak je čist, da se 

gradi in da vsi prispevamo. No, zdaj 

nam je ostalo le še slednje … Naj vsaj 

še 'brizgalna' _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _.

Kdo je MRŠAV

in NAJDLJE teče?
anagrami (str. 33)
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V primeru 
sne`nih zametov

Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.si

1022
23. oktober 2013

cena 2,09 EUR

JESEN november 2013

in zanimivo branje

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

P O S E B N A  I Z D A J A

za 2.200
in 800 EVROV

NAGRAD!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

za 2.200

P O S E B N A  I Z D A J A

CENA 3,09 EUR

NI ŠE

PREPOZNO!

IZHAJA VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU

3. OKTOBER 2013, CENA 1,50 EUR

Shia LaBeouf Od

str. 18-20

Skandinavke l Osmerosmerke l Veriga l Govoreči liki l Horoskop l Kviz l Slikovne uganke

RADIJSKA NAGRADNA UGANKA

SUDOKU IN GOBELINI

 SMS NAGRADNA IGRA

Nagradni sklad v vrednosti več kot

 4.000 €Slovo od oktobra

Številka

536Cena

Izhaja vsak
prvi petek 
v mesecu

2,29€

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012. Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!
Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

 

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JANEZ PRESEČNIK 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 15.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom. • Izhaja vsak drugi torek • 22. 10. 2013 • št. 437, leto 17 • 1,69 € •

Bohinj Park EKO Hotel in 

Vodni park Bohinj

Triglavska cesta 17, 

Bohinjska Bistrica

T 08 200 40 80

W www.vodni-park-bohinj.si

E info@vodni-park-bohinj.si

Njegova nova je ... !

Nova punca Georgea Clooneyja 

je _ _ _ _ _ _ _ _, manekenka Monika 

Jakišić, s katero se sicer poznata že vrsto 

let, 'iskrica' pa je preskočila šele pred 

dobrim mesecem, ko sta skupaj preživela 

noč. Med njima naj bi bila 

'izjemna kemija' ...

HOROSKOP 
ZVESTOBE 

(str. 34-35)

Harvardski Ig 

"nobelovci" stran
14-15

Cvek_437_-_01_44.indd   3

16.10.2013   12:02:11

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

GESLO

NOVEMBER - JANUAR 2014

Leto XIV | Cena: 2,19 EUR

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-040

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 6.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9,5% davek na 

dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana

Direktor: GREGOR REPIČ

Glavni in odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ

Tehnični urednik: JURE LEŠNIK

Naslov uredništva: SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Št. 153

Genialec-153-Naslovnica CS5.indd   1

22.10.2013   14:44:41

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JOŽE BERDON 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 6.500 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja trimesečno • september - november 2013 • št. 241, leto 21 • cena 2,39 € •

Izziv_241_-_1_52.indd   3

16.9.2013   11:25:00
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Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.si
Ni~ ve~ nas ne more presenetiti 

razen dobre kri`anke!

Politiki obljubljajo 

vro~o jesen

SANJSKE DESTINACIJE
• September - Oktober 2013 • Št. 101 • Leto 17 • Cena 2,59 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!
ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

NAGRADNA KRIŽANKA

september-december 2013 | št. 9, leto 3 | cena: 2,99 €

Križanke in uganke

za jesenske dni

Jesen

www.salomonov-ugankar.si

1.700
€ 

nagrad!

V tej številki za več kot

Kraj[ajte si ~as s kakovostnimi 

kri`ankami in ugankami

SO-UgankarskeRevije-Zima-152x154.indd   1

24.10.2013   8:39:41

GESLO

FEBRUAR - APRIL 2014

Leto XV | Cena: 2,19 EUR

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-366

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 6.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9,5% davek na 

dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.

Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana

Direktor: GREGOR REPIČ

Glavni in odgovorni urednik: GREGA RIHTAR

Tehnični urednik: JURE LEŠNIK

Naslov uredništva: SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Št. 154

Genialec-154-Naslovnica CS5.indd   1

20.1.2014   13:16:02
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V primeru 

sne`nih zametov

Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.si

1022
23. oktober 2013

cena 2,09 EUR

JESEN november 2013

in zanimivo branje

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

P O S E B N A  I Z D A J A

za 2.200
in 800 EVROV

NAGRAD!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

za 2.200

P O S E B N A  I Z D A J A

CENA 3,09 EUR

NI ŠE

PREPOZNO!

IZHAJA VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU

3. OKTOBER 2013, CENA 1,50 EUR

Shia LaBeouf Od

str. 18-20

Skandinavke l Osmerosmerke l Veriga l Govoreči liki l Horoskop l Kviz l Slikovne uganke

RADIJSKA NAGRADNA UGANKA

SUDOKU IN GOBELINI
 SMS NAGRADNA IGRA

Nagradni sklad v vrednosti več kot

 4.000 €
Slovo od oktobra

Številka

536
Cena

Izhaja vsak

prvi petek 

v mesecu

2,29€

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.

Po Nacionalni raziskavi 

branosti za obdobje 

4. 7. 2011 - 1. 7. 2012.Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

Najbolj bran 

mesečnik v 

Sloveniji!

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

 

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JANEZ PRESEČNIK 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 15.000 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom. • Izhaja vsak drugi torek • 22. 10. 2013 • št. 437, leto 17 • 1,69 € •

Bohinj Park EKO Hotel in 

Vodni park Bohinj

Triglavska cesta 17, 

Bohinjska Bistrica

T 08 200 40 80

W www.vodni-park-bohinj.si

E info@vodni-park-bohinj.si

Njegova nova je ... !

Nova punca Georgea Clooneyja 

je _ _ _ _ _ _ _ _, manekenka Monika 

Jakišić, s katero se sicer poznata že vrsto 

let, 'iskrica' pa je preskočila šele pred 

dobrim mesecem, ko sta skupaj preživela 

noč. Med njima naj bi bila 

'izjemna kemija' ...

HOROSKOP 

ZVESTOBE 
(str. 34-35)

Harvardski Ig 

"nobelovci"stran
14-15

Cvek_437_-_01_44.indd   3

16.10.2013   12:02:11

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJEPRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

PRAVA REVIJA ZA PRAVE UGANKARJE

GESLO

NOVEMBER - JANUAR 2014

Leto XIV | Cena: 2,19 EUR

Telefon uredništva:  01/5880-079, faks: 01/5858-855

Naročniška služba:  01/5880-040

Marketing - oglaševanje:  01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON d.o.o., Ljubljana 

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Naklada: 6.000. Datum natisa: dva dneva pred izidom

Časopis sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje 9,5% davek na 

dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo.Izdajatelj: SALOMON d.o.o., Ljubljana

Direktor: GREGOR REPIČ

Glavni in odgovorni urednik: DUŠAN KOVAČIČ

Tehnični urednik: JURE LEŠNIK

Naslov uredništva: SALOMON d.o.o., Ljubljana, 

Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje

Št. 153

Genialec-153-Naslovnica CS5.indd   1

22.10.2013   14:44:41

Izdajatelj: SALOMON, d.o.o. Ljubljana, direktor: GREGOR REPIČ

Odgovorni urednik: JOŽE BERDON 

Tehnični urednik: UROŠ PIRC

Naslov uredništva: Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje

Tel.: 01/5880-079; Faks: 01/5858-855

Naročniški oddelek in izdaja nagrad: 01/5880-040

Oglasno trženje: 01/5880-079

Računalniška obdelava: SALOMON, d.o.o.

Tisk: SET d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana - Polje

Čvek v križankah sodi med blago informativnega značaja, za katerega se plačuje

9,5% davek na dodano vrednost. Rokopisov ne vračamo. 

Naklada: 6.500 izvodov. Datum natisa: dva dneva pred izidom.

• Izhaja trimesečno • september - november 2013 • št. 241, leto 21 • cena 2,39 € •

Izziv_241_-_1_52.indd   3

16.9.2013   11:25:00
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Naročila: 01/5880 040 | www.salomonov-ugankar.si | www.podari-revijo.siNi~ ve~ nas ne more presenetiti 

razen dobre kri`anke!

Politiki obljubljajo 

vro~o jesen

SANJSKE DESTINACIJE

• September - Oktober 2013 • Št. 101 • Leto 17 • Cena 2,59 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

NAGRADNA KRIŽANKA

september-december 2013 | št. 9, leto 3 | cena: 2,99 €

Križanke in uganke

za jesenske dni

Jesen

www.salomonov-ugankar.si

1.700
€ 

nagrad!

V tej številki za več kot

Kraj[ajte si ~as s kakovostnimi 

kri`ankami in ugankami

SO-UgankarskeRevije-Zima-152x154.indd   1

24.10.2013   8:39:41

NARAVNA ^UDESA SVETA

• November - December 2013 • Št. 102 • Leto 17 • Cena 2,59 € •

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

ZA VEČ KOT 3000 € NAGRAD!

SK_102_-_001_100.indd   3

25.10.2013   12:07:49

www.salomonov-ugankar.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

Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.
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- naročila na domu
- prevozi
- prevozi iz tujine v tujino
- prevozi z upepelitev
- postavitev mrliškega odra
- pogrebna oprema
- urejanje umrlih

- izkop jam
- pevci, glasba
- venci, žalno cvetje, sveče
- urejanje grobov
- urejanje dokumentacije
- prevozi v pogrebnem 

spremstvu

POGREBNE STORITVE VRHOVEC
Suzana Vrhovec s. p.

 01 75 51 437
 041 637 617, 031 637 617

suzana.vrhovec@gmail.com

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

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  

Radi te imamo. Pogrešali te bomo.
Hvala za ljubezen, ki si jo delila.
Hvala za življenji, ki si ju podarila.
Hvala za radost, ki si jo razdajala.
Hvala za vso skrb.
V naših tihih mislih in naših srcih boš vedno.
Mož in sinova z družinama

Z A H V A L A
Zaradi krute bolezni je od nas morala oditi

ANGELA GAČNIK
(1941−2015)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nas razumeli 
in pomagali v težkih trenutkih izgube Jelke, naše drage žene, mami in 
mame, ter se od nje poslovili. Hvala za vsa izražena sožalja, tolažbo, 
cvetje, sveče, darove in svete maše.
Prisrčna hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali ter jo v dneh 
bolezni opogumljali in ji pomagali. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim 
in vsem, ki so kakorkoli pomagali na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Kdor živi v spominu drugih, ni mrtev,
je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

Z A H V A L A

FRANC INTIHAR
(1926−2015)

Ob izgubi našega ljubega moža, očeta, tasta, dedka, pradedka se 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena 
sožalja, za darovano cvetje in sveče ter za nesebično pomoč in oporo, ki 
so nam jo ponudili v teh težkih trenutkih. Zahvala gre tudi dr. Mariji 
Štefančič Gašperšič in patronažni sestri Mateji Berčan.
Iskrena hvala g. Buniću, g. Kobalu in g. Žagarju za lepe in ganljive 
poslovilne besede. Iskrena hvala tudi gasilcem PGD Iška vas in vsem 
praporščakom Zveze borcev NOB, ki so ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala ge. Dolinšek za pripravo vežice ter pevskemu zboru in 
pogrebnemu zavodu Vrhovec.

Vsi njegovi

Z A H V A L A

RADO MODIC 
iz Bresta

1926–2015

Zahvaljujemo se sorodnikom, znancem in vaščanom, posebno članom 
gasilskega društva Brest za govor, cvetje, sveče, maše in izrečena sožalja 
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Spremljajte občinske novice in koledar dogodkov tudi na
www.obcina-ig.si

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 kate-
rega lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:  
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
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SEPTEMBER

ponedeljek, 14. september, 
ob 19. uri, Knjižnica Ig

62. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 19. september, od 
10. do 17. ure, središče Iga

Ižanski sejem
Občina Ig

ponedeljek, 21. september, 
ob 18. uri,  
RTC Zapotok

Prireditev ob mednarodnem 
dnevu miru
Društvo Zapotok

petek, 25. september,  
ob 19. uri,  
Dom krajanov Iška vas

Razstava buč, kmetijskih 
pridelkov in kmečkega orodja
Društvo TKŠ Iška vas

sobota, 26. september,  
ob 8. uri,  
Hipodrom Vrbljene

Vrbica 2015 - Pohod in 
srečanje na stičišču štirih 
občin 
Občina Ig

sobota, 26. september,  
ob 19. uri,  
Dom krajanov Iška vas

Predavanje o zdravilnih 
zeliščih
Društvo TKŠ Iška vas

OKTOBER

petek, 2. oktober, ob 18. uri, 
pred Domom krajanov Iška 
vas

Kmečka delavnica za otroke
Društvo TKŠ Iška vas

sobota, 3. oktober,  
ob 8. uri, RTC Zapotok 

Pohod V objemu Kureščka
TD Kurešček

sobota, 3. oktober,  
ob 9.30,  
Mladinski dom Ig

Strokovno vodenje 140 let od 
odkritja Dežmanovih kolišč
Prijave sprejemamo na  
info@ljubljanskobarje.si,  
do najkasneje 2. 10. 2015 oz. 
zapolnitve mest.  
Izlet je brezplačen.
Krajinski park Ljubljansko 
barje

sobota, 3. in nedelja, 4. 
oktober, od 9. do 19. ure,  
GC Golo

Razstava gob
Gobarsko mikološko društvo  
Ig

sreda, 7. oktober, ob 17. uri, 
Knjižnica Ig

Ura pravljic
MKL - Knjižnica Ig

sreda, 7. oktober, ob 18. uri, 
Knjižnica Ig

English Mind Lab
MKL - Knjižnica Ig

sobota, 10. oktober, ob 19. 
uri, Kulturna dvorana Golo

Orient Express
TD Kurešček

ponedeljek, 12. oktober,  
ob 19. uri, Knjižnica Ig

63. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

torek, 13. oktober,  
ob 18.uri, Mladinski dom Ig

Mavrica abecede
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 17. oktober,  
RTC Zapotok

Pozdrav jesenskim kmečkim 
opravilom
Društvo Zapotok

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

Vabimo vas na 
prireditev ob počastitvi 
MEDNARODNEGA  
DNEVA  MIRU
v ponedeljek, 21. septembra 2015, 
ob 18.00, RTC Zapotok.

V kulturnem programu bodo sodelovali:
· Otroški pevski zborček vrtca enote Hribček 
· Otroci in mladinci iz Zapotoka 
· Taborniki rodu Podkovani krap
· Bobnarka ob tabornem ognju
·  Slavnostna govornica na prireditvi:  

Nataša Posel, direktorica Amnesty 
International Slovenija

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

Vljudno vabljeni!

VRBICA 2015 

POHOD IN SREČANJE NA 
STIČIŠČU ŠTIRIH OBČIN 

sobota, 26. september 2015 
Za pohodnike iz Občine Ig: 
 8.00  odhod avtobusa s hipodroma Vrbljene  

v Krvavo Peč 
 10.00  srečanje pohodnikov iz vseh 4 občin 

(Brezovica, Cerknica, Velike Lašče, Ig) 
v Vrbici ob sotočju Iške in Zale, skupen 
odhod do Iškega vintgarja 

 12.30  zaključek in družabno srečanje ob kratkem 
kulturnem programu in pogostitvi 

V primeru slabega vremena letošnji pohod odpade. 
Vabljeni. 




