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Dragi bralci in bralke Mostiščarja!

O

bseg majske številke
je malo večji, kot ste
vajeni, boste pa v njem
prav zato v rubriki Novice iz
občinske hiše izvedeli, kaj se
dogaja z največjimi občinskimi
projekti: o širitvi osnovne šole
na Igu, gradnji protipoplavnih
zaščit, kako napreduje gradnja
večnamenske dvorane na Igu,
kako se bo širil in bo po novem
videti ženski zapor na Pungartu in kaj bo v zameno dobila
občina ter o stanju projekta, ki
vključuje gradnjo koliščarskega naselja v naravni velikosti.
O vsem tem in še čem pišejo
župan in občinska uprava.
Društva poročajo o svojih izpeljanih in načrtovanih
dejavnostih – v središču po-

zornosti bosta maja čebela in
čebelarstvo – zakaj, izveste
v članku, ki ga je pripravilo
Čebelarsko društvo Ig. Svoje
tradicionalne dogodke napoveduje tudi TD Kurešček, ki
bo maja predstavilo novo publikacijo v počastitev 20-letnice delovanja društva.
V rubriki Kultura pišemo
o občinski reviji pevskih zborov, ki je bila aprila, na njej se
je predstavilo kar 12 zborov, ki
delujejo v naši občini. Govekarjev večer je doživel svojo
90. izdajo, ob tej priložnosti so
gostili pesnico Metko Osojnik
ter odprli slikarsko razstavo
Ivanke Demšar. Pišemo tudi o
novi gledališki premieri.
Osnovnošolci z Iga poroča-

Rok za oddajo prispevkov v prihodnji številki Mostiščarja
je četrtek, 31. maj. Junija bo Mostiščar predvidoma izšel
15. v mesecu.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne
moremo zagotoviti objave.
Organizatorje prireditev opominjamo,
da bo to zadnja številka, v kateri lahko
najavijo svoje poletne prireditve, saj
julija in avgusta Mostiščar ne izide.

Občina Ig
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Igu je po drugi svetovni vojni
delovala žaga ter kako je bilo
videti območje, kjer danes stoji kompleks Osnovne šole Ig.
Planinci nadaljujejo z etapnim pohodom po evropski
poti E7, karateisti pa so obeležili uspešnih 10 let delovanja.
O njihovih novih uspehih pišejo še rokometaši in šahisti.
Na koncu najdete aktualni
koledar prireditev v naši občini ter nekaj vabil. Junija se začenja sezona priljubljenih gasilskih veselic – prva bo letos
v Mateni, kjer gasilsko društvo
praznuje 110 let delovanja.
Prijetno branje vam želi
uredništvo Mostiščarja

SLIKOVNO GRADIVO –

Obvestilo

Mostiščar je uradno
glasilo Občine Ig.

jo o dejavnostih na odprtem
dnevu šole, mdr. jih je obiskal
tudi pisatelj Andrej Rozman Roza, organizirali so plesni festival in še marsikaj. Vrtičkarji
pa so se mudili na mini počitnicah v Gozdu Martuljku.
V rubriko Svet okoli nas
smo uvrstili prispevek o junijski kolesarski prireditvi
Barjanka, ki bo potekala tudi
po naši občini; v Nemčijo so
se odpravili naši upokojenci
pa tudi učitelji Svobodne šole
Kurešček – kje so bili in kaj so
tam počeli, izveste v njihovih
prispevkih.
Zgodovina naših krajev se
je tokrat ustavila v 20. stoletju
– spoznali boste prvi avtobus,
ki je vozil do Iške vasi, kje na

navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

1.
2.
3.

	Fotografij ne vstavljajte med besedilo, ampak jih pošljite vsako posebej v obliki, kot ste jih prenesli
s fotoaparata. Primerni so npr. formati jpg, tif.
	Za objavo so primerne fotografije velikosti najmanj
500 KB. Manjše fotografije niso uporabne!

	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.
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Drage občanke, spoštovani občani!

N

esramnost in poštenost sta si že od nekdaj
v velikem razkoraku.
Kako skrbeti za svojo promocijo, je dokaz članek gospe Jeraj
v decembrskem Mostiščarju,
v katerem se trudi popljuvati
delo župana, občinske uprave
in večine svetnic in svetnikov
z neresnicami in podtikanji
o zgrešenih projektih. Mene
pa še dodatno obtožiti, da se
je z mano težko pogovarjati,
ker nisem dojemljiv za noben
predlog (za neumnosti res nisem dojemljiv). S tako kvalifikacijo se ne morem strinjati,
kajti gospa Jeraj a prióri zavrača vse projekte, odkar sem
izstopil iz SDS, in po vseh teh
očitkih sem ugotovil, da je ne

zanima razvoj občine, ampak
samo njen položaj v družbi.
Promovirati se na tak način je
kratko malo absurd.
Zapuščina, ki sem jo prejel
ob izvolitvi v prvem mandatu, ni bila ravno bleščeča, in
nekaj je bilo treba storiti, da
se prostor začne razvijati. Tekoča proračunska sredstva so
komaj zadostovala za financiranje z zakonom določenih
področij (šolstvo, otroško
varstvo, sociala, vzdrževanje
javne infrastrukture itd.), za
večje investicije pa denarja ni
bilo. Ena od možnosti je bila
prodaja deleža v ljubljanskem
holdingu, ki je bil po izračunu
5,5 milijona evrov. Vsekakor je
bila to pametna odločitev, kajti
samo na tako smo lahko zgradili Center Ig, prizidek podružnični šoli Golo, začeli graditi
kanalizacijo, odkupili parcele
za sanacijo ceste od Centra

Rešitev ožine pri Gerbcu

Parcela pod gradom

Center Ig

Ig do Centra za zaščito in reševanje ter sofinancirali njeno
gradnjo itd. Očitki gospe Jerajeve so povsem neutemeljeni
in zavajajoči. Očita mi, da bi
bila voda lahko cenejša, če ne
bi prišlo do prodaje Holdinga. Ja, se strinjam! Vprašanje
pa je, do kdaj! Prepričan sem,
da bo cena vode po lokalnih
volitvah, ki bodo novembra,
poskočila v vseh tistih občinah, ki tega koraka še niso
naredile, vključno z Mestno
občino Ljubljana.
Če ne bi prodali deleža v
Holdingu Ljubljana, še danes
ne bi imeli dveh ambulant,
dveh zobozdravstvenih ambulant, ne bi imeli lekarne,
banke, nove knjižnice, medgeneracijskega centra, saniranih
podružničnih šol, odkupljenih
zemljišč za razvoj družbenih
dejavnosti, in še bi lahko našteval. Po vsej verjetnosti bi

gasilci prihajali na požare s
kolesi in gasili s plastičnimi
kantami, če sem malo piker.
Društvo Fran Govekar, ki je v
službi samo ene politike in ga
vodi gospa Jeraj, je v obdobju
mojega županovanja prejelo iz
proračuna občine 225.555,86
evra, v obratnem primeru bi
bilo sredstev bistveno manj.
Tudi vsa druga društva bi prejela manj denarja za svoje delovanje.
Če pa deleža v Holdingu
Ljubljana ne bi prodali, bi mi
danes gospa Jeraj po vsej verjetnosti očitala, da ga namerno
nisem prodal, in s tem omogočil županu Jankoviču, da obrača naš denar, mi pa smo podhranjeni na vseh področjih, in
mi za zgled obešala za vrat občini Vodice in Velike Lašče, ki
sta tudi prodali svoj delež (župana sta člana stranke SDS),
kako pametno in gospodarno

Vrtec Ig

POŠ Golo s prizidkom
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 ŽUPANOV KOTIČEK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
sta ravnali s prodajo deleža v
Holdingu.
V decembrskem Mostiščarju mi gospa Jeraj očita tudi
prodajo poslovne cone. Občina Ig je bila lastnica samo 1/3
površine, in ne v celoti. Dogovor o prodaji je potekal med
vsemi lastniki in bil tudi sprejet, kar gospa dobro ve.
Vsi očitki, ki jih gospa Jeraj navaja v svojem članku, so
brez vsake podlage. Eden izmed njih je, da Vrtec Ig nima
možnosti širitve, kar ni res!
Širitev je zagotovljena v prostorskih aktih. Govori in obtožuje na pamet, da bi bilo čim
bolj zavajajoče. Vsi projekti,
ki smo jih realizirali do danes,
vključno z odkupi in prodajami nepremičnin, so bili na občinskem svetu z veliko večino
potrjeni, žal pa svetnica in svetnika SDS vsemu, kar pride na
mizo, nasprotujejo.

Zadnji tak primer je širitev
zaporov, okoli katere se zganja
cel cirkus in poskuša linčati
vse tiste, ki razmišljamo drugače, v dobro razvoja občine.
Zapori v ižanskem gradu domujejo že 70 let in bodo tu še
nadaljnjih 70 let, vprašanje
pa je, ali smo sposobni nekaj
iztržiti iz te širitve. Na prvem
sestanku z ministrstvom za
pravosodje nam je bilo jasno
povedano, da ženski zapori na
ižanskem gradu ostajajo. Da je
tudi želja, da se zapori povečajo oziroma zgradi še dodatni
objekt v neposredni bližini
gradu, kar bi omogočalo povečanje števila zaprtih oseb z
današnjih 100 na 140. Pogoj pa
je, da se spremeni odlok o prostorskem redu. Glede na podano razlago in zahtevo ministra
za pravosodje Klemenčiča je
bila naša zahteva, da v kolikor
želijo spremembo tega odlo-

ka, Občina Ig zahteva, da se
s pripravo spremembe odloka vzporedno začne postopek
prenosa zemljišč na Občino Ig,
ki so v lasti države in v prostorskem redu občine opredeljene
kot zemljišče za gradnjo doma
starejših občanov. Minister
Klemenčič je na to našo zahtevo pristal, postopki za prenos
zemljišč v izmeri 22.000 m2
že potekajo. Lokacija zemljišča je med vasjo Staje in spodnjimi zapori. Spodnji zapori,
pa bodo po izgradnji moških
zaporov v Ljubljani prodani
za poslovno dejavnost, kar
prinaša nova delovna mesta v
občini. Poleg pridobitve zemljišča za gradnjo doma starejših občanov in omenjene površine za poslovno dejavnost,
pa bo povsem obnovljeno tudi
srednje napetostno električno omrežje v občini (ki je na
robu zmogljivosti), vključno z

novim podzemnim vodom od
Škofljice do Iga. Lepo bi bilo
imeti grad, ki bi služil kakšnim
drugim vsebinam. Žal pa so
gradovi po Sloveniji z redkimi
izjemami vreča brez dna. Za
vzdrževanje takega objekta bi
občina potrebovala velike vsote denarja.
Na občini delamo tudi napake, a ne tako velike, da bi
škodovali razvoju občine. Očitane prodaje so omogočile, da
ima danes Občina Ig vse tisto,
kar občani potrebujejo. Tudi
prizidek šole z osmimi učilnicami, ki se začne graditi v
letošnjem letu, je rezultat preteklih odločitev, če ne bi bilo
tako, bi otroci v naslednjem
letu nabirali znanje v kontejnerjih, kot je predlagala gospa
Jeraj.
Janez Cimperman

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

Širitev OŠ Ig

J

unija 2018 se bo v matični OŠ Ig začela prva
faza širitve OŠ Ig: rekonstrukcija in adaptacija šolske
kuhinje, jedilnice, zbornice,
vhoda ter garderob ob športni
dvorani. V drugi fazi pa se bo
gradil prizidek, ki bo vseljiv
v šolskem letu 2019/20. Za
zagotovitev ustreznih prostorskih zmogljivosti za šolo,
upoštevajoč normativni prostorski program, je Občina Ig
z zamenjavo pridobila dodatno zemljišče ob šoli na vzhodni strani.
Velikost prizidave matične
osnovne šole bo 1.127,83 m2,
rekonstrukcije 419,04 m2.
V prizidku bo zagotovljenih
6 velikih učilnic, 2 mali učilnici in 2 kabineta. Po prizidavi in rekonstrukciji OŠ Ig bo
matična šola razpolagala s 15
matičnimi učilnicami, 8 predmetnimi učilnicami, 2 malima učilnicama, 5 specialnimi
predmetnimi učilnicami, knjižnico, multimedijsko učilnico
in 13 kabineti.
Z rekonstrukcijo in prizidavo obstoječe kuhinje in je-
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dilnice v pritličju objekta bo
povečana jedilnica oziroma
večnamenski prostor ter posodobljena in povečana centralna kuhinja.
V nadstropju prizidka bo
urejeno novo stopnišče glavnega vhoda šole, z dograditvijo k obstoječi zbornici bo
pridobljen dodatni prostor za
delo učiteljev.
Z novim stopniščem in dvigalom v prizidku bo omogočen pristop v glavnino prostorov osnovne šole tudi gibalno
oviranim osebam.
Občina Ig se je s projektom prijavila na EKO sklad za
spodbude po javnem pozivu
56SUB-LSRS17 za nove naložbe v gradnjo skoraj nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena.
Trenutno OŠ Ig obiskuje
641 učencev, od tega matično
šolo 532. Po projekcijah naj bi
bilo v šolskem letu 2020/21
samo na matični šoli 649
učencev, vključno s podružnicami pa 778.
Polona Skledar
PRO HBH 2000 d.o.o.

Izsek iz načrta: tloris pritličja
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Reševanje prostorske problematike zapora na Igu

Z

bornica za arhitekturo
je po naročilu Ministrstva za pravosodje RS
izpeljala javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski arhitekturno krajinski natečaj za
izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca
projektne dokumentacije za
namen reševanja prostorske
problematike ZPKZ Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda.
Predmet projektnega natečaja je izdelava idejne zasnove za celovito prenovo
kompleksa Ižanskega gradu,
ki zajema odstranitev obstoječih stavb na južni in vzhodni
strani gradu, rekonstrukcijo
grajske stavbe, gradnjo novih
stavb za potrebe ZPKZ Ig ter
ureditev pripadajočih zunanjih površin.
Natečajna rešitev, ki je prejela prvo nagrado, je delo avtorjev: Mina Hiršman, m. i. a.,
Uroš Rustja, univ. dipl. inž.
arh., Lara Sedar, abs. arh., Matija Zega, štud. arh., Tomislav

Krnač, abs. kraj. arh., Božidar
Rustja, univ. dipl. inž. arh., ter
sodelujočih sodelavcev: Pia
Kante, abs. kraj. arh., Sašo Leskovar, abs. arh. Konzultant
za penološki koncept zapora:
dr. Matjaž Ambrož, univ. dipl.
prav.
Za obrazložitev projekta, ki
je slikovno predstavljen, navajamo odlomek iz poročila komisije za prvonagrajeni projekt:
»Natečajna rešitev med
vsemi prispelimi elaborati najbolje odgovarja na vprašanja
umestitve dodatnih oddelkov
ženskega zapora na Igu, saj s
svojo utemeljeno postavitvijo
treh lomljenih lamel po obstoječih plastnicah terena zapor
umesti v krajino na subtilen
način in iz njega naredi arhitekturo, ki v svojem zunanjem
in notranjem prostoru ne daje
videza klasičnega kompaktnega zapora za zidom. Hkrati pa
v svoji arhitekturi združi vse
potrebe varnosti in nadzora,
ki ga takšen tip objekta mora

Pogled na grad s prizidkom

Pogled na objekt iz zraka
imeti. Z občutljivo potezo novih objektov tako pod južnim
delom gradu kot na jugovzhodni strani v terasasto zasnovani arhitekturi vzpostavlja
spoštljiv odnos do obstoječega
gradu in krajine.
V prenovljeni grad avtorji
prostorsko in vsebinsko logično umestijo nove programe
in predvsem dejstvo, da vanj
umestijo polodprti in odprti
oddelek z javnim programom,

daje možnost gradu, da ostaja vsaj do neke mere odprt
in z obnovljenim obstoječim
glavnim vhodom v pritličju
povezan z naravo – parkom na
vzhodni strani.«
Več si lahko preberete na
www.zaps.si/index.php?m_
id=natecaji_izvedeni&nat_
id=149&elab_id=757#nagr
Natalija Skok
Ministrstvo za pravosodje

Pogled iz notranjosti na park

Protipoplavna nasipa Brest in Tomišelj

V

prvi fazi izvedbe ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti urbaniziranih območij ob Iški so se izvedli
ukrepi, ki so z vidika učinkov in posegov
najučinkovitejši. Izvedena sta zemeljska
nasipa Tomišelj in Brest ter AB zid pri

Gradnja protipoplavnega nasipa

objektu Brest 36. Karakteristični profil
nasipov je trapezen, s širino krone 2 m in
naklonom brežin 1 : 1,5. Vožnja po nasipih
je prepovedana. Na mestih, kjer nasipi
prečkajo poljske poti oz. lokalne prometnice, so predvidene klančine za prehod.
Nasip Tomišelj: dolžina ok. 175 m, višina ok. 1–1,5 m. Varnostno nadvišanje nad
koto gladine Q100 je 0,5 m. Z nasipom se
bo pri Q100 obvarovalo ok. 12 objektov.
Nasip Brest: dolžina ok. 750 m, višina
ca. 1–1,5 m. Varnostno nadvišanje nad koto
gladine Q100 je 0,5 m. Z nasipom pri Q100
se bo obvarovalo ok. 100 objektov v Brestu
in Mateni. Nasip bo imel pozitivne učinke
tudi na poplavno varnost v Črni vasi.
AB zid Brest 36: okoli objekta Brest 36
se je zgradil protipoplavni zid višine 0,9 m,

AB zid v Brestu
dolžina zidu je ok. 172 m, debelina 30 cm.
Protipoplavna ureditev v Iški vasi se
bo nadaljevala, ko se bo pridobilo soglasje
Agrarne skupnosti Iška vas.
Natalija Skok
Mostiščar 04 | Maj 2018
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Projekt Na-kolih

O

bčina Ig se močno
identificira z dediščino kolišč, kar gre zasluga tradiciji arheoloških raziskav, aktivnih posameznikov
in društev predvsem pa zaradi vpisa na UNESCO Seznam
svetovne dediščine leta 2011.
Glede na dejstva Občina nima
nobene večje predstavitve te
dediščine, ki bi bila dostopna
širšim obiskovalcem.
V letu 2017 je Občina Ig
aktivno pristopila k projektu
Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč
na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih), pri katerem je
tudi vodilni partner. Projekt
se bo izvajal do leta 2021 in je
delno sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike
2014–2020. Kot partnerji so
še Krajinski park Ljubljansko
barje in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. S projektom bi
dosegli večjo prepoznavnost
občine in dodano vrednost že
obstoječi ponudbi, spodbudili
bi tudi lokalno skupnost k sodelovanju oz. razvoju turizma.
Projekt je zasnovan tako, da
bo v centru Iga (ob stavbi Center Ig) objekt – Interpretacijski
center, namenjen interpretaciji biotske raznovrstnosti in
kulturne dediščine kolišč v
povezavi z UNESCO dediščino, od tu bo vodila učna pot do
koliščarske naselbine in situ,
ki bo na prostoru, kjer ima Občina Ig v prostorskem načrtu
že opredeljeno lokacijo za njeno izvedbo.
Hkrati se bo vršila tudi
prenova in sprememba namembnosti stare kašče, ki bo
del Interpretacijskega centra.

Infrastruktura Interpretacije biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem
barju bo tako razdeljena na tri
dele (projekte):
– interpretacijski center (novogradnja)
– povezovalna učna pot
– koliščarska vas
V Interpretacijskem centru
bo v dveh etažah na površini
pribl. 290 m2 na interpretativen način predstavljena tako
naravna kot kulturna dediščina. Prikazana bo kulturna
krajina s prevlado barjanskih,
nižinskih ekstenzivno gojenih
travnikov in njenih habitatov
ter obdobje prazgodovinskih
kolišč.
Načrtovana interpretacija
je del regionalne mreže interpretacije narave in kulturne
dediščine Ljubljanskega barja
na več lokacijah.
Obiskovalci se bodo od
Interpretacijskega centra v
centru Iga do koliščarske vasi
sprehodili po povezovalni
(učni) poti, ki bo opremljena
z informativnimi tablami. Te
bodo obiskovalce usmerjale k
ogledu naravovarstveno urejenih površin.
Celotna pot bo opremljena s tablami in vsebino, ki bo
zadostila sinergiji med interpretacijo ohranjanja biotske
raznovrstnosti in interpretacijo kulturne dediščine kolišč na
Ljubljanskem barju.
Naselbina (koliščarska vas)
bo umeščena ob sotočju Želimeljščice in Iščice, vzhodno
od naselja Ig. Sestavljalo jo bo
pet samostojnih objektov, ki
bodo predstavljali koliščarsko
vas iz tretjega tisočletja pr.
n. št. z značilnim ambientom
prazgodovinskih kolišč ob
robu vodne površine. V objektih bo predstavljeno življenje
iz obdobja koliščarjev, predstavljeno pa bo tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti na
obravnavanem območju interpretacije.
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Atelje Ostan Pavlin d
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

29

29

4.6

29

4.6

0o

bs

0

5.0

29

4.8

0

29

0o

4.8

bs

toje

če

5o

bs

toje

če

toje

če

29

3.9

0

S
29

4.4

0p

od

es

t

Načrt za interpretacijski center v središču Iga

Ureditev poti med interpretacijskim centrom in koliščarsko naselbino

Marica Zupan
Natalija Skok
Atelje Ostan Pavlin
Interpretacijski center
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Režijski obrat sporoča
Povezovalni vodovod Iška vas—Kot—Staje

V

mesecu aprilu je bilo zgrajenega 633 m cevovoda NLDN150
po poljski poti od Iške vasi do Kota, s katerim se je povezalo
vodovodni sistem Iška vas z vasjo Kot. V maju bo izvedena poskusna dobava voda za naselje Kot iz vodovoda Iška vas. O tem
bodo lastniki objektov v Kotu obveščeni, da bodo lahko izvedli
kontrolo interne instalacije.

Obnova vodovoda v Zapotoku

V
O

Obnova dela vodovoda v
Zapotoku

Zapotoku se je izvedla obnova javnega vodovoda od križišča
za RTC in šolo Zapotok proti Zapotok–Ježa. Sledila bo obnova priključkov.

Obnova vodovoda Kalinova ulica in Iška vas

Dela v Iški vasi

bjavljen je javni razpis za obnovo vodovoda na Kalinovi ulici na Igu ter javni razpis za izgradnjo
in sanacijo komunalne infrastrukture v Iški vasi (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, pločnik – hodnik za pešce).
Katja Ivanuš

Obnove cest

Občina Ig je v sodelovanju z
Elektro Ljubljana, Nadzorništvo Grosuplje, uredila gnezdo
za štorklje v Stajah.

Na regionalni cesti Podkraj–
Podpeč se izvaja rekonstrukcija dotrajane ceste. Dela izvaja
podjetje Trgograd d.o.o.

Rekonstrukcija ceste na Sarskem v sklopu projekta Ureditev lokalnih cest v Občini Ig
2017 in 2018.

V sklopu projekta Ureditev lokalnih cest v Občini Ig 2017 in 2018 so končno podobo v letu 2017
pridobile Čevljarska ulica, V ptičji gaj, Grmada, Zapotok city.

Občina Ig nadaljuje rekonstrukcijo občinskih cest na podlagi
gradbene pogodbe med občine
in KPL d.o.o. Dela na ulici Banija.

Cesta na Škriljah (Ledine)
čaka na asfaltno prevleko.
Uroš Čuden

Mostiščar 04 | Maj 2018
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Dvorana Ig

O

d leta 2016 po fazah poteka gradnja prizidka h
gasilskemu domu Ig in
izvedba nadstropja nad njim s
ciljem zagotoviti prostore za
kulturno, izobraževalno in drugo udejstvovanje na občinski
in tudi regijski ravni. S strani
MGRT smo v letih 2016 in 2017
prejeli 192.541,58 EUR nepovratnih sredstev. Doslej je bilo
izvedeno: prizidek, stavbno pohištvo, strojne in elektroinštalacije, tlaki, delno strop in delno keramičarska dela. Dela se
bodo nadaljevala v letu 2018 in
končala v letu 2019. Tudi za leti
2018 in 2019 bomo za sredstva
kandidirali na MGRT. Velik

strošek bo tehnična oprema, za
katere del stroškov smo oddali
vlogo za sofinanciranje na programu Leader.
Večnamenska dvorana v
nadstropju gasilskega doma
bo sprejela 188 obiskovalcev.
Investicija bo, poleg zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev, prispevala k dvigu kulturne in izobraževalne
ravni prebivalcev kakor tudi
k večji socialni vključenosti,
prepoznavnosti in promociji
občine v regiji in na državni
ravni.
Polona Skledar
Andreja Zdravje

Gradnja prizidka - dvorane napreduje.

27. redna seja občinskega sveta

N

a dnevnem redu 27.
redne seje v mandatu 2014−2018, ki je
potekala 18. aprila, je bilo devet točk dnevnega reda. Po
potrditvi dnevnega reda je
sledila obravnava zapisnikov
prejšnjih sej, na katera so svetniki imeli nekaj pripomb, zato
ju bodo popravljena potrjevali
na naslednji seji.
Sledila je obravnava in potrditev Zaključnega računa
Občine Ig za leto 2017, ki ga je
svetnikom predstavila Bojana
Birsa iz občinske finančno-računovodske službe. Občina je
lansko leto zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki
v višini malo več kot 282 tisoč evrov. Dolg občine je bil
na dan 31. 12. 2017 nekaj več
kot 2 mio evrov ali 285 EUR/
prebivalca. Svetnike je ob tem
mdr. začudilo, da kljub presežku nimamo denarja za redno

vzdrževanje cest. Po razpravi
so svetniki zaključni račun potrdili.
Seja se je nadaljevala s
športno tematiko – najprej so
obravnavali Odlok o postopku za sofinanciranje letnega
program športa v Občini Ig.
Svetnike je zanimal predvsem
8. člen, ki govori o sestavi
komisije za izvedbo javnega
razpisa – na koncu so se dogovorili, da sta dva člana komisije iz občinske uprave, eden
pa iz občinskega sveta. S tem
popravkom so svetniki odlok
soglasno potrdili. Pod 5. točko
je nato sledila obravnava in
potrditev Letnega programa
športa, ki je bil že pripravljen
skladno z novim odlokom.
Kot naslednja so svetniki
obravnavali in tudi potrdili
Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig
in Pravilnik o sofinanciranju

Janez Miklič je ob tem opozoril še na en vidik, zakaj je težko izvoliti člane SVS-jev, tudi
tu je namreč potrebno pri vlaganju list upoštevati zakonsko
določeno razmerje med moškimi in ženskimi kandidati.
Slišali smo tudi, da se SVS-je
premalo upošteva.
Zadnja točka dnevnega
reda je bila namenjena pobudam in vprašanjem, kjer je
Toneta Krnca mdr. zanimalo,
kako napreduje komasacija
kmetijskih zemljišč ter kako
je s posipanjem poljskih poti.
Zlatka Usenika je zanimalo, ali
je kaj novega glede parcel, ki
jih je Ministrstvo za pravosodje obljubilo občini – župan je
povedal, da je bila parcelacija
že izvedena, čakajo na geodetsko odločbo.
Maja Zupančič

Režijski obrat

Urnik Zbirnega centra Matena

Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:

Zimski čas (od novembra do marca):
sreda, 9.00–13.00 ter 14.00–17.00

041/408-407

Stanje vodomernega števca lahko sporočite:

− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
− prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na www.obcina-ig.si

8

mladinskih in otroških programov v Občini Ig.
Pod 8. točko je sledilo prvo
branje predloga Odloka o določitvi volilnih enot za volitve
članov v svete vaških skupnosti in določitvi števila članov
svetov vaških skupnosti na
območju Občine Ig. Direktor
občinske uprave je svetnikom
pojasnil, da gre za uskladitev s
Statutom Občine Ig – določeno je število članov v SVS-jih:
Ig 7, večja naselja 4 ter manjša
po 3. Na podlagi tega odloka
bo župan razpisal volitve v
SVS. V aktualnem mandatu ni
bilo konstituiranih 7 SVS-jev
od 23. V razpravo so se vključili tudi prisotni predstavniki
vaških svetov, po mnenju katerih bi bilo smiselno združiti
nekatera naselja v en vaški
svet, opažajo tudi, da med prebivalci ni interesa za kandidaturo za člane vaških svetov.
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Letni čas (od aprila do oktobra):
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00
V primeru, da je ta dan praznik, je zbirni center
zaprt.

Občina Ig / številka 3, maj 2018

Uradne objave
Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) in Pravilnikom o sofinanciranju socialnih in
humanitarnih programov v Občini Ig (Mostiščar, UO 2/04, 17. 6. 2004) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2018
1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ig za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v
Občini Ig v letu 2018.
2. S Proračunom Občine Ig za leto 2018 je za program sofinanciranja
socialnih in humanitarnih programov namenjenih 2.500,00 EUR.
3. Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. členu
Pravilnika, ki izpolnjuje pogoje:
− so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti,
− imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
− imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
− program izvajajo v Občini Ig oz. se izvaja tudi za občane Občine Ig
s sedežem izven občine.
4. Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičen Rdeči
križ Slovenije, Območno združenje Ljubljana, ki mu je v okviru
nacionalne organizacije Rdečega križa Slovenije priznan status z
Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

5. Predlagatelji morajo oddati vlogo za sofinanciranje na razpisnem
obrazcu, ki ga lahko dobijo v času uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig ali na spletni strani: www.obcina-ig.si.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne
bo upoštevala.
Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig s pripisom Javni razpis – humanitarni programi 2018.
6. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 3-članska komisija.
7. Rok za oddajo vlog 31. maj 2018. Prepozno prispele in nepopolne
vloge ne bodo obravnavane. Datum odpiranja vlog: 1. 6. 2018 ob
11. uri na Občini Ig.
8. Predlagatelji bodo najkasneje do 2. julija 2018 obveščeni o izidu
razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.: 01/2802-310
(Polona Skledar).
Številka: 093-0003/2018
Datum: 4. 4. 2018

Župan Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,
108/09 in 80/10 ZUPUDPP in 57/2012) in 29. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) župan
občine Ig podaja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območij IG 01-9 Ig
1. Župan občine Ig javno naznanja razgrnitev osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij IG 01-9/
SC-Ig, ki ureja gradnjo stanovanjskih objektov na zemljiščih parc.
št. 200/4, 204/1, 204/6, 204/10 in 204/11, vse k.o. 1700 Ig, v
skupni velikosti približno 6.456 m2.
2. Javna razgrnitev se prične 21. 5. 2018 in bo trajala 30 dni, do
vključno 21. 6. 2018. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig,
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 20. 6.
2018 ob 16.45 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.

3. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo pripomb na
mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče
zadnji dan razgrnitve.
4. To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ig, na krajevno
običajen način in v časopisu Mostiščar. O vsebini pa se občane
občine Ig obvesti tudi na oglasni deski na sedežu Občine Ig in
preko spleta www.obcina-ig.si.
Številka: 3505-0005/2016
Datum: 25. 4. 2018

Župan Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Popravek
Pri Popravku Odloka o priznanjih Občine Ig, objavljenem v Uradnih objavah Občine Ig št. 2/april 2018, se uvodni del pravilno glasi:
Na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (UL RS 39/2016) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji, dne 7. marca 2018, sprejel Popravek
Odloka o priznanjih Občine Ig.
Župan Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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 IZ ŽIVLJENJA STRANK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pogovorni večer z državnim
sekretarjem Juretom Lebnom

L

okalni odbor SMC je dne
26. 4. 2018 v sejni dvorani Centra Ig organiziral
srečanje z državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Juretom Lebnom.
Tema pogovora so bili infrastrukturni projekti v Občinah
Ig in Škofljica. Uvodoma je
poudaril, da z županoma obeh
občin na ministrstvu dobro sodelujejo.
Državni sekretar je sprva
omenil pomembnejše projekte, ki so bili v naši občini realizirani v zadnjih letih, nato pa
predstavil projekte, ki so predvideni za izvedbo na območju
Občine Ig v bližnji prihodnosti. Naj izpostavim tri najpomembnejše:
1- Ureditev krožišča pri KPD,

kar zajema ureditev trikrakega krožišča dveh avtobusnih postajališč, ureditev
površin za pešce, komunalno ureditev ter prometno
opremo in signalizacijo. Celotna investicija bo predvidoma stala 766.715,00 EUR
(od tega bo država prispevala 706.715,00 EUR, občina
pa 60.655,00 EUR). Projekt
je trenutno v fazi odkupa
zemljišč.
2- Rekonstrukcija ceste, nova
ureditev prometnega režima in ureditev varne šolske poti na državni cesti
Ljubljana–Ig (od AP Petrol do zaključka ovinka
na Ljubljanski cesti). Z rekonstrukcijo je predvidena
ureditev ceste, obstoječega

odvodnjavanja ter cestne
razsvetljave. Predvideva se
izgradnja pločnika na obeh
straneh cestnega odseka,
označitev šolske poti ter izgradnja novega prehoda za
pešce. Projekt je v zaključni
fazi priprave in je bil izdelan prav na pobudo Lokalnega odbora SMC. Realizacija projekta je predvidena
v letu 2018/2019. Vrednost
investicije bo znana po izvedbi razpisa.
3- Obnova vozišča na odseku
Ig–Podpeč je že v realizaciji. Predvidena dela, ki bodo
opravljena, pa so obnova
vozišča s hladno reciklažo,
ureditev odvodnjavanja in
zaščita višjih brežin.
Kot ključna projekta v Obči-

ni Škofljica je državni sekretar
izpostavil izgradnjo krožišča
pri OŠ Škofljica in ukrepe za
izboljšanje pretočnosti prometa skozi Lavrico in Škofljico.
Državni sekretar se je dotaknil tudi projekta Barjansko
kolesarsko omrežje in železniške infrastrukture – predvsem izgradnje postajališča na
Lavrici.
Ob koncu je prisluhnil vprašanjem, pripombam in predlogom prisotnih.

Martina Kovačič,
LO SMC

Romanje v Medžugorje 2018

P

od organizacijo Krščanskega foruma SDS je v
času med 27. in 30. aprilom 2018 potekalo romanje
za domovino v Medžugorje.
Romanje je potekalo pod geslom Pogum, vse ljudstvo v
deželi! (Ag 2,4) in je bilo namenjeno v zahvalo in prošnjo
za blagoslov domovine ter za
osebne potrebe. Spomnili smo
se tudi 30-letnice začetka slo-

venske pomladi ter 40-letnice
izvolitve velikega prijatelja
Slovenije sv. Janeza Pavla II.
za papeža.
Ob prehodu hrvaško-hercegovske meje je bila naša prva
postaja romanja v vasici Čerin,
kjer smo imeli slovensko mašo.
Po maši smo se zaustavili ob
spomeniku tamkajšnjih žrtev
povojni pobojev in umrlim v
domovinski vojni 1991−1995.

Naslednji dan smo odšli na
hrib Križevec, popoldne pa v
Skupnost Cenacolo. Pozno popoldne smo se udeležili osrednjega programa pred cerkvijo
v Medžugorju, ki se začne ob 17.
uri z molitvijo rožnega venca,
ob 17.40 poklekom ob prihodu
Nebeške Matere na zemljo, ob
18. uri sledi sveta maša, za tem
pa blagoslov nabožnih predmetov, molitev za ozdravljenje ter

Križ na Križevcu, v katerem so relikvije križa, na katerem je bil križan Jezus Kristus.
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ob 21. uri molitev pred Najsvetejšim, ki velja za enega najlepših doživetij v Medžugorju. V
nedeljo dopoldne smo odšli na
hrib prikazovanj na Crnici. Za
tem smo se odpravili v skupnost Ranjena obitelj v Vionici,
ki je podružnica Medžugorja.
Tu smo imeli slovensko mašo,
po maši nam je sestra Kornelija predstavila skupnost Ranjena obitelj. Po kosilu smo se
odpravili v center Medžugorja,
kjer smo skupaj poromali na
grob patra Slavka Barbarića.
Nato smo imeli do poznopopoldanskega programa prosto
za nakup spominkov, molitev
v tišini in obisk pomembnejših
točk okoli cerkve. Zadnji dan
smo se odpravili v medžugorsko podružnico Šurmanci, kjer
smo imeli slovensko mašo v
cerkvi Božjega usmiljenja, kjer
sta tudi relikviji sv. Favstine
Kowalske ter sv. Janeza Pavla
II.
Romanja smo se udeležile
tudi štiri Ižanke.
Simona Pavlič,
SDS Ig

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

Podoba Podgozda
Videz in urejenost slovenskih krajev sta se v zadnjih desetletjih precej izboljšala. Povečala se je
zavest o odgovornem ravnanju z okoljem, vzpostavljen je bil sistem gospodarjenja z odpadki in
nadzor pristojnih inšpekcijskih služb je učinkovitejši. Za podobo kraja je odgovornost občanov
pri ravnanju z odpadki enako pomembna kakor odgovornost za čistost in urejenost zasebnih,
javnih in ostalih površin. Kljub omenjeni učinkovitosti je zakonodaja namreč vezana na definicije
in pristojnosti, predpisane v zakonih, ki pa težko zajamejo vse odtenke med nezakonitim
odlaganjem odpadkov, smetenjem in neurejenim videzom. Zato imajo nekatere občine še lastne
predpise, ki urejajo videz in urejenost kraja ter so dodatna osnova za ukrepanje proti storilcem.

Pogled, ki pričaka obiskovalce naselja – hiška na drevesu je za
kupi nakopičenega materiala komaj opazna.

V

ečina krajev v Občini Ig meji na taka ali
drugačna
zaščitena
območja, katerim so skupne
lepota in neokrnjenost naravnega okolja, zato so primeri
skrunitve naravnega okolja
tem očitnejši. V naselju Podgozd imamo tak primer pri
vhodu v naselje. Gre za zemljišče, ki je deloma javna in deloma zasebna posest. Na delu
tega zemljišča je bila pred
kratkim postavljena hiška na
drevesu, ki naj bi služila otroški igri.

A zemljišče se je namesto v
igrišče spremenilo v odlagališče raznovrstnega materiala
in odpadkov. Ti so razpostavljeni vse okoli in pod igralo,
da se je do njega težko prebiti,
tudi štrlečih žebljev ne manjka. Nakopičeni odpadki in
ostali material tako niso samo
skrunitev naravnega okolja.
Izničujejo tudi trud, vložen v
izgradnjo otroškega igrala, in
ne nazadnje so prvi prizor, ki
se razgrne pred očmi naših
obiskovalcev. S tem je na neki
način celotno naselje dobilo

Pogled levo od hiške – prevladujejo gradbeni odpadki.

pridih odlagališča.
Okrnjena podoba našega
naselja nam ne more biti v
ponos. Ker je odlaganje odpadkov v naravo dejanje v
neskladju z zakonom, nam
zakon omogoča tudi zakonito
ukrepanje. V našem primeru
lahko ukrepamo s prijavo na
Inšpektorat RS za okolje in
prostor (občinska ali medobčinska inšpekcija je pristojna
zgolj za komunalne odpadke,
ki izvirajo iz gospodinjstva.)
Ne glede na to pa predlagamo
Občini Ig, da po zgledu dru-

gih občin pripravi odlok, ki
bo urejal posege na zasebnih
zemljiščih, ki zadevajo skupne
interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico. Na to, da
bo okoljska pismenost in obča
kultura dosegla raven, ko se s
takimi primeri ne bo več potrebno ukvarjati, namreč ne
kaže računati.
Franjo Kranjčevič,
Podgozd

Kakšna je naša šola?

N

aši otroci veliko časa
preživijo v šoli, najprej
v osnovni, nato v srednji, nekateri pa tudi na fakulteti. Prvi koraki, osnovnošolski,
so zelo pomembni, saj je to po
vrtcu, ki pa ni obvezen, prva

izkušnja navezovanja stikov,
vključitev v socialna omrežja
ipd. Pri tem smo aktivo vključeni tudi starši.
Tudi moji otroci obiskujejo
Osnovno šolo Ig, in z marsikaterim ravnanjem učiteljev ter

strokovnih delavcev na šoli
nisem zadovoljen. Po pogovoru z drugimi ugotavljam, da še
marsikdo v naši občini ne ocenjuje pozitivno vloge OŠ Ig za
razvoj naših otrok. Če ste imeli
težave z vodstvom šole oz. uči-

telji ali se ne strinjate z ravnanji strokovnih sodelavcev, vas
vabim, da me kontaktirate na
GSM: 051/626-601.
Roman Mišič
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Sneg je skopnel, narava se budi in
čebelar že k svojim čebelicam hiti

Čebela iz pirhov

Prikaz rezi sadnega drevja

Kot napovedano smo 16.
marca tradicionalno organizirali prikaz spomladanske oskrbe in obrezovanja različnega
sadnega drevja in jagodičevja,
ki ga je vodil čebelar in sadjar
Roman Mavec. Dober obisk,
prek 50 prisotnih, je pokazal,
da gre za zanimivo in aktualno temo, ki pritegne marsikoga. V sproščenem pogovoru
smo prek osnov rasti drevja in
grmičevja osvežili znanje rezi
posameznih rastlinskih vrst,
k temu pa je bilo dodanih še
mnogo konkretnih vprašanj
in komentarjev. In če se nas je
kaj prijelo in če nam bo vreme
po godu in bomo storili, kar je
prav, bo gotovo dobra letina.
Zahvaljujemo se Štefanu Buniču, da smo bili lahko tudi tokrat njegovi gostje.

Razstava velikonočnih jedi,
pirhov in orodja
V marcu – 24. in 25. – je
Turistično društvo Krim pripravilo razstavo velikonočnih
jedi, pirhov in orodja. Letos
smo bili so-sodelujoči čebelarji. Iz vseh vetrov smo nabrali
starejšo in novejšo čebelarsko
opremo in jo razpostavili na
lično pripravljenem odru. Novico o tem ste lahko prebrali v
prejšnji številki Mostiščarja. K
temu je dodati, da je bila to po
nekaj letih ponovno čebelarska razstava na Igu. Zahvala
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Čebelarski pripomočki in panji
gre več čebelarjem, ki so kot
čebelice prinašali posamezne
eksponate in omogočili lep
pregled čebelarske opreme, na
voljo pa so bile tudi medene
sladkosti, nekatere celo v povezavi s čokolado. Navdušila
nas je velika čebela, izdelana
iz pirhov in zanimiva imitacija zgodovinskega čebelnjaka. Za vse to se zahvaljujemo
Turističnemu društvu Krim.
So sijajna delavna in zabavna
družba s pridnimi rokami in
dobrimi idejami. Z veseljem
bomo še kdaj sodelovali.

TV-oddaja o podkrimskem
čebelarstvu

S prijaznim sodelovanjem
televizije Slovenija in Mojce
Mavec je nastala krasna oddaja Čebele izpod Krima. Prispevek prikazuje Podkrimsko čebelarstvo in se delno navezuje
tudi na razstavo velikonočnih
jedi, pirhov in orodja. Posebna zahvala za sodelovanje gre
Pavlu Petrovčiču, ki je odprl
svoj čebelnjak in povedal nekaj čebelarskih. Če ste oddajo
zamudili, si jo lahko prikličete
iz televizijskega arhiva.

Svetovni dan čebel

V maju nas čaka prvo praznovanje svetovnega dneva
čebel. To bo priložnost, da se
spomnimo malih prijateljic, ki
nas vidno ali nevidno spremljajo vse življenje, nas razveseljujejo, nam pomagajo pri

pridobivanju hrane in nas navdihujejo v pesmi in sliki. 20.
maj je sicer rojstni dan enega
največjih slovenskih čebelarjev Antona Janše, in od zdaj
bodo po vsem svetu praznovali Janšev rojstni dan.
Čebele oprašujejo skoraj tri
četrtine vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne
hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel
oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja.
Ob tem pa so čebelji pridelki
bogat vir nujno potrebnih hranil.
Z opraševanjem se povečuje kmetijska pridelava in se
milijonom ljudi zagotavljajo
delovna mesta, so pomemben
vir prihodkov kmetov. Čebele
pozitivno vplivajo na celotni
ekosistem in ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi ter
so dober biološki pokazatelj
onesnaženosti okolja.
Ob tem se nam lahko postavi vprašanje, kaj lahko posameznik prispeva k ohranjanju
čebel in drugih opraševalcev.
Odgovorov je več:
- na balkonih, terasah in vrtovih v okrasne namene zasejmo medovite cvetlice;
- kupimo med in ostale čebelje pridelke pri najbližjem
lokalnem čebelarju;
- ozaveščajmo otroke in mladostnike o pomenu čebel in
izrazimo podporo čebelar-

jem;
- doma na balkonu, terasi ali
vrtu postavimo svoje gnezdišče za čebele – lahko ga
naredimo sami ali pa ga kupimo v trgovinah z opremo
za hišo in dom;
- ohranimo stare travnike z
večjo pestrostjo rastlin in
sejmo medonosne rastline,
- travnike pa kosimo šele po
cvetenju cvetočih rastlin;
- odstopimo primerne kmetijske lokacije za začasno ali
trajno namestitev čebel, saj
bodo tako imele ustrezno
pašo, naše rastline pa bodo
oprašene in bodo bogateje
obrodile sadove;
- če je res potrebno, potem
uporabljajmo
čebelam
neškodljive pesticide in
škropimo v nevetrovnem
vremenu zgodaj zjutraj ali
pozno zvečer, ko se čebele
umaknejo s cvetov.
Zato naj prikličem rek: Si
sapis sis apis, kar pomeni Če
si pameten, se boš zgledoval
po čebeli. V maju zato poskušajmo biti kot čebele – delavni,
pametni, delajmo za skupnost
in z malimi koraki dosegajmo
visoke cilje.
Naj medi!

Rok Janez Šteblaj,
ČD Ig
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GMD Ig drugič na mednarodnem srečanju gobarskih društev

Umag Smrčkijada 2018

N

a povabilo Hrvaške mikološko gobarske zveze
in organizatorja Društva
gljivara Boletus iz Umaga se je
Gobarsko mikološko društvo
Ig odzvalo na povabilo in se z
Društvom gobarjev Štorovke
Šentrumar-Hočevje udeležilo 13.
Smrčkijade Umag 2018.
V zgodnjih jutranjih urah
smo se z avtobusom odpravili
na pot proti Umagu. V prijetnem in veselem druženju smo
se pripeljali do cilja pred deseto

uro. Člani GD Boletus so nam
pripravili dobrodošlico, predstavili program prireditve in nas
napotili na prizorišče prireditve
pod šotorom, v katerem so bila
organizirana predavanja, postavljena je bila razstava slik na
temo gliv, praktično pa sta bila
prikazana tudi mikroskopiranje
gob in priprava jedi iz gob.
Ekipe, ki so se udeležile nabiranja smrčkov (mavrahov), so se
vrnile s terena, postavile razstavo in pod strokovnim vodstvom

Z gobarskimi kolegi s Hrvaške

opravile determinacijo gob. Sledilo je ocenjevanje po propozicijah organizatorja. Podeljene so
bile nagrade za največ nabranih
gob, za največjo gobo in najlepšo gobarsko palico.
Župan občine Umag, predsednik gobarske zveze Hrvaške
in predsednik GD Boletus so
pozdravili vse udeležence ter
podelili priznanja in zahvale za
sodelovanje, sledila je izmenjava daril. Naše društvo je predalo
darilo s promocijskim gradivom
Občine Ig županu Umaga in
predsedniku GD Boletus.
Na Smrčkijadi so sodelovala društva iz Srbije, Grčije,
Makedonije, Bosne, Bolgarije,
Romunije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Vsa društva so

bila posebej predstavljena in
pozdravljena in dobila priznanja
za sodelovanje. Pred odhodom
nas je pozdravil predsednik GD
Boletus, zahvalil se je za udeležbo in zaželel srečno pot z željo,
da se srečamo v naslednjem
letu. Prejeli so povabilo, da se
udeležijo našega 5. Gobarskega
zbora – Zapotok 2018 8. septembra 2018.
Zahvaljujemo se domačinom za prisrčen sprejem. Posebna zahvala gre predsedniku
Društva gobarjev Štorovke Pavletu Gregorki, da je organiziral
udeležbo in nas varno pripeljal
domov.
Braco Vukosavljević,
predsednik GMD Ig

Priznanje za sodelovanje

Proslava v Petelinovih dolinah
27. aprila smo se zbrali v
Spominskem parku Petelinove
doline na proslavi v počastitev
dneva upora in 1. maja, praznika dela. Proslava je bila združena s pohodom z vasi Golo
čez Mokrc v Petelinove doline.
Vseh 30 pohodnikov je kljub
oviram na poti varno pripeljal
na cilj Bojan Vidmar.
Proslavo je pripravila Mojca
Poredoš, ki jo je z Lino Vozny
tudi povezovala, nastopali pa
so moški zbor upokojencev Ig,
recitatorja in harmonikar.
Govornik na proslavi je bil
Ivan Herbert Kukec. Svoj govor je naslovil: Resnico je treba ponavljati, če ne, laži pos-

tanejo resnica. Poudaril je, da
se je samostojnost Slovenije
izoblikovala kot kulturni boj
skozi štiri zgodovinska obdobja: reformacijo, boj generala
Maistra za severno mejo – za
Štajersko in Koroško, NOB, ki
je vrnila Primorsko v naročje
naroda, in osamosvojitev. 26.
4. 1941 so v Ljubljani zbrali
člani KPS, krščanski socialisti,
levo krilo Sokola, študentje in
delavci ustanovili Protiimperialistično fronto slovenskega naroda, ki se je v decembru 1941 leta preimenovala v
Osvobodilno fronto slovenskega naroda, katere cilj je bil
oborožen boj proti okupatorju

za svobodo. NOB je z zmago
in mednarodnim priznanjem
uresničila svoje cilje in tako je
sinteza kulturnega, političnega in oboroženega upora tudi
v letih 1987–91 omogočila nastanek samostojne nacionalne
države, je še poudaril govorec.
Opozoril je tudi na nasprotnike, ki zatrjujejo, da se 27. aprila
1941 ni zgodilo nič. V nadaljevanju je omenil 70. obletnico
ustanovitve ZZB in 50. obletnico ustanovitve Teritorialne
obrambe in njun pomen ter
orisal današnjo politično situacijo s pozivom navzočih, naj
ne volijo tistih, ki služijo tujim
interesom.

Po končanem programu
je sledilo druženje s pogostitvijo. Pri pripravi pogostitve
so sodelovali tudi člani Gobarskega društva, Društva Zapotok in Turističnega društva
Kurešček. Za sodelovanje se
jim iskreno zahvaljujemo, zahvaljujemo pa se tudi našim članom, ki so uredili prireditveni
prostor, in vsem nastopajočim.

Marjana Rojec,
Društvo Odmev Mokrca
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Obnova spominskih plošč na Kureščku

L

etošnjo pomlad smo s finančno pomočjo Občine
Ig obnovili spominski
plošči na Domu na Kureščku.
Plošči je 23. 4. 1961 postavil
Občinski odbor ZB NOV Ljubljana Vič-Rudnik v spomin
na dogodke v letih 1941 in
1942.
V planinski dom na Kureš-

Obnovljena spominska plošča

čku so že poleti 1941 leta prihajali tudi zaupniki, ki so iz
Ljubljane prinašali novice o
organiziranju odpora proti
okupatorju pod vodstvom OF
in o delovanju italijanskih okupatorjev. Lastnica planinskega
doma Stana Žitnik, aktivistka
OF in nosilka Partizanske spomenice 1941, pa je te podatke

prek zaupnikov v vaseh pod
Mokrcem posredovala na
Mokrc, kjer so se zbirali prvi
partizani. Po ustanovitvi Mokrške čete 15. 9. 1941 se je ta
obveščevalna dejavnost še
okrepila. Na pobudo partizanov je bil 8. septembra 1941 v
Planinskem domu na Kureščku organiziran partizanski

Tu je potekal prvih partizanskih mitingov.

miting. Mitinga se je udeležilo
veliko ljudi iz Ljubljane in tudi
30 partizanov pod vodstvom
Ljuba Šercerja in Slavka Židaneka. Sodelovanje partizanov
in vaščanov se je nadaljevalo,
po vaseh je bila ustanovljena
Narodna zaščita in odbori OF.
V februarju 1942 leta pa je bilo
v planinskem domu na Kureščku pustovanje. Udeležilo se
ga je veliko vaščanov, gostov
iz Ljubljane in partizanov. Med
domačini in partizani so prijateljske vezi še poglobile. To je
bilo zadnje srečanje v planinskem domu, ker so Italijani
dom požgali marca leta 1942.

Društvo Odmev
Mokrca

Prvomajska konjeniška
povorka v režiji KD Krim

Č

lani
Konjerejskega
društva Krim so tudi
letos na 1. maj organizirali konjeniško povorko.
Na Hipodromu Vrbljene se je
zbralo lepo število konjenikov,
članov KD Krim, in rekordno
število okrašenih kočij, kar
osem jih je bilo, v eno je bil
zaprežen tudi par iskrivih ponijev. Povorka je krenila proti Tomišlju, Brestu, Mateni,

Prvomajska povorka
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Iški Loki, Igu, Stajam, Kotu,
Iški vasi in nato v bazo na hipodrom Vrbljene. Seveda se
po naporni ježi prileže počitek
in prvomajski članski piknik,
na katerem ni manjkalo konstruktivnih debat o prihajajočih dogodkih, v ospredju je
bila seveda organizacija tradicionalne konjeniške prireditve
v juliju. Ob poti so prvomajsko
povorko navdušeno pozdravili

občani Občine Ig, med drugim
tudi župan Janez Cimperman.
Milan Knez
Milan Knez,
Andrej Župec

Sodelovali so konjeniki in kočije.

Spet kočije namesto avtomobilov
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Po čemaž v Ščurkov graben

Č

emažev pohod je prva
spomladanska aktivnost v naravi, ki ga
Društvo Zapotok, Sekcija
za zdravo življenje organizira v sklopu Sveta zdravilnih
rastlin. Že desetič smo se letos
v aprilu podali po zeleno zdravilo v Ščurkov graben. Vsako
leto ta divja rastlina privablja
vse več nabiralcev, saj ima številne zdravilne učinke. Divji
česen, kot ga tudi imenujemo, spodbuja delovanje žlez,
učinkuje pri čiščenju krvi in
črevesja, pri zasluzenju pljuč,
znižuje visok krvni tlak in je
dobro zdravilo proti poapnenju žil. Vseeno pa ga je potrebno uživati zmerno in pazljivo.
To slednje velja še predvsem
pri nabiranju.

Naj grem?

Biti pomladen, biti
sprememba
S prihodom pomladi se tako
kot narava prebudimo tudi
ljudje. Sonce nas po dolgi zimi
spodbudi, da si nadenemo nov
obraz, da veličastno zacvetimo
in na svet pogledamo skozi
vesele barve. Pomlad je polna
življenjske sile. Rodijo se nova
upanja, novi cilji, pomlad ima
za vse mnogo pozitivnega. In
kot bi se nalezli vsega tega
razcveta, smo neustavljivo, kot
prvi znanilci pomladi, s košaricami v rokah od Ščurkov,
kjer smo pustili avtomobile,
zakorakali v Ščurkov graben.
Otroci so tekli naprej, sploh
tisti, ki že poznajo pot, saj so
bili s starši že večkrat na Čemaževem pohodu. Vedo, da se
v gozdu lahko igrajo. Kako zabavno je bilo v potok zmetati
nekaj kamnov, da smo lahko
prišli čez! Seveda je špricalo
vse naokrog po nas, a nič ne
de. Drugi spet so napravili leseno zasilno brv. Malo po njej,
malo po vodi, v škorenjcih ali
pa kar v čevljih, in že so bili na
drugi strani. Nekateri mokri,
nekateri suhi, a uživali so. In
starši tudi. Bili smo v naravi,
bili smo pomladni, bili smo
sprememba.

Teta Pehta poučuje.

Več pomladi, več vsega

Na koncu grabna pa je bilo
potrebno malo resnosti. Teta
Pehta nas je pred nabiranjem
čemaža poučila, kako pazljivi moramo biti pri nabiranju.
Lahko ga zamenjamo z jesenskim podleskom, šmarnico ali
belo čmeriko. Najprej smo si
strupene rastline ogledali v
knjigi, potem pa smo jih poiskali še v naravi. Videli smo,
da se rastline med seboj razlikujejo in da je verjetnost zamenjave s čemažem majhna.
Običajno te rastline tudi rastišč nimajo skupaj, vendar
smo bili pri nabiranju vseeno
previdni. Nabirali smo ga list
po list in pazili, da se nam
kakšen drug list ni zalepil za

čemaževega ali kako drugače
prikradel v košarico. Doma pa
je bilo bero potrebno še enkrat
dobro pregledati, še posebej,
ker so čemaž nabirali tudi otroci. Ob povratku smo si v
RTC Zapotok pripravili opoldansko malico. Čemaž smo
poskusili v različnih namazih
pa tudi domača salama in slanina sta se slastno prilegli.
Vsako pomlad nekaj veselja,
radosti, odgovornosti in modrosti. Več pomladi, več vsega.
Darja Mlakar,
Društvo Zapotok,
Sekcija za zdravo življenje

Slavnostna seja UO TD Kurešček

Predstavitev zbornika
V objemu Kureščka

T

uristično društvo Kurešček je v letu 2017 obeležilo 20-letnico od
ustanovitve. Sklenili smo, da
ob tej okrogli obletnici pripravimo in izdamo zbornik, ki
smo ga poimenovali V objemu
Kureščka. K sodelovanju smo
povabili dosedanje predsednike društva, predstavnike vseh
društev v naši občini, predstavnike naše občine, vodje
interesnih dejavnosti in vse
druge, ki bi lahko prispevali
svoj delež turistični, kulturni
in zgodovinski prepoznavnosti naše občine. Večina po-

vabljenih se je odzvala. Prispevali so več kot 25 tekstualnih
in slikovnih prispevkov, tako
da bo zbornik zelo kakovostno
predstavil delovanje društev v
naši občini in možnosti razvoja turistične dejavnosti ter ponudbe turističnih uslug.
Naš načrt, da bi zbornik izdali v letu 2017, ni bil uresničljiv iz več razlogov. Največja
težava je bila pridobivanje finančnih sredstev. Ta problem
smo rešili šele v prvem četrtletju letošnjega leta zahvaljujoč
predvsem sponzorjem, občini,
oddaji prostora za promocijo

in lastnemu budžetu. V dneh,
ko berete Mostiščarja, bo
zbornik že prišel iz tiskarne.
Slavnostno sejo in predstavitev zbornika bomo imeli
26. maja ob 16. uri v Kulturni dvorani Golo.
Prisrčno vabimo vse avtorje prispevkov, predstavnike
Občine, predstavnike društev
naše občine, sponzorje in vse,
ki so kakorkoli prispevali k izdaji zbornika, da se udeležite
slavnostne seje in predstavitve – promocije zbornika, ki ga
bo predstavila urednica.

Na pobudo in v organizaciji Turističnega društva
Kurešček je izšel zbornik, ki povzema delo turističnega
društva in drugih društev v občini Ig in nas povezuje.

Izdajo so omogočili številni avtorji besedil,
ki so s svojim znanjem in strokovnostjo poskrbeli,
da je predstavljen v času, ko je slovenski turizem
v skokovitem vzponu in se vedno bolj, tudi v naših
krajih, krepi spoznanje, da je to pomembna gospodarska
panoga za vse nas, tudi za naš kraj.
Zbornik je nastal kot dosežek skupnih prizadevanj
avtorjev, sponzorjev in vseh drugih, ki so ga
sooblikovali – predvsem urednice Maje Zupančič.
Vsem iskrena zahvala za izjemen prispevek.
Turistično društvo Kurešček

V OBJEMU
KUREŠČKA
ZBORNIK OB 20-LETNICI TURISTIČNEGA
DRUŠTVA KUREŠČEK 1997−2017

Momir Maksimović,
predsednik TD Kurešček
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Festival Kurešček

T

uristično
društvo
Kurešček vabi na 5.
Festival Kurešček, celodnevno glasbeno in kulinarično prireditev, ki bo v soboto, 2. junija, v RTC Zapotok.
Na celodnevni prireditvi bo
potekalo še 9. tekmovanje v
kuhanju hribovskega golaža,
otroška delavnica Pokaži kaj
znaš, sejem domačih izdelkov,
nastopi pevskih in folklornih
skupin. Poskrbljeno bo za celodnevno ponudbo jedi z žara,

ponudbo predsedniškega golaža, za posladek si boste zvečer privoščili odojka z ražnja.
Za plesno glasbeno vzdušje
bo poskrbljeno z živo glasbo,
predvidoma do polnočnih ur.
Vse, ki bi se radi preizkusili
v kuhanju golaža, vabimo, da
se s svojo ekipo prijavite na
tekmovanje. K sodelovanju
vabimo vsa lokalna društva
in ekipe, predstavnike organizacij … Organizator TD
Kurešček poskrbi za meso,

čebulo, drva, klopi in prostor
za kuhanje, vi pa poskrbite za
dekoracijo prostora, kotliček,
ostale pripomočke in dodatke
za dober golaž, odlično ekipo
in dobro voljo. Vaš trud bo
ocenila strokovna in objektivna komisija, med katerimi
ni članov TD Kurešček. Prav
tako organizator TD Kurešček
ne tekmuje s svojo ekipo. Prve
tri ekipe bodo nagrajene s pokali in lepimi, vrednimi nagradami. Vse ekipe bodo prejele

spominček in pisno zahvalo za
udeležbo.
Prijave zbiramo po e-pošti
tdkurescek@gmail.com ali
na telefonskih številkah:
070/805-163 ali 041/329847

Turistično društvo
Kurešček

Velikonočno ustvarjanje v Zapotoku

Otroci v družbi staršev pri ustvarjanju

V

elika noč ni samo verski in družinski praznik, je tudi praznik
ustvarjanja. Ustvarjamo velikonočne pirhe, izdelujemo
voščilnice in druge velikonočne okraske. Tudi letos so se v
marcu v organizaciji Društva
Zapotok, Sekcije za zdravo
življenje v RTC Zapotok, zbrali starši s svojimi otroki, kjer
so skupaj ustvarjali. Otroci so
si pobarvali vsak svoje velikonočno jajce in izdelali lične
velikonočne okraske, starši pa
so jajca pobarvali v naravnih
barvah, v čebulnih olupkih in
teranu. Vsi skupaj so uživali
v prijetnem predprazničnem
vzdušju.

Čebulni in teranovi so
najlepši
Pisani pirhi so nepogrešlji-
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Ravnokar iz terana

vi okras velikonočne mize. Jajca krasimo na različne načine
z različnimi tehnikami, kar je
ljudska umetnost. Na letošnji
ustvarjalnici smo ostali zvesti
že preizkušenim metodam in
naravnim barvam, čebuli in
teranu. Prejšnja leta smo jajca
barvali tudi v kurkumi, rdeči
pesi, peteršilju, rdeči papriki
in koprivah, vendar so se čebulni in teranovi izkazali za
najlepše. Ko smo jih kuhane
osvobodili čebulnih olupkov
in nogavic, kamor smo jih zavili, so odtisi zelenih listov
in cvetov trobentic jajca unikatno poslikali. Žametno pa so
se v tisočerih drobnih kristalčkih zasvetlikali pirhi, ko smo
jih pobarvali v teranu.

Umetna nataknjena na paličice so barvali, to jim je šlo najbolje od rok. Potem so jih posuli še z bleščicami. Zataknjeni
v podstavkih na mizah so bili
kot barviti šopki, ki so krasili
in čakali, da se dovolj posušijo
za varno spravilo domov. Medtem so se ukvarjali z izdelavo
drugega velikonočnega okraska. S servietno tehniko so na
les ustvarjali slike z velikonočnimi motivi. V praznikih so
gotovo doma krasile steno ali
omarico v otroški sobi. Kako
zadovoljni so bili otroški obrazi, ki kar niso mogli verjeti, da
so naenkrat postali pravi mali
slikarji.

Pravi mali slikarji

Z malo dobre volje in medsebojnega sodelovanja smo

Otroci so ustvarjali svoja
velikonočna jajčka s čopičem.

»Pomagaj mi, da tole
ustvarim«

si vsi skupaj naredili prijetno predpraznično popoldne.
Predvsem si takšna druženja
dobro zapomnijo otroci, saj
vsako leto radi pridejo in svobodno ustvarjajo. Če je bilo
za njihove male roke kaj pretežko, so za pomoč poprosili
svoje starše – »pomagaj mi,
da tole ustvarim«. Skozi igro
si otroci tako pridobivajo motivacijo, kjer se korak za korakom razvijajo v samostojne
osebe.

Darja Mlakar,
Društvo Zapotok,
Sekcija za zdravo življenje

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kulturno zgodovinska prireditev

Obisk Trubarjeve domačije in
muzeja na Rašici

T

radicionalna rekreativna prireditev, letos že
19. po vrsti, je pomemben rekreacijski dogodek,
ima pa tudi kulturni in zgodovinski pomen. Pohod organizira Turistično društvo Kurešček vsako leto – datum je od
zdaj spremenjen s 27. aprila
na prvo junijsko soboto zaradi
vsakoletne prireditve Društva
Odmev Mokrca na isti dan.
Letošnji pohod bo 9. junija, zbor je od 8. ure pri RTC

Zapotok. Po opravljeni prijavi, kavici ali čajčku in prostovoljnem prispevku za malico,
stroške prevoza in strokovnega vodenja v muzeju in Trubarjevi domačiji se bomo ob
8.30 z avtobusom odpeljali na
Rašico. Ob prihodu na Trubarjevo domačijo, kjer naj bi bil
rojen Primož Trubar, začetnik
slovenske književnosti in protestantski pridigar, ki je našo
materinščino z Abecednikom
in Katekizmom spremenil v

knjižni jezik, bo sledil krajši
počitek. Po počitku in kavici
bo sledila kulturna urica, uro
kulturnega programa bo vodil
strokovni sodelavec javnega
zavoda Trubarjeva domačija in
ogled gospodarskega poslopja
ter žage.
Po ogledu Trubarjeve domačije sledi povratek RTC
Zapotok, kjer nas čaka topla
malica. Povratek je možen po
želji slehernega udeleženca: z
avtobusom, ki bo na voljo, ali

peš, kjer vam bo na voljo pohodniški vodnik.
Ugibanje pohodnikov, ali
vreme bo ali ne bo? V vsakem
primeru vreme je. Pohod bo
v vsakršnem vremenu. Informacije so na voljo na spletni
strani www.td-kurescek.si ali
www.facebook.com/turisticnodrustvo.kurescek ali tel.
041/329-847.
TD Kurešček,
Sekcija za pohodništvo

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

Premiera komedije Dohodnina

O

drasla gledališka skupina Društva Fran
Govekar Ig je pod vodstvom režiserke Alenke Jeraj
pripravila premiero komedije
v dveh dejanjih, katere avtor
je Francoz Jean-Jacques Bricaire. Premierna uprizoritev
je bila v petek, 6. aprila 2018,
v dvorani na Golem, igralci pa
so nato komedijo ponovili na
Lavrici, Škofljici, v Notranjih
Goricah, Podpeči in Velikih
Laščah.
Valentinu Dolinarju, ki ga
je odlično odigral Žiga Drnovšek, računalnik pomoto-

Odslej bo Andrej Lampret Valentinov davčni svetovalec.

ma pri dohodninski napovedi
dodeli dva otroka. Valentin si
misli: Dobra ideja, da plačaš
manj dohodnine, in vsako leto
doda še kakšnega otroka. Nekega dne pa se najavi davčni
inšpektor (Anton Dvoršek),
katerega naloga je ugotoviti
dejansko stanje. Kaj pa zdaj?
Pomočnik Filip se je trudil situacijo rešiti, a ni vedel kako,
zato Valentina predčasno pokliče z ribarjenja v Patagoniji.
Valentin se odloči, da bo inšpektorju predstavil svojo družino. Pokliče prijateljico Martino, igra jo Božena Števančec,
ki zaigra njegovo staro hromo
mamo. S seboj pripelje manekenko Ingrid (igra jo Manca
Špacapan), Martina je namreč
lastnica agencije z manekenkami, ki za potrebe obiska inšpektorja zaigra Valentinovo
ženo.
Med inšpektorjevim obiskom pa se domov vrne trenutna Valentinova izbranka
Barbara, ki jo igra Alenka Križman Černič, in le malo manjka, da si z Ingrid ne skočita v
lase, sploh ko ugotovi, da je ta
Valentinu všeč in le še čaka
priložnost, da bi se Barbare
znebil. Pride do precej napetih

Priprave na obisk inšpektorja
situacij, a nato se Barbara odloči, da bo Valentinu pokazala,
iz kakšnega testa je, in se odloči za inšpektorja, pravzaprav
ga skorajda prisili, da jo odpelje na kosilo in se poroči z njo.
Igralci nas popeljejo v dokaj običajno življenjsko zgodbo, saj se marsikdo poskuša
izogniti davkom in davkariji.
S humornimi vložki, ki so mimogrede naš vsakdan, in dobro igro nas igralci popeljejo
do rešitve zagate. Na koncu
lahko rečemo volk sit in koza
cela. Igralcem nas uspe v svojih vlogah prepričati, da pozabimo, da gledamo gledališko
predstavo. Režiserki je spet
uspelo dobro razdeliti vloge,

posebej pa me je pri tokratni
igri prijetno presenetila scena,
saj deluje sveže, pomlajeno in
moderno.
Za masko in sceno je poskrbela Anita Indihar Dimic,
za ozvočenje, luči in efekte pa
Luka Tavželj. Kot šepetalka
s skupino sodeluje Andreja
Podržaj Modic.
Če ste predstavo zamudili,
vam je lahko žal. Nova
priložnost, da si jo ogledate,
bo jeseni, ko igralci obljubljajo nova gostovanja, pa tudi
kakšno predstavo v naši občini.
Mateja Jere Grmek
Aleš Pavlič
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Občinska revija pevskih zborov
V Občini Ig je pevska kultura izredno močna, pesem je namreč najbolj neposreden, vsakomur
razumljiv jezik povezovanja, zato že vrsto let pripravljamo občinsko revijo pevskih zborov, na
kateri se predstavijo vsi zbori, ki delujejo na področju naše občine. Letos je lepa zborovska
pesem zvenela v Kulturni dvorani gasilskega centra na Golem, in sicer v soboto, 14. aprila 2018,
ob 17. uri.

Martinov otroški zbor

N

a reviji je sodelovalo
12 zborov, od tega 7
otroških oz. mladinskih in 5 odraslih. Vsak zbor
je zapel tri pesmi: slovensko
ljudsko pesem, eno umetno
pesem slovenskega avtorja,
pesem po lastni izbiri. Na začetku je reviji nekaj uvodnih
besed namenil župan Janez
Cimperman.
V nadaljevanju so se
predstavili otroški zbori, in sicer: Otroški pevki zbor Vrtca
Ig, enota Studenček pod vodstvom Erneste Maček in ob
spremljavi Maje Juvanc; Otroški pevski zbor Vrtca Ig, enota
Hribček, pod vodstvom Marjane Lenič in ob spremljavi Maje
Mrak. Otroški pevski zbor OŠ
Ig pod vodstvom Katje Gačnik in ob spremljavi Tereze
Podlogar, Otroški pevski zbor
Sladkosnedi pod vodstvom
Eve Mavec in ob spremljavi

Mešani pevski zbor DU Ig
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OPZ Vrtca Ig (Studenček)
Klemena Bojanoviča; Otroški
pevski zbor OŠ Ig, POŠ Golo
pod vodstvom Katje Gačnik
in ob spremljavi Tereze Podlogar; Martinov otroški pevski
zbor Župnije Ig pod vodstvom
Vlaste Merzel in ob spremljavi Mirka Merzela ter Mladinski pevski zbor OŠ Ig pod
vodstvom Katje Gačnik in ob

ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi

Moški pevski zbor Ig

Mladinski zbor OŠ Ig
spremljavi Tereze Podlogar.
In še odrasli zbori: Mešani pevski zbor Društva upokojencev Ig pod vodstvom
Klemna Jerinca; Ženski pevski
zbor Perunike pod vodstvom
Kristine Štemberger; Moški
pevski zbor Ig pod vodstvom
Mirka Merzela; Borovničke
pod vodstvom Nadje Janežič

in ob spremljavi Nadje Rus
ter Ženski pevski zbor Žene
dveh vasi pod vodstvom Mirjam Jelnikar in ob spremljavi
Klemna Bojanoviča.
Strokovni spremljevalka letošnje revije je bila Janja Dragan Gombač, ki je po končani
reviji opravila tudi razgovore z
zborovodji in pripravila pisne
ocene za vsak zbor posebej.
Povezovalka programa je bila
Marjetka Zupan.
Za prijetno pogostitev po
reviji je poskrbelo Kulturno
društvo Mokrc. Hvala njim in
gasilskemu društvu Golo, ki
je odstopilo prostore za udeležence na reviji. Upamo, da vam
je pesem to soboto polepšala
dan.
Marica Zupan,
občinska uprava
Matjaž Zupan

OPZ Vrtca Ig (Hribček)

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

Preplet poezije, glasbe in slikarstva
na 90. Govekarjevem večeru
V ponedeljek, 23. 4. 2018, je v knjižnici Ig potekal prijeten kulturni večer. Osrednji osebnosti
večera sta bili pesnica Metka Osojnik ter slikarka Ivanka Demšar. Moderatorka večera Božena
Števančec, članica Društva Fran Govekar, je spretno stkala pogovor z nastopajočimi.

V

ečer so popestrile mlade flavtistke. Čudovite
zvoke skladb so iz flavt
izvabljale: Pia Petek, Neža
Dolšak in Zala Zor Velikonja.
Vse tri so učenke glasbene
šole Emila Adamiča, njihova
mentorica je Klara Veteršek.

Metka Osojnik živi v Ljubljani. Že v otroštvu je vzljubila poezijo in svoja doživetja
tudi sama prelila v rime. Poklicne vode in družinske obveznosti so le občasno zavrle
njeno potrebo po pisanju. Že
mnogo let je članica literarne
skupine na Vrhniki, kjer se
posvečajo izobraževanju in
literarnemu ustvarjanju. Literarna skupina je izdala tudi
zbornik Piš. Pesnica je sodelovala na številnih literarnih
nastopih in srečanjih ljubiteljskih literatov pod okriljem
JSKD.
Sama pesmi deli v: pesmi
hrepenenj, hvalnice ljubezni in
razkrivanja čustvenih spominov. S tenkočutnim branjem
svoji rimanih pesmi je popeljala navdušeno občinstvo v
najbolj skrite srčne kotičke
upanj, pričakovanj, nostalgičnih iskanj odgovorov. In kdaj
njene pesmi nastajajo? Nepričakovano. Na mah. V nepred-

Metka Osojnik

LJUBIM

Maj, ta lepi čas pomladi,
čas ljubezni in življenja,
čas brstenja, hrepenenja,
me kot ptico je ponesel
nad oblake, nad očake,
tja med zvezde daljne zlate,
da zasanjana zdaj hodim,
tebe iščem, blodim, blodim.
Kakor trpko bolečino
v sebi skrivam zdaj resnico
in bojim se ti priznati,
da te čakam, da te ljubim.
Kaj bi mogla ti še dati?
Svoje misli, zvezde, sanje,
vse oblake in očake,
čustva, ki ne veš ti zanje.

videnem trenutku. Beležka in
svinčnik morata biti vedno v
žepu in na nočni omarici.
V knjižnici in na stopnišču
Centra Ig so na ogled likovna
dela slikarke Ivanke Demšar
iz Matene. Slikarka zlasti po
upokojitvi intenzivno ustvarja. Izpopolnjevala se je na
Univerzi za tretje življenjsko
obdobje, na likovnih tečajih in
seminarjih, redno sodeluje na
delavnicah v Likovni skupini
Društva Fran Govekar ter v
likovni skupini v Grosupljem.
Pri delu je spoznala vse tehnike slikanja in s študijo starih
mojstrov pridobila dodatna
znanja. Sodeluje na natečajih
JSKD in skupinskih razstavah.
Kot je povedala o njenem
opusu slikarska kolegica
Zdenka Vinšek, so na tokratni
sedmi samostojni razstavi na
vpogled dela iz treh sklopov:
arhitektura, narava, abstrakcija. Na tokratni razstavi se
predstavlja pretežno s tehni-

ko akril na platno, predstavi
se tudi z akvarelom. Slikarka
obvladuje kompozicijo, kar izpoveduje z bogatimi barvnimi
kombinacijami in jasno risbo. Večina del je realističnih,
v enem izkazuje sposobnost
preciznih nanosov barvnih
odtenkov do te mere, da doseže fotorealizem. Na večini del
stilizira posamezne segmente,
da doseže osebno sporočilnost. Na razstavi se srečamo
tudi s prehodi od stilizirane
slike do popolne abstrakcije.
S to razstavo slikarka odkriva
svojo ljubezen do narave ter
potepanj. Občudujemo motive sonca, morja, vodotokov,
barja, visokogorja, jadrnic,
obmorskih vedut ter zvonikov
domačih cerkva.

Zdenka Vinšek

Vabimo vas na

in
Razstava slik

članov likovne skupine Društva Fran Govekar Ig

91. Govekarjev večer

v ponedeljek, 21. maja 2018,
ob 19.00 v dvorani Centra Ig.

OD KOLIŠČARJEV DO PUNTARJEV
Odprtje razstave:

6. junij ob 20.00 v Gostilni Hram
Razstavljajo: Julijana Peršič, Zdenka Vinšek,
Minka Marija Žagar, Zmago Werbole, Ivanka
Demšar, Irena Brovet Zupančič, Dani Baznik,
Milan Zgonc, Marija Franinovič, Marjana Dimec,
Marijana Rous Gojak, Irena Gašperšič, Milan
Šubic, Francka Železnikar

Predstavili se nam bodo člani literarne
sekcije KUD JaReM iz Medvod,
Alenka Mihorič, Jurij Marussig in Matej Cigale.
Z glasbo bodo večer obogatili učenci
Glasbene šole Emil Adamič.
Odprli bomo razstavo likovne sekcije JaReM
OHRANIMO JIH, SAJ IMAJO DUŠO.
Razstava bo na ogled do 18. junija 2018.
Vljudno vabljeni!
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Vabilo k vpisu v Glasbeno šolo
Emil Adamič – sezona 2018/2019
Glazbena_Sola_oglas_IG_18.pdf

V

maju bodo v Občini Ig ponovno
potekali vpisi v glasbeno šolo Emil
Adamič za šolsko leto 2018/2019.
Nabor glasbil, ki se poučujejo, je zelo
pester, saj vključuje pihalno, (flavta, klarinet, saksofon), trobilno (trobenta, rog)
in godalno (violina) sekcijo ter klavir,
harmoniko in kitaro. Letošnja novost je
tudi oddelek solo petja, ki bo zaživel ob
zadostnem številu vpisanih učencev.
Najmlajši otroci (5−6 let) imajo možnost seznanitve z glasbo v okviru glasbene pripravnice. Pri pouku spoznajo osnovne značilnosti tona, melodije, ritma ter
notnega zapisa. Poudarek je na doživetem
izkustvu zvoka, saj se prek igre, pevske
vzgoje in giba celovito seznanijo z glasbenimi elementi ter s tem razvijajo naravne
sposobnosti. Vpis poteka brez sprejemnega preizkusa.

Glasbena šola izvaja pouk z akademsko
izobraženim strokovnim kadrom in javno
priznanim programom RS, zato je predpogoj za vpis preizkus glasbenih sposobnosti. Število mest je omejeno.
Vse, ki si želijo vpisati v glasbeno
šolo, vabimo na sprejemne preizkuse,
ki bodo v petek, 25. 5. 2018, ob 17.00 v
Starem vrtcu (stavba poleg OŠ Ig).
info@gs-emiladamic.si
tel.: 070 871 281
K vpisu vabljeni tudi odrasli, ki ste v
preteklosti želeli osvojiti glasbena znanja, pa tega še niste uresničili. Prijavite
se neposredno pred pristopom k sprejemnim preizkusom ali predhodno na spletni
strani glasbene šole Emil Adamič (www.
gs-emiladamic.si). Prisrčno vabljeni!

1
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Maja Anžur Kajzer
IG, petek 25. 5. 2018 ob 18.00 uri (v prostorih starega vrtca O Ig)

 KOTIČEK ZA MLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
info@gs-emiladamic.si

Odprti dan šole 2018

V

soboto, 7. 4. 2018, je
bil tako pri nas kot v
vseh drugih osnovnih
šolah pouk. Pri nas smo pouk
zamenjali z druženjem staršev,
učencev in učiteljev. V tem sobotnem dopoldnevu je potekalo več dejavnosti, ki smo si jih
lahko izbrali.
Na voljo smo imeli različne delavnice in dejavnosti, na
katerih smo se lahko zvrstili.
To je bilo: igranje in gledanje nogometa, sodelovanje in
spremljanje na šolskem plesnem festivalu, peka vafljev in
kokic, naravoslovni poskusi,
knjižna izmenjevalnica, obisk
pesnika, projekt Erasmus, raz-

Knjižna izmenjevalnica
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stava ilustracij Ivana Cankarja, ulični glasbeniki, predstava
Sapramiška, lovilci sanj, izdelovanje cvetja in prtičkov iz
papirja, Zlata kuhalnica, razstava Moč besede …
Članice
novinarskega
krožka smo dobile nalogo, da
spremljamo dogodke in o tem
poročamo. Sama sem spremljala dejavnosti za učence
predmetne stopnje, učenci razredne stopnje pa so se
družili v delavnicah po svojih
učilnicah.
Čeprav je bil dan odprtih vrat v soboto in smo bili
zjutraj malo nejevoljni, ker
smo morali v šolo, se je to v
pestrem dopoldnevu porazgubilo. Druženje staršev, učencev in učiteljev je potekalo ob
stojnicah s prigrizki in kavo,
uspešnica je bil tudi srečelov
devetošolcev s plesom in glasbo. Dopoldne je hitro minilo,
polni vtisov smo se odpravili
soboti in nedelji naproti.
Mija Urbas Kotolenko, 6. c
Barbara Flajnik

Razstava ilustracij Ivana Cankarja

Sapramiška

tel.: 070 871 281

www.gs-emiladamic.si
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Obiskal nas je pisatelj

N

a odprtem dnevu 7. 4.
2018 smo v knjižnici
gostili vsestranskega
ustvarjalca – pesnika, dramatika in igralca Andreja Rozmana - Rozo. Ob jutranji uri smo
se zbrali v knjižnici učenci, ki
radi beremo in smo opravili
bralno značko. Z ustvarjalcem
se je bilo zanimivo pogovarjati.
Pisati je začel že pri svojih
osmih letih. Za poklic pisatelja
se je odločil, ker se mu jo to že
od nekdaj zdel cenjen poklic
oziroma, kot se je sam izrazil
– frajerski. Pisanje ima očitno
že v krvi, saj je bil tudi njegov
dedek pesnik. Njegovi mami
je bilo všeč, da je šel po tej
poti. Andrej Rozman ima raje
poezijo kot prozo, kar se kaže
v njegovih izjemnih pesniških

zbirkah.
Ideje dobi pesnik povsod
okrog sebe. Ko sliši kaj zanimivega ali smešnega, si to zapiše
ali zapomni. Od tod izvira tudi
anekdota, ki nam jo je zaupal.
Ko je nekoč po radiu slišal eno
izmed novic, je nastala pesem
Vabilo na Gravžev dan. To je
tudi ena od pesmi, ki nam jih
je nadvse doživeto deklamiral.
Vseh svojih pesmi pa seveda
ne zna na pamet, zna le tiste, ki
jih pogosto deklamira. Na tem
seznamu najdemo pesem Mleko, ki jo je pisal in pilil dolgo
časa, da je postala ena izmed
najbolj priljubljenih otroških
pesmi, ki jo pozna vsak otrok.
Pisatelj goji posebno ljubezen do vseh svojih del, ena
ljubših mu je Predpravljice in
popovedke, ki jih le preberite.

Šolski plesni festival

N

a odprtem dnevu šole je bila ena od dejavnosti tudi šolski plesni festival, ko so se po
malici zbrali v plesni dvorani ljubitelji plesa.
Tekmovanje je potekalo v več kategorijah, po triletjih.
Najprej so nastopili učenci od 1. do 3. razreda, ki so
se predstavili s tremi plesi. Za njimi so odplesali učenci
od 4. do 6. razreda in na koncu še učenci 7. do 9. razreda. Plesalci so izvrstno opravili svoje delo, ker pa je
potrebno izbrati najboljše, so bili prisotni tudi sodniki. Najboljši plesalci so se uvrstili v finale in sodniki
so imeli še težjo nalogo. Razvrstitev po mestih je bila
naslednja:
1.−3. razred: 1. Ana Brkovič, 2. Lana Ajdarpašič, 3. Eva Brkovič, 5. Brina Škraba, Maša Antič.
4.−6. razred: 1. Sara Škulj, 2. Inna Novak, 3. Špela Zdravje, 4. Tjaša Kavčič, 5. Sabina Škarja, 6. Irma Ajdarpašič.
7.−9. razred: 1. Eva Dulmin, 2. Jana Kecman, 3. Anja Ratkić Oberč, 4. in 5. Kim Antolin in Nika Mavec, 6. Pia
Dandić Juntez.
Po končanem tekmovanju smo se tekmovalci in gledalci zadovoljni odpravili v sončno soboto.

Pogovor z Andrejem Rozmanom - Rozo
Roza kot vsestranski ustvarjalec ima rad improvizacijsko
gledališče, rad nastopa, recitira, piše, od vseh športov pa mu
je najbolj všeč namizni tenis.
Ko boste naslednjič v knjižnici, si le izposodite kakšno

njegovo knjigo in se sami prepričajte, kakšen umetnik je.
Eva Ferkulj,
Maria Praznik, 8. b
Boris Hozjan

Obisk časopisne hiše Delo

V

torek, 10. 4. 2018, smo si učenci novinarskega krožka in izbirnega
predmeta tisk ogledali časopisno hišo Delo, da smo si lažje predstavljali pot novic od nastanka do bralcev.
V Ljubljano smo se odpeljali z mestnim avtobusom in se odpravili v drugo nadstropje Delove stolpnice. Sprejel nas je urednik Sobotne priloge Ali
Žerdin. Najprej nam je predstavil zgodovino časopisa, potem pa smo se
odpravili v glavno sobo, kjer smo opravili fotografijo vseh udeležencev in iz
tega naredili novico, kot da smo pristali na prvi strani časopisa. Na koncu
smo glavnemu uredniku zastavljali vprašanja o novinarskem delu.
Naše druženje se je končalo v oddelku za dokumentacijo, kjer imajo zbrane vse izvode časopisa Delo od nastanka do danes. Ogledali smo si časopise
iz leta 1959 in 2004. Zaposlena nam je pokazala tudi članke o naši šoli iz
prejšnjih let, ki nam jih je skopirala, da jih lahko uporabimo za delo.
Naš obisk se je s tem končal, za spomin smo dobili reklamni blokec s
svinčnikom in prvo stran časopisa z našo fotografijo, saj naš obisk ni postal
novica dneva. Polni vtisov smo se odpravili domov z novimi spoznanji o
novinarskem delu.
Maruša Kavčič, 6. c

Lara Comino, 6. c
Boris Hozjan
Plesni festival
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Mini počitnice

S

kupine Polžki, Ježki,
Žabe, Mucki, Zajčki in
Metulji, stari 4 leta, smo
v marcu za tri dni zapustili
vrtec ter se podali na mini počitnice v Gozd Martuljek. Ob
preživljanju dni brez prisotnosti staršev smo dokazali, kako
pogumni in samostojni smo
že, v prelepi okolici pa smo
krepili naše zmožnosti sode-

lovanja, raziskovali smo svet,
plesali, se zabavali, gradili hišico, prepevali, se sladkali na
super pikniku, hodili na sprehode ter se preizkusili v prometnem poligonu. Uživali smo
v adrenalinskem parku in povsem pozabili na to, da solzice
domotožja sploh obstajajo.
Skupine iz Vrtca Ig

Adrenalinski park je bil zahteven.

Zdaj pa lahko dežuje.

Ob ognju nam je toplo.

Pa nam je uspelo!

Zaslužena večerna zabava

Krajevni praznik

O

troci iz skupin Pikapolonice, Polžki in Ježki iz enote
Hribček smo se 17. 3. 2018
prelevili v čisto prave pevce, plesalce in igralce, nastopili smo namreč
na prireditvi ob krajevnem prazniku na Golem. Pikapolonice smo se
predstavile z dramatizacijo pravljice Duhec najde prijatelje, Polžki
smo zapeli pesem Klobuček, Ježki
pa pesem Lepši svet. Poleg tega je
nekaj Polžkov z Ježki s pevskim
zborom zapelo še pesem Žoga, Ježki, ki bomo septembra odšli v šolo,
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pa smo s folklornim nastopom zapeli in zaplesali še ob skladbi Ob
bistrem potoku je mlin.
Uživali smo in si z javnim nastopom močno okrepili samozavest.
Enota Hribček

Nastop na krajevnem prazniku
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Predstava Mamici se je pokvarila ura

D

o materinskega dne
je še nekaj dni, otroci
Jure, Peter in Eva, ki
jim je pred pol leta umrl oče,

pa še nimajo darila za mamico.
Mamica ima staro ročno uro,
ki se ji je spet pokvarila. Jure
ji uro nese k urarju, da jo bo

ta popravil, Peter pa zbere ves
denar, ki ga ima, saj mamici
želi dati ta denar za popravilo
ure. Tudi Eva ni pozabila na
materinski dan. Ona ji je kupila novo uro, ki ni bila najdražja, najcenejša pa tudi ne. Ko
mama pride domov iz službe,
otrokom pove, da si je kupila
novo uro. Vsi so šokirani in ža-

lostni, saj je presenečenje padlo v vodo. Dogovorijo se, da
gredo skupaj k maši za očka,
v nedeljo pa na Šmarno goro.
Vsi se zelo razveselijo.

Nik Nedelko
Alenka Jeraj

Mamica, ali lahko gospe Jamnikovi kupim darilo? Veš, nikogar
nima ...

Taborniki zavzeli
ljubljanski Tivoli

V

soboto, 21. 4, smo se
taborniki z LPP-jem
odpravili v Ljubljano,
kjer smo se udeležili 22. Taborniškega feštivala v parku
Tivoli. Naš rod (RPK – rod
Podkovani krap) se je razdelil na manjše skupine, mlajši,
MČ-ji, so se po delavnicah
odpravili skupaj s svojimi
vodniki, mi, starejši GG-ji, pa
kar sami. V skupini sem bila z
Mijo, Evo in Ajdo. Skupaj smo
bile na veliko delavnicah, obiskale smo tudi planetarij v
šotoru, kjer smo opazovale

zvezde in tam srečale prijateljice Nino, Janjo in Gajo. Delavnic je bilo ogromno, meni
najljubše so bile soba pobega,
kanuji in adrenalinski park.
Dan je bil vroč, zato smo se
malo ohladile s sladoledom.
Na feštival so prišli poleg tabornikov iz vse Slovenije tudi
Avstrijci in Hrvati. Dan je bil
nepozaben in hvala Mestni
zvezi tabornikov Ljubljana, da
je to omogočila.
Maruša Kavčič
Matic Pandel

Pogovor z gospo Jamnikovo

Beremo s Tačkami –
Tačke pomagačke
13. junij ob 17.00 Knjižnica Ig
Vabimo otroke, ki bi želeli s kužkom doživeti
domišljijski svet pravljic, da se nam pridružite in sami
glasno preberete pravljico pravemu kužku. Primerno
za otroke od 7. do 12. leta starosti. Delavnico vodijo
prostovoljke iz društva Tačke pomagačke.

Preizkusili smo se tudi v adrenalinskem parku.

Obvezne prijave v knjižnici na 01/308-57-20
ali ig@mklj.si.
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Kolesarski maraton Barjanka tudi v Občini Ig
Spoznajmo naravne in kulturne zanimivosti Ljubljanskega barja ter obujajmo spomine na
začetke kolesarskih tekmovanj, ki so potekala po makadamskih poteh.

B

arjanka, nova spremljevalna trasa Maratona
Franja, je rekreativne narave in je namenjena druženju
ter odkrivanju lepot Ljubljanskega barja. Pot, ki se začne na
Kongresnem trgu v Ljubljani,
bo kolesarje popeljala po vseh
sedmih barjanskih občinah. Ob
83 kilometrov dolgi trasi maratona bodo tri okrepčilno-informativne točke, na katerih bodo
obiskovalci lahko okušali lokalno kulinariko ter spoznavali
naravne in kulturne značilnosti
krajine.
Prvi postanek bo v Bistri
pred Tehniškim muzejem Slovenije, v katerega bo na ta
dan za prvih 100 obiskovalcev
mogoč vstop po znižani ceni.
Predstavniki Razstavišča Moja
Ljubljanica bodo predstavili skrivnostno reko sedmerih
imen. Obisk so napovedali celo
Ivan Cankar in Argonavti. Na

Predstavitev ideje za Barjanko na letnem srečanju
krajinskega parka in županov
barjanskih občin na Igu

Župan Občine Ig Janez Cimperman na podpisu pisma o
nameri
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ogled bodo tudi stare fotografije bližnjega borovniškega viadukta in replika najstarejšega
lesenega kolesa na svetu, ki so
ga našli nedaleč stran. Iz Bistre
pot vodi naprej proti Borovnici.
Tam se povzpne na staro železniško traso Južne železnice, ki
ponuja čudovit razgled na barjanski mozaik travnikov, njiv,
mejic in vodotokov. V Pakem
se kolesarji spustijo nazaj na
glavno cesto, ki vodi do drugega postanka ob Jezeru pri
Podpeči. Na parkirišču ob jezeru bo predstavljen skrivnostni
kraški rob s številnimi kraškimi pojavi ter lokalna ponudba
občin Brezovica in Log - Dragomer. Po osvežitvi, okrepčilih in spoznavanju zanimivosti
se bodo kolesarji podali prek
barjanskega mozaika naprej
proti Igu, kjer jih čaka še zadnja okrepčilno-informativna
točka. Pred Gostilno Hram bo
predstavljena lokalna ponudba
Iga in Škofljice ter UNESCO
Prazgodovinska kolišča okoli
Alp, del katerih so tudi kolišča
na Igu. Sledi kolesarjenje mimo
spomeniškega območja kolišč
in po Ižanski cesti v Ljubljano
na cilj v BTC-ju.
Ideja za Barjanko je zorela v letu 2017 v Kolesarskem
društvu Rog in Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko
barje. Konec leta 2017 je prav
na Igu idejno zasnovo Barjanke županom barjanskih občin
predstavil direktor krajinskega parka Janez Kastelic z direktorjem KD Rog Gorazdom
Penkom in direktorico sektorja
za tržno komuniciranje družbe
BTC Majo Oven. Župani so idejo za Barjanko na načelni ravni
podprli. Tako so predlagatelji
dobili zagon za oživljanje ideje. V letu 2018 so predstavniki
KD Rog, družbe BTC pa tudi
zaposleni na krajinskem parku
veliko svojega časa vložili v iskanje čim bolj varnih in hkrati
zanimivih poti za udeležence
Barjanke, v organizacijo vsega
potrebnega za tako obsežno

Trasa Barjanke
prireditev ter v iskanje finančnih virov za zagotovitev dogodka. Celotnega dogodka pa
seveda ne bi bilo mogoče izpeljati brez sodelovanja vseh županov barjanskih občin, ki so
svojo aktivno podporo dogodku zagotovili tudi s podpisom
pisma o nameri za Barjanko 17.
aprila 2018 v Botaničnem vrtu
v Ljubljani. V pismu o nameri so vsi podpisniki tudi jasno
zapisali, kaj je glavni namen
Barjanke: povezati lokalne
skupnosti, krajinski park, ponudnike lokalnih proizvodov,
turistična društva in gospodarstvo.

Preživite torej pomladni dan
s kolesarjenjem po sledeh Rimljanov in koliščarjev v osvežilnem objemu barjanskih travnikov, polj, mejic in vodotokov.
Spoznajte domače in bližnje
kraje v popolnoma novi luči. Z
odkrivanjem lepot krajinskega
parka postanite prvi udeleženci nove trase, za katero verjamemo, da bo postala tradicionalna.

Maša Bratina in
Mark Brejc,
KP Ljubljansko barje
Maša Bratina

START: v Ljubljani na Kongresnem trgu
CILJ: BTC City Ljubljana
KDAJ: sobota, 9. junija 2018, ob 8.00
PRIJAVE: www.franja.org
Na trasi Barjanke bo mobilna zapora, zadnjega
udeleženca v BTC-ju pričakujejo ob 12.30.
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Strokovna ekskurzija v Nemčijo
Konec aprila, med prvomajskimi počitnicami, smo se učitelji Svobodne šole Kurešček in študentje
waldorfskega izobraževanja za učitelje odpravili v Nemčijo, kjer smo obiskali tri večje waldorfske
šole. Prva svobodna waldorfska šola je bila ustanovljena v Nemčiji leta 1919, in danes v Nemčiji
deluje preko 230 waldorfskih šol. Zanimanje za waldorfsko pedagogiko je veliko, zato je veliko
šol večjih, imajo po 2 ali celo 3 paralelke, v sklopu osnovne šole velikokrat delujeta tudi vrtec in
srednja šola.

Überlingen

N

aš prvi postanek je
bila šola v Überlingnu,
v bližini Bodenskega
jezera. Šolo so ustanovili že
leta 1972 in danes jo obiskuje
prek, 1.000 otrok, imajo 2−3
paralelne razrede osnovne
šole, vrtec in srednjo šolo.
Celoten kompleks je obdan z
zeleno površino za igranje, z
vrtovi, ki jih obdelujejo otroci,
v več stavbah pa poleg običajnih učilnic najdemo tudi posebne delavnice za ročna dela,
lesorestvo in druge umetniške
dejavnosti, pa tudi veliko kulturno dvorano, kjer uprizarjajo
razredne gledališke igre, predstavljajo projekte učencev
in dijakov ter gostijo druge
predstave. Šola je še vedno v
nenehnem razvoju, sedaj gradijo posebno stavbo, kjer bodo
nove učilnice za ročna dela in
za popoldansko varstvo.
Veliko drugače kot pri nas v
Nemčiji še vedno večina otrok
po koncu pouka odide domov,
kljub temu pa število otrok v
varstvu vsako leto narašča, a
v šoli, ki ima prek 1.000 otrok,
jih je sedaj v varstvu še vedno
le okoli 50. Je pa res, da je to
šola na podeželju, v drugih šo-

Mizarska delavnica v šoli v Tübingenu
lah v mestih je v varstvu več
otrok. Varstvo poteka v posebej zato namenjenih prostorih, kjer za to poleg zanimivih
igrač na voljo tudi veliko različnih možnosti za ustvarjanje
in razna ročna dela.
V Nemčiji so razredi veliki,
30 in več otrok je povsem običajna številka. Zanimivo je bilo
poslušati spomine ene izmed
ustanoviteljic šole, ko je razlagala, da je imela zelo rada večje
razrede (do 40 otrok) in da vidi
v njih veliko prednosti, vsaj v
prvih letih in pri splošnih predmetih … Pravi, da se otroci poleg učitelja naučijo veliko tudi
drug od drugega in da je tako v
razredu običajno več živahnih
otrok, in ne le eden … kar pomeni, da se skozi čas in ob dobrem
vodenju učitelja s svojimi temperamenti lepo uravnajo.
Polni vtisov smo se odpravili v Tübingen, prijetno univerzitetno mestece ob reki
Neckar, kjer smo obiskali drugo šolo. Prav tako gre za večjo
šolo, danes imajo preko 820 otrok. Šola daje poseben poudarek na umetniških dejavnostih,
zelo razvita je gledališka umetnost, kiparstvo in slikarstvo,

tem predmetom je namenjeno
veliko specializiranih učiteljev
in učilnic. Na šoli imajo tudi
dobro razvito pomoč za otroke
z motnjami v razvoju, v posebni delavnici so nam pokazali,
kako lahko otrokom pomagamo s terapevtskim slikanjem.
V Nemčiji veliko waldorfskih
šol v svoje razrede povsem
normalno vključuje otroke s
posebnimi potrebami, nekatere šole pa so zaradi velikega
zanimanja odprle tudi posebne
razrede za take otroke. Obiskali smo tudi šolski vrt z velikanskim rastlinjakom, ki je bil
že poln sadik, s kurnikom, ki so
ga zgradili tretješolci, pa večjo
stavbo, kjer sta dve učilnici in
kjer otroci lahko spoznajo tudi,
kako shranijo in konzervirajo
hrano, ki so jo pridelali, npr.
naučijo se kuhati marmelade
ipd. Poleg kokoši na šolskem
dvorišču najdemo tudi ljubke
koze, ki so med učenci zelo priljubljene.
V Stuttgartu so poleg prve
šole na Uhlandshohe še 4 druge. Mi smo obiskali Michael Bauer Schule, ki je bila prav tako
ustanovljena leta 1972. Šola je
nastala kot posebna šola za ot-

roke z motnjami v razvoju, a so
kmalu takemu razredu dodali
tudi običajne razrede. Ko vstopiš na območje šole, vstopaš na
območje, kjer uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena, na
kar te opozori poseben znak.
Poseben prostor je namenjen
tudi parkiranju koles, saj veliko otrok v šolo prikolesari, in
nič neobičajnega ni, da že drugošolec sam prikolesari v šolo
tudi kilometer ali več. Učitelji
spodbujajo otroke, da sami prihajajo v šolo, če je le mogoče.
Malce drugačna od naših
so tudi šolska igrišča. Skoraj
na vsakem se najdejo visoka
plezala, kjer otroci zelo radi
plezajo, in drugi kotički, ki bi
se marsikomu pri nas zdeli
prenevarni.
V Nemčiji smo okrepili stara poznanstva in navezali nove
stike, že se rojevajo nova sodelovanja med učitelji in šolami.
Domov smo se vrnili polni
izkušenj in spoznanj, marsikaj od videnega in slišanega
bomo z veseljem uporabili pri
svojem prihodnjem delu.
Urška Kotnik, učiteljica
Davorin Peršič
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Izlet Društva upokojencev Ig

Pravljični gradovi Ludvika II. Bavarskega

N

a dvodnevni izlet v
organizaciji DU Ig in
izvedbi Fortuna Travel
smo se odpravili 19. 4. 2018 ob
4.30 izpred Gasilskega doma
Ig. Pot nas je vodila skozi Karavanški predor mimo Beljaka,
Salzburga, Garmisch-Partenkirchna do 'bavarskega morja'
− jezera Chiemsee.
Do otoka Herreninsel smo
se odpeljali z ladjico. Na otoku smo si ogledali Kraljevi
grad, katerega je dal postaviti
Ludvik II. v 19. stoletju v spomin na francoskega Sončnega
kralja – grad je namreč kopija
Versaillesa. Graditi so ga začeli maja 1878, tri leta pozneje pa
je bila gradnja v grobem končana. Kraljevi prostori so bili
dokončani, v njih je monarh
preživel le enkrat, leta 1885,
celih devet dni. Vendar pa je
Herrenchiemsee kljub temu
ostal nedokončan. Vrtna fasada in park sta zvesti posnetek
Versaillesa. Dve leti po smrti
kralja so grad in vrt odprli za
vse obiskovalce. Z ladjico smo
se vrnili na kopno in pot nadaljevali na jug Bavarske v prijetno mesto Oberammergau,
ki slovi po čudovitih fasadah,
obenem pa je tudi pomembno
termalno zdravilišče in kultur-

no središče.
Sredi sivega pogorja v samoti doline Graswang je dal
kralj Ludvik II. postaviti grad
Linderhof. Čudovita notranjost z originalnim pohištvom,
veliko pozlate, ogledal, kristalnih lestencev, gobelinov in tapiserij. Glavna fasada 'kraljeve
vile' s terasami in bazenčki.
Prek pozlačenih elementov se
izliva 30 metrov visoka fontana. Strma lega doline tvori
naravno pokrajinsko danost
terase v stilu renesanse, krajinski vrt, ki se razprostira na
80 ha veliki površini. Severno
pobočje s kaskado, ki se preliva prek 30 marmornatih stopnic v bazen, ki z vodo napaja
Neptunovo skupino. Na drugi
strani s paviljonom povišana
pot k Venerinemu templju. Na
posestvu stojita še Maroška
hiša in Mavrski kiosk. Za tem
smo si ogledali še bližnji Ettal,
kjer stoji benediktinski samostan iz 14. stoletja. Po vrnitvi
v Oberammergau smo se namestili v družinskem hotelu,
kjer so nam postregli z odlično
večerjo.
Drugi dan smo se po samopostrežnem zajtrku odpravili še na ogled tretjega gradu
Ludvika II. Bavarskega – Neu-

Pravljični grad Neuschwanstein
schwanstein, pravljični grad.
Stoji na strmih skalah, visoko
nad jezerom Alpsee in nad strmo padajočimi vodami v soteski reke Pollat. Čudovit grad s
še bolj čudovito notranjostjo
z originalno opremo, ohranjena je celo grajska kuhinja s
posodo iz takratnih časov. V
prostorih, ki so namenjeni za
določene dejavnosti, so čudovite poslikave, veliko rezbarij, pliša, vezenin, svilenih
prevlek in zaves. Kralj je na
tem gradu živel najdlje. 9. junija 1886 se je državna komisija
odpravila v grad, da bi zaradi
velikih dolgov kralju odvzeli
opravilno sposobnost. Tri dni
pozneje se je kralj odpravil na
svojo poslednjo pot do gradu
Berg. Umrl je 13. junija v nepojasnjenih okoliščinah v jezeru

Starnberg.
Po ogledu smo prestopili mejo in nadaljevali pot po
Avstriji do glavnega tirolskega mesta Innsbruck. Ogledali smo si mesto, se po ozkih
ulicah sprehodili na osrednji
trg, kjer je postavljena loža z
zlato strešico, ki je tudi simbol
tega mesta v dolini reke Inn.
Po ogledu smo se odpravili po
vzhodni Tirolski prek Spittala,
nato po turski cesti nazaj na Ig.
Domov smo prispeli v poznih
nočnih urah. Preživeli smo dva
čudovita dneva. Hvala voznikoma Beno toursa za varno
vožnjo, vodniku Branetu pa za
odlično vodenje. Vabljeni na
jesenski izlet.
Dušan Petrič,
podpredsednik DU Ig
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Avtobus – spomin na delček
zgodovine Iške vasi

R

edno avtobusno povezavo
smo Iškovarci imeli že leta
1924. Anton Pečnikar je bil namreč lastnik avtobusa, ki je vozil na relaciji Ljubljana–Škofljica–Ig–Iška vas, kar je lepo
razvidno s table na avtobusu.
Na fotografiji je voznik Avgust
(priimek ni znan) in po vsej
verjetnosti njegova žena. Poznejši voznik istega avtobusa
je bil Jože Krulc iz Ljubljane.
Ta je imel pozneje popravljalnico koles pri Češnovarju na
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Dolenjski cesti, in to tudi še
po drugi svetovni vojni. Avtobus znamke Chevrolet je
bil garažiran v Iški vasi pri
trgovcu in gostilničarju Mihu
Vrenku (poleg bivše gostilne
Pristavec) in tudi v njegovem
gospodarskem poslopju v Iški,
kjer je zdaj domačija Susman.
Tu je nastala tudi fotografija. V ozadju je viden gozd na
desnem bregu Iške pod Črnim kamnom, tako namreč
domačini imenujemo ta kraj.

Fotografiral je takratni dolgoletni učitelj v Iški vasi, pokojni
Franc Grašič, ki je poučeval
v Iški vasi v letih od 1918 do
1940. Učitelj je še posebej slo-

Nekdanji
avtobus

vel po lepih cvetličnih vrtovih.
Zapisano po pripovedovanju Franca Intiharja.
Ivan Žagar
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Spomini na ižansko žago 1948–1958

M

arsikdo ne ve, da je
bila na Igu na območju današnjega KIG-a nekoč žaga. Njen lastnik je
bil Josip Andlovic s Škofljice,
ki je imel manjšo žago tudi na
Škofljici. Za prevoz lesa je celo
razmišljal o tem, da bi med
Igom in Škofljico zgradil lastno
železnico! Na žagi na Igu sem
se zaposlil leta 1948; bil sem
najmlajši, star le 14 let. Dobili smo tri plače, četrte pa nam
ni izplačal (izplačila so bila ob
sobotah), zato so lastnika žage
odpeljali v Ljubljano na zagovor
zaradi premalo in neizplačanih
plač. Po tednu so ga pripeljali nazaj tovariši s političnega
vrha. Sklicali so sestanek in povedali, da tovariš Andlovic ni
več lastnik žage, temveč so lastniki zdaj vsi delavci. Žago je
nato vodila zadruga. Upravne
prostore je imela v Čebularjevi
hiši (zraven sedanje mesnice
Farkaš), ki je bila tudi nacionalizirana. Les, last okoliških
kmetov, se je razžagal ter vrnil
nazaj kmetom.
Kmetje z Golega in iz Iške
vasi so dostavljali hlodovino
iz Krima in Mokrca, gozdno
gospodarstvo pa z avtomobili. Po potrebi je delo potekalo
v dveh izmenah. Eno je vodil gajterist Jože Strle, ki je z
družino stanoval v prizidku
žage, drugo pa Anton Modic iz
Kota. Razrezani les se je z vlaki pošiljalo s Škofljice v Pivko,
Prestranek in na Reko – to je
bilo razvidno iz tovornih listov, ki sem jih nosil na železniško postajo Škofljica. Les

Zaposleni na žagi, 1952

smo na vagone hodili nalagat
delavci z žage, vozili pa so ga
znani furmani: Bovhcov Stane, Uršičev Janez, Štrumblov
France in iz Staj, Franc Kocjan
in Franc Janželj.
V letih 1949–50 smo žagali
les za Litostroj. Večino smo
delali ob sobotah popoldne in
ponoči ter ob nedeljah, in to
predvsem udarniško. Hlodovino so s konji vozili izza gradu
na Igu takratni obsojenci.
Menjavalo se je veliko vodij,
ki jih je predlagala zadruga. V
letu 1950 smo se priključili
podjetju LIP Ljubljana, ki je že
imelo v lasti žage: Radomlje,
Podpeč, Preserje, Breg pri Borovnici in Verd. Ustanovljeni
so bili delavski sveti, dobili
smo nove vodje – na Igu je bil
najprej vodja Jože Jamnik, pozneje pa Franc Kepic. Zaradi
obilice dela se je kolektiv razširil, dobili smo še tretjo izmeno. Postavljene so bile norme
za razrez lesa – v osmih urah
se je z dvobrazdnim rezom razžagalo 25,5 m3. Naj omenim, da
so bile na žagi zaposlene tudi
štiri delavke iz Iške vasi: Hacinova Pavla, por. Intihar, Žagarčkova Micka, por. Rupert,
Grmekova Mara in Cojzljeva
Micka, por. Virant.
Žagarji smo imeli vsako
leto veselico pri Menceju na
Igu. Z dobičkom smo hodili na
izlete (slika).
V letu 1957 je bilo pod vodstvom direktorja Kepica in delavcev mišljeno, da se ustanovita še dva obrata, parketarna
in zabojarna. Ob novem letu

Delavci na žagi, 1948. Sedijo z leve: Ivan Dolenc, Anton Modic,
Ivan Janželj, Marica Bizjak iz Borovnice (pozneje poročena z
Grumovim Janezom z Iga), Ivan Mencej ml., Janez Špelak, Jože
Strle, Mencej st. Stojijo, z leve: Ciril Rupert, Jože Šuštaršič, Franc
Virant in Ivan Žagar iz Iške vasi.
1956/57 smo imeli ob inventuri 4.200 m3 hlodovine in 800
m3 rezanega lesa. Marsikdo se
bo vprašal, kje je bilo shranjeno toliko lesa – na mestu današnjih blokov in uprave KIG-a
je bila rampa z lesom, razžagani les pa je bil desno od žage.
Ker smo bili mladi in delovni,
je imel direktor načrt razširitve žage, s tem bi delo dobilo še več domačinov. Kmetje
so bili zadovoljni, ker so ob
koncu tedna ali vmes pripeljali les na žago in še isti dan
prejeli plačilo. Leta 1958 se je
takratni politični vrh na čelu
z direktorjem Kovinske, ki bi
bil rad razširil svoje prostore
z upravo LIP-a Ljubljana, ki je
gradil obrat v Borovnici, dogovorili, da obrat žage Ig ukinejo, gater pa odpeljejo v nove

prostore v Borovnico. Veliko
je bilo prerekanja in pisanja,
da ostane žaga na Igu: poslana
je bila celo pritožba v Beograd.
Žal dva dneva prepozno, dobili
smo namreč rešeno obvestilo,
da žaga ostane. V tem času je
bilo na žagi zaposlenih več
kot 50 delavcev. Ker smo se
delavci upirali – žage in gatra
nismo hoteli dati niti zapustiti prostorov –, so nam najprej
izklopili elektriko, nato pa
poslali še miličnike. Ostali so
samo še spomini … Ob koncu
leta 1958 je nekaj delavcev z
žage obdržala Kovinska, nekateri so si sami poiskali službe.
Tako je propadel, lahko bi rekli, ižanski gigant.
Jože Šuštaršič,
Staje

Žagarska veselica avgusta 1956
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Stare fotografije Ižanskega

P

ogled s severa na ižansko župnijsko cerkev sv. Martina,
razglednica, poslana 1953. Cerkev je nekoč stala na robu
vasi, pozneje je bil travnik pozidan – tu so stale KIG-ove
garaže (danes je na njihovem mestu Športna dvorana Ig) in nova
osnovna šola, ki prezidana tu stoji še danes.
Maja Zupančič,

lastnica fotografije Lidija Jurjevič

Pogled na župnijsko cerkev na Igu, ok. 1953
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Pogovor z Nevenko Lekše,

predsednico Rdečega križa Slovenija – OZ Ljubljana
Mednarodna organizacija Rdeči križ (RK) na slovenskih tleh deluje že več kot poldrugo stoletje.
O njenih nalogah in dejavnostih smo se pogovarjali s predsednico Območnega združenja
Ljubljana Nevenko Lekše.
Rdeči križ Slovenije je ena
najstarejših humanitarnih
organizacij, delujočih pri
nas. Kakšno je njegovo poslanstvo v današnjem času?
Res je, Rdeči križ ima
najstarejšo tradicijo v svetu,
ustanovljen je bil leta 1863,
štiri leta po bitki v Solferinu
na pobudo Henrya Dunanta.
Pred dvema letoma smo praznovali 150-letnico delovanja
Rdečega križa na slovenskem
ozemlju, saj je bilo leta 1866
ustanovljeno Društvo gospa

za pomoč ranjenim in bolnim
vojakom, vdovam in otrokom,
ki se je leta 1879 preimenovalo v Žensko pomožno društvo
RK za Kranjsko. Nekaj let pozneje po ustanovitvi Moškega
domoljubnega društva pa je
prišlo 1902. leta do združitve.
Kot mirovnico in humanitarko me zelo obremenjuje,
da se iz zgodovine nismo ničesar naučili – še vedno smo
priča vojnim vihram po svetu
in tudi naši bližini. Naš apel
je mir in da bi ljudje živeli v

Nevenka Lekše, predsednica RKS – OZ Ljubljana
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miru, v socialno pravičnem
svetu. Permanentno se usposabljamo in pripravljamo za
izvajanje zaščite in reševanje
prebivalcev in tudi poizvedovalna dejavnost so naša javna
pooblastila na podlagi Zakona
o Rdečem križu.
Zelo smo prepoznavni pri
organiziranju krvodajalstva, ki
je prav tako javno pooblastilo
in ga zelo skrbno izvajamo. To
je najplemenitejše dejanje, ki
ga človek lahko naredi, da daruje del sebe in sočloveku reši
življenje. V Sloveniji imamo
eno najbolj varnih krvi, bojim
se trenutka, ko bi na to področje vstopil kapital in bi se kri
začela prodajati. V RKS – OZ
Ljubljana imamo vpisanih več
kot 55 tisoč krvodajalcev (projekt E-kaplja), od tega več kot
18 tisoč aktivnih, med temi je
bilo lani 638 mladih (18−20
let), ki so prvič darovali kri, na
kar smo še posebej ponosni.
Imamo dva kluba krvodajalcev
– Klub 25 (mladi krvodajalci)
in Klub 100 kapljic, v katerem
so starejši krvodajalci, ki so kri
darovali večkrat, kot mentorji
pa svoje izkušnje prenašajo na
mlade.
V zadnjem obdobju vodimo
aktivnosti za pridobivanje darovalcev za organe – smo kar
uspešni. Naše javno pooblastilo je tudi prva pomoč – ljudi
učimo veščin prve pomoči, da

Temeljna načela
Rdečega križa:
humanost, nepristranskost,
nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost,
univerzalnost.
bodo znali pomagati ljudem,
ko bo to potrebno. Pri nas izpit za prvo pomoč opravljajo
tudi vsi kandidati za voznike.
Naše vrednote (solidarnost,
pravičnost, humanost … ) si
prizadevamo prek prve pomoči predstavljati tudi mladim –
zato si želimo, da bi predmet
prva pomoč prišel med izbirne predmete v osnovno šolo.
Prav danes na našem sedežu
poteka regionalno preverjanje
prve pomoči za osnovnošolce.
Tudi na Igu si želimo, da bi na
osnovni šoli dobili mentorje
za prvo pomoč.
Na območju, ki ga pokrivate, trenutno deluje 36
krajevnih organizacij. V
naši občini še nobena –
razmišljate o ustanovitvi
krajevne organizacije tudi v
naši občini?
Želimo si, da bi tudi na Igu
ustanovili krajevno organizacijo Rdečega križa, saj le tako
prek mreže ustvarjamo pogoje za medsebojno sodelovanje
in pridobivamo obojestranske
informacije o stanju in potre-
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bah prebivalstva. Velik poudarek dajemo mreži in ljudem,
saj smo ne nazadnje organizacija ljudje, zato si tudi v Občini
Ig, ki je dokaj velika občina z
razpršeno poselitvijo, želimo
ustanoviti krajevno organizacijo. Na osnovni šoli bomo
ustanovili ekipo prve pomoči,
želimo pa si, da bi bil predstavnik RK v občinskem štabu
Civilne zaščite – da je pri izvoru informacij in se RK lahko
takoj vključi v pomoč ljudem,
ki jih prizadenejo naravne ali
druge nesreče, največkrat pa
je prav hitrost odziva tista, ki
je pomembna.
Kakšen je postopek ustanovitve krajevne organizacije?
Ustanovitev je možna na
pobudo dveh ali treh prostovoljcev. Vso strokovno podporo pri ustanovitvi krajevne organizacije nudimo na sedežu
RK – OZ Ljubljana, z Občino
pa se dogovorimo za prostor.
Material za delo zagotavljamo
na sedežu. Krajevna organizacija nas obvešča o svojem
delovanju, razmerah v občini
in kdo ter kakšno pomoč potrebuje.
Vaše območno združenje
pokriva 10 občin, tudi Ig.
Kako lahko pomagate našim občanom, ki se znajdejo v stiski?
Pri naravnih in drugih nesrečah (npr. požarih, popla-

vah) je naša prva pomoč ljudem v hrani, oblačilih, imamo
tudi sklad solidarnosti, iz katerega lahko namenimo prvo
najnujnejšo denarno pomoč.
Seveda potrebujemo podatke,
zato je tako pomembno imeti krajevno organizacijo. Kdo
bolje pozna razmere kot naši
srčni prostovoljci na terenu?
V Ljubljani imate osrednji
Humanitarni center – lahko
na kratko opišete, kako
deluje, komu je namenjen?
V obnovljenem Humanitarnem centru poleg zaposlenih
v RK sodelujejo tudi prostovoljke in prostovoljci, ki upravičencem do socialne pomoči
na podlagi odločbe Centra za
socialno delo in evidence razdeljujejo prehranske pakete.
V letu 2017 smo razdelili 395
ton hrane. Zbiramo rabljena
oblačila, ki jih darujejo ljudje
in jih prostovoljke in prostovoljci presortiramo. Včasih se
zgodi, da ljudje prinesejo tudi
neuporabna oblačila, zato smo
žalostni. Če jaz nečesa, kar je
umazano in strgano, nočem,
tudi revnim tega ne moremo
dati. Človeško dostojanstvo je
potrebno ohraniti, četudi si reven, in to spoštujemo. Moram
reči, da so ljudje darežljivi, odprtih rok. Razdeljeno je bilo 39
ton oblačil. Stalni prejemniki
naše socialne pomoči (hrana,
oblačila) prejemajo pakete na
6 tednov. Družine, ki prejema-

O defibrilatorjih: Ugotavljamo, da so se defibrilatorji ponekod
stihijsko nabavljali in da ni prave evidence, kako so razporejeni. Prav bi bilo, da bi imela vsaka občina popis defibrilatorjev
(AED), kje so in kako so dostopni. Z zaklenjenimi defibrilatorji si ljudje ne morejo pomagati. Dostopni bi morali vsem
in ustrezno označeni. Urediti je potrebno njihovo vzdrževanje,
najbolj racionalno bi bilo, da bi bili v isti občini vsi defibrilatorji iste znamke, saj bi to olajšalo vzdrževanje.
jo pomoč, imamo razdeljene
tudi na število članov, in temu
primerno je pripravljena velikost paketov.
Zanimiva projekta sta Izmenjevalnica in Srečevalnica.
Za kaj gre?
Izmenjevalnica se je zelo
prijela, gre za lepo ohranjena
vintage oblačila, ki nam jih
ljudje tudi prinesejo, a za naše
stalne uporabnike niso tako
zanimiva. Nekateri prinesejo
lepa, skoraj nova oblačila, ki bi
jih škoda bilo dati v predelavo,
mladi pa z veseljem posegajo
po njih. Pri sortiranju taka oblačila izločimo in jih vsak 3.
petek v mesecu razstavimo v
HC. Vsako 1. soboto v mesecu
pa postavimo stojnico z oblačili v Hostlu Tresor na Čopovi
ulici. Če jih kdo želi, mora v
zameno prinesti hrano, ki je
nimamo v paketih, ali pa higienski ali kozmetični izdelek,
in tako izboljšamo vsebino paketa. Za to prinašalec izdelkov
prejme bon, in nato si lahko
izbere oblačilo.
Srečevalnica je projekt, kjer
se srečujejo ljudje v stiski (matere/očetje samohranilci, nezaposleni) – imajo jogo, šivajo ...
Projekt je namenjen krepitvi
socialne vključenosti ljudi, s
katerim odpiramo prostor in
Občina Ig glede na število
prebivalcev namenja RKS
– OZ Ljubljana sredstva za
izvajanje programov, v letu
2017 je namenila 500 € ali
0,06 EUR na prebivalca.

omogočamo krepitev zdravega življenjskega sloga, razvoju socialnih veščin in krepitvi
znanja ter sprejemanja drugih
praktičnih znanj in veščin.
Eden vaših novejših projektov je povezan z demenco
– na kakšen način in komu
pomagate?
Zdaj smo se odločili za nov
projekt, tj. delavnice za usposabljanje občanov pri prepoznavanju prvih znakov demence. O tej bolezni – 'kugi'
našega časa – imamo premalo
vedenja. Preden znake demence prepoznamo, je velikokrat
prepozno, družine se soočajo
s hudo stisko. Tu sodelujemo s
Spominčico, ki ima na tem področju veliko znanja – RK nudi
svojo mrežo, oni pa znanje o
demenci. Na našem naslovu
v Ljubljani smo že ustanovili
demenci prijazno točko, prav
tako v KORK Medvode. Ta
usposabljanja so namenjena
predvsem svojcem, saj ti lahko
najhitreje prepoznajo vedenjske spremembe pri bližnjih.
Tudi župani dobro sprejemajo
našo pobudo, da bi v občinah
usposobili eno do dve osebi, ki
bi znali svetovati svojcem in
zbolelim za demenco pri napotovanju do ustrezne strokovne
pomoči. Želimo razširiti vedenje o tej bolezni, v Sloveniji je
že 35.000 ljudi z demenco. Vse
naše delo je prostovoljno, tj.
brezplačno.
Maja Zupanič

Rdeči križ Slovenije –
Območno združenje Ljubljana

Sedež RK – OZ Ljubljana in Humanitarni center na Tržaški cesti 132

Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
Tel. št.: 01/425-34-19, 040/871-589, 041/706-657
E-pošta: info@rdecikrizljubljana.si
Spletna stran: www.ljubljana.ozrk.si
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Seminarji za zdravo, srečno in
uspešno življenje
Podobno kot narava, ki je v polnem razcvetu, tudi v Turističnem društvu Kurešček odpiramo
nove cvetove znanja skozi seminarje, ki jih pripravljamo vsakih štirinajst dni v Kulturni dvorani
na Golem.

V

mesecu maju se nam
je predstavil mag. Martin Lisec, logoterapevt,
mediator in predavatelj. Po
izobrazbi je teolog. Je ustanovitelj in direktor Inštituta
Stopinje ter strokovni vodja
izobraževalnih programov Inštituta Stopinje. Svojemu poslanstvu je predan kot terapevt,
predavatelj, strokovnjak za
vodenje procesa osebnostnega razvoja ali 'life coach' in
osebni svetovalec v podjetjih
ter javnih ustanovah. Njegova
predavanja temeljijo na dolgoletnih praktičnih izkušnjah pri
delu z ljudmi. Znan je po tem,
da zapletene in kompleksne
vsebine podaja na preprost,
sproščen, učinkovit in udeležencem prijazen način.
Tako je bilo tudi na Golem, kjer nam je predstavil,
kako priti do osebnega zadovoljstva. Gre za pomembna
vprašanja: Kdaj smo ljudje
zadovoljni s seboj? Na čem
pravzaprav temelji naše osebno zadovoljstvo? Nerganje,
pesimizem, naveličanost, vseenost, kritiziranje, opravljanje,
obupovanje in notranja predaja so stanja, ki nas vodijo
v brezno teme, kjer se človek

sprašuje, ali je sploh vredno živeti, ali je na tem svetu sploh
kaj, s čimer smo lahko zadovoljni?
Martin nam je na predavanju predstavil tri temeljne
postavke, na katerih temelji
naše zadovoljstvo. Zagotovo
je teh postavk še več, toda tokrat smo namenili pozornost
vprašanjem, kako sprejemamo odločitve in kdaj so naše
odločitve dobre, zakaj vztrajati v iskanju smisla življenja
in kako ohranjati veselje do
življenja. Ljudje, ki se učijo
sprejemati dobre odločitve, ki
vztrajajo v iskanju smisla in
ohranijo iskro veselja v duši,
so ne samo zadovoljni s svojim
življenjem, taki ljudje so tudi
uspešni in živijo v ravnovesju.
Taki ljudje pričajo, da nam je
osebno zadovoljstvo podarjeno potem, ko dosežemo notranje ravnovesje. Za oboje pa si
je potrebno prizadevati.
V sredo, 23. maja 2018, pa
vas vabimo na predavanje,
ki bo glasbeno obarvano, saj
bomo deležni glasbene terapije, ki jo bo predstavila in
izvedla Špela Loti Knoll, akademska oboistka in magistra
glasbene terapije ob pomoči

Martin Lisec

Vera Bojičić
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študentk glasbene terapije na
Inštitutu Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo. Glasbena
terapija je strokovna praksa,
v kateri terapevt z glasbo klientom nudi varno okolje, kjer
se lahko srečajo s svojo stisko, jo izrazijo, preoblikujejo
in ozdravijo. Pri tem glasba
služi kot medij, ki ima neposreden dostop do človekovega
čustvenega in podzavestnega
sveta.
Glasba je kompleksen izrazni jezik, ki je v vsaki komponenti (ritmu, melodiji, harmoniji in dinamiki) uporabna
v glasbeni terapiji pri snovanju posameznikove lastne
govorice. V glasbeni terapiji
delujejo aktivno tako glasbeni
terapevt kot klient. Izhaja se iz
dejstva, da se glasbeno izraža
lahko prav vsak človek, saj ni
bistvena 'kakovost' odigrane
melodije. Na glasbeni terapiji
se glasbe ne uči, udeleženci
jo spoznavajo na drugačen
način, skozi spontano glasbeno improvizacijo, skozi katero
lahko vsakdo izrazi svoja občutja, čustva in misli. Glasbeni
terapevt zgolj poišče način dialoga skozi glasbo.
Glasbeno terapijo se lahko
izvaja z otroki, odraslimi in
starostniki, ki imajo določene
fizične, čustvene, psihološke
ali duševne potrebe ter stiske.
V današnjem času je izvajanje
te tehnike izjemno uporabno
tudi za preventivo in kot oblika sproščanja stresa. Pri glasbeni terapiji se uporablja različne zanimive in včasih v naši
kulturi neznane inštrumente.
Terapevt pri delu pogosto priredi izbor inštrumentov klientu, saj imajo slednji različne
zmožnosti, potrebe in načine
izražanja.
Na predavanju si bomo lahko ogledali tudi krajši video-

posnetek glasbene terapije,
izvedli pa bomo kratko praktično delavnico, kjer bomo
prikazali osnovni način dela,
ki ga bodo lahko izkusili tudi
udeleženci.
V mesecu juniju bomo
zaključili drugo sezono predavanj. Za zaključek smo
izbrali posebno gostjo, ki prihaja iz Hrvaške. Na obisk prihaja Vera Bojičić, jasnovidka
duha in pisateljica, ki nam bo
predstavila svojo novo knjigo
Vid.
Kot jasnovidka duha je
vse, kar je videla, tudi opisala
v svojih knjigah. Po njenem
videnju se rešitev skriva v
znanju in v dvigu zavesti do
stopnje samozavedanja. Vera
je združila duhovnost in znanost, saj se eno z drugim pojasnjuje skozi paralelne svetove
in kode znanja. Vera nam bo
pokazala prihodnost in kako
se gradi čas. Razložila nam
bo tudi genialnost ustvarjanja Zemlje in kako nam je Bog
podaril možnost neskončnega znanja. Vera pravi: »Kar je
zunaj, je obenem v nas samih.
Življenje se odvija v celici.
Spoznajte svojo resnično naravo. Vsi smo eno – umeščeni
skozi prostor in čas. Vsi smo
eno, povezani z magnetnimi
črtami ljubezni.«
Vera se je rodila leta 1953 v
Srbiji in ima korenine v Črni
gori. Pisati je začela pred petnajstimi leti, ko je doživela
trenutek čiste zavesti. Takšna
doživetja so skoraj podobna
znanstveni fantastiki, vendar
to niso. So resničnost, ki dosega jedro ustvarjanja (kreacije).
Jedro znanja pa je tehnologija
prihodnosti.
Lepo vabljeni!
Roman in Tatjana Povše
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Pesem tisočerih zvonov

K

o sovpadejo ideje, želje
in dozori čas, lahko izpeljemo projekt. Tako
smo v začetku letošnjega leta
Martinovi animatorji in župnik začeli s prvimi sestanki s
predstavniki Pesem tisočerih
zvonov, ki so se veseli odzvali
našemu povabilu.
Pesem tisočerih zvonov je
glasbena maša, ki je nastala
leta 1987 kot skupni projekt
slovenskih glasbenih skupin
ritmične glasbe v takratni Jugoslaviji. Mladi glasbeniki so
se zbrali v majhni vasici Soča
na Primorskem in podprli idejo Cirila Ogorevca in Zvoneta
Štrublja o povsem uglasbeni
maši. Razdelili so si mašne
dele in zanje napisali glasbo in
besedila. Mašo so prvič izvedli
24. 10. 1987 v mariborski stolnici, od takrat dalje pa dvakrat
ali trikrat letno gostujejo po
Sloveniji in v tujini. Avtorji
glasbe so tudi izvajalci glasbe,
ki še danes soustvarjajo glasbeno mašo.
Ko smo predstavnike Pesmi
tisočerih zvonov januarja letos
povabili na uvodni sestanek,
so nam povedali, da želijo, da
se njihova pesem in veselje
širita v župnijo, v katero prihajajo. Priložnost in povabilo,
da pojemo z njimi, smo sprejeli kot izziv in povabili k sodelovanju vse cerkvene zbore

naši župniji. Z veseljem so se
odzvale dekleta iz skupine Borovničk, Arcusa in Martinovih
animatorjev. Kar dva meseca
smo pridno vadili pod vodstvom Mirka Merzela in Nadje
Janežič. Dvakrat nas je obiskala tudi njihova korepetitorka
Katarina Bambič. Veseli smo
bili, da sta z nami pela tudi župnik Janez in kaplan Simon, ki
sta nas po vsakih vajah obdarila z Božjim blagoslovom.
V petek, 13. 4. 2018, smo postavili ozvočenje, in že petkova
generalka je dala slutiti, da bo
nedelja imela sladek priokus.
Petek je imel tudi edino dobro
in slabo novico. Izvedeli smo,
da Marjan Bunič, ki poje pri
glasbeni maši kar nekaj pesmi,
žal ne bo mogel priti, zato je
korepetitorka Katarina nagovorila našega župnika Janeza,
da odpoje pesem pri spremenjenju kruha in vina. In dobra
novica: vsi smo bili veseli, ko
je župnik privolil.
Nedeljsko jutro je minilo, kot bi trenil, in že ob osmi
uri so začeli iz vse Slovenije v
naše župnišče prihajati veseli
mladi glasbeniki in inštrumentalisti, ki so do zadnjega kotička napolnili zgornjo
učilnico. Vsakemu so razdelili
barvni trak − štolo, ki smo si jo
z veseljem obesili okrog vratu.
Takoj po končani jutranji maši

Procesija na praznik
sv. Rešnjega telesa

Župnija Ig vas vabi na
praznik in procesijo sv. Rešnjega telesa, ki bo v četrtek,
31. maja 2018, ob 19. uri. Na
ta dan bo tudi zaključek
šmarnic, zato vabljeni vsi
otroci, posebno prvoobhajanci, da s košarico cvetja
spremljajo procesijo.
Na ta praznik naprošamo
voznike, posebno traktoriste, da med 19. in 21. uro iz
spoštovanja do zbranih v
procesiji izberete drugo pot.
Procesija bo potekala
mimo oltarjev, postavljenih na prostem, pri katerih
bodo otroci posipali cvetje.

Naš priznani narodopisec dr.
Niko Kuret piše, da je namen
praznika sv. Rešnjega telesa,
da duhovnik blagoslovi kraj,
vse, ki v njem prebivajo, polja, zemljo in sadove. Praznik
sv. Rešnjega telesa je za vso
Cerkev ukazal papež Urban
IV. leta 1264. Procesijo je
narekovala hvaležna ljudska
vera: ponekod že proti koncu
13. stoletja, v 15. stoletju pa
je bila procesija z Najsvetejšim na ta praznik povsod v
navadi.
Vabljeni, da se udeležite praznika in procesije.
Župnija Ig

Glasbena maša na Igu
smo se preselili v cerkev, kjer
smo nadaljevali s pevskimi
vajami. Zvok je napolnil cerkev. Ker smo oglaševali prek
različnih medijev, se je začelo
v našo lepo cerkev zgrninjati
mnogo neznanih obrazov. Ob
poslušanju zgodbe Pesem tisočerih zvonov smo se uglasili
in umirili. Zvonovi so nas povabili in kar petinšestdestglavi zbor je v prezbiteriju cerkve
ustvaril nepopisno vzdušje.
Mašo je vodil Zvone Štrubelj,
ki že vrsto let dela v Bruslju in
ga pogosto srečamo v nagovorih v tedniku Družina. Verniki
v cerkvi so z veseljem prepevali znane pesmi. Priznanje
kesanja »grešil sem, Gospod«
je imelo iz ust Dade Kladenik,
ki poje v Mariborski operi,
svojevrsten priokus. Alelujo
smo zapeli z otroki Martinovega zbora. Vrhunec je pesem
dosegla pri darovanju, ki je
marsikoga ganilo do solz. S
sklenjeno verigo rok – podano
roko sestri in bratu – smo verniki, duhovniki in ministranti
ponesli mir drug drugemu.
Pesem je sledila pesmi, in vsaka je posebej pobožala srce.
Končali smo s pesmijo Frana
Milčinskega Ceste, v kateri
spoznamo, da vse poti vodijo
»vedno, vedno do čoveka«. Veselo vzdušje se je nadaljevalo
pred cerkvijo in nato v Martinovem gaju, kjer se glasbeniki
niso mogli odreči odličnemu
zelju naše kuharice Lojzke in
kuhanim klobasam Strletovega Vinkota. Sladkali smo se ob

pecivu in potici ter se odžejali
z odličnim vinom. Še sreča, da
smo imeli pomoč pridnih rok
(Andreja, Roman, Robi, Bernarda, Lovro in Leon), ki so
postregle z dobrotami, ki so
jih pripravile Martinove animatorke Andreja, Bernarda in
Lojzka.
Vidno ganjeni in presenečeni so bili pevci Pesmi tisočerih zvonov nad verniki v
cerkvi, saj ste bili pripravljeni sodelovati in soustvarjati
mašo. Pravijo, da takšnega
vzdušja že dolgo niso doživeli, in so nam prisodili čisto
desetko. Tudi v njihovih očeh
se je iskrilo in utrnila se je
marsikakšna solza veselja.
Nadvse navdušeni so bili tudi
nad sodelovanjem našega župnika in kaplana.
Duhovik Zvone Štrubelj je s
seboj v Bruselj ponesel ročno
izdelan obesek zvona, ki ga je
naredila Neža Bevc, na katerega je bil vgraviran datum Pesmi tisočerih zvonov na Igu.
Za nas, ižanske pevce, pa
je bil projekt Pesem tisočerih
zvonov pravi glasbeni misijon,
ki bo še dolgo prijetno odzvanjal v naših srcih. In še nagrada: sodelujoči ižanski pevci
smo prejeli povabilo, da se jim
lahko 16. 9. 2018 pridružimo
pri izvedbi glasbene maše v
Cerknici. Zakaj pa ne? Evharistija je življenje, in to z veseljem oznanjamo.
Vlasta Merzel
Primož Kristan

Mostiščar 04 | Maj 2018

31

 IŽANSKA PAŽARNA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gasilska mladina na tekmovanju
iz orientacije

V

soboto, 14. aprila 2018,
so se ekipe gasilske
mladine odpravile na
tekmovanje iz orientacije v
Glinku pri Škofljici. Tekmovanje je organizirala MK GZ
Škofljica v sodelovanju z GZ

Na eni od kontrolnih točk		

Velike Lašče in GZ Ig. Naše
otroke je v večini do prizorišča pripeljal avtobus, kjer so
bile prijave že ob 8. uri. Na
tekmovanje se je prijavilo 122
ekip iz vseh 3 zvez, iz naše
zveze, kar 68. Zastopalo nas

Amadej Bergles

je 30 ekip pionirk in pionirjev, 18 mladink in mladincev
ter 8 ekip pripravnic in pripravnikov. Po uspešni prijavi
so ekipe začele tekmovati. Pri
orientaciji mora vsaka ekipa
preteči progo s karto in kompasom. Na poti se sreča z več
kontrolnimi točkami, kjer mladina pokaže svoje gasilske veščine. Tam se opravljajo vaje,
kot so vozli, navezava orodij,
hitrostno zvijanje cevi, vaja iz
orientacije, topografski znaki
itd. Vse te naloge se navezujejo na znanja, ki jih pozneje
potrebuje vsak operativni gasilec. Po pretečeni progi čakata vsako ekipo malica ter igra,
s katero otroci prebijejo čas
do razglasitve rezultatov. Za
razglasitev rezultatov se vse
ekipe postavijo v postroj, kjer
slišijo še nekaj uvodnih besed
organizatorjev. Ekipe, ki so zasedle prva tri mesta, so dobile
medalje in pokal, najboljše ekipe iz vseh treh gasilskih zvez

Zbrane ekipe gasilske mladine
v posamezni kategoriji pa tudi
velik prehodni pokal. Prvi dve
mesti (oz. izjemoma prva tri
mesta v kategoriji pionirjev
zaradi večjega števila udeležencev) sta bili nagrajeni tudi
z možnostjo udeležbe na regijskem tekmovanju, ki se bo letos potekalo 2. junija v Dvoru
pri Polhovem Gradcu.
Alina Sorčan,
MK GZ Ig
GZ Škofljica

PGD Iška vas na tekmovanju
v gasilski orientaciji 2018

M

ladi z mentorji PGD
Iška vas smo odšli
14. 4. 2018 na Glinek,
kjer smo se udeležili tekmovanja v gasilski orientaciji 2018.
Na tekmovanje smo poslali

sedem ekip, in sicer pionirke
in pionirje, mladinke in mladince ter pripravnice. Vzdušje je bilo odlično, k čemur je
pripomoglo tudi sončno vreme. Po končanem nastopu so

se otroci igrali in družili ter
nestrpno pričakovali razglasitev rezultatov. Po razglasitvi
je bilo razpoloženje še boljše,
saj smo osvojili kar tri kolajne. Mladinke in pripravnice so

zmagale, pionirke pa so osvojile 2. mesto. Naše misli so zdaj
usmerjene na regijsko tekmovanje 2. 6. 2018.
Tina Škulj
Jože Gačnik

PGD Iška vas oddaja v najem:
− Poslovno-storitveni prostor v Gasilskem domu Iška vas,
Iška vas 31, v velikosti 50 m², v prvem nadstropju, primeren
za izvajanje pisarniških/poslovnih dejavnosti, vodenih vadb
za manjše skupine (joga, pilates).
− Večnamensko dvorano v pritličju, ki sprejme do 170 obiskovalcev z možnostjo uporabe sodobnega videoprojekcijskega
sistema, primerno za kulturne predstave, izobraževanja, predavanja, seminarje, predstavitve.

Tri kolajne za naš podmladek
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S PD Krim od Žužemberka do Krškega
ali dolenjska veja evropske pešpoti E7 (13.—16. april 2018)

Udeleženci pohoda 		

Ž

e sredi sedemdesetih let
sem slišala za evropsko
pešpot E6, ki poteka s
severa na jug Slovenije, čez
dobro desetletje pa se ji je pridružila še E7, ki poteka z zahoda na vzhod. Obstajala je tudi
želja po tej poti prehoditi Slovenijo, ker se mi je zdelo, da bi
jo tako bolje spoznala. Nikoli
ni bilo prave priložnosti, letos
januarja pa sem izvedela, da
namerava skupina, ki se zbira
okrog Janka Purkata, po etapah čez leto prehoditi E7. Na
začetni etapi me žal ni bilo,
sem se pa pridružila v aprilu
na dolenjskem delu E7 od Žužemberka do Krškega.
Čeprav je bil petek, 13., smo
se vsi dobre volje zbrali sredi
Žužemberka in krenili na pot
proti Dolenjskim Toplicam.
Po gozdnih poteh smo se navduševali nad mehkobo dolenjskih gričev, v višjih legah so
se bukve šele dobro olistale.
V daljavi smo poskušali prepoznati
ribniško-kočevsko
hribovje, v zelenih dolinah
pod nami pa so se kazale tipične dolenjske vasi. Sem in
tja je bil kakšen bife, da smo
si lahko odpočili in kaj popili.
Popoldne smo prispeli do gostišča Kolesar v Dolenji Sušici,
kjer nas je čakalo obilno pozno kosilo in prenočišče. Bolj
pogumni so se odpravili še na
kopanje do Dolenjskih Toplic.

Aleš Cvahte

V soteski Kobile		

Aleš Cvahte

V soboto nas je zbudil lep
sončen dan in naš cilj je bila
Gospodična na Gorjancih. Ker
smo želeli obiskati zidanico
Milanovega prijatelja v pobočju nad dolino Sušice, smo
izbrali drugo pot, in sicer po
nasprotnem bregu doline, kot
je trasirana E7. A postanek v
zidanici se je vsekakor splačal, skrbno smo se zahvalili
tudi povabilu družine, ki je
pobirala kamenje na pravkar
izkrčeni njivi, in se prek gozda
podali do prelaza Vahta, kjer
se odcepi cesta za Gospodično
in Trdinov vrh. Bifejev, gostišč
in podobnega ta dan ni bilo ob
poti, niti studencev in potokov, zato smo z minimalnimi
vodnimi zalogami prišli na
Vahto in složno sklenili, da nadaljujemo pot naprej po cesti
na Gorjance. Na srečo smo na
pol poti lahko obnovili vodne
zaloge, ki so nam v nadaljevanju poti prišle še kako prav, saj
smo namesto po cesti izbrali
strmejšo stezo čez Rute. Vse
je bilo poplačano v prijaznem
planinskem domu Gospodična, skrbno pa smo izkoristili
tudi pomlajevalno vodo znamenitega studenca, ki mu hvalo piše že Janez Trdina v Bajkah in povestih o Gorjancih.
Naslednje jutro pa navsezgodaj že na Trdinov vrh!
Razgledi z vrha so res čudoviti vse tja do še zasneženih

Alp, morje pa smo samo slutili
nekje v daljavi tam na hrvaški
strani. Pot po slemenu nas je
navduševala s travniki, bogatimi s spomladanskimi cveticami, prekrasnimi razgledi in
mehkobo gozdnih tal ter malo
tudi z zavestjo, da stopamo po
mejni črti med obema državama. S te prijetne ceste pa so
na nekem ovinku markacije
E7 kazale, da moramo zaviti
levo v gozd. Žal sem šele čez
dva dni doma prebrala, da je
Dario Cortese, avtor vodnika
po E7, zapisal, da se, ko se z
ovinka zavije desno, 'začenja
veselje', pa še, da se malo vzpenjamo, predvsem pa spuščamo (meni se je zdelo ravno
obratno!). Prečenje zdrsljivih

pobočij je od nas zahtevalo
ne samo previdnost zaradi
ostankov snega, vej in kamenja pod napihanim listjem,
pač pa tudi akrobatske spretnosti za plezanje čez (in pod)
podrta debla, veje. Soteske in
globeli so si sledile druga za
drugo, za vsakim obronkom
vse še bolj stisnjeno, adrenalinsko in skoraj brezizhodno.
Zato je bila zelo modra poteza, da smo se čez drn in strm
spustili na dno grabna k vodi,
kjer smo našli razvaline vodne
žage. Naslednja modra poteza
je bila, da smo pri razvalinah
malicali (po jedi, pravijo, si
bolj optimističen). Dekleta, ki
smo skupaj malicale, je vse to
spominjalo na kultni film Od-

Hoja po južni meji 		

Jelka Novak
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rešitev (Deliverence) iz daljnega leta 1972, in ne verjamem,
da smo delile Cortesejevo veselje. Hvala Bogu, da smo za
izhod izbrali zgolj sluteno pot
ob potoku, ki je tudi zahtevala
vse naše spretnosti, a nas je le
vodila iz globeli. V daljavi smo
zagledali nekaj makadamu podobnega in tablo. Lahko smo
prebrali, da smo pravkar prišli iz doline Kobile, ki je zaprta
hudourniška dolina potoka
Kobile, nekakšen zaprt kotel,
ki je ločen od preostalega sveta in nedosegljiv vsakršnim
vplivom tudi najbližje okolice. (Spet) doma sem prebrala
še en Cortesejev zapis: »Med

hojo po tej poti sva lahko
opazovala strmine Kobile, ki
nama je vlila toliko strahu v
kosti. Do sedaj na svojih pohodih po evropskih pešpoteh
še nisem hodil po tako nevarnih terenih.« Tisto o strahu se
popolnoma strinjam z njim.
Pot v prvo naselje Mihovo je
bila samo še sprehod, in v prvi
hiši smo z izvrstnim cvičkom
in modro frankinjo veselo nazdravljali vrnitvi v civilizacijo.
Potem pa naprej mimo kartuzije Pleterje do Kostanjevice
na Krki pa vse do Leničevega
doma v Krakovskem gozdu.
Pričakala nas je večerja in po
želji namakanje v toplem vrel-

cu ob Domu.
Zadnji dan pa je bil samo še
čudovit sprehod po Krakovskem gozdu do roba Krškega
polja, in ob prečkanju avtoceste srečanje z arheološko dediščino, kjer nas je sredi Velike
vasi miljni kamen spomnil, da
je pred dva tisoč leti tod potekala najpomembnejša cesta
rimskega cesarstva iz Ogleja
do Singidunuma (Beograda)
pa vse do Konstantinopla (Carigrada). In zadnje dejanje:
pred železniško postajo v Krškem nas je s pijačo in dobrotami pričakal sorodnik ene od
popotnic. Še slovo in vlak nas
je odpeljal v Ljubljano.

Vesela sem bila, da sem
tako le opravila prve korake na E7, in upam, da se mi
bodo želje morda le izpolnile.
Ob vsem tem pa sem premišljevala, komu so te evropske
pešpoti sploh namenjene. Njihov namen je res zapisan v
vseh začetnih opisih teh poti.
Mislim pa, da bi na določenih
odsekih lahko pot tudi malo
poenostavili in pripravili dve
varianti: lažjo (nič hudega, če
je daljša) za običajne pohodnike in drznejšo za tiste, ki si
želijo adrenalinskih izzivov.
Zdenka Žigon
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Rokometno obarvani velikonočni
prazniki

M

ed
velikonočnimi
prazniki je v Kopru
potekal 5. mednarodni velikonočni rokometni
turnir oziroma Koper Handball Cup. Turnirja se je letos
udeležilo kar 106 ekip iz Avstrije, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Italije, Srbije, Slovaške in Slovenije. ŠD Mokerc Ig
se vsako leto udeleži turnirja z
ekipo MDC, letos je to bila ekipa letnika 2008.
Na tekmovanju, ki je pote-

kalo na parketu osmih dvoran
v Kopru, Izoli in na Škofijah, so
rokometaši svoje moči merili v
starostnih kategorijah od mini
rokometa pa vse do kadetov.
Ker je bilo v kategoriji letnika 2008 prijavljenih manj
ekip, je organizator turnirja
združil kategoriji letnika 2008
in 2007, ekipe pa so bile razdeljene v dve skupini. Nastopilo
je 10 ekip iz petih držav, in sicer iz Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije.

Ekipa ŠD Mokerc Ig je v skupni razvrstitvi obeh letnikov
dosegla odlično 4. mesto, v ločeni razvrstitvi za letnik 2008
pa je naša ekipa osvojila zlato
medaljo in pokal za 1. mesto.
Mlajše selekcije tako pridno sledijo uspehom starejših
klubskih kolegov, predvsem
pa je bila za mlade rokometaše udeležba na tako velikem
mednarodnem turnirju lepa
in koristna izkušnja, s katero
se gradi ekipni duh. Mednarodni rokometni turnir ne predstavlja le športa, temveč tudi
pomembno povezuje mlade iz
različnih družbenokulturnih

okolij ter jih hkrati tudi seznanja z različnimi kulturami in
običaji.
Čestitke ekipi in trenerjema
za prikazano igro, pohvale pa
tudi staršem, ki so z bučnim
navijanjem ekipo še dodatno
spodbujali k dobri igri.

Katja Šajnič in
Sonja Trančar
Emil Kodat

Za starše so dali dušo, za igrišče srce, se kot levi borili in na
koncu slavili. Kljub muhastemu vremenu so v naša srca vnašali sonce in na koncu sami postali biseri.

Iskrene čestitke, naši mali levjesrčni zmagovalci. Hvala vsem
staršem za nepozabno in prečudovito druženje v duhu vsi za
enega, eden za vse.
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Uspešnih 10 let karateja na Igu

Dolga vrsta ižanskih karateistov

V

aprilu smo obeležili
10. obletnico delovanja kluba. Organizirali
smo dogodek s klubskim karate tekmovanjem in predstavitvijo ostalih rekreativnih skupin, ki delujejo v klubu. Teh
je v desetih letih delovanja
veliko, saj se trenutno v naših
začetniških, tekmovalnih in
rekreativnih skupinah športno
udejstvuje okoli 120 Ižank in
Ižancev ter prebivalcev okoliških krajev.
Prva ideja o ustanovitvi karate kluba na Igu se je porodila
dolgoletnemu podpredsedniku kluba Lovrencu Kokalju, 6.
DAN, glavnemu trenerju Karate-do društva Atom iz Domžal.
Kot najprimernejšega kandidata, da Ižance popelje po poti
veščine prazne roke, je videl
Mateja Kabaja, takrat še absolventa na Fakulteti za šport.
Mateju se je ideja zdela odlična, in tako se je začelo.
Praznovanje obletnice je

Skupinska slika
bilo uspešno, saj se je v športni dvorani na Igu zbralo skoraj 200 ižanskih karateistov,
rekreativcev in rekreativk, njihovih staršev, starih staršev,
bratcev in sestric, uradnega
osebja, ki je pomagalo pri izpeljavi dogodka, in gostov
svečanega odprtja. Med slavnostnimi gosti sta bila župan
Občine Ig Janez Cimperman,
ki je tekmovanje uradno odprl,
in predsednik Športne zveze Ig
Gregor Pirc. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik in glavni trener kluba Matej Kabaj, ki
je na kratko opisal dosedanji

razvoj kluba, in pobudnik ter
eden od ustanoviteljev kluba
Lovrenc Kokalj, ki je v svojem
govoru poudaril razlog za veliko množičnost in popularnost
karateja: »Karate ni le šport,
ampak je tudi vzgoja.«
Po uvodnem karate pozdravu smo začeli tekmovanje, ki
je potekalo v elementih in katah ter prostih in polprostih
borbah. Kako so bili tekmovalci v svojih nastopih uspešni, so ocenili sodniki. Glavni
trener kluba je predstavitveno
izvedel prikaz mojstrske kate
Sochin.
Prikaz vadbe shapeboxinga

Župan Občine Ig je slovesno
odprl tekmovanje.

Na dogodku so se predstavile tudi rekreativne skupine
zumbe in shapeboxinga. Zumba je ena najpopularnejših oblik plesne rekreacije tega stoletja, shapeboxing pa je sistem
vadbe, sestavljen iz elementov
borilnih veščin, kot so karate,
boks, kickboks in tajski boks.
Na treningih udeleženci krepijo samopodobo in moralne
vrednote, intenzivna vadba
pa spodbuja povezanost uma
in telesa ter znižuje negativne
učinke stresa.
Slovesnost ob deseti obletnici kluba smo končali s podelitvijo medalj in nagrad ter
na koncu skupaj nazdravili še
na naslednjih uspešnih 10 let
in več.
Mateja Breznik,
Karate-do klub Ig Shotokan
Nives, Frank
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Ižanski šahisti osvojili
71. Ljubljansko ligo

Š

K Ig redno nastopa v priljubljeni Ljubljanski ligi,
ki je naslednica delavske
lige. O priljubljenosti govori
tudi podatek, da je liga razdeljena na dva ali celo tri nivoje,
tako da vsak klub igra proti
vsakemu. Izvedena je v obliki
gostovanj, vsako kolo dvoboj
gosti klub domačin. To sicer
pomeni nekaj stroškov prevoza in energije za organiziranje,
vendar je liga stroškovno dostopna in primerna za igralce
vseh kakovostnih razredov.

Ižanski šahisti so pokazali izjemno zanimanje za nastop. Pod vodstvom kapetana
mednarodnega mojstra Igorja
Jelena so se borili do zadnjega kola in z dvema točkama
naskoka osvojili prvo mesto.
Hkrati so bili naslednji igralci
tudi najboljši na posameznih
deskah:
Tim Janželj – najboljša 1. deska
Igor Jelen – srebrn na 2. deski
Lara Janželj – najboljša 5. deska
Miha Jelen – najboljša 8. deska

Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ekipa
ŠK IG
ŠD VRHNIKA
MENTOR
ŠK KOMENDA POPOTNIK
ŠK TRZIN BUSCOTRADE
ŠD DOMŽALE
GIMNAZIJA KRANJ
ŠS ŠD LOKA PRI MENGŠU
ŠK LJUBLJANA
ŠS BOR DOB

Točke
27,5
25,5
24
21
20
18,5
17
10,5
10
6

Meč točke
16
16
12
10
7
12
9
5
3
0

ŠK Ig

23. Tek v Trstu

V

nedeljo, 6. 5. 2018, je
potekal že 23. Tek v
Trstu. Tokrat smo se
tekači izpod Krima udeležili
polmaratona. Z Iga smo startali od 6. uri, ker smo morali
pravočasno še prevzeti startne
številke. Start je bil ob 9.35 na
Brezini v Aurisini (Nabrežina).
Tek je potekal čez Sesljan po
glavni cesti mimo gradu Miramar in ob plaži po glavni cesti
do centra v Trstu (Piazza Unita), kjer je bil tudi cilj.
Kljub vročini in vetru smo
se polmaratona ponosno udeležili Franci Pavlinjek, Željko
Petak, Romana Pahor, Jana
Hribar in moja malenkost. Še
enkrat smo imeli svojevrstno
doživetje, na koncu pa smo
prejeli zaslužene medalje.

71. Ljubljanska liga – končno stanje

Območno združenje VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica vabi na spominski pohod na Krim. V vojni za Slovenijo je Jugoslovanska ljudska armada 28. 6. 1991 napadla več
oddajnikov RTV (Kum, Nanos, Krim, Boč, Pohorje, Domžale), da bi prekinila pretok informacij. Sloveniji je oddajnike
uspelo ubraniti.

POHOD NA KRIM
v soboto, 26. maja 2018

Prejeta medalja s teka v Trstu
Vesna Novak

z naslednjim programom:
· 7.30 – odhod iz Tomišlja
(zbor pri cerkvi Rožnovenske Matere Božje)
· 8.00 – odhod iz Iške
(zbor na križišču Iška, Krim pri Mali vasi)
· 8.00 – odhod z Jezera (zbor pri brunarici)
· 8.00−10.00 – pohod na Krim
· 10.30 − sv. maša za domovino in
vse umrle za domovino
· 11.30 − nagovori in kulturni program
· 12.00 − malica
Zaradi lažje organizacije pohoda
in malice vas prosimo za
prijavo na:
simona.pavlic@vso.si
ali GSM: 051/430-402.
V primeru, da za posamezno mesto pohoda
ne bo prijav, se pohod iz
tiste smeri ne bo izvedel,
zato so prijave z navedbo
mesta odhoda obvezne!
Prisrčno
vabljeni!

S tekači iz sosednje občine Velike Lašče
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NOVO! 1,59
VSAKO DRUGO SOBOTO!
EUR

SVETOVNE PRESTOLNICE  1. DEL
Ugankarska
popestritev za vroče dni!
• maj 2018 • št. 137, leto 22 • 2,69 € •

KRIŽANKE
UGANKE
SUDOKUJI

OSMEROSMERKE
DRUGA ZABAVNA
VSEBINA
mesto Bolivije je najvišje

700 €

v denarnih nagradah
in še mnogo privlačnih
blagovnih nagrad

SK_137_-_001_100.indd 1

Glavno
ležeča prestolnica na svetu, saj leži na
nadmorski višini od 3600 do 3900
metrov. Šteje slabih 800.000 prebivalcev, s somestji pa še pol milijona
več. Je prometno, trgovsko in industrijsko središče države. Leta 1548 so
ga ustanovili Španci, sedež vlade pa
je v njem od leta 1898. Sicer pa je po
ustavi glavno mesto države Sucre, kjer
je sedež sodne oblasti.

26.4.2018 12:21:33

KORPUSKUL
– splošni
izraz igralec,
za osnovni
v fiziki, MIX,
Tom
– predvojni
ameriški
režiserdžezovski
vesternov,glasbenik,
OKIČ, Fani
– naša
ATKINSON,
Rowan
- angleški
znandelec
po komičnem
liku Mr.
Beana,
KENTON,
Stan -igralec
pokojniin
ameriški
vodja
pisateljica
in raziskovalka
človeških
prakultur,
ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
skupine
in pianist,
NAIRA - denarna
enota
v Nigeriji

Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.
Mostiščar 04 | Maj 2018
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SKUPNOST.
DRŽAVA.

Naročnik oglasa: Lista Marjana Šarca, Bistriška cesta 10a, 1241 Kamnik

 OGLASI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11

DOMEN PETELIN
»Kot oče štirih otrok si bom prizadeval, da staršem bolnih
in socialno ogroženih otrok ne bo več potrebno zbirati
zamaškov za golo preživetje in nujno zdravstveno
oskrbo. Skupaj lahko rečemo elitam ne in vrnemo državo
ljudem.«

PETER
KOLENC
MISLI RESNO

NAŠI PRVI TRIJE KORAKI
ZA UVRSTITEV SLOVENIJE MED
15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA
PROGRAM NSi

LETOS
VOLIMO

20

DOSTOPNO ZDRAVSTVO
BREZ ČAKALNIH VRST
Vsakdo si bo lahko sam izbral zdravnika
bodisi v javni zdravstveni mreži bodisi
zasebnika, kjer ne bo čakalnih vrst.
Za zdravljenje ne bo potrebno dodatno
plačilo, saj ga bo krila zdravstvena
zavarovalnica zavarovanca.

12

DO VIŠJIH PLAČ
Z NIŽJIMI DAVKI
Imamo vedno več ljudi, ki ne morejo
dostojno preživeti od svojih plač in
pokojnin. Zato bomo znižali davke in
omogočili višje plače. Tako ne bomo več
delali kar 12 dni za davke in prispevke,
ki jih odvajamo od naših mesečnih plač.

POŠTENO IN PRAVIČNO ZA VSE
Postopki, ki potekajo pred sodišči,
ne smejo zastarati. Razvpiti sodni primeri
politikov in gospodarstvenikov morajo
biti obravnavani hitro in prednostno.
Potreben je učinkovit in takojšen odvzem
premoženja, pridobljenega
s kaznivimi dejanji.

15 REŠITEV ZA SLOVENIJO,
ZA UVRSTITEV MED 15 NAJBOLJŠIH
DRŽAV SVETA NAJDETE NA WWW.NSI.SI

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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Drage volilke in volilci!

Vabljeni na kavo in klepet v
soboto, 19. maja med 11.30 in
16.00 v lokal Komet na Igu.

10 let sem zastopala naše kraje v parlamentu in rezultati dela so vidni. Zadnji
mandat naši kraji niso imeli svojega predstavnika v parlamentu, kar se pozna
na vseh področjih. Zato ponovno kandidiram.
Bomo nadaljevali po poti, ki je v zadnjih letih prinesla odhajanje mladih v
tujino, socialne razlike in zadolževanje države ali bomo izbrali drugo pot?
S sodelovanjem lahko veliko dosežemo, zato vas vabim, da mi ponovno
zaupate svoj glas. Vabljeni na volitve 3. junija.
Vsak glas šteje!

21

Alenka Jeraj

Bodite del sprememb in volite SDS, da bomo skupaj nanizali
uspešne zgodbe, da bo življenje kvalitetno in prijetno.

Upokojencem z nizko pokojino
bomo vsako leto zagotovili
božičnico v višini 500€
Podrobnejši program za vsa področja najdete na: www.sds.si/zate/program
SDS VOLITVE Oglas Mostiscar 200x137mm 2018 Jeraj.indd 1

14/05/2018 08:21:54

NA MLADIH SVET STOJI!
Drage volivke, spoštovani volivci.
3. junija se boste odločali, kdo bo vaš predstavnik v Državnem zboru Republike Slovenije. Po temeljitem premisleku sem se odločil, da
kandidiram na državnozborskih volitvah. Ne zaradi osebnih koristi,
ampak zato, da bi v mandatu, ki mi ga boste podelili, lahko prispeval
k hitrejši uresničitvi projektov, ki so za področja južno od Ljubljane
velikega razvojnega pomena.
Sem podpredsednik Občinskega odbora SLS Ig ter predsednik občinskega odbora Nove generacije Ig. Po izobrazbi sem diplomirani
upravni organizator. Svoj prosti čas posvečam delu na domači kmetiji, opravljam pa tudi funkcijo poveljnika PGD Iška Loka.

14

Občutek, da se interesi nas mladih ne uresničujejo, ni napačen. Politika nas pojmuje, kot nepomembne, saj do sedaj še nismo uspeli
ključno vplivati na izide volitev. Če želimo, da nas bodo jemali resno,
moramo zadeve vzeti v svoje roke. Jasno moramo pokazati, da smo
tukaj in zdaj. In da nam ni vseeno, v kakšni družbi bomo živeli.
Politika sama ne bo naredila potrebnih sprememb, da bi se mladim
približala, če se v to politiko ne bomo vključili mladi sami in spremenili
vzorce delovanja, ki so danes prevladujoči. To pa lahko storimo tako,
da se udeležimo volitev, kandidiramo, oddamo svoj glas, izražamo
stališča in prek vseh kanalov, ki so nam na razpolago, zahtevamo
spremembe.
Ne bom obljubljal neuresničljivega, obljubim lahko samo to, da bom
delal pošteno. 3. junija pričakujem vaš glas.

Prihodnost pripada nam, mladim.
Vzemimo jo v svoje roke!
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ZOBNA AMBULANTA

PRENADENT
Draga 1, 1292 Ig
GSM: 040 934 000

Zaposlimo mizarja.
Za več informacij pokličite:
041 774 348

• estetsko zobozdravstvo,
• protetika,
• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,
• zdravljenje parodontalne bolezni

www.zobozdravstvo-prenadent.si

oglas Prenadent 2016_97x137.indd 1

Info: 041 774 348
www.zupec.si
www.facebook.com/mizarstvozupec/

3.3.2016 7:27:52

VSE VRSTE SVEŽEGA MESA
IZKLJUČNO SLOVENSKEGA POREKLA
PESTRA PONUDBA MESNIH IZDELKOV ZA ŽAR

Prijazno vabljeni !

TOR - PET 7:30 - 16:30 SOB 07:00 - 13:00 NED 08:00 - 12:00
M: +386 (0)31 300 141 E: mesnica.farkas@gmail.com
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 VABILA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mestna občina
Ljubljana
Mestni svet

Društvo Odmev Mokrca, Društvo Zapotok, ZZB NOB Ljubljana,
Mestna občina Ljubljana in Občina Ig

Društvo Fran Govekar Ig v sodelovanju
s Planinskim društvom Krim
vabi na tradicionalni

15. pohod
po mejah Občine Ig,

ki bo v soboto, 16., in nedeljo, 17. junija 2018.
Start pohoda bo v soboto, 16. junija 2018,
ob 7.00 pri Pošti na Igu.
Pohod bo vodil Janko Purkat, ki je na voljo
za dodatne informacije na GSM: 051/369-213.
Prijave z osnovnimi podatki (ime in priimek,
datum rojstva, e-pošto in GSM) posredujte na:
info@dfg.si ali GSM: 051/374-475 (Alenka).
Prijavnina je 20 eur in vključuje: organizacijo in
vodenje pohoda, spominsko majico ter nočitev.

DIŠEČE ZDRAVILNE
RASTLINE ZA VSAKOGAR
Izobraževanje o dišavnicah,
petek, 8. junij 2018, ob 18.30, RTC Zapotok.
Imate radi meliso, timijan, meto, šetraj, sivko, vrtnico, rožmarin, žajbelj, smilj? Potem ste ljubitelj/-ica dišečih zdravilnih rastlin, ki so
srce vedno bolj popularne vede − aromaterapije.

Na predavanju boste izvedeli: zakaj dišavnice dišijo, katere ekstrakte lahko pridobimo
iz njih, spoznali razliko med hidrolati in
eteričnimi olji, kje vse jih lahko uporabljamo in kaj lahko sami naredimo doma.
Vsak udeleženec si bo na dogodku izdelal
žepni inhalator za različna stanja: za nemirne
otroke, proti stresu, za lažje dihanje, za študij,
za krepitev imunskega sistema.
Z vami bo Ana Ličina, certificirana aromaterapevtka
in strokovna vodja Šole aromaterapije.
Predavanje bo čisti užitek za vaš nos, povonjali boste lahko marsikaj.
Prostovoljni prispevki zaželeni. Informacije na tel.: 041/222-312.
Vabljeni!

Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

vabijo

na tradicionalno vseslovensko spominsko srečanje

MI PA NISMO SE IN
SE NE BOMO UKLONILI

ob 75-letnici ustanovitve Ljubljanske brigade,
70-obletnici ZZB Slovenije, 50-letnici Teritorialne
obrambe Slovenije in v spomin partizanskih brigad:
Tomšičeve, Šercerjeve, Cankarjeve, Gubčeve,
Levstikove, Bračičeve in Krimskega odreda,

ki bo v soboto, 9. junija 2018, ob 11. uri
v Zapotoku pod Kureščkom.
Po kulturnem programu sledi tovariško druženje ob dobri
hrani in pijači.
Nasvidenje v Zapotoku pod Kureščkom.

SVET ZDRAVILNIH RASTLIN

Delavnica v naravi

sobota, 16. junij 2018, ob 9.00
RTC Zapotok.
Z zeliščarico bomo spoznavali in nabirali zdravilne rastline
ter se seznanili z njihovo uporabnostjo.
Kaj potrebujemo: obvezno košarico/papirnato vrečko/bombažno vrečko za nabiranje zdravilnih rastlin, beležko za zapisovanje.
Informacije: 041/222-312 (Darja)
Vabljeni v svet zdravilnih rastlin!
Društvo Zapotok, Sekcija za zdravo življenje

Vabimo vas na

5. Roštiljado,
ki bo 16. junija pred Spar Centrom
na Igu ob 10. uri.
Vse žar mojstre vljudno vabimo, da se nam
pridružijo in pokažejo svoje mojstrstvo.
Prijave sprejemamo na gsm:
031/813-981 (Franc Toni) ali
041/715-323 (Albert Ponikvar).
Prireditev omogočajo Občina Ig, Spar Center Ig,
Komet Bar in Resos (Repar Janez s.p.).
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 ZAHVALE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tam, kjer si ti,
ni sonca in ne luči,
le tvoj nasmeh
nam v srcih še živi.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

Nihče ne ve,
kako boli,
ko se zavemo,
da te več ni.

Z A H VA L A
Ob nenadni izgubi našega dragega

Z A H VA L A
9. 4. 2018 nas je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat

FRANC KONC

STANISLAVA ŠAUERJA
27. 3. 1937−7. 3. 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste
nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi
zadnji poti.
Zahvala tudi Društvu upokojencev Ig in gospodu Antonu Mohoriču,
sosedu iz Babnega Polja, za poslovilne besede, gospe Silvi Dolinšek,
pevcem in pogrebnemu zavodu Vrhovec.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in vsem, ki
ste se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Hvala za darovano cvetje, sveče in dar za dober namen.
Posebna zahvala gospodu Janezu Rupertu za ganljiv poslovilni govor,
kaplanu Simonu Virantu za tople besede slovesa in gasilski enoti PGD
Iška vas. Prav lepo se zahvaljujemo gospe Silvi Dolinšek za pomoč in
pripravo vežice ter pogrebnemu zavodu Vrhovec za opravljene pogrebne
storitve. Ohranite ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

Vsi njegovi

Srce je omagalo,
tvoji dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob izgubi dragega moža, očeta in dedija

vsem vaščanom Dobravice, ki ste ob slovesu Petra Gabrovca darovali
lepe besede, cvetje, sveče, cerkvici sv. Gregorja naklonili dar, nam pa
izražali iskreno sočutje.
Imel vas je rad in vas vse zelo spoštoval.

Vsi njegovi

Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.
(T. Kuntner)

JOŽETA ŠTEBLAJA
z Visokega
11. 7. 1940–21. 4. 2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
znancem in prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče in maše.
Zahvaljujemo se dr. Mariji Štefančič Gašperšič, pogrebnemu zavodu
Vrhovec, cvetličarni Grdadolnik, pevcem in trobentaču. Iskreno se
zahvaljujemo tudi gospodu župniku Antonu Koširju za opravljen obred.
Hvala vsem, ki ste ga v tako lepem številu pospremili na njegovi zadnji
poti.

Vsi njegovi žalujoči

Z A H VA L A
V petek, 6. aprila 2018, na lep sončen dan,
smo se na pokopališču Ig v velikem številu
in hvaležni, da je bil tako dolgo med nami,
poslovili od gospoda

FRANCA ZGONCA
rojenega 23. novembra 1919 na Kremenici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja in spodbudne besede, darovano
cevje, sveče in darove za cerkev. Hvala tudi vsem tistim, ki ste ga
pospremili na zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.
Hvala gospe Silvi Dolinšek za pomoč v urah slovesa. Hvala gospodu
Drobniču za številne obiske, gospodu Avseniku, gospodu Simončiču
in gospodu Potočniku za poslovilne besede in cerkveni obred.

Njegovi: žena Marija, sin Marjan, hči Ljudmila z Jožefom,
vnuka Peter in Urban s Klavdijo in Laro
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Pomlad na tvoj vrt bo prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

Z A H VA L A
V 54. letu nas je 25. 3. 2018 zapustila
draga žena, babi, mami in sestra

DRAGICA ZGONC
rojena Rahne
25. 4. 1963−25. 3. 2018

Iskrena zahvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete
maše ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni poslednji poti.

Vsi njeni  

 OGLASI ////////////////////////////////////////  KOLEDAR PRIREDITEV /////////////////
MALI OGLASI

MAJ

Zaposlim voznika C- in E-kategorije na kiper kamionu, zaželene
izkušnje. Tel: 041/643-808.

Mali oglasi so brezplačni in jih sprejemamo na naslov:
Občina lg, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
ali na elektronski naslov:
mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji
številki je 31. maj 2018.

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
Iskrena hvala vsem, ki ste ob smrti pokojne Frančiške Bovha
z Iga svoj dar namenili za lajšanje stisk ljudem.
Župnijska Karitas Ig

Gasilska ulica 10, Ig

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

POGREBNE STORITVE VRHOVEC 3.3.2016

oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd 1

− pevci, nosači, trobenta,
kitara, govornik
− izpust goloba
− venci, žalno cvetje,
sveče z dostavo
− urejanje grobov
− prevozi v pogrebnem
spremstvu
− postavitev mrliškega odra

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

oglas Vrhovec 2018_97x65.indd 1

sobota, 19. maj, ob 20. uri,
Ž. c. sv. Martina na Igu

Pomladna simfonija perunik
− slavnostni koncert
ob 20. obletnici delovanja
Društvo Fran Govekar Ig

ponedeljek, 21. maj, ob 19.
uri, Dvorana Centra Ig

91. Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 23. maj, ob 19. uri,
Kulturna dvorana Golo

Seminar na Golem: gostja Špela
Loti Knoll
TD Kurešček

petek, 25. maj, ob 18. uri,
Kulturna dvorana Golo

Pesem pomladi − koncert OPZ
Sladkosnedi z gosti
KD Mokrc

petek, 25. maj, od 22. do
6. ure, RTC Zapotok

Celonočna gong zvočna kopel
Društvo Zapotok

sobota, 26. maj, ob 8. uri,
več izhodišč

Pohod na Krim
Območno združenje VSO Velike
Lašče, Škofljica, Ig in Brezovica

sobota, 26. maj, ob 9. uri,
Klub Cavallo na Igu

20 let Pokala Šefla

26. maj, ob 16. uri,
Kulturna dvorana Golo

Predstavitev zbornika V objemu
Kureščka TD Kurešček

sobota, 2. junij, ob 11. uri,
RTC Zapotok

Festival Kurešček in
tekmovanje v kuhanju golaža
TD Kurešček

petek, 8. junij, ob 18.30,
RTC Zapotok

Izobraževanje Dišeče zdravilne
rastline za vsakogar
Društvo Zapotok

sobota, 9. junij, ob 8.30,
RTC Zapotok

Pohod Kurešček−Rašica
TD Kurešček

sobota, 9. junij, ob 11. uri,
Zapotok

Spominsko srečanje Mi pa
nismo se in se ne bomo uklonili
Društvo Zapotok, Društvo Odmev Mokrca in drugi

sobota, 9. junij, ob 19. uri,
Matena

Gasilska veselica z Mladimi
Dolenjci
PGD Matena

7:36:34

Suzana Vrhovec s. p.
01 75 51 437, 041 637 617, 031 637 617
suzana.vrhovec@gmail.com, www.vrhovec.eu
− uredimo vso potrebno
dokumentacijo
− ureditev umrle osebe
(oblačenje, britje, ...)
− dogovorili se bomo
o vrsti pogreba
(žarni ali klasični)
− izbira pogrebne opreme
− organizacija upepelitve
− izkop jam, vkopi za žaro

Voden sprehod po Zapotoški
učni poti
Društvo Zapotok

JUNIJ

Cvetličarna Grdadolnik

gsm vrtnarije:
041/694-244

sobota, 19. maj, ob 9. uri,
pred RTC Zapotok

31. 01. 2018 11:06:46

sreda, 13. junij, ob 17. uri,
Knjižnica Ig

Beremo s Tačkami
MKL − Knjižnica Ig

sobota, 16. junij, ob 7. uri,
pri Pošti Ig

Dvodnevni pohod po mejah
Občine Ig
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 16. junij, ob 9. uri,
pred RTC Zapotok

Svet zdravilnih rastlin −
delavnica v naravi
Društvo Zapotok

sobota, 16. junij, ob 10. uri,
pred trgovino Spar na Igu

5. Roštilijada

30. junij in 1. julij, ob 15. uri,
Hipodrom Vrbljene

Tradicionalna konjeniška
prireditev KD Krim
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PGD MATENA

Ob praznovanju 20. obletnice vas vabimo na kuharijo,

ki bo v soboto, 26. maja, od 9. ure dalje.
Kraj: Klub Cavallo (Gorica pri Igu)
Program:
9.00 – zbor
9.30 – začetek kuhanja
13.30 – pokušnja

Za vas bodo kuhali tudi člani komisije pokala Šefla:
Dragica Ajdovec, Natalija Krčon, Mitja Kosec, Andrej
Logar, Tomaž Vozelj.
Vsi kuharji in pomočniki, ki ste
kadarkoli sodelovali na pokalu
Šefla, ste prisrčno
vabljeni na prijetno
druženje in obilo
zabave.

GASILSKA
VESELICA
Matena, 9. 6. 2018, ob 19.00
Za ples in veselo razpoloenje
bodo poskrbeli Mladi Dolenjci.

