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Drage bralke, bralci!

T

okratna številka Mostiščarja je volilna, ta
mesec se bomo namreč
odpravili na lokalne volitve
in med prijavljenimi kandidati izvolili župana, svetnike
v občinskem svetu ter predstavnike vaških skupnosti. Da
se boste lažje odločili, koga
izbrati, smo za vas pripravili posebno prilogo z seznami
vseh, ki kandidirajo na letošnjih lokalnih volitvah.
Prireditve društev so bile
jesensko obarvane, v Zapotoku so predstavili stara kmečka
opravila, gobarsko društvo pa
je svojo sezono končalo z dvema razstavama gob, na Golem
in Lavrici.
Zelo obsežen je po dolgem
času Kotiček za mlade, iz vrtca
so se javili novinci, tudi v OŠ
je za učenci pestro jesensko
dogajanje – uspešno so se
predstavili na umetniškem po-

dročju pa tudi na kuharskem
tekmovanju. Nekaj utrinkov iz
jesenske bere so nam poslali
iz Svobodne šole Kurešček.
Obe osnovni šoli že vabita na
decembrski praznični prireditvi, 6. decembra najprej na novoletni bazar vabi OŠ Ig, dva
dni pozneje pa Svobodna šola
Kurešček pripravlja božični
sejem.
Lovska družina Ig je že 29.
organizirala Državno tekmo
lovskih psov v vodnem delu
– kako je bilo, izveste v rubriki Zelena bratovščina. Veliko
pa se je dogajalo tudi na gasilskem področju, saj je oktober mesec požarne varnosti.
Udeležili so se več tekmovanj,
PGD Ig pa je pripravil prvi dan
odprtih vrat; ob tej priložnosti
smo se pogovarjali z njihovim
predsednikom Gregorjem Bolho.
Slovesno je bilo pod Kri-

SLIKOVNO GRADIVO –

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.

Uredništvo Mostiščarja

JPG TIF

mom, kjer je Planinsko društvo Krim ob 10-letnici delovanja pripravilo predstavitev
svojih dejavnosti – od plezanja, kolesarjenja, pohoda do
orientacije. Na pohod ali tek z
dobrodelno noto so se odpravili v Dragi. V rubriki Šport
pa mdr. predstavljamo novo
opremo in grafično podobo
naših rokometašev (pravijo,

da imajo na dresih še dovolj
prostora za morebitne nove
pokrovitelje).
Koledar prireditev in nekaj vabil vas, kot ste vajeni,
čaka na koncu Mostiščarja.
Vabljeni, da s svojo udeležbo
podprete organizatorje, mi pa
vam želimo prijetno branje
Mostiščarja.
Uredništvo Mostiščarja

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za zadnjo letošnjo številko Mostiščarja zbiramo do
četrtka, 29. novembra. Predviden izid številke je 14. decembra.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Vse, ki želite v decembrski številki objaviti
praznično voščilo, prosimo k pravočasni oddaji!
Januarja Mostiščar ne izhaja, zato organizatorje
pozivamo, da vabila za januarske prireditve
objavijo že v decembrski številki.
Za prepozno oddane prispevke ne moremo
zagotoviti objave.

PISANJE ČLANKOV –

navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju
Pred oddajo piscem priporočamo naslednje korake:
-	Vzemite si čas in še enkrat v miru preberite svoj članek.
-	Članek naj ima naslov, ta naj bo kratek in jedrnat – do 30
znakov s presledki – če je daljši, ga raje razdelite v nadnaslov in glavni naslov.
-	Ne pozabite se podpisati, nepodpisanih člankov ne objavljamo!
-	Uredite in izberite slikovno gradivo ter predvidite podpise k
vsaki fotografiji (gl. še posebna navodila o slikovnem gradivu).

Uredništvo Mostiščarja

Mostiščar je uradno
glasilo Občine Ig.

Občina Ig
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Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 9. november 2018
Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Janez Cimperman, Klemen Glavan,
Zuhra Jovanovič, Anton Krnc, Franc Toni
Naklada: 2.500 izvodov
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

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

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

 ŽUPANOV KOTIČEK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Drage občanke, spoštovani občani

N

e izteka se samo leto,
ampak tudi mandat,
ki je bil vsaj po mojem
mnenju dokaj uspešen. Moje
mnenje v tem primeru pa je le
moje mnenje. Uspešnost tega
mandata boste ocenjevali vi
na prihajajočih lokalnih volitvah 18. novembra.
Ni moja navada, da na široko razlagam, kaj vse je bilo
storjeno, tudi v tem primeru
bo tako, kajti prepričan sem,
da zelo pozorno spremljate
vse, kar se dogaja okoli razvoja občine. So pa projekti, ki jih
je potrebno omeniti.
Prav gotovo je bila ena večjih nalog v tem mandatu zagotavljanje zadostne količine
pitne vode na vodovodnem
sistemu Golo-Zapotok. Na
tem sistemu smo imeli največ
težav, ki pa smo jih v preteklih
letih uspešno rešili z dodatnima vrtinama. Na vodovodno
omrežje se že priključujejo novogradnje, ki jim do zdaj ni bil
omogočen priklop zaradi pomanjkanja zadostne količine
vode, zato in so za svojo oskrbo uporabljale deževnico. Dela
pa niso potekala samo na tem
vodovodnem sistemu. Obnovljenih je bilo tudi kar nekaj kilometrov vodovodnih omrežij
na drugih sistemih, ki so bili
pred več desetletji zgrajeni s
salonitnimi cevmi, ki vsebujejo azbest.
Zelo pomemben in zelo

obširen projekt, ki se je začel
v tem mandatu in ga v celoti
financira Telekom, je gradnja
optičnega omrežja na celotnem področju Občine Ig. Pred
nekaj tedni sem dobil zagotovilo predstavnikov Telekoma,
da se že v letošnjem letu začne
gradnja tudi v Mateni in Brestu, s čimer bo projekt v večini
zaključen, s tem pa omogočen
skoraj vsem občanom dostop
do interneta.
Omeniti je potrebno tudi
gradnjo kulturne dvorane, ki
poteka skladno s terminskim
planom in bo končana v prihodnjem letu. Večnamenska
kulturna dvorana je eden od
pomembnejših objektov v občini, saj bo omogočala kakovostne prireditve na področju
gledaliških, pevskih, kinematografskih in drugih kulturnih
dejavnosti. Namenjena pa bo
tudi za izvedbe občnih zborov,
seminarjev itd.
Najzahtevnejši projekt je
vsekakor gradnja prizidka k
osnovni šoli ter prenova kuhinje, jedilnice, zbornice in
temeljita obnova sanitarij,
kopalnic in slačilnic, ki so v
sklopu športne dvorane. Projekt je razdeljen na dve gradbeni fazi. Prva faza, ki obsega
kuhinjo in vse ostale prostore
znotraj obstoječega objekta,
se zaključuje konec oktobra
2018. Druga faza, ki obsega
prizidek z devetimi učilnicami

in vsemi drugimi spremljajočimi prostori, pa mora biti po
terminskem planu končana v
avgustu leta 2019. Šola Ig kot
tudi podružnična šola Golo pa
nujno potrebujeta tudi zunanje športne površine, za katere
bo treba poskrbeti v naslednjem obdobju. Pri šoli Golo je
že odkupljeno zemljišče in v
izdelavi so projekti, na Igu pa
nas vse to še čaka.
Zelo pomemben projekt z
več vidikov je projekt interpretacije koliščarske kulture
in biotske raznovrstnosti, ki
je že v polnem teku. Projekt ni
pomemben samo zaradi interpretacije teh dveh vsebin, zelo
pomemben segment je razvoj
turizma, ki naj bi bil eden glavnih potencialov razvoja občine
v prihodnosti.
Končno bomo lahko začeli
pripravljati vse postopke za
gradnjo doma starejših. To
pravim zato, ker je zemljišče,
ki je namenjeno gradnji, po
vseh težavah, s katerimi smo
se srečevali v zadnjem obdobju, končno preneseno v
last Občine Ig. Gradnja doma
starejših bo zelo zahteven projekt, pri katerem bo moralo
sodelovati več subjektov, če
želimo, da bo objekt zgrajen v
doglednem času.
Tudi na področju gospodarskega razvoja je precej živahno. V izgradnji je poslovnoobrtna cona, ki bo omogočala

tristo novih delovnih mest, kar
ni tako zanemarljivo. Če bo
vreme dopuščalo, se bo že letos začela gradnja krožišča pri
KPD-ju, v obratnem primeru
se dela začnejo spomladi.
Drage občanke, spoštovani občani, ob koncu mandata
se vam iskreno zahvaljujem
za sodelovanje, za potrpljenje
in se opravičujem za napake.
Z opravljenim delom v tem
mandatu sem zelo zadovoljen,
zato se ob tej priložnosti zahvaljujem tudi sodelavkam in
sodelavcem v občinski upravi
ter tistim svetnicam in svetnikom občinskega sveta, ki
so podpirali projekte, delo občinske uprave in s tem razvoj
Občine Ig.
Pred šestnajstimi leti, ko
sem prevzel vodenje te lokalne skupnosti, smo bili na
repu seznama razvitosti med
slovenskimi občinami, danes
pa je povsem drugače. Pred
štirinajstimi dnevi je bila na
spletnih straneh časopisa Finance objavljena Top lestvica
212 slovenskih občin, na kateri je Občina Ig uvrščena na
odlično 36 mesto. Za nami so
celo občine Vrhnika, Brezovica, Škofljica, Velike Lašče itd.
Drage občanke, spoštovani
občani, veliko dela nas čaka
tudi v naslednjem mandatu.
Če ste ZA to … jaz sem ZA.
Janez Cimperman

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

S sej občinskega sveta

D

ogajanje na 30. redni
seji, ki je potekala 26.
septembra, povzemamo po potrjenem zapisniku
te seje. Pri vsebinskih točkah
se je seja začela s predstavitvijo poročila o izvrševanju
proračuna v prvi polovici leta
2018 – proračunski presežek
obravnavanega obdobja je nekaj manj kot 316 tisoč evrov.
Temu je sledila obravnava in
potrditev (drugega) rebalansa
proračuna. Primanjkljaj 600 tisoč evrov bo občina reševala z

novim zadolževanjem.
V nadaljevanju je bil potrjen spremenjen Pravilnik
o sprejemu otrok v Vrtec Ig.
Glavne spremembe se nanašajo na spremembo datuma
za oddajo vlog (po novem do
28. 2.), kriterijev za točkovanje
vlog ter možnost uveljavljanja
rezervacij.
Za konec pa so se svetniki
seznanili z dvema poročiloma
Nadzornega odbora – o izplačilih funkcionarjem ter izvrševanju načrta integritete Obči-

ne Ig v letih 2016 in 2017 in o
poslovanju režijskega obrata
v letu 2016. Obe poročili sta
v celoti objavljeni na občinski
spletni strani.

31. redna seja

17. oktobra so se svetniki
zbrali na 31. redni seji, po potrditvi dopolnjenega dnevnega reda in zapisnika prejšnje
seje so nadaljevali z obravnavo
predloga Proračuna Občine Ig
za leto 2019, ki ga bodo sprejeli še v tem iztekajočem se

mandatu. Zaradi termina lokalnih volitev namreč sprejem
proračuna v letošnjem letu v
novem mandatu občinskega
sveta ne bi bil možen, saj nov
občinski svet ne bo pravočasno konstituiran. Glede postopka sprejemanja je občina
tu sledila priporočilu države.
Zaradi kratkega časa za pripravo so vanj za zdaj vključene le investicije, ki so bile začete v letošnjem letu (dvorana
Ig, ureditev Barjanske ulice,
razširitev OŠ, interpretacijski
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 NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
center …), nov občinski svet pa
bo imel takoj po nastopu dela
možnost sprejeti rebalans proračuna. Načrtovanih je malo
čez 7,5 mio evrov prihodkov
in 8,3 mio evrov odhodkov.
Načrtovana je zadolžitev za
pol mio evrov. Med svetniki
se je razvila daljša razprava,
na koncu pa so potrdili sklep,
da se o proračunu opravi javna razprava. Ta je potekala do
1. 11., predvidoma bo proračun
sprejet na zadnji seji tega sklica občinskega sveta 7. 11.
Naslednja točka je bila posvečena predstavitvi osnutka
Strategije razvoja turizma v

Občini Ig 2018−2027; svetnikom jo je obširno predstavila
ena od avtoric Jana Apih. Cilj
strategije je določiti ključna
področja in načela za razvoj
turizma v občini. Glavna prioriteta je projekt Interpretacija
biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem
barju, zato je obravnavano obdobje strategije razdeljeno na
dve fazi – pred in po odprtju
interpretacijskega centra in
kolišča na prostem. Marica
Zupan, v občinski upravi zadolžena za področje turizma,
je poudarila, da gre pri predstavljenem dokumentu le za

smernice, do naslednje seje so
še možni popravki. V razpravo
se je vključilo več svetnikov,
vsi pa so pozdravili in poudarili pomen priprave tovrstne
strategije. Opozorili so tudi na
nekatere pomanjkljivosti, ki
jih bodo avtorji upoštevali pri
pripravi končnega dokumenta, ter izrazili upanje, da bomo
sprejeto strategijo znali tudi
uresničevati.
Dodatna točka dnevnega
reda je bila obravnava dopolnitve OPPN za del območja
IG01-9 (prvo branje). Projektant je predstavil rešitev, ki
se nanaša na urejanje prosto-

ra načrtovanih stanovanjskih
gradenj ob Govekarjevi cesti
na Igu. Svetniki so osnutek soglasno potrdili.
Med pobudami in vprašanji je Martino Kovačič (SMC)
zanimalo, kakšen je trenutni
status sodnih zadev v zvezi z
domom v Iškem vintgarju, direktor občinske uprave je na
kratko pojasnil, da en sklep še
ni pravnomočen, drugi postopek pa še teče.
Maja Zupančič

Zaključek 1. faze del na OŠ Ig

Del adaptirane in povečane kuhinje

Nova kuhinja

Povečani prostori zbornice

Novi prostori zobozdravstvene ordinacije

K

onec oktobra se je končala 1. faza rekonstrukcije in prizidave OŠ Ig.
V njej se je adaptiralo garderobe ob športni dvorani, uredila

4
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se je zobozdravstvena ordinacija ter rekonstruirala in povečala kuhinja, jedilnica in zbornica. Na Upravno enoto je bila
oddana vloga za tehnični pre-

gled, po izdanem uporabnem
dovoljenju pa bodo prostori
predani v uporabo.
Nadaljuje se 2. faza izgradnje prizidka na Govekarjevi,

ki bo v letošnjem letu izveden
do podstrehe, do konca maja
2019 pa končan.
Polona Skledar

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

Dvorana Ig

V

Dvorani Ig v zadnjem
mesecu potekajo predvsem obsežna elektroinstalacijska dela za video,

ozvočenje in osvetlitev ter izvedba stropov. Občina Ig bo
tako kot zadnji dve leti tudi v
letošnjem letu na Ministrstvo

Dela na stropu dvorane – instalacije in druga oprema

za gospodarski razvoj in tehnologijo poslala zahtevek za
nepovratna sredstva do višine
153.819 EUR.

Polona Skledar

Dela na stropu dvorane

Režijski obrat sporoča
Zaščita vodomerov pred
zmrzaljo

Z

aradi nizkih temperatur je zmrzal pogosti krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne
prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas
opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene
vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni
poravnati sami.
Kaj je potrebno za zaščito pred zmrzaljo:
− dovolj globoki vodomerni jaški z izoliranim pokrovom;
− dodatna zaščita nad vodomerom z izolacijskimi materiali.

Kontrola stanja na vodomeru

O

b popisu je bilo ugotovljenih veliko okvar na hišnih
vodovodnih priključkih, kar
je imelo za posledico veliko porabo
vode in s tem visok znesek na računu.
Uporabnikom priporočamo, da
preverjajo stanje hišne vodovodne
napeljave in vodomera ter se s tem
izognejo nepotrebnim stroškom in
slabi volji ob letnem popisu in poračunu.

Urnik Zbirnega centra Matena

Režijski obrat

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

Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:

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.

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
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Jesenska prireditev v Zapotoku
Življenje na kmetiji je povezano s kmečkim delom, ki pa je danes precej drugačno, kot je bilo
nekoč. Na prireditvi 9. pozdrav jesenskim kmečkim opravilom v mesecu oktobru v Zapotoku so
malo starejši obiskovalci obudili spomine, mlajši pa so lahko spoznali, kako se je delo na kmetih
opravljalo nekoč, kakšna orodja so kmetje uporabljali in kako so si krajšali dolge jesenske večere.

Ljudski pevci in godci iz Ivančne Gorice

Bahava jesen

Ko drevju listje odpada, ko
se cvetje poslavlja in trave rjave. Ko se megla z vetrom prepleta in ko hribi klobuke dobe.
Ko se ptice v jate zbirajo in ko
prazna gnezda samevajo, takrat je jesen. Jesen pa je tudi
bahava, s pregrešno okusnimi
jedmi, z vinom in moštom in
ko po pečenem krompirju in
kostanju zadiši. Je čas želja
po toploti, ob peči ali pa topel
stisk v roke prijatelju, kar oba
osreči.

Pregrešno okusne jedi

Na prireditvi 9. pozdrav jesenskim kmečkim opravilom
v mesecu oktobru v Zapotoku
v družbi prijateljev z jesenski-

Čebelji pridelki

6

Mostiščar 08 | November 2018

mi dobrotami na mizah se je
obiskovalcem tako kot nekoč
kmetom vsiljevala misel: Kdaj
bomo živeli, če ne zdaj! Dišalo je po pečenem kostanju,
krompirju in po sveže stisnjenem jabolčnem soku. Fižol,
to staro kmečko živilo, se je
skrival v pregrešno dobrih slaščicah. Naš največji prijatelj
kruh nas je vabil, da smo ga
poskusili iz pražit in z drožmi.
Sladko je bilo posušeno sadje
in laneni namazi z medom, za
piko na i pa še cesarski praženec ali šmorn po domače.

Kmečka opravila

Tako kot nekoč se je ličkala
koruza, delali so se zobotrebci,
predlo se je na kolovratu, sple-

Kmečka opravila
tali so se predpražniki, vmes
pa se je pelo. Buče so razkazovale svoje obline, vabile so
rožice v hribovskih čajih, čebula, česen, jabolka in krompir
so bili v zabojčkih pripravljeni
za ozimnico. Ob pogledih na
jopice, šale, kape in copate iz
volnene polsti nam je bilo še
bolj toplo. V svojem kotičku
so čebljali otroci in se niso dali
motiti pri ustvarjanju.

Neprecenljivo je gojiti stare
ljudske obrti in običaje
V času, ko je večina vsega,
česar se dotaknemo, digitalna, je neprecenljivo, da gojimo
stare ljudske obrti in običaje
ter ohranjamo našo kulturno
dediščino. Društvo Zapotok
se zahvaljuje gostujočim društvom ter posameznikom, da
je bila prireditev prav tako
bogata, kot je bila s svojimi
sadovi bogata letošnja jesen.
Predsednik Društva Zapotok
je gostom za udeležbo na prireditvi podelil pisne zahvale:
Turističnemu društvu Škofljica za prikaz predelave lanu,
Čebelarskemu društvu Velike
Lašče za prikaz čebelarskega
orodja in čebeljih izdelkov,
Društvu za ohranjanje dediščine Gradež za demonstracijo

izdelave zobotrebcev, pletenje
predpražnikov in predenje
na kolovratu, Mateji Delač z
Gradeža za demonstracijo izdelkov iz polsti, Majdi Hekič
iz Dobrepolja za predstavitev fižolovih slaščic, Kmetiji
Škerjanec iz Klade nad Igom
za predstavitev jesenskih ekoloških pridelkov, Zuhri Jovanovič iz Škrilj za predstavitev
različnih vrst kruha z drožmi,
Tomažu Jeraju in Nadi Bučar za pripravo praženega
krompirja in carskega praženca, Matjažu Zupanu z Iga
za razstavo buč, pevcem in
godcem ljudskih pesmi Ivančna Gorica za prijetno vzdušje
z ljudskim petjem. Prav tako
gre zahvala članom Društva
Zapotok za prikaz jesenskih
kmečkih opravil, za pripravo
jabolčnega zavitka, za izvedbo
otroške ustvarjalnice in prikaz
izdelkov na stojnici.
Lepih trenutkov se velja
spominjati bolj kot pomembnejših datumov in natančnejših ur.
Darja Mlakar,
Društvo Zapotok

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

Velika gobarska razstava na Golem

Ogled razstave gob na Golem

T

udi letos je Gobarsko
mikološko društvo Ig 6.
in 7. oktobra organiziralo in izvedlo že tradicionalno
veliko dvodnevno gobarsko
razstavo v prostorih gasilskega centra Golo. Člani društva
so se odpravili v bližnje gozdove dva dni pred razstavo in
nabrali veliko vzorcev različnih gob. Razstavo smo začeli
postavljati v petek in jo pod

Na ogled je bilo več kot 260 vrst gob.
strokovnim vodstvom vrhunskih determinatorjev Majde
Ujčič in Staneta Kajzerja dokončali v zgodnjih jutranjih
urah. Opredeljenih in determiniranih gob je bilo več kot
260. Zjutraj so začeli prihajati
prvi obiskovalci. Kljub deževnemu vremenu je bilo veliko
obiskovalcev. Na razpolago so
jim bili determinatorji, ki so
jim nudili strokovna pojasni-

la. Pred vhodom v dvorano so
člani pripravili pokušnjo jedi
iz gob (gobovo pašteto, palačinke iz gob, gobov golaž, polpeti z gobami) in jedi z žara.
Zaradi dežja je bilo ponudnikov na bolšjem sejmu malo.
V knjigi vtisov in pripomb
so zapisane pohvale, čestitke
in želje, da tako nadaljujemo
še naprej. Ponosni smo, da
je bila razstava lepa, bogata,

poučna in strokovno vodena.
Hvala obiskovalcem in članom društva, ki so pripravili
razstavo.

Braco Vukosavljević,
Gobarsko mikološko
društvo Ig

Razstava gob
na Lavrici

G

Razstava gob
na Lavrici

obarsko mikološko društvo Ig je 20. 10. že
tretje leto postavilo razstavo gob v Občini
Škofljica v avli trgovskega centra Spar - Blatnik na Lavrici. Razstavljenih in določenih gob je bilo
več kot 200 vzorcev.
Že pred odprtjem trgovine so začeli prihajati obiskovalci in si z velikim zanimanjem ogledali razstavo. Veseli so bili strokovnih odgovorov naših vrhunskih determinatorjev. Naše članice so obiskovalcem
ponudile paštete iz gob. Na razstavi je bila predstavljena tudi naša občina. V knjigi so zapisne pohvale,
čestitke, zahvale in želje, da se vidimo prihodnje leto.
Veseli smo, da se gobarska sezona končala za letos, da smo uspešno izvedli naloge iz letnega programa dela. Hvala vsem članom in občanom, ki so
prispevali k našemu uspehu.
Braco Vukosavljević,
Gobarsko mikološko društvo Ig
Mostiščar 08 | November 2018
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 KULTURA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Razstava Likovne podobe v
Cankarjevih delih

Udeleženke razstave iz likovne skupine DFG Ig

N

a letošnji likovni razpis JSKD IO Ljubljana
in okolica se je odzvalo 24 slikark in slikarjev članov
likovnih in kulturnih društev
iz občin Ljubljana − okolica.
Tema je bila posvečena Ivanu
Cankarju ob 100-letnici njegove smrti ob Evropskem letu
kulture.

2. 10. 2018 je bilo slavnostno
odprtje v Erbergovih paviljonih graščine Dol v Dolu pri
Ljubljani. Nastopili so člani
Likovnega društva 2002 s
Škofljice, skupina Kunstkolektiv s točko Kaj pa tvoja vest?
Ob zanimivi kombinaciji glasbenega ozadja – srčnega utripa, operetne pripovedi, dram-

ske igre in baletne uprizoritve
– je še konkretno zadišalo po
kavi, ki so je bili deležni provokativno naključni gledalci.
O razstavi in likovnih delih je spregovorila strokovna
spremljevalka Nuša Lapajne
Čurin, ki je strokovno kritiko podala že pred odprtjem
ob vsakem delu. Priznanja je
ustvarjalcem ob koncu kulturnega programa podelila povezovalka, vodja IO JSKD Ljubljana − okolica Tatjana Avsec.
Iz likovne skupine Društva
Fran Govekar je sodelovalo na
razstavi kar pet slikark: Julijana Peršič, Ivanka Demšar,
Zdenka Vinšek, Marija Žagar
in Marjana Dimec. Njihova
dela je strokovna spremljevalka ocenila za zelo izvirna,
izrazno bogata ter likovno
in tehnično pestra. Podobe o
Cankarju, njegovih literarnih
stvaritvah, o njegovem življenju so na likovnih površinah
zaživele v polni meri.
Za pogostitev so članice

Zdenka Vinšek pri svoji sliki
Turističnega društva Dol pri
Ljubljani pripravile peciva iz
suhega sadja, značilna za okoliški kmečki slovenski prostor
v Cankarjevih časih.

Zdenka Vinšek

 KOTIČEK ZA MLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Internet
Internet, v njega se vsak dan zaletim,
saj veliko uporabnih informacij pridobim.
Od filmov, igralcev in živali,
do vsega, kar nekoč bomo postali.
V njem je prav tako polno zlorab,
izsiljevanja, poniževanja in laganja.
Tega se moramo obvezno izogibati,
saj kmalu informacije bomo rabili.
Je moderna aplikacija polna znanja,
saj je lahko ključ do izobraževanja.
V brskalnik vtipkamo željeno informacijo,
najde nam jo in predstavi kot inspiracijo.
Z rezultatom pogosto zadovoljni smo,
saj velikokrat vse najdemo.
Zala Potočnik, 9. b
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Telefoni
Družbo ljudi so nadomestili,
pogovor v živo smo izgubili.
Na polici ni več gramofonov,
so samo škatle od starih telefonov.
Vsak, ki zjutraj se zbudi,
mali napravi pozornost posveti.
Tako marsikdo samo na netu visi,
Wifi in elektrika sta vse, kar si želi.
Telefoni so življenje spremenili,
nas v svoj svet zvabili,
da ves svoj čas bi njim namenili
ter tako bi ljudje tehnologiji služili.
Špela Zalar, 9. b

Splet
Na telefonu cel dan visiš
in sploh ne ugotoviš, da ne živiš.
Ta splet zaklet te v pesti drži in
pred realnim svetom ti zapira oči.
Čeprav e-bonton obstaja,
je tu še vedno heker, ki nagaja.
Zbrisal ni slike, ki si jo objavil,
medtem pa si jo je že za ozadje nastavil.
Splet lahko uničuje življenja ljudi,
zato vedno previden bodi ti.
Zala Potokar, Ana Pahor, 9. a

 KOTIČEK ZA MLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tehniški dan

V

soboto, 29. 9. 2018, smo imeli učenci
na naši šoli tehniški dan o varni rabi
interneta. Dan je trajal pet šolskih
ur. V 6. b razredu sta bili z nami učiteljici
Kristina, ki nam je predavala prve tri ure in
učiteljica Branka, ki je vodila zadnji dve uri.
Učiteljica Kristina nam je na interaktivni tabli pokazala napovednik filma Gajin svet, ki
si ga lahko ogledamo v kinematografih. Nato
smo dobili listek z vprašanji, si ogledali prvi
kratki del filma in odgovorili na ta vprašanja. Ker je bilo šest skupin, je bilo tudi šest
kratkih delov filma. Vsaka skupina je bila
enkrat izžrebana in je povedala odgovor.
Teme so bile npr. družina ali telefon, kdo si, s
kom v resnici govorim in podobno.
Drugi del pouka po malici smo bili z učiteljico Branko. Z njo smo se pogovarjali o
varni rabi interneta, koliko časa preživimo
s telefonom, za računalnikom …
Zadnjo uro smo preživeli zdravo, saj smo se najprej šli preobut,
potem pa smo igrali med dvema ognjema in končali sobotno dopoldne.

E-bonton

Kian Hodžić, 6. b

S

vet se s tehnologijo hitro spreminja, doživljamo pozitivne in negativne plati sodobne komunikacije. Učenci 8. c, 9. a, 9. b in 9. c so na tehniškem dnevu o varni
rabi interneta razmišljali o tem, kako nam je IKT lahko v
pomoč in nam ne povzroča težav.
Hitro smo našli dobre strani, ki nam jih prinaša IKT: komunikacija, dostopnost podatkov na vseh področjih, brezplačnost pogovorov na wi-fi omrežju, zabava, vse aplikacije
imamo lahko na eni internetni napravi, pogovor na daljavo
(oddaljeni kraji).
Učenci so se zavedali, da so največja negativna stran pri
čezmerni uporabi IKT: zasvojenost, dogajanja okrog sebe
ne opazimo, lahko zlorabijo naše podatke, lahko postanemo
žrtve izsiljevanja, izgubimo stik z realnostjo, izpostavljeni
smo sevanju elektronskih naprav, slabo se počutimo zaradi
nenaspanosti.
Izoblikovali smo lestvico osnovnih pravil obnašanja oziroma e-bonton:
Redno menjajmo gesla spletnih strani, pogovarjajmo
se samo z osebami, ki jih res poznamo, ne dajajmo svojih
osebnih podatkov na spletu, ne objavljajmo neprimernih
fotografij, odpirajmo preverjene spletne strani, za nadlegovanje povemo odrasli osebi.
V drugem delu sta dve skupini zaigrali dramska prizora,
v katerih so učenci v praksi dokazali, da se dobro zavedajo
nevarnosti, ki nam preti s spleta. V prvem prizoru so zaigrali, kaj se zgodi v neki družini, ko zmanjka interneta in
se zgodi 'katastrofa', da se morajo ukvarjati drug z drugim.
Drugi prizor se je dogajal v kadrovski službi nekega podjetja, kjer mora referentka preveriti prijavljene kandidate
na družbenih omrežjih. Učenci so našteli, kateri podatki
oziroma fotografije nam lahko v prihodnosti zaprejo vrata
neke službe.
Učenci so pokazali svojo ustvarjalnost še z risanjem stripov ali pisanjem pesmi, pri čemer sem jih spodbujala, da
uporabijo kakšno staro stalno besedno zvezo, ki je v elektronskem svetu dobila novo obliko in vsebino.
Slavica Čergič, OŠ Ig
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Srečanje s policistom

V

petek, 19. 10. 2018, je
v razred vstopil policist. Oblečen je bil v
pravo policijsko opremo, in
ko smo ga s sošolci zagledali, smo mirno obsedeli na
svojih mestih. V razredu je
nastala tišina. Potem je odložil svojo veliko mapo in nas
pozdravil. Govorili smo o
pravilnem vedenju v prometu. Dejal je, da smo v prometu največkrat udeleženi kot
pešci, zato moramo dobro
poznati pravila hoje, da se
nam ne zgodi nesreča. V jesenskih in zimskih dneh moramo biti oblečeni v svetla

in odsevna oblačila, da smo
dobro vidni voznikom.
Kadar smo potniki v avtomobilu ali avtobusu, moramo
biti obvezno pravilno privezani z varnostnim pasom. Na
sprednjem sedežu ne smemo sedeti, vse dokler nismo
visoki 150 centimetrov, ker
nas sicer zračna blazina, ki se
sproži ob nesreči, udari v glavo in je to za nas lahko zelo
nevarno.
Srečanje je bilo zelo zanimivo in vesela sem, da si je
policist vzel čas za nas.
Zala Zor Velikonja, 5.a

S

policistom smo se najprej
pogovarjali o pešcih. Povedal nam je, da kadar hodimo sami ali v paru, hodimo
po levi strani ceste. Če pa smo
v skupini, vedno hodimo po levi
strani. Posebno previdni moramo biti, kadar prečkamo cesto.
Omenil je, da je v prometu zelo
pomembna mirna hoja in opazovanje dogajanja na cesti.
Nato smo se pogovarjali o
vožnji v avtomobilu. Poudaril
je, da je za otroke najbolj varno
sedenje na zadnjem sedežu, kjer
moramo biti obvezno pripeti z
varnostnim pasom. Torbico moramo položiti na tla ali jo dati v

prtljažnik, da nas ob voznikovem zaviranju ne poškoduje.
Kadar se vozimo s kolesom,
moramo nositi kolesarsko čelado, ki je vse do 18. leta obvezna.
Ker mi še nimamo kolesarskega izpita, se lahko vozimo le v
spremstvu odrasle osebe.
Zelo lepo in zanimivo je bilo
to uro. Veliko sem se naučila,
saj sem nekatere stvari že pozabila, učiteljica pa nas je nato ob
zaključku ure pohvalila za pridnost.
Kaja Gostič, 5. a

Glasba je moje življenje

G

lasba je nekaj, kar človeka spremlja vse življenje. Nekatere mame
svojim otrokom vrtijo glasbo,
ko so še v trebuhu, druge jim
pojejo otroške pesmi, ko so
majhni. Zaradi lahkega dostopa do radia večina ljudi posluša
popularno glasbo, ki je je vsako
leto več.
Nekateri otroci pa smo imeli
in imamo srečo, da hodimo v
glasbeno šolo. Kot predšolski
otrok sem začela hoditi v glas-

beno pripravljalnico. Veliko
smo peli, spoznavali inštrumente in nastopili v Slovenski
filharmoniji. Kot majhnemu
otroku se mi je ta stavba zdela
veličastna in posebna. Pri baletu baletke večinoma plešejo
na klasično glasbo, in kot ljubiteljici baleta in baletk mi je
ta glasba postala še bolj všeč.
Doma sem si zavrtela Mozarta,
Vivaldija, Beethovna in druge
skladatelje. V drugem razredu sem začela igrati klavir. Ta

Jesen
Oranžna, rdeča, rjava, rumena, to so jesenske barve,
v katere se nam pobarva listje.
Tudi ptički nam s svojo harmonijo še zmeraj pokažejo mavrico.
Jeseni se je lepo sprehajati po urejeni poti,
jesen ni samo čas, ko odpada listje,
to je lahko tudi čas ljubezni in prijateljstva.
Čeprav je valentinovo pomladni praznik,
bi nam prav prišel kakšen tudi jeseni,
da bi bili kakšen dan brez pouka.
Na srečo se konec oktobra bližajo jesenske počitnice.
To je čas, ko se odpravljamo na izlete, počitnice,
lahko pa samo dolgo spimo,
da si naberemo novih moči za nove šolske dni.
Anuša Žabjek Rehlova, 6. c
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inštrument ima tako zelo lep
zvok, in čeprav se mi včasih
ni dalo vaditi, ga nisem želela
izgubiti. Toda kljub ljubezni
do klavirja sem imela veliko
težavo. Bala sem se nastopati.
Tresla sem se, slabo mi je bilo,
jokala sem. Z leti človek premaga strah in v tretjem razredu
sem šla na svoje prvo klavirsko
tekmovanje. Bilo je šolsko tekmovanje, tekmovali smo samo
učenci naše glasbene šole in
dobila sem srebrno priznanje.
Naslednje leto nas je imelo pet
najboljših učencev naše profesorice samostojni klavirski
recital. To je bila velika čast.
Povabili smo vse učitelje iz
OŠ, sorodnike, prijatelje … Spet
sem imela grozno tremo, a ko
sem začela igrati, je ta popuščala, vendar ni popustila. Mirna in srečna sem bila šele, ko je
bilo vsega konec.
Naslednje leto sem imela
klavirska tekmovanja na državni in mednarodni stopnji. Na
začetku ni bilo visokih dosežkov, bile pa so male zmage, ki
so mi pomagale pri klavirju, me
motivirale.
Dve leti po prvem recitalu
sem imela drugega. Spet nas je
sodelovalo pet najboljših učencev, tokrat sem imela manj treme. Konec junija sem morala
na mednarodnem tekmovanju
mladih glasbenikov Euritma

tekmovati v višji kategoriji, ker
sem imela predolg program. To
je pomenilo, da tekmujem z dve
do tri leta starejšimi tekmovalci. Zdelo se mi je, da nimam
veliko možnosti. Sprijaznila
sem se s tem, s svojim nastopom tudi nisem bila preveč zadovoljna. Odšla sem domov in
nisem več razmišljala o tekmovanju, ko je sredi nedeljskega
kosila zazvonil telefon in izvedeli smo, da sem zmagala. Vsi
smo jokali od sreče in veselja.
To je bilo nekaj neverjetnega,
kar se mi je zgodilo v življenju.
Premagala sem vse starejše
pianiste! Odpeljali smo se na
tekmovanje v Italijo. Če sem
hotela dobiti nagrado, sem morala nastopiti na zaključnem
koncertu. To je bil dan, ki mi je
za vedno ostal v spominu.
Naslednje leto sem spet sodelovala na različnih tekmovanjih, zmagala sicer nisem, sem
pa bila učenka z največ nastopi
na naši glasbeni šoli. Letos sem
imela lastni klavirski recital.
Nastopila sem čisto sama. Dve
točki bi morala imeti s sopranistko, vendar je zbolela. Tako
je bil to še en lep dan. Že se pridno pripravljam na tekmovanja
in komaj čakam na naslednje
glasbene dogodivščine.
Maria Praznik, 9. b
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Uspeh na državnem tekmovanju
Zlata kuhalnica

V

torek, 9. 10. 2018, smo
se učenke Osnovne
šole Ig Manuela Ciber,
Nina Petrovčič in Anja Pavšič
iz 8. a razreda z mentorico Vilmo Trošt Stenovec udeležile
državnega tekmovanja Zlata
kuhalnica, kjer smo izkazale
svoje kuharsko znanje.
Ko smo se zjutraj zbudile,
smo bile vse na trnih in živčne,
zato smo si v glavi ponavljale
recepte in premišljevale, katere sestavine moramo še vzeti
s seboj. V šoli smo pripravile
vse potrebno in se z mentorico odpravile proti Ljubljani,
pridružile smo se konkurenčni
ekipi OŠ Vič in skupaj potovali proti Portorožu. V Portorožu
nas je pričakal topel in sončen
dan.
Kuharsko tekmovanje je potekalo v hotelu Bernardin. Ko
smo vstopile v dvorano, kjer
je potekalo tekmovanje, smo
opazile, da prostora za kuhanje ni prav veliko, zato smo
vse tri postale zelo živčne, a na
srečo nas je mentorica umirila
in v nas vlila veliko samozavesti, tako da smo se v trenutku
počutile mnogo bolje. Kmalu za tem je prišel naš čas za
kuhanje. Dobile smo kape ter
predpasnike in začele pripravljati rižoto z motovilcem ter
vaniljevo kremo s sadjem v
posodicah iz listnatega testa.
Čeprav se ena ura sliši veliko,
ni bila dolga prav dosti, saj
smo pražile čebulo, mešale pu-

Kuhanje pred občinstvom in ocenjevalno komisijo 			
ding na poseben način, stepale smetano, ribale parmezan,
sekljale motovilec, zalivale
rižoto s pečenkino omako, pripravljale posodice in odgovarjale na vprašanja sodnikov. Ko
se je tekmovalni čas končal,
smo začele dekorirati. Postale
smo živčne, saj nas je veliko
sodnikov opazovalo in nismo
vedele, ali bo rižota kuhana
pravočasno. Na srečo se je vse
dobro izšlo. Ko se je čas iztekel, smo končale z lično dekoracijo in okus je bil izvrsten.
Za seboj smo vse pospravile
in prepustile pult drugi ekipi.
Kuhanje nas je izmučilo, a ne
toliko, da se ne bi mogle sprehoditi po Portorožu. Ker smo
med sprehodom postale lačne,
smo šle na kosilo, kjer smo se
do sitega najedle. Imele smo še

Rižota z motovilcem in vaniljeva krema s sadjem
			
Magdalena Ciber

nekaj časa za sprehod, skupne
fotografije in plavanje v morju. Bilo je res toplo in lepo. Ko
smo prišle iz vode, je bil ravno
čas, da se odpravimo v dvorano, kjer so sodniki komentirali naše jedi. Spet smo postale
živčne, a smo kmalu ugotovile,
da ni bilo razloga za strah, saj
je bila naša jed sodnikom zelo
všeč. Zopet smo imele nekaj
prostega časa, zato se je učiteljica odločila, da nas odpelje
na sladoled. Bil je res izvrsten.
Nato je nastopila še zadnja
faza tekmovanja – razglasitev
rezultatov. Vse smo bile zelo
živčne, nato pa smo po nekem
času zaslišale: »Srebrno priznanje prejme Osnovna šola
Ig.« Bile smo izjemno navdušene. Prejele smo priznanje ter
darila sponzorjev Kotányi in

Magdalena Ciber
Ljubljanske mlekarne ter kuharsko knjigo kuharice Emilije Pavlič. Ko je bilo podelitve
konec, smo se vse odpravile
domov. To je bil res poseben
dan, ki bo za vedno ostal v naših srcih.
Tega priznanja ne bi nikoli osvojile brez podpore naše
izvrstne mentorice Vilme Trošt
Stenovec, ki nas je vedno spodbujala, nam dajala energijo, pomagala v najhujših trenutkih
ter nam z marsikaterim nasvetom pomagala izboljšati tehnike, okus ter dekoracijo jedi.
Imele smo tudi podporo
ravnateljice, pomočnice, nekaterih učiteljic ter staršev, ki so
si vzeli čas ter prišli spremljat
tekmovanje.
Manuela Ciber, 8. a

Podelitev srebrnega priznanja učenkam OŠ Ig.
			
Vilma Trošt Stenovec
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Srečanje najmlajših filmskih
ustvarjalcev v Izoli

Nagrajena ekipa OŠ Ig

V

četrtek, 18. 10. 2018, so
se učenci, ki so člani
interesnih dejavnosti
film, šolski radio in gledališče
ter izbirnega predmeta gledališki klub, udeležili 54. srečanja najmlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije.
V Kulturnem domu v Izoli
smo si najprej ogledali izbor
najboljših filmov; med njimi
sta tudi animirana filma OŠ
Ig Umazani piknik in Narava
vrača udarec (ogledate si ju
lahko na youtubu). Ob prejemu nagrade smo učencem, ki
so izvirni film z ekološko temo
ustvarili pod mentorstvom
učiteljice Jožefe Antolič, navdušeno ploskali.

Filmski ustvarjalci na Obali
Nato pa: Imeli smo sonce v
očeh, morje na dlaneh in ribo
med zobmi.
Po sprehodu ob morju smo
si ogledali najnovejši mladinski film režiserja Petra Bratuše
z naslovom Gajin svet. V filmu
so predstavljene spletne zlorabe mladostnikov, na katere
opozarja tudi Safe.si.
Morje nam veselje vrača,
film Gajin svet nas od slabega
odvrača.
Film prikaže spretnost mladih programerjev, ki razkrinkajo zločince. Če vas zanima
programiranje robotov in računalniški poklic, spremljajte
www.codeweek.si. Morda bodo
čez nekaj let tudi avtobuse vo-

zili roboti. Mi si tega ne želimo
in smo hvaležni šoferju, ki nas
je varno pripeljal domov.
Še nekaj misli učencev:
V Izoli smo se imeli zelo
dobro in veliko smo se naučili
o tem, kako ustvariš kakovosten film. Upam, da bomo posneli še kakšen dober film in
se udeležili naslednjega filmskega festivala. Mark
Zelo mi je bilo všeč. Vesel
sem, ker smo dobili zlato priznanje za animirani film. Najbolj všeč mi je bil ogled filma
Gajin svet. Na izletu sem zelo
užival. Nik
Obiskali smo filmski festival v Izoli in imeli smo se od-

lično. Ogledali smo si obalo
Izole, film Gajin svet in nekatere filme mladih ustvarjalcev.
Bil je enkraten dan. Kaja
Zainteresirane učence vabimo k sodelovanju pri snemanju mladinske radijske oddaje
Hudo, ki bo potekalo na šoli v
začetku novembra. Obiskala
nas bo novinarka RTV Slovenija Tadeja Bizilj, ki nas je v
prejšnjem šolskem letu povabila na snemanje z glasbeno
skupino BQL.
Jožefa Antolič in
Barbara Simčič, mentorici

Spoštovani,
prisrčno ste vabljeni na
gledanje, poslušanje, okušanje sladkih, svetlih in
lepih glasov in reči, žvenketanja srebrnih kovančkov
za dobre, plemenite stvari!

NOVOLETNI BAZAR
v četrtek, 6. decembra,
med 15.30 in 18.30
Zlato priznanje za OŠ Ig
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Nekaj utrinkov iz jesenske bere

J

esen nam poleg izobilja
zrelih plodov v svojih žarečih barvah in pisanih
podobah prinaša tudi izobilje
hrane za dušo. Sončni, topli jesenski dnevi nas prijazno vabijo v naravo. Na Svobodni šoli
Kurešček smo jih izkoristili za
dejavnosti, ki bogatijo šolski
vsakdan:
Kmalu po začetku šolskega leta smo organizirali prvi
športni dan – pohod na Turjak. Ob 8.30 smo se namesto
v naše nove učilnice z malico
v nahrbtnikih podali na pot:
mimo cerkvice sv. Nikolaja
po strmi gozdni poti navzdol
do Ščurkove grabe, nekaj
sto metrov po cesti v dolini,
pa spet vzpon po s pisanim
listjem pogrnjeni gozdni poti.
Čeprav je bila pot za najmlajše otroke velik zalogaj, smo jo

Pot na Turjak

skupaj premagali v dobri uri.
Ko smo prispeli na cilj, smo
se razveselili odprtih grajskih
vrat. Ogledali smo si lahko
grajsko dvorišče in kapelo ter
prisluhnili zanimivi pripovedi
o gradu in ljudeh, ki so nekoč
živeli v njem in bližnji okolici.
V senci mogočne stoletne lipe
smo se okrepčali in se odpravili proti domu.
Konec septembra smo praznovali Mihaelovo. Na šolskem
igrišču smo za otroke pripravili igre, pri katerih so se preizkusili v pogumu in vztrajnosti:
preskakovali smo veliko kolebnico, streljali z lokom ter
se v dveh skupinah pomerili v
vlečenju vrvi. Enostavne igre,
a navdušenja in zadovoljstva
po opravljenih izzivih ni manjkalo.
Naš prvi kulturni dan je bil
letos obisk Trubarjeve domačije, kamor smo se iz Zapotoka
odpravili peš. Na slikoviti poti
sta nas spremljala in vodila
predsednik TD Kurešček Momir Maksimovič in Nevenka
Mlakar, za kar se jima iskreno
zahvaljujemo. Sami smo bili
presenečeni, kako dolga je
naša kolona, saj v letošnjem
šolskem letu šteje že 72 otrok.
Vila se je po gorskih cestah in
poteh, s katerih se je pogled
razprostiral na jesensko obarvane sosednje hribe in doline
ter ponujal osupljive podobe.
Po dobrih dveh urah in pol
hoje smo prispeli na cilj, kjer
smo si ogledali Trubarjevo rojstno hišo ter staro žago. Celo
najmlajši so predano prisluh-

Igre za praznovanje Mihaelovega
nili zanimivi pripovedi vodnika. Tokrat smo se v šolo vrnili
z avtobusom, saj je bila prehojena pot res dolga.
Do konca leta nas v novembru čaka še nočni pohod
s svetilkami, ki bo spet pravi
preizkus poguma, in božični
sejem v soboto 8. decembra,
med 14.00 in 19.00, kamor vas
lepo vabimo.

Andreja Pliberšek,
učiteljica

Pohod na Trubarjevo domačijo s predsednikom TD Kurešček
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Malčki palčki prvič v vrtcu

V

ponedeljek, 3. 9. 2018, se je v vrtcu ponovno
zaslišal smeh in jok malčkov, ki so se prvič
pridružili pisani druščini Vrtca Ig. S seboj so
pripeljali starše, ki so jim v vrtcu delali družbo prvih
nekaj dni. Starši so postopoma preživljali vse manj
časa z otroki, in tako je bil petek dan, ki so ga otroci
prvič samostojno preživeli v vrtcu.
V skupinah Račke, Miške in Sovice smo vzgojiteljice poskrbele za prijetno in toplo vzdušje naših
malčkov. Vsakodnevno smo se podali na vožnjo z velikimi vozički po igrišču in v bližnjo okolico vrtca.
Otroci so z zanimanjem opazovali starejše vrtčevske
otroke pri igri, prevozna sredstva, ki se pripeljejo
mimo vrtca in sosedovega kužka. Spoznavali smo
naše igralnice, igrače in terase ter se navajali na
dnevno rutino v vrtcu.
Nekaj prijateljev pričakujemo še v jesenskem in
zimskem času. Takrat bodo naše skupine polne in se
bomo skupaj odpravili novim dogodivščinam naproti.
Vzgojiteljice skupin Sovice, Račke in
Miške, enota Krimček

Skupina Sovice

Skupina Račke

Skupina Miške

Bibe na Hribčku
vstopile v vrtec

E

nota Hribček je septembra v vrtec sprejela nove male nadobudneže, ki z veseljem raziskujemo svet in novo okolje.
Bibe tako že uživamo v igri z novimi igračami in prijatelji, z
veseljem pa z 'avtobuskom' spoznavamo tudi okolico vrtca.
In otroci, ki vrtec na Golem obiskujemo že dlje časa? Nove
prijatelje smo sprejeli z navdušenjem, pomagamo jim, se z njimi
igramo in uživamo.
Skupine Bibe, enota Hribček
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Otroci, vabljeni na prireditve v Knjižnico Ig:

Naravoslovno-ustvarjalna delavnica
Dream in English
Vodi: Špela Podkoritnik Mokorel
21. november 2018 ob 17.00

Delavnica Can You See That? nam bo razkrila skrivnosti
jesenske narave. Nam bo uspelo videti kaj nenavadnega?
Interaktivna dogodivščina v angleščini je namenjena
otrokom od 3. do 8. leta starosti.

Ura pravljic
Božični večer s Piko Nogavičko
Pripoveduje: Nataša Uršič
5. december ob 17.00

Vsa okna in okenca v majhnem mestu so bila razsvetljena, vsi
otroci so se veselili in vsi so bili srečni … Ne, niso bili vsi otroci srečni. V prvem nadstropju velike hiše so v kuhinji sedeli
trije samotni, žalostni otroci in tiho jokali.

Zgodba o treh prašičkih

Igrata: Barbara Kaiser in Maja Šefman
28. november ob 17.00

Mislite, da poznate zgodbo o treh prašičkih? Saj veste, volk je
odpihnil hišice, ker je hotel pojesti prašičke? Ni bilo tako. Če
vas zanima, kaj se je zgodilo zares, se nam pridružite na lutkovni predstavi. Morda vas na koncu čaka presenečenje.

Pravljično-ustvarjalna delavnica
Čarobna zima
Vodita: Maja Šefman in Sara Novak
10. december 2018 ob 17.00

Že komaj čakate praznike? Tri dobre može? Kaj pa sneg? Mi
najtežje pričakujemo ravno sneg . Zato bomo izdelali mehke snežake, take, ki bodo lahko z nami na toplem pričakali
novo leto. Če nam bo ostalo kaj časa, bomo domišljiji pustili
prosto pot in ugotavljali, kaj vse
lahko ustvarimo z materialom
iz narave. Prijave v knjižnici na
01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

Spletni kviz

Robinzonijada
v informacijski
džungli

ZAKLJUČNAPRIREDITEV

Beremo s tačkami –
Tačke pomagačke

14. in 16. november in 12. december ob 17.00

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.
Obvezne prijave v knjižnici, na
01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

18.00
petek, 16. november

še do 20. novembra
2018!

MESSAGES
Robinzon
Si želiš osvojiti TABLIČNI RAČUNALNIK?

www.mklj.si/robinzonijada-mladi

REMINDERS
Robinzonijada v informacijski džungli
Reši kviz na: www.mklj.si/robinzonijada

Pokrovitelj
glavne
nagrade

Pokrovitelj
nagrad

Pokrovitelj
nagrad

Organizator

QR koda
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Vozili smo se z avtomobilčki

V

petek, 5. 10. 2018, smo se
vozili z avtomobilčki Jumicar. Vožnja je potekala na
šolskem igrišču. Bilo je zelo
zanimivo, saj smo imeli dobro
progo s križišči, s pravimi prometnimi znaki in semaforjem.
Avtomobilček sem upravljal
z dodajanjem plina in zaviranjem. Počutil sem se kot pravi
voznik, in to je dober občutek.
Dobili smo tudi neoriginalno
vozniško dovoljenje.

Biti voznik v avtu je zelo
zahtevno, poznati moraš vse
te znake, spremljati spremembe na semaforju in paziti, da
se ne zaletiš. Najtežje mi je
bilo zavirati pred semaforjem
in počakati na zeleno luč. Naučil sem se veliko pomembnih stvari, predvsem pa, kako
pomembno je poznati in spoštovati prometna pravila, da
varno prispemo na cilj.

Mali vozniki		

Katarina Vinšek

Tristan Meglič, 5. a

D

anes je bil zelo zabaven
in poučen šolski dan. Vsi
smo se veliko naučili, medtem
ko smo se vozili z mini avtomobilčki. Vozila sem dobro,
vendar z napakami. Vozila
sem lep udoben rožnat avtomobilček. Vožnja je bila veliko
težja, kot se je najprej zdelo.
Najtežje je bilo dobiti občutek
za pritiskanje plina in zavore,
obračati volan ter ostati na
progi. Naučili smo se, da mo-

ramo biti zelo pozorni na dogajanje v prometu, poznati in
spoštovati moramo prometne
znake, semafor ter druge udeležence v prometu.
Spoznala sem, da se morata
med vožnjo mami in oči dobro
osredotočiti na promet, zato ju
ne smem motiti.
Metka Blatnik, 5. a

Proga, ki so jo morali premagati učenci.

Tina Hartman
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Pojasnilo glede prijave
inšpekcijskemu organu

P

odjetje
Silvaprodukt
d.o.o. že več desetletij soustvarja poslovno
zgodbo Občine Ig. Vsi naši
proizvodi za zaščito lesa so
izdelani v proizvodnem obratu na Igu, na naslovu Zabrv
116 pa nudimo tudi storitev
impregnacije lesa z zaščitnim
sredstvom Silvanolin® in storitev termične modifikacije lesa
po postopku Silvapro®.
Prav v zvezi z izvajanjem te
smo bili nedavno deležni prijave inšpekcijskim organom
zaradi domnevno neprijetnih
vonjav, ki se širijo iz proizvodnje. Opravljen je bil inšpekcijski nadzor in odrejena je
bila izvedba meritve emisij v
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okolje. Ugotovljeno je bilo, da
emisije nikakor ne presegajo
zakonsko dovoljenih vrednosti ter da zaradi tega ne obstajajo več formalni pogoji za uvedbo izvršilnega postopka kot
tudi ne pogoji za kakršnokoli
nadaljevanje predmetnega inšpekcijskega postopka, ki je
s tem končan. Ob tem bi radi
poudarili, da metoda termične modifikacije lesa, s katero
bistveno povečamo odpornost
lesa proti lesnim škodljivcem,
sodi med sodobne, nebiocidne
in v EU uveljavljene metode
zaščite lesa. Gre torej za okolju prijazen postopek zaščite
lesa, pri katerem ne uporabljamo prav nobenih kemikalij,

temveč le toploto. Od tod tudi
pojasnilo, da domnevno neprijetne vonjave niso povezane s
kakršnimikoli kemikalijami,
pač pa gre zgolj za segrevanje
lesa.
V podjetju Silvaprodukt
d.o.o. tudi sicer stremimo k varovanju okolja in trajnostnemu
razvoju, zato stalno izboljšujemo obstoječe ter razvijamo
nove, okolju prijazne izdelke,
na primer naravni vosek za
zaščito lesa Silvacera®, ki smo
ga razvili v zadnjih letih.
Za naslednje leto spomladi,
torej ob začetku nove sezone,
načrtujemo tudi dan odprtih
vrat, na katerem si bodo lahko
zainteresirani občani ogledali

našo proizvodnjo in pridobili
dodatne informacije o naših
izdelkih in aktivnostih.
Gregor Rep,
direktor Silvaprodukta

Občina Ig

Lokalne volitve 2018
JAVNA OBJAVA
seznamov kandidatov in
list kandidatov v Občini Ig
za lokalne volitve 2018
Občinska volilna komisija Občine Ig obvešča volivce Občine Ig,
da bodo lokalne volitve v nedeljo, 18. novembra 2018, od 7.00 do 19.00.
Volili bomo:
− župana občine po večinskem volilnem sistemu,
− liste kandidatov in kandidatk za občinski svet po proporcionalnem volilnem sistemu,
− člane svetov vaških skupnosti po večinskem volilnem sistemu.
Volivci bomo glasovali na naslednjih voliščih:
1. volišče 011 (0371004): Steklena dvorana OŠ Ig, Troštova ulica 24 – del Iga
2. volišče 012 (0371005): Novi gasilski dom Ig, Gasilska ulica 39 – del Iga, naselja Dobravica, Draga,
Kremenica, Podgozd in Sarsko
3. volišče 013 (0371009): Gasilski dom Kot, Kot 17 – naselji Kot in Staje
4. volišče 014 (0371003): Družbeni objekt Senožetka, Iška Loka – naselje Iška Loka
5. volišče 015 (0371002): Gasilski dom Matena, Matena 55 – naselje Matena
6. volišče 016 (0371007): Gasilski dom Golo, Golo 5a – naselja Golo, Rogatec nad Želimljami, Selnik,
Suša in Visoko
7. volišče 017 (0371006): Gasilski dom Škrilje, Škrilje 32 – naselje Škrilje
8. volišče 018 (0371001): Gasilski dom Brest, Brest 22 – naselje Brest
9. volišče 019 (0371011): Podružnična šola Tomišelj, Tomišelj 30 – naselji Tomišelj in Podkraj
10. volišče 020 (0371010): Gasilski dom Vrbljene, Vrbljene 57 – naselji Strahomer in Vrbljene
11. volišče 021 (0371008): Dom krajanov Iška vas, Iška vas 31 – naselja Gornji Ig, Iška in Iška vas
12. volišče 022 (03701012): RTC Zapotok, Zapotok 8c – naselje Zapotok
13. volišče 901: sejna soba v Centru Ig, Banija 4 – predčasno glasovanje
14. volišče 997: soba direktorja občinske uprave, Govekarjeva cesta 6 – volišče namenjeno ugotavljanju
volilnega izida glasovanja po pošti
Predčasno glasovanje bo potekalo v sredo, 14. 11. 2018 in v četrtek, 15. 11. 2018 na volišču 901 – sejna
soba v Centru Ig, Banija 4, od 7.00 do 19.00.
Vsi volivci boste prejeli osebna vabila za lokalne volitve 2018 na dom.
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Občina Ig

Lokalne volitve 2018

Občinska volilna komisija objavlja sezname kandidatov in list kandidatov za lokalne
volitve 2018:
Kandidati za župana Občine Ig
1. MIRKO MERZEL, roj. 04. 09. 1971
Naslov: Ig, Zagorica 10
Izobrazba: elektrotehnik elektronik
Delo: IT specialist – sistemski inženir
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

2. JANEZ CIMPERMAN, roj. 01. 06. 1951
Naslov: Kot 35, Kot
Izobrazba: TT mehanik
Delo: župan
Predlagatelj: SLS – Slovenska ljudska
stranka

3. ZLATKO USENIK, roj. 07. 10. 1971
Naslov: Zapotok, Zapotok 10b
Izobrazba: dipl. varstvoslovec
Delo: policijski inšpektor specialist
Predlagatelj: Lista Zlatka Usenika za
napredek Občine Ig

Seznam list kandidatk in kandidatov za občinski svet Občine Ig
Zaporedne številke list
Št. liste Znak liste

Ime liste

1

LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG

2

SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4

NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

5

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

6

LISTA ZA NAPREDEK TOMIŠLJA IN PODKRAJA

7

21. MAREC – NEODVISNA LISTA IN VOLIVCI

2

Lokalne volitve 2018

Občina Ig

Št. liste: 1
Ime liste: LISTA ZLATKA USENIKA ZA NAPREDEK OBČINE IG
1. ZLATKO USENIK, roj. 07. 10. 1971
Naslov: Zapotok, Zapotok 10b
Izobrazba: dipl. varstvoslovec
Delo: policijski inšpektor specialist

6. ZUHRA JOVANOVIČ, roj. 28. 11. 1975
Naslov: Škrilje, Škrilje 63e
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: samostojna podjetnica

11. MAG. ALEŠ TOLAR, roj. 27. 08. 1976
Naslov: Visoko, Visoko 112
Izobrazba: magister mednarodne ekonomije
Delo: vodja projektov

2. MIRA ŽAGAR, roj. 01. 05. 1973
Naslov: Ig, Banija 5
Izobrazba: univ. dipl. ekonomistka
Delo: koordinator za investicije

7. JANEZ RUPERT, roj. 15. 09. 1975
Naslov: Iška vas, Iška vas 102a
Izobrazba: elektrotehnik
Delo: direktor

12. ANITA POZNIK, roj. 21. 03. 1978
Naslov: Visoko, Visoko 8
Izobrazba: prodajalka
Delo: komerciala in prodaja

3. ZDRAVKO GRMEK, roj. 16. 12. 1968
Naslov: Iška vas, Iška vas 4a
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: vodja oddelka

8. DARJA REŽEK, roj. 29. 07. 1978
Naslov: Škrilje, Škrilje 4b
Izobrazba: upravni tehnik
Delo: poslovna sekretarka

13. JOŽE CIBER, roj. 22. 11. 1972
Naslov: Golo, Golo 50a
Izobrazba: lesarski tehnik
Delo: podjetnik

4. MARIJA KUČIČ, roj. 28. 07. 1965
Naslov: Iška, Iška 144
Izobrazba: upravni tehnik
Delo: tajnica

9. VITOMIR ČEHOVIN, roj. 29. 04. 1950
Naslov: Visoko, Visoko 101
Izobrazba: laborant
Delo: upokojenec

14. LUKA BIZJAK, roj. 23. 09. 1979
Naslov: Zapotok, Zapotok 77b
Izobrazba: inženir strojništva
Delo: gospodar stavb – vzdrževalec

5. MARKO BABNIK, roj. 08. 11. 1974
Naslov: Golo, Golo 50b
Izobrazba: komercialist
Delo: podjetnik

10. MARINKA PLANTAN, roj. 21. 04. 1972
Naslov: Škrilje, Škrilje 5b
Izobrazba: dipl. ing. kemijske tehnologije
Delo: koordinator

Št. liste: 2
Ime liste: SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA
1. MARTINA KOVAČIČ, roj. 28. 03. 1980
Naslov: Ig, Ljubljanska cesta 40
Izobrazba: univ. dipl. pravnica
Delo: pravnica
2. ROK JERAM, roj. 02. 11. 1977
Naslov: Ig, Ljubljanska cesta 40
Izobrazba: univ. dipl. pravnik
Delo: pravnik

3. ERIKA MARIJA JANŽELJ, roj. 23. 03.
1969
Naslov: Iška vas, Iška vas 22
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: komercialist

5. NATAŠA LEPIČNIK, roj. 30. 06. 1969
Naslov: Golo, Golo 114
Izobrazba: višji komercialist
Delo: administrator informacijskega centra

4. ZLATKO GORJUP, roj. 21. 04. 1951
Naslov: Ig, Rakovniška ulica 21
Izobrazba: prometni tehnik
Delo: upokojenec

Št. liste: 3
Ime liste: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. JOŽE VIRANT, roj. 28. 10. 1959
Naslov: Golo, Golo 2
Izobrazba: komercialni tehnik
Delo: podjetnik

6. TJAŠA KODBA, roj. 16. 05. 1990
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 70
Izobrazba: dipl. inž. radiološke tehnologije
Delo: inženirka radiologije

2. MARIJA ŽUPEC, roj. 15. 08. 1958
Naslov: Ig, Ljubljanska cesta 78
Izobrazba: poslovni tajnik
Delo: upokojenka

7. MIHAEL JANKOVIČ, roj. 27. 12. 1981
Naslov: Ig, Banija 35
Izobrazba: strojni tehnik-tehnolog
Delo: razvojni tehnolog

3. ANTON MODIC, roj. 24. 03. 1963
Naslov: Kot, Kot 8
Izobrazba: lesni tehnik
Delo: samostojni podjetnik

8. SIMONCA STRAŽIŠAR ZUPANČIČ, roj.
25. 07. 1972
Naslov: Matena, Matena 25a
Izobrazba: medicinska sestra
Delo: medicinska sestra v porodnišnici

12. SILVA DOLINŠEK, roj. 30. 10. 1941
Naslov: Ig, Banija 72
Izobrazba: trgovka
Delo: upokojenka

9. ANTON PUCIHAR, roj. 16. 03. 1951
Naslov: Škrilje, Škrilje 29a
Izobrazba: dipl. inž. strojništva
Delo: upokojenec

13. FRANC ERČULJ, roj. 02. 10. 1947
Naslov: Vrbljene, Vrbljene 36d
Izobrazba: tehnolog proizvodnega procesa
Delo: upokojenec

4. JOŽICA DROBNIČ, roj. 11. 02. 1965
Naslov: Brest, Brest 48a
Izobrazba: administratorka
Delo: negovalka na domu
5. ANDREJ ŽNIDARŠIČ, roj. 20. 04. 1977
Naslov: Iška Loka, Iška Loka 40
Izobrazba: avtomehanik
Delo: vodja avtomehanične delavnice

10. NEVENKA MARIJA KOVAČ, roj. 02. 10.
1951
Naslov: Ig, Kalinova ulica 35
Izobrazba: dipl. ekonomistka
Delo: upokojenka
11. ANTON MAČEK, roj. 17. 06. 1970
Naslov: Iška vas, Iška vas 40a
Izobrazba: oblikovalec kovin
Delo: samostojni podjetnik

14. KLEMEN GLAVAN, roj. 11. 11. 1983
Naslov: Vrbljene, Vrbljene 53a
Izobrazba: elektrikar energetik
Delo: samostojni podjetnik
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Lokalne volitve 2018

Št. liste: 4
Ime liste: NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. JERNEJ SMOLE, roj. 23. 05. 1984
Naslov: Ig, Banija 70
Izobrazba: univ. dipl. biotehnolog
Delo: tehnolog bioprocesov

2. JASNA KRAŠKOVIC, roj. 16. 01. 1969
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 26a
Izobrazba: univ. dipl. ekonomistka
Delo: vodja službe

3. GREGOR ROTAR, roj. 15. 11. 1992
Naslov: Ig, Cesta na Kurešček 16
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: samostojni tehnolog

Št. liste: 5
Ime liste: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. MIRKO MERZEL, roj. 04. 09. 1971
Naslov: Ig, Zagorica 10
Izobrazba: elektrotehnik elektronik
Delo: IT specialist – sistemski inženir

6. SIMONA PURKAT, roj. 16. 01. 1998
Naslov: Strahomer, Strahomer 39
Izobrazba: vzgojiteljica predšolskih otrok
Delo: pomočnica vzgojiteljice

11. SIMON KRAJZEL, roj. 20. 03. 1975
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 81
Izobrazba: inženir telekomunikacij
Delo: tehnični direktor

2. ALENKA JERAJ, roj. 23. 02. 1973
Naslov: Ig, Na Pungart 11
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: poslanka DZ RS

7. ŽIGA DRNOVŠEK, roj. 08. 01. 1993
Naslov: Ig, Rakovniška ulica 12
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: vodja produkta

12. MATEJ REMŠKAR, roj. 14. 08. 1975
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 19
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: avtoserviser

3. ANTON KRNC, roj. 09. 09. 1965
Naslov: Sarsko, Sarsko 1a
Izobrazba: KV elektromehanik
Delo: elektromehanik

8. DARJA MODIC, roj. 04. 10. 1962
Naslov: Vrbljene, Vrbljene 44
Izobrazba: administrativni tehnik
Delo: sodna zapisnikarica

13. LIDIJA VIRANT, roj. 22. 06. 1981
Naslov: Golo, Golo 1a
Izobrazba: konfekcijski modelar
Delo: delo v pralnici

4. SIMONA PAVLIČ, roj. 08. 06. 1988
Naslov: Vrbljene, Vrbljene 1
Izobrazba: prof. španščine in zgodovine
Delo: strokovna sodelavka poslanske skupine
SDS v DZ RS

9. ALEŠ PAVLIČ, roj. 08. 11. 1976
Naslov: Brest, Brest 32
Izobrazba: elektrotehnik – elektronik
Delo: direktor

14. DR. VERONIKA TRDAN, roj. 24. 10.
1953
Naslov: Ig, Barjanska ulica 22
Izobrazba: doktor znanosti
Delo: upokojenka

5. MATJAŽ GRABRIJAN, roj. 29. 06. 1989
Naslov: Ig, Gasilska ulica 5
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: študent

10. ANA PODRŽAJ, roj. 20. 01. 1951
Naslov: Ig, Banija 28
Izobrazba: upravno administrativni tehnik
Delo: upokojenka

Št. liste: 6
Ime liste: LISTA ZA NAPREDEK TOMIŠLJA IN PODKRAJA
1. BOJAN KRAŠEVEC, roj. 09. 09. 1966
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 1
Izobrazba: inženir telekomunikacij
Delo: vodja rajona

6. VERA OBLAK, roj. 04. 02. 1966
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 11
Izobrazba: finomehanik
Delo: gospodinja

11. UROŠ KRESE, roj. 16. 12. 1975
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 65
Izobrazba: dipl. ekonomist
Delo: direktor

2. DARJA PERME, roj. 23. 03. 1967
Naslov: Podkraj, Podkraj 30
Izobrazba: PTT prometnik
Delo: poštna uslužbenka III.

7. MARTIN BERNARD, roj. 19. 07. 1981
Naslov: Podkraj, Podkraj 27
Izobrazba: tehnolog poštnega prometa
Delo: samostojni komercialist

12. SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK, roj.
19. 01. 1972
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 85
Izobrazba: dipl. ekonomistka
Delo: vodja upravljanja nepremičnin

3. DR. PRIMOŽ PAVŠIČ, roj. 10. 05. 1966
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 42l
Izobrazba: doktor znanosti
Delo: doktor kemije

8. SIMONA KAVČNIK, roj. 28. 12. 1973
Naslov: Podkraj, Podkraj 34
Izobrazba: upravni tehnik
Delo: administrator v zdravstvu

4. MARIJA LIVK, roj. 19. 02. 1961
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 36b
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: tajnica

9. JURE MAVEC, roj. 01. 09. 1984
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 70
Izobrazba: lesarski tehnik
Delo: voznik

5. MATJAŽ JANKOVIČ, roj. 28. 06. 1973
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 32
Izobrazba: inženir multimedije
Delo: tv montažer

10. MAJA BEZLAJ, roj. 15. 05. 1985
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 7
Izobrazba: diplomantka upravnih ved
Delo: projektni vodja
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13. MARTIN KRAŠEVEC, roj. 25. 03. 1995
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 1b
Izobrazba: grafični tehnik
Delo: voznik
14. FRANC JANKO SUSMAN, roj. 10. 03.
1948
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 73
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: upokojenec

Lokalne volitve 2018

Občina Ig

Št. liste: 7
Ime liste: 21. MAREC – NEODVISNA LISTA IN VOLIVCI
1. FRANC TONI, roj. 17. 09. 1954
Naslov: Ig, Ljubljanska cesta 45
Izobrazba: lesni tehnik
Delo: upokojenec

6. KATJA ZDRAVJE, roj. 22. 05. 1980
Naslov: Ig, Banija 30
Izobrazba: dipl. babica
Delo: babica

11. ALBERT PONIKVAR, roj. 25. 07. 1974
Naslov: Golo, Golo 84
Izobrazba: poslovodja
Delo: podjetnik

2. MELITA ŠVIGELJ, roj. 28. 05. 1983
Naslov: Brest, Brest 31
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: samostojna podjetnica

7. FRANC VIRANT, roj. 12. 03. 1959
Naslov: Dobravica, Dobravica 4
Izobrazba: inženir lesarstva
Delo: učitelj praktičnega pouka

12. NINA URŠIČ, roj. 17. 11. 1997
Naslov: Ig, Banija 46
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: študentka

3. TONE STRELEC, roj. 12. 01. 1958
Naslov: Ig, Čolnarska ulica 31
Izobrazba: ključavničar
Delo: samostojni podjetnik

8. ALEKSANDRA REPAR, roj. 14. 04. 1997
Naslov: Ig, Hrenova ulica 33
Izobrazba: medicinska sestra
Delo: študentka

13. ALEŠ JERE, roj. 11. 07. 1974
Naslov: Iška Loka, Iška Loka 13
Izobrazba: mizar
Delo: skladiščnik

4. BOŽENA GABRIJELČIČ, roj. 20. 04.
1957
Naslov: Ig, Jelenova ulica 1
Izobrazba: višja upravna delavka
Delo: upokojenka

9. JOŽE GLAVAN, roj. 27. 08. 1966
Naslov: Ig, Čolnarska ulica 4
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: hišnik – ekonom

14. DR. DARE URŠIČ, roj. 02. 10. 1981
Naslov: Ig, Banija 48
Izobrazba: doktor farmacije
Delo: vodja razvoja

5. TONE TEGELJ, roj. 03. 01. 1960
Naslov: Matena, Matena 27
Izobrazba: dipl. inž. varnosti
Delo: dispečer prevozov

10. TEA ŠTAMCAR, roj. 20. 08. 1993
Naslov: Ig, Pri mostiščarjih 18
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: študentka

Kandidature za vaške svete
SVET VAŠKE SKUPNOSTI BREST (volijo se 4 člani)
1. SREČO LENARČIČ, roj. 16. 06. 1964
Naslov: Brest, Brest 29
Izobrazba: elektrotehnik
Delo: vodja elektro vzdrževanja
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

3. MOJCA ŠVIGELJ, roj. 04. 02. 1993
Naslov: Brest, Brest 20
Izobrazba: dipl. dizajnerka
Delo: svetovalka pri prodaji
Predlagatelj: Tadeja Tegelj in skupina
volivcev

2. ROBERT SKUBIC, roj. 11. 07. 1979
Naslov: Brest, Brest 52c
Izobrazba: komunalni inženir
Delo: gradbeni nadzornik cest
Predlagatelj: Tadeja Tegelj in skupina
volivcev

4. ARTUR JAVORŠEK, roj. 24. 01. 1962
Naslov: Brest, Brest 52
Izobrazba: pomorski tehnik
Delo: direktor podjetja
Predlagatelj: Tadeja Tegelj in skupina
volivcev

5. JOŽICA DROBNIČ, roj. 11. 02 .1965
Naslov: Brest, Brest 48a
Izobrazba: administratorka
Delo: negovalka na domu
Predlagatelj: Tadeja Tegelj in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI DOBRAVICA (volijo se 3 člani)
1. MARKO ROŽIČ, roj. 22. 01. 1947
Naslov: Dobravica, Dobravica 38
Izobrazba: grafik
Delo: upokojenec
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

2. SABINA PRISLAN, roj. 20. 03. 1971
Naslov: Dobravica, Dobravica 44
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: nazaposlena
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

3. MATEJ VIRANT, roj. 06. 11. 1995
Naslov: Dobravica, Dobravica 4
Izobrazba: lesarski tehnik
Delo: študent absolvent
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

SVET VAŠKE SKUPNOSTI DRAGA (volijo se 3 člani)
1. MITJA BRENČIČ, roj. 15. 05. 1982
Naslov: Draga, Draga 24
Izobrazba: gradbeni inženir
Delo: področni vodja
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

2. STANISLAVA PRIMC, roj. 14. 04. 1952
Naslov: Draga, Draga 29
Izobrazba: dipl. upravni organizator
Delo: upokojenka
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci
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3. TADEJ PRIMC, roj. 21. 02. 1980
Naslov: Draga, Draga 31
Izobrazba: mizar
Delo: prevoznik
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

Občina Ig

Lokalne volitve 2018

SVET VAŠKE SKUPNOSTI GORNJI IG (volijo se 3 člani)
1. MARJETKA ČAMPA, roj. 03. 02. 1970
Naslov: Gornji Ig, Gornji Ig 4
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: poslovodja
Predlagatelj: Slavko Brancelj in skupina
volivcev

2. BRANKO KVARTUH, roj. 25. 09. 1969
Naslov: Gornji Ig, Gornji Ig 6
Izobrazba: lesni tehnik
Delo: pravosodni sodelavec
Predlagatelj: Slavko Brancelj in skupina
volivcev

3. ANA BRANCELJ, roj. 20. 03. 1971
Naslov: Gornji Ig, Gornji Ig 3
Izobrazba: upravni tehnik
Delo: strokovna sodelavka za založniške
dejavnosti
Predlagatelj: Slavko Brancelj in skupina
volivcev

1. ŽIGA DRNOVŠEK, roj. 08. 01. 1993
Naslov: Ig, Rakovniška ulica 12
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: vodja produkta
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

6. DR. VERONIKA TRDAN, roj. 24. 10. 1953
Naslov: Ig, Barjanska ulica 22
Izobrazba: doktor znanosti
Delo: upokojenka
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

11. TONE STRELEC, roj. 12. 01. 1958
Naslov: Ig, Čolnarska ulica 31
Izobrazba: ključavničar
Delo: samostojni podjetnik
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

2. ANA PODRŽAJ, roj. 20. 01. 1951
Naslov: Ig, Banija 28
Izobrazba: upravno administrativni tehnik
Delo: upokojenka
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

7. JOŽE GLAVAN, roj. 27. 08. 1966
Naslov: Ig, Čolnarska ulica 4
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: upravnik zgradbe
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

12. ALEKSANDRA REPAR, roj. 14. 04.
1997
Naslov: Ig, Hrenova ulica 33
Izobrazba: medicinska sestra
Delo: študentka
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

3. MATJAŽ GRABRIJAN, roj. 29. 06. 1989
Naslov: Ig, Gasilska ulica 5
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: študent
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

8. NINA URŠIČ, roj. 17. 11. 1997
Naslov: Ig, Banija 46
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: študentka
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

4. ANA MERZEL, roj. 15. 06. 1993
Naslov: Ig, Zagorica 10
Izobrazba: gimnazijska maturantka
Delo: študentka
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

9. LENART ORNIK, roj. 05. 01. 1965
Naslov: Ig, Barjanska ulica 6
Izobrazba: slikopleskar
Delo: sobopleskar
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

5. PETER JENKO, roj. 27. 11. 1941
Naslov: Ig, Zabrv 102
Izobrazba: mojster ključavničar
Delo: upokojenec
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

10. BOŽENA GABRIJELČIČ, roj. 20. 04. 1957
Naslov: Ig, Jelenova ulica 1
Izobrazba: višja upravna delavka
Delo: upokojenka
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IG (voli se 7 članov)

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IŠKA LOKA (volijo se 4 člani)
1. ALEŠ JERE, roj. 11. 07. 1974
Naslov: Iška Loka, Iška Loka 13
Izobrazba: mizar
Delo: skladiščnik
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

3. MARKO ŽUPEC, roj. 27. 07. 1985
Naslov: Iška Loka, Iška Loka 48
Izobrazba: avtomehanik
Delo: varilec
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

2. HELENA ŽNIDARŠIČ, roj. 18. 08. 1981
Naslov: Iška Loka, Iška Loka 40
Izobrazba: konfekcijski modelar
Delo: krojač
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

4. VLASTA STRLE KOLAR, roj. 14. 06.
1978
Naslov: Iška Loka, Iška Loka 1
Izobrazba: dipl. vzgojiteljica
Delo: vzgojiteljica
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci
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13. DR. DARKO URŠIČ, roj. 02. 10. 1981
Naslov: Ig, Banija 48
Izobrazba: doktor farmacije
Delo: vodja razvoja
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

Lokalne volitve 2018

Občina Ig

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IŠKA VAS (volijo se 4 člani)
1. FRANCI GRIMŠIČ, roj. 25. 07. 1958
Naslov: Iška vas, Iška vas 86
Izobrazba: elektroinženir
Delo: strokovni sodelavec
Predlagatelj: Janez Štembal in skupina
volivcev

3. ANDREJ ŠKULJ, roj. 10. 05. 1974
Naslov: Iška vas, Iška vas 63a
Izobrazba: avtomehanik
Delo: avtomehanik
Predlagatelj: Janez Štembal in skupina
volivcev

2. ERIKA MARIJA JANŽELJ, roj. 23. 03.
1969
Naslov: Iška vas, Iška vas 22
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: komercialist
Predlagatelj: Janez Štembal in skupina
volivcev

4. MILENA HVALIČ ARHAR, roj. 02. 03.
1967
Naslov: Iška vas, Iška vas 108
Izobrazba: inženir varstva pri delu in požarne
varnosti
Delo: zdravstveni tehnik
Predlagatelj: Janez Štembal in skupina
volivcev

5. JANEZ RUPERT, roj. 16. 02. 1948
Naslov: Iška vas, Iška vas 26a
Izobrazba: elektrotehnik
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Sonja Žagar in skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI IŠKA (volijo se 3 člani)
1. VID BRATOVŽ, roj. 26. 07. 1950
Naslov: Iška, Iška 129a
Izobrazba: avtomehanik
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Cveto Kovač in skupina
volivcev

2. TINA KREVELJ, roj. 26. 06. 1978
Naslov: Iška, Iška 140
Izobrazba: dipl. inž. tekstilne tehnologije
Delo: organizator prodaje v zavarovalništvu
Predlagatelj: Cveto Kovač in skupina
volivcev

3. LUKA KEPEC, roj. 07. 02. 1979
Naslov: Iška, Iška 131
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: samostojni podjetnik
Predlagatelj: Cveto Kovač in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI KOT (volijo se 3 člani)
1. MIHA CIMPERMAN, roj. 24. 07. 1974
Naslov: Kot, Kot 8b
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: vodja prodaje
Predlagatelj: Anton Modic in skupina
volivcev

2. NINA MODIC, roj. 16. 10. 1992
Naslov: Kot, Kot 8
Izobrazba: vzgojiteljica predšolskih otrok
Delo: pomočnica vzgojiteljice
Predlagatelj: Anton Modic in skupina
volivcev

3. ŽAN MOŽEK, roj. 03. 11. 1994
Naslov: Kot, Kot 13
Izobrazba: slaščičar
Delo: monter
Predlagatelj: Anton Modic in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI KREMENICA (volijo se 3 člani)
1. MITJA GLAVNIK, roj. 25. 03. 1974
Naslov: Kremenica, Kremenica 20
Izobrazba: dipl. ekonomist
Delo: finančno svetovanje
Predlagatelj: Mitja Glavnik in skupina
volivcev

2. BARBARA KUPLJENIK, roj. 25. 10. 1973
Naslov: Kremenica, Kremenica 20
Izobrazba: kemijski laborant
Delo: prodajalka
Predlagatelj: Mitja Glavnik in skupina
volivcev

3. VALENTIN GARVAS, roj. 13. 01. 1983
Naslov: Kremenica, Kremenica 9
Izobrazba: mesar
Delo: varovanje
Predlagatelj: Mitja Glavnik in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI MATENA (volijo se 4 člani)
1. BRIGITA PETEK, roj. 15. 11. 1986
Naslov: Matena, Matena 9
Izobrazba: dipl. medicinska sestra
Delo: medicinska sestra
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

3. KARMEN CIBER, roj. 30. 06. 1996
Naslov: Matena, Matena 21
Izobrazba: gimnazijski maturant
Delo: študentka
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

2. ANDRAŽ RUPERT, roj. 15. 09. 2000
Naslov: Matena, Matena 35
Izobrazba: elektrikar energetik
Delo: študent
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

4. ANTON TEGELJ, roj. 03. 01. 1960
Naslov: Matena, Matena 27
Izobrazba: dipl. varnostni inženir
Delo: dispečer prevozov
Predlagatelj: 21. marec – neodvisna lista in
volivci

SVET VAŠKE SKUPNOSTI PODGOZD (volijo se 3 člani)
1. ROK ŠKRABA, roj. 12. 10. 1980
Naslov: Podgozd, Podgozd 59
Izobrazba: univ. dipl. inž. lesarstva
Delo: direktor podjetja
Predlagatelj: Miroslav Planinc Kovačevič in
skupina volivcev

2. NINA SMOLE, roj. 20. 05. 1989
Naslov: Podgozd, Podgozd 49
Izobrazba: diplomant upravnih ved
Delo: svetovalec trgovcem
Predlagatelj: Miroslav Planinc Kovačevič in
skupina volivcev
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3. DR. NEJC KOŠNIK, roj. 18. 03. 1982
Naslov: Podgozd, Podgozd 25
Izobrazba: doktor znanosti
Delo: raziskovalec in pedagog
Predlagatelj: Miroslav Planinc Kovačevič in
skupina volivcev
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SVET VAŠKE SKUPNOSTI PODKRAJ (volijo se 3 člani)
1. ALEŠ CIBER, roj. 25. 06. 1981
Naslov: Podkraj, Podkraj 34
Izobrazba: inženir telekomunikacij
Delo: inženir specialist
Predlagatelj: Viljem Modic in skupina
volivcev

2. DARJA PERME, roj. 23. 03. 1967
Naslov: Podkraj, Podkraj 30
Izobrazba: PTT prometnik
Delo: poštna uslužbenka III.
Predlagatelj: Viljem Modic in skupina
volivcev

3. ANTON ŠENK, roj. 02. 01. 1966
Naslov: Podkraj, Podkraj 15
Izobrazba: avtomehanik
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Viljem Modic in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI SARSKO (volijo se 3 člani)
1. MIROSLAV VALJAVEC, roj. 24. 03. 1975
Naslov: Sarsko, Sarsko 5h
Izobrazba: dipl. inž. elektrotehnike
Delo: sistemski inženir
Predlagatelj: Tatjana Orhini Valjavec in
skupina volivcev

2. MARIJA ROTAR, roj. 20. 08. 1974
Naslov: Sarsko, Sarsko 5e
Izobrazba: dipl. organizator, manager
Delo: regionalni upravitelj sprememb
Predlagatelj: Tatjana Orhini Valjavec in
skupina volivcev

3. MARKO MALAVAŠIČ, roj. 05. 04. 1974
Naslov: Sarsko, Sarsko 20
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: CNC operater – programer
Predlagatelj: Tatjana Orhini Valjavec in
skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI STAJE (volijo se 3 člani)
1. MAG. FRANC LENARČIČ, roj. 11. 04.
1974
Naslov: Staje, Staje 6
Izobrazba: univ. dipl. ekonomist
Delo: uradnik
Predlagatelj: Franc Lenarčič in skupina
volivcev

2. IRENA TRČEK, roj. 09. 08. 1973
Naslov: Staje, Staje 1e
Izobrazba: turistični tehnik
Delo: pisarniško delo
Predlagatelj: Franc Lenarčič in skupina
volivcev

3. MARTIN JANEŽIČ, roj. 10. 07. 1990
Naslov: Staje, Staje 3a
Izobrazba: elektrotehnik elektronik
Delo: elektroinštalater
Predlagatelj: Franc Lenarčič in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI STRAHOMER (volijo se 3 člani)
1. NIKOLA JAVORŠČAK, roj. 29. 11. 1945
Naslov: Strahomer, Strahomer 4
Izobrazba: trgovski poslovodja
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Nikola Javorščak in skupina
volivcev

2. SIMONA PURKAT, roj. 16. 11. 1998
Naslov: Strahomer, Strahomer 39
Izobrazba: vzgojiteljica predšolskih otrok
Delo: pomočnik vzgojitelja
Predlagatelj: Nikola Javorščak in skupina
volivcev

3. JANEZ MEGLIČ, roj. 04. 07. 1994
Naslov: Strahomer, Strahomer 11
Izobrazba: strojnik težke mehanizacije
Delo: mesar
Predlagatelj: Nikola Javorščak in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI SUŠA (volijo se 3 člani)
1. JOŽE PEČAR, roj. 11. 04. 1978
Naslov: Suša, Suša 1
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: kuhar – natakar
Predlagatelj: Nika Krnc in skupina volivcev

2. DRAGICA KRNC, roj. 20. 09. 1951
Naslov: Suša, Suša 6
Izobrazba: osnovna šola
Delo: upokojenka
Predlagatelj: Nika Krnc in skupina volivcev

3. JOŽE INTIHAR, roj. 21. 01. 1966
Naslov: Suša, Suša 9
Izobrazba: KV avtoelektričar
Delo: avtoelektričar
Predlagatelj: Nika Krnc in skupina volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI ŠKRILJE (volijo se 3 člani)
1. MARINKA PLANTAN, roj. 21. 04. 1972
Naslov: Škrilje, Škrilje 5b
Izobrazba: dipl. kemijski tehnolog
Delo: koordinator
Predlagatelj: Mark Kovačič in skupina
volivcev

3. MAG. KATJA GORJUP, roj. 10. 09. 1976
Naslov: Škrilje, Škrilje 34
Izobrazba: magistrica znanosti
Delo: profesorica slovenščine in angleščine
Predlagatelj: Sandi Možina in skupina
volivcev

2. DUŠAN KOVAČIČ, roj. 08. 05. 1950
Naslov: Škrilje, Škrilje 64
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Mark Kovačič in skupina
volivcev

4. ANDREJ BERGLES, roj. 07. 10. 1971
Naslov: Škrilje, Škrilje 38a
Izobrazba: univ. dipl. organizator
Delo: sistemski analitik
Predlagatelj: Sandi Možina in skupina
volivcev
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5. DARJA REŽEK, roj. 29. 07. 1978
Naslov: Škrilje, Škrilje 4b
Izobrazba: upravni tehnik
Delo: poslovna sekretarka
Predlagatelj: Sandi Možina in skupina
volivcev
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SVET VAŠKE SKUPNOSTI TOMIŠELJ (volijo se 4 člani)
1. MAJA BEZLAJ, roj. 15. 05. 1985
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 7
Izobrazba: diplomantka upravnih ved
Delo: projektni vodja
Predlagatelj: Maja Bezlaj in skupina volivcev

4. BOJAN KRAŠEVEC, roj. 09. 09. 1966
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 1
Izobrazba: inženir telekomunikacij
Delo: vodja rajona
Predlagatelj: Maja Bezlaj in skupina volivcev

2. MATJAŽ JANKOVIČ, roj. 28. 06. 1973
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 32
Izobrazba: inženir multimedije
Delo: tv montažer
Predlagatelj: Maja Bezlaj in skupina volivcev

5. SIMON KRAJZEL, roj. 20. 03. 1975
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 81
Izobrazba: inženir telekomunikacij
Delo: tehnični direktor
Predlagatelj: SDS − Slovenska demokratska
stranka

3. MARIJA LIVK, roj. 19. 02. 1961
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 36b
Izobrazba: ekonomski tehnik
Delo: tajniška dela
Predlagatelj: Maja Bezlaj in skupina volivcev

6. MARJANCA SCHEICHER, roj. 22. 03.
1983
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 8
Izobrazba: dipl. poslovna pravnica
Delo: glavna in odgovorna urednica
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka
7. MATEJ REMŠKAR, roj. 14. 08. 1975
Naslov: Tomišelj, Tomišelj 19
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: avtoserviser
Predlagatelj: SDS – Slovenska demokratska
stranka

SVET VAŠKE SKUPNOSTI VISOKO ROGATEC (volijo se 4 člani)
1. NIKA MARN LENARČIČ, roj. 08. 11.
1980
Naslov: Visoko, Visoko 5
Izobrazba: dipl. vzgojiteljica
Delo: vzgojiteljica
Predlagatelj: Mirjam Čehovin in skupina
volivcev
2. IGOR HOLY, roj. 23. 08. 1957
Naslov: Visoko, Visoko 15h
Izobrazba: strojni tehnik
Delo: odgovorni urednik
Predlagatelj: Mirjam Čehovin in skupina
volivcev

3. JOŽICA GOLOB, roj. 12. 02. 1967
Naslov: Visoko, Visoko 196
Izobrazba: kemijski tehnik
Delo: samostojni podjetnik
Predlagatelj: Mirjam Čehovin in skupina
volivcev
4. ROMAN ANŽIČ, roj. 30. 06. 1950
Naslov: Rogatec nad Želimljami, Rogatec
nad Želimljami 11
Izobrazba: fotograf
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Mirjam Čehovin in skupina
volivcev

SVET VAŠKE SKUPNOSTI ZAPOTOK (volijo se 4 člani)
1. MARTIN STOPAR, roj. 20. 08. 1950
Naslov: Zapotok, Zapotok 9a
Izobrazba: komercialist
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Martin Stopar in skupina
volivcev

4. MARKO PETRIC, roj. 28. 12. 1959
Naslov: Zapotok, Zapotok 35
Izobrazba: voznik strojnik
Delo: preglednik cest
Predlagatelj: Zlatko Usenik in skupina
volivcev

6. ZLATKO USENIK, roj. 07. 10. 1971
Naslov: Zapotok, Zapotok 10b
Izobrazba: dipl. varstvoslovec
Delo: policijski inšpektor specialist
Predlagatelj: Zlatko Usenik in skupina
volivcev

2. VESNA KONČAN, roj. 24. 08. 1956
Naslov: Zapotok, Zapotok 142
Izobrazba: komercialni tehnik
Delo: upokojenka
Predlagatelj: Martin Stopar in skupina
volivcev

5. IVANKA ČASL, roj. 10. 07. 1954
Naslov: Zapotok, Zapotok 102
Izobrazba: administrativni tehnik
Delo: upokojenka
Predlagatelj: Zlatko Usenik in skupina
volivcev

7. MARIJA MALI, roj. 01. 09. 1948
Naslov: Zapotok, Zapotok 98
Izobrazba: fotografinja
Delo: upokojenka
Predlagatelj: Zlatko Usenik in skupina
volivcev

3. BORIS PEČAR, roj. 31. 07. 1951
Naslov: Zapotok, Zapotok 29
Izobrazba: komercialni tehnik
Delo: upokojenec
Predlagatelj: Martin Stopar in skupina
volivcev

Kandidati za svete vaških skupnosti, ki bodo prejeli največ glasov bodo izvoljeni za predsednike svetov vaških skupnosti. Volivec lahko
glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor članov se voli v posameznem vaškem svetu.
Občinska volilna komisija obvešča, da se volitve v svet vaške skupnosti Golo - Selnik in Vrbljene ne bodo izvedle, ker ni bilo vloženih
kandidatur oz. ker ni bilo zadostnega števila kandidatur.
Janez Miklič l. r.
Tajnik ObVK

Igor Kovačič l. r.
Predsednik ObVK

9

Občina Ig

3

Lokalne volitve 2018

LISTA
ZLATKA USENIKA
ZA NAPREDEK
OBČINE IG
lista št.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ZLATKO USENIK, Zapotok
MIRA ŽAGAR, Ig
ZDRAvKO GRMEK, Iška vas
MARIjA KUČIČ, Iška
MARKO BABNIK, Golo
ZUhRA jOvANOvIČ, Škrilje
jANEZ RUPERT, Iška vas
DARjA REŽEK, Škrilje
vITOMIR ČEhOvIN, Visoko
MARINKA PLANTAN, Škrilje
mag. ALEš TOLAR, Visoko
ANITA POZNIK, Visoko
jOŽE CIBER, Golo
LUKA BIZjAK, Zapotok

VaŠ kandIdat ZA župana: ZLATKO USENIK
PREDNOSTNI PROjEKTI:

ZAvZEMAMO SE ZA:

• Gradnja sodobnega večnamenskega
športnega parka z gasilskim
poligonom
• Gradnja doma starejših
• Gradnja infrastrukture za
učinkovito in varno mobilnost
otrok in ostalih občanov
• Izgradnja komunalne infrastrukture s sofinanciranjem iz eu
sredstev

• vključitev vaških svetov
v pripravo proračuna občine,
• enakovredno obravnavo vseh
občank in občanov ter pravilno, zakonito in transparentno poslovanje občine,
• pridobivanje nepovratnih
evropskih sredstev za sofinanciranje izvajanja projektov,
• učinkovit dialog,
• realizacijo zastavljenih ciljev.

MI ponujaMo boljŠI In lepŠI DANES.
Z MlajŠIMI ljudMI In naprednejŠIM RAZvOjEM.
Iskreno In poŠteno ZA vSE!
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ZA BOLJŠO PRIHODNOST NAŠE OBČINE.

Kandidati za Občinski svet
Občine Ig so:
Zavzemali se bomo za:
- zagotavljanje varnih šolskih poti (prevozi otrok, izgradnja pločnikov in javne razsvetljave);
- razvoj športne infrastrukture (nogometno igrišče, trim steze, fitnes na prostem);
- čimprejšnjo izgradnjo Doma starejših;
- povišanje subvencij za dolgotrajno oskrbo (pomoč na domu);
- izgradnjo nove in obnovo dotrajane občinske cestne infrastrukture;
- postavitev nadstreškov za kolesa na večjih/končnih avtobusnih postajah;
- organizacijo ter izvedbo aktivnosti in ukrepov za zaščito in varovanje okolja;
- nadaljnjo izvedbo ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti;
- spodbujanje razvoja turizma in ustanovitev turistično informacijskega centra (TIC);
- pripravo celostnega načrta upravljanja in ureditve Iškega vintgarja.

1 Martina Kovačič
2 Rok Jeram
3 Erika Marija Janželj
4 Zlatko Gorjup
5 Nataša Lepičnik

Podpirali bomo:
- realizacijo projekta “Barjansko kolesarsko omrežje”;
- realizacijo projekta “Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju”;
- spodbujanje lokalne proizvodnje in večjo prodajo lokalnih kmetijskih izdelkov (vzpostavitev lokalne tržnice);
- vse programe medgeneracijskega sodelovanja, ki izboljšujejo kvaliteto življenja starejših (npr. srečanja, delavnice)...

MISLIMO RESNO

2

4

ZA IG
ZA OBČINO, KI AKTIVNO SODELUJE Z OBČANI!

Kandidati krščanskih demokratov verjamemo, da bodo v prihodnosti uspešne tiste
občine, ki bodo aktivno vključevale svoje občane pri sprejemanju odločitev. Ne želimo, da bi Občina Ig postala še eno od zaspanih predmestij, zato si bomo prizadevali
še bolj odpreti vrata občine preko posvetovanj, spletnega foruma, fokusnih skupin,
delavnic, krepitvijo vaških svetov… Ker vaš predlog šteje!
Glavne programske usmeritve, ki bi jih radi soustvarjali z vami:
>
>
>
>
>

Priprava razvojnega programa Občine Ig 2020+
Pospeševanje gospodarstva in turizma z ustvarjanjem ugodnega okolja
Nadaljevanje infrastrukturnih del (kanalizacijsko omrežje, obnova vodovoda, ižanska obvoznica,…)
Možnost uvedbe participativnega proračuna
Črpanje kohezijskih sredstev po letu 2020 v sodelovanju s sosednjimi občinami

Kandidati NSi – krščanskih demokratov za Občinski svet
Občine Ig v mandatu 2018-2022:
1. JERNEJ SMOLE, Ig
2. JASNA KRAŠKOVIC, Tomišelj
3. GREGOR ROTAR, Ig
NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA
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JANEZ CIMPERMAN

2

Ker nas poznate

Naročnik oglasa:
Slovenska ljudska stranka,
Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana

SLS - JANEZA CIMPERMAN za zupna Ig Oglas 200x270mm 2018 Mostiscar.indd 1

30/10/2018 07:16:46

12

Lokalne volitve 2018

Občina Ig

3
Drage volivke, spoštovani volivci
Kandidati Slovenske ljudske stranke vas želimo zastopati
tudi v prihodnje.
Sporočamo vam, da nameravamo tudi v naslednjem
mandatu graditi uspešno in prijazno občino.
Vodili bomo razvojno naravnano politiko. Uresničevali
bomo politiko povezovanja.
Glas za kandidate Slovenske ljudske stranke je glas za
prihodnost, ker nas poznate.

Kandidatke in kandidati za svetnike:
1

2

Jože
Virant,
Golo

8

Simonca
Stražišar
Zupančič,
Matena

3

Marija
Župec,
Ig

9

4

Anton
Modic,
Kot

10

Anton
Pucihar,
Škrilje

Nevenka
Marija Kovač,
Ig

5

Jožica
Drobnič,
Brest

11

6

Andrej
Žnidaršič,
Iška Loka

12

Anton
Maček,
Iška vas

Silva
Dolinšek,
Ig

7

Tjaša
Kodba,
Tomišelj

13

Mihael
Jankovič,
Ig

14

Franc
Erčulj,
Vrbljene

Klemen
Glavan,
Vrbljene

Dosedanje delo Slovenske ljudske stranke
v naši občini lahko opazite na vsakem
koraku, v vsaki vasi.
Tako bo tudi v prihodnje.
Naročnik oglasa: Slovenska ljudska stranka, Beethovnova ulica 4, 1000 Ljubljana

SLS - JANEZA CIMPERMAN za zupna Ig Oglas 200x270mm 2018 Mostiscar.indd 2

30/10/2018 07:16:48
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MIRKO MERZEL

1

R

ojen sem leta 1971 in sem od malih nog odraščal na Igu. Sem poročen in oče
petih otrok.
Po poklicu sem sistemski inžinir za sisteme UNIX v podjetju IBM. Delovne izkušnje sem si tekom let nabral na izobraževanjih v ZDA in v več Evropskih državah.
Moj vsakdanjik poteka v mednarodnem timu, s sodelavci iz različnih dežel Evrope, kjer delo poteka izključno v angleškem jeziku.
Sem član lovskega društva, gasilskega društva, kulturnega društva in skavt.
Skavti so tudi vsi moji otroci. Že osemnajsto leto sem zborovodja Moškega pevskega zbora Ig in peto leto otroškega pevskega zbora Martinov zbor. Končano
imam orglarsko glasbeno šolo, igram klavir in orgle. Rad priskočim na pomoč z
inštrukcijami iz matematike in fizike osnovnošolcem ali dijakom, napišem kakšno
skladbo ali za hobi obnovim kakšen oldtimer. Večkrat se s svojimi starodobniki udeležim oldtimerskih prireditev. Doma imamo kmetijo, na kateri si pridelamo
hrano za lastno uporabo; od mesa, mleka, skute, sira in jogurta do kruha in ostale
zelenjave. S tem skušam otrokom zagotoviti kvalitetno hrano in jim privzgojiti
ljubezen, ter spoštovanje do narave in doma pridelane hrane.
Ker so bili moji predniki Ižanci, sem se že od malih nog potikal po Mahu, Pungartu, Mateni ali Iškem vintgarju ... Od takrat do danes opažam velik napredek, ki je
gotovo sad dela občanov in naših prispevkov v občinski proračun ter uspešne
koordinacije njihove porabe. Vsekakor je začeta dela potrebno dokončati, predvsem pa prisluhniti novim potrebam in sredstva vložiti v reševanje najbolj perečih
problemov.
Gospodarna raba naših sredstev bo temelj naše občinske ekonomije. S timskim
delom se srečujem na vsakem koraku, zato vem, da mi delo na občinski upravi in
z občinskim svetom ne bo predstavljalo ovir. Imam čut do sočloveka in narave, to
je adut na katerega stavim svojo vizijo in delo. Prepričan sem, da je čas za novo
pot, ki jo sprejemam pogumno in z veliko odgovornostjo ter čutom za sočloveka.

Delal bom

in za Občino Ig!

Mirka Merzela za župana podpira tudi

KanDIDatKE In KanDIDatI Za svEtnIKE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mirko Merzel, Ig
alenka Jeraj, Ig
anton Krnc, sarsko
simona Pavlič, vrbljene
Matjaž Grabrijan, Ig
simona Purkat, strahomer
Žiga Drnovšek, Ig

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Darja Modic, vrbljene
aleš Pavlič, Brest
ana Podržaj, Ig
simon Krajzel, tomišelj
Matej Remškar, tomišelj
Lidija virant, Golo
Dr. veronika trdan, Ig

5

zate.sds.si
SDS in NSi - MIRKO MERZEL za zupna Ig Oglas 200x270mm 2018 Mostiscar.indd 1
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Lokalne volitve 2018

Občina Ig

Neodvisna lista občine Ig

Komunalna infrastruktura:

Novogradnje:

Ø ureditev varnih poti do šol
(povezovalna brv Rastuka –
Čolnarska, brv pri Širmu, pločniki,
razsvetljava, prehodi za pešce …),
Ø obnova cest, obvoznica Ljubljanska
cesta – Staje, obvoznica Ljubljanska
cesta – Škofljiška cesta,
Ø odprava vodovodnih izgub in
pocenitev vode,
Ø odprava smradu iz nove čistilne
naprave.

Ø dom starejših občanov na Igu,
Ø dokončanje kulturne dvorane na
Igu in prizidka k osnovni šoli na Igu.

21. marec
21. marca 1848 je bil ižanski punt

Turizem:
Ø izdelava dolgoročnega programa
turizma, povezava društev v
občinsko turistično zvezo ter skupen
nastop v turistični ponudbi občine Ig,
Ø ureditev parkirišč in prostora za
avtodome v dolini Iške,
Ø spodbujanje dejavnosti v turizmu.

Dom starejših občanov
Razvojni programi
Skrb za mlade

Naši dosežki:
V dveh mandatih od 2006 do 2018 je Občina Ig, tudi z našo podporo, zelo
napredovala in dosegla več pomembnih uspehov, kot so:
Ø dokončna ureditev šole na Golem,
Ø nov Center Ig z ambulantami, knjižnico in lekarno,
Ø dokončno asfaltiranje ceste na Gornji Ig,
Ø ureditev raznih cest, razsvetljave, šolskih poti, vodovoda, kanalizacije,
Ø novi vrtec Ig,
Ø komunalna ureditev Iške Loke – Matena.
Razvoj se mora nadaljevati, zato bomo še naprej podpirali vse razvojno
naravnane projekte Občine Ig.

Oglas Mostiscar 21 marec Okt2018 218x156mm.indd 1

7

volilna št.

Hvala za vaš glas!
30/10/2018 09:25

Opomba uredništva:
Naročniki volilnih oglasov so stranke/liste, predstavljene v njih. Za jezikovno in pravopisno podobo so poskrbeli naročniki volilnih oglasov sami.
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Predstavitev mednarodnega
projekta Pot miru na Igu

L

epo je govoriti o miru, še lepše pa
je, ko ga v praksi vsakodnevno izvajamo. Na povabilo Alenke Jeraj je
bil v Dvorani Centra Ig 16. oktobra 2018
predstavljen mednarodni projekt Pot miru
(Peace Road) v organizaciji Univerzalnega mirovnega združenja in Slovenskega
ženskega društva za mir v svetu, ki delujeta na Škofljici.
Projekt se je začel v Južni Koreji leta
2005 na pobudo dr. Sun Myung Moona in
njegove žene dr. Hak Ja Han Moon, oba
sta priznana svetovna mirovnika in verska
voditelja. Slovenija se že 5. leto pridružuje
projektu. Letošnji moto Poti miru za našo
regijo je bil povezan s 100. obletnico konca 1. svetovne vojne: Kolesarimo za mir,
kjer so se naši pradedje borili pred 100
leti. Letošnja pot je vodila skozi tri države,
Avstrijo, Slovenijo in Italijo, t. i. tromejo.
Na letošnji poti miru se je približno 50
kolesarjev in podpornikov iz treh držav
zbralo pred uradom občine Arnoldstein
v Avstriji. Župan mesta Erich Kessler je
ob pozdravu izrazil svojo močno željo za
prijateljstvo in dobro komunikacijo med
tremi državami. Kessler je od organizatorja prejel posebno plaketo z nazivom Ambasador miru. Vsebina naziva pojasnjuje
temeljne vrednote Univerzalnega mirovnega združenja in njenih ustanoviteljev, z
njo se je župan popolnoma strinjal in povedal, da je zanj podeljena plaketa dragocenejša od vsakega drugega darila.
Prva, precej zahtevna etapa poti je vodila od Arnoldsteina do Trbiža v Italiji. To

je bila 14 km dolga trasa med gozdovi na
nekdanji železniški progi, ki je bila zgrajena v času avstroogrske monarhije pred
več kot 100 leti. Po uri in pol kolesarjenja
so kolesarji prispeli na Trg Unita v Trbižu,
kjer jih je pozdravil župan mesta Renzo
Zanetto. V pozdravnem govoru je pojasnil
pomen prijateljstva in sprave med sosednjimi državami. Ta dan je bil to že drugi
župan, ki je prejel naziv Ambasadorja za
mir.
Drugi del izziva je bila 18 km dolga pot
od Trbiža do znamenitega turističnega
mesta Kranjske Gore ob vznožju Julijskih
Alp v Sloveniji. Etapa je bila zaradi strmine zelo zahtevna, kljub temu pa osupljiva
zaradi lepote pokrajine. Tam jih je pozdravila predstavnica turističnega društva
Klavdija Gomboc, Marjan Šturm, predsednik Združenih slovenskih organizacij na
Koroškem, pa je spregovoril o pomenu
mirovne regije Alpe-Adrie in povabil vse
udeležence k sodelovanju v tem mirovnem projektu.
Program predstavitve projekta Pot
miru na Igu smo začeli z glasbo. Miha
Kitič na kitari in njegov sin Nao Kitič
na oboi sta zaigrala skladbo Let’s have a
party. Predsednica Univerzalnega mirovnega združenja Erna Košmrlj je predstavila pomen in potek tega projekta v svetu in
Sloveniji. Predstavljeno je bilo tudi avtobiografsko knjižno delo z naslovom Živim
za svetovni mir dr. Sun Myung Moona, ki
je bilo ob tem dogodku podarjeno v uporabo Knjižnici Ig. Rebeka Košmrlj, dijaki-

Utrinek s predstavitve
nja Mednarodnega oddelka Gimnazije Bežigrad, je prebrala nekaj avtorjevih misli
o njegovem življenju, kjer pravi: »Mir na
svetu je možno doseči in ohranjati le, če
se vračamo k načelom ljubezni in sprejemanja drug drugega. Sonja Grčar, predsednica Slovenskega ženskega društva za
mir v svetu, ki je srečanje tudi povezovala,
je skupni večer končala z mislijo »Poklonimo sebi in drugim nocojšnji navdih miru
in ga ponesimo s seboj v naš vsakdan! V
vsakdan pa so udeleženci ponesli tudi lep
spominek, ročno izpisana imena v korejskih pismenkah, ki ga je zanje izdelala Rebeka Košmrlj.
Sonja Grčar

Mednarodna konferenca Zdravljenje
preteklosti odpira pot za prihodnost

V

organizaciji
WFWP
(Women‘s Federation
for World peace Italy)
je bilo v Padovi srečanje ženskih društev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Francije in
Švice z naslovom Zdravljenje
preteklosti odpira pot za prihodnost. Udeležila se ga je kar
velika skupina predstavnic iz
Slovenije, ki so aktivne v Slovenskem ženskem društvu za
mir, med njimi tudi jaz.
V okviru tokratnega srečanja Mostovi miru 1918−2018
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smo obeležili 100. obletnico
konca 1. svetovne vojne. Sodelujoči na konferenci smo
spoznavali prispevek žensk v
tistem času, njihova prizadevanja na bojiščih in v zaledju
ter osvetlili zlasti vpliv žensk
na obnovo in razvoj družbe.
Na to temo sem pripravila referat, v katerem sem predstavila Majniško deklaracijo iz
leta 1917 ter vlogo slovenskih
deklet in žena pri tem.
24. marca 1918 je zastopstvo
slovenskih žena in deklet pod
vodstvom Franje Tavčar, žene
ljubljanskega župana Ivana
Tavčarja, in Cilke Krek izročilo
predsedniku Jugoslovanskega
kluba Antonu Korošcu spomenico z 200.000 podpisi žena in
deklet, ki so bili vezani v kar
sedmih knjigah. Za ženske, ki
niso imele posebnih političnih pravic, še zlasti ne splošne
volilne pravice, je bil to prvi
uspešen poskus množične
politične mobilizacije, ki jo je
pospešila prva svetovna vojna
in začetek razpada monarhije.
Noben drug narod v Habsburški monarhiji in tudi na evropskem kontinentu ni imel take-

ga množičnega gibanja, niti
Čehi ne. Del deklaracijskega
gibanja je bilo tudi Cankarjevo predavanje v Trstu 20. aprila 1918, ko je dejal: »Nikdar se
še ni naš slovenski narod tako
visoko, tako sijajno razmahnil kakor v teh zadnjih dveh
letih vojne. Dokazal je vsemu
svetu, da je zrel za svobodo,
zrel za lasten svoj dom. Priznam odkrito, da sem v prvih
mesecih vojne trepetal za ta
narod, ki ga ljubim, kolikor
človek ljubiti more. Rekel sem
si v plahem srcu: »Ta peščica
dobrih ljudi bo v svetovnem
metežu izginila, bo poteptana,
truplo njeno bo vrženo v morje!« Ni me sram tiste plahosti;
saj vem, da jih je bilo mnogo,
ki so mislili kakor jaz. Kmalu
že pa sem videl znamenja, videl jih v svojo srčno radost in
obenem v svojo sramoto, da
tega naroda, ki ga ljubim, nisem poznal. Ne poznal odporne moči njegove, ne politične
zrelosti njegove, ne njegove
samozavesti. Tako so nas tujci
in potujčenci delali majhne in
slabe, da smo nazadnje še sami
verovali v to svojo neznatnost

in nemoč! Izkazalo pa se je, da
nas ta silni vihar ni potisnil k
tlom, temveč da nam je opral
duše in srca, nas pomladil, nas
vzdignil kvišku!«
Na konferenci in druženju
prihodnji dan smo prisluhnili
pričevanjem in zgodbam, povezanim s 1. svetovno vojno,
in skupaj smo lahko ugotovili,
da travme še niso ozdravlje-

ne, tako na strani rabljev kot
žrtev. Prek svojih sorodnikov
oz. prednikov smo žrtve teh
grozot na neki način tudi mi
danes. Cilj tovrstnih srečanj je
izmenjava pozitivnih izkušenj
ter spodbujanje sprejemanja
kultur in družbe trajnega miru.
Alenka Jeraj

Bralec Stane Kregar nam je poslal več fotografij medveda,
ki ga redno videva v Iški. Pravi, da si je medved rad privoščil
tudi orehe na bližnjem travniku.

Delavnica za laično oskrbo in nego na domu
Vsi se lahko nekoč znajdemo v situaciji, ko bomo morali poskrbeti za svoje najbližje. Zdaj je čas, da se naučimo, kako. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana je ponovno začelo izvajati delavnico, ki
je usklajena s sodobnimi smernicami in potrebami po
oskrbi na domu. Delavnica je namenjena vsem, ki nimajo zdravstvene izobrazbe in bi radi skrbeli za svojce, prijatelje, sosede, ko bo to potrebno. Praktično in
interaktivno delavnico izvajata medicinska in patronažna sestra z dolgoletnimi izkušnjami.

Kaj? Praktična delavnica za oskrbo in nego na domu
Kdaj? Četrtek, 15. 11. 2018, od 16.00 do 20.00
Kje? Humanitarni center RKS - OZ Ljubljana, Tržaška 132
Delavnica je brezplačna za aktivne prostovoljce RKS - OZ Ljubljana, prejemnike humanitarne pomoči,
prejemnike denarne socialne pomoči in brezposelne osebe.
Več informacij in prijave na 040/871-589 ali 01/62-07-293 (Vedrana Pokleka),
info@rdecikrizljubljana.si, www.prva-pomoc.si
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Zgodbe iz ižanske preteklosti

Podržajevi z Iga – 1. del

N

a Mostiščarjev poziv
o zgodbah ižanske
preteklosti smo precej
precej gradiva – nekaj starih
razglednic smo že objavili v
preteklih številkah, nekaj gradiva pa še čaka na objavo. Med
drugimi se je na naš poziv odzvala tudi Helena Modic, ki
izvira iz družine Podržajevih
– po domače pri Podlipčevih
z Iga. Njihova domačija je bila
v središču Iga (blizu nekdanje
šole, današnje občinske stavbe), blizu je nekdaj rastla velika lipa, po kateri naj bi dobili
domače ime Podlipčevi. Njen
oče Martin Podržaj je zapustil zapis o ižanskem gradu, v
družinski zapuščini pa hranijo
tudi nekaj zanimivih starih fotografij.
Jože Podržaj, nekaj časa
tudi občinski odbornik, je
bil oče 13 otrok, v prvem
zakonu se jih je rodilo sedem: Frančiška (1900−1982),
Ivanka - Hana (1903−1997),
Anton
(1905−1929),
Jože
(1908−1928), Lojze (1910−?),
Martin (1912−1992) in Angela
(1914−1984), po ženini smrti
zaradi španske gripe se je po-

novno poročil in imel še šest
otrok.
Najstarejši hčerki sta leta
1920 prek Trsta emigrirali v
ZDA, Hana se je še istega leta
tam omožila z Matijo Usnikom, doma s Krvave peči (gl.
poročno fotografijo), Frančiška pa z Jožefom Lahom.
Obe sestri je leta 1976 v
Barbertonu (ZDA, zvezna država Ohio) obiskal njun brat
Martin in o svojem potovanju
zapustil tudi popotni zapis. Še
bolj zanimiv zapis, ki je nastal
ob tej priložnosti, pa so njegovi spomini na ižanski grad,
na katerem je delala njegova
sestra Hana. Tja jo je kot otrok občasno spremljal na delo.
Očitno so grajske dvorane
pustile močan vtis, saj so bili
njegovi spomini v času pisanja stari že več kot pol stoletja.
(Konec prihodnjič)

Poročna fotografija Hane Podržaj in Matije Usnika, Barberton,
1920

Maja Zupančič
Fotografije so last
Helene Modic.

Martin Podržaj (desno od avtobusa) na današnji Troštovi ulici v
središču Iga

Vabljeni k sodelovanju
Zgodbe o nekdanjem življenju
po naših vaseh vedno pritegnejo.
Odkrivajmo jih skupaj!

Poznate zanimivo zgodbo, povezano z vašim krajem,
običaje, imate mogoče staro fotografijo, razglednico
naših krajev, ki bi jo delili z bralci Mostiščarja?
Martin Podržaj na obisku pri sestri Francki Lah v Barbertonu,
1976
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Pokličite nas na 01/280-23-24 (vsak delovnik med
8. in 13. uro) in dogovorili se bomo za objavo!
Uredništvo Mostiščarja
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Državna tekma lovskih psov
v vodnem delu – CACT

Jutranji zbor

T

okratna, že 28. zaporedna državna tekma se
počasi približuje okrogli obletnici. Kot doslej sta jo v
okolici lovskega doma v Dragi organizirala domača LD Ig
in Lovsko kinološko društvo
(LKD) Ljubljana.
Na zadnjo soboto v mesecu
septembru smo se člani LD
Ig na čelu s starešino Markom Vilfanom pripravljali kar
nekaj časa. Z veseljem in delovno vnemo, ki med pravimi
lovci nikdar ne manjkata, smo
se lotili načrtovanja in organizacije že tradicionalnega
celodnevnega dogodka, 28.
DTVD. Priprave so v zahvalo
večletnim izkušnjam, utečeni
logistiki in uigranemu sodelovanju lovcev iz domače lovske
družine stekle gladko in brez
zapletov.
Na dan prireditve smo se
člani LD Ig okoli sedme ure
zjutraj zbrali v lovski koči v
Dragi in za tekmo pripravili
še zadnjih nekaj malenkosti.
Kljub nižjim jutranjim temperaturam in meglicam, ki so
se počasi vlekle čez jezero ter
skrivoma obetale lep dan, sta
v zraku vela napetost in priča-

kovanje pred začetkom tekme.
Kmalu so s svojimi štirinožnimi prijatelji v Drago začeli prihajati prvi tekmovalci, ki so si
ob prijetni družbi in jutranjem
klepetu z lovskimi kolegi privoščili skodelico kave ali čaja.
Prireditev, ki je letos potekala pod vodstvom Janeza Jamnika, se je začela z uradnim
zborom ob osmi uri, ko je ob
plapolanju zastav zazvenela
slovenska himna. Sledil je nagovor vodje prireditve in delegata KZS Andreja Emiha, kjer
so bili predstavljeni sodniki,
pravila in ostale informacije
o poteku dneva. Vseh 19 tekmovalcev se je nato glede na
startno številko razporedilo
na enega od treh tekmovalnih
mest, kjer so začeli s posamezno kategorijo, nato pa so po
sistemu rotacije opravili tekmovalne naloge še na drugih
dveh mestih. Sodniški zbor
pod vodstvom Nataše Gederer
so sestavljali še KZS sodnika
Rudi Rakuša in Goran Peršin
ter strokovni vodja Zvonimir
Poznik. Na tekmi sta stažirala
tudi dva sodniška pripravnika,
Alma Vilma Šoba in Tomaž
Dajčar.

Kmalu po začetku tekmovalnega dela so se jutranje
meglice umaknile prijetnemu
jesenskemu soncu. Vsi tekmovalci so tako imeli tudi po ugotovitvi sodnikov enake idealne
vremenske pogoje za opravlajnje nalog. Zagotovo pa so v
sončnih žarkih najbolj uživali
psi, saj so jim svoje kožuhe
radi nastavili vsakič, ko so po
končani nalogi mokri prišli iz
vode. Vsi udeleženci tekmovanja smo se okoli poldneva
zbrali pri koči, da smo si privoščili malico in malo odmora, ki
smo ga izkoristili tudi za sproščeno druženje in klepet. Kot
vsako leto sta bili pogostitev
in postrežba, ki so jo pripravili
gospodar LD Ig Jože Intihar in
njegova ekipa, odlični in deležni veliko pohval. Po končanem odmoru smo nadaljevali
tekmovanje, tabla z rezultati
se je hitro polnila in privabljala
vedno več zvedavih pogledov.
Na tekmovanje je prišlo tudi
veliko lovskih pripravnikov,
ki so imeli možnost, da so si z
vodjem tekmovanja ogledali
vsako posamezno kategorijo,
poslušali strokovne komentarje in postavili kakšno vprašanje. Po končanem tekmovanju
vseh psov v vsaki od kategorij
in predložitvi vseh ocen sodnikov so sledili izračuni, pisanje
sodniškega poročila in svečana razglasitev rezultatov s podelitvijo nagrad in pokalov.
Letos smo se člani organizacijskega odbora še prav posebej potrudili in zbrali veliko
število sponzorjev, katerim se
še posebej zahvaljujemo za
podporo in se priporočamo
tudi v prihodnje. Vsi sodelujoči so tako dobili plaketo in
vrečke s spominskimi darili,
prvi trije posamezno in prav
tako ekipe pa še posebne
sponzorske nagrade in pokale.
Tretje mesto je v ekipni
konkurenci zasedla ekipa LKD
Ljubljana, v sestavi Gorazd
Tršar, Viktor Čuden in Luka
Dolenc. Drugo mesto si je priborila LKD Zasavje, katere člani so bili Matej Lah, Katarina

Pozorno poslušanje navodil
vedno obeta dobre rezultate.
Košir in Tina Jež. Zmagovalno
ekipo LKD Posavje so sestavljali Vinko Božič, Boštjan Lipar
in Franc Lipar.
Med ostalimi pasmami je
tretje mesto osvojil Damijan
Mihevc z Ajdo (Pr), druga sta
bila Irena Linzner in Tylah
Ginger-Bred Bisquit (Lr).
Zmagali sta Katarina Košir ter
njena leto in pol stara prepeličarka Jerca.
V kategoriji ptičarjev so najboljše uvrstitve dosegli Darko
Miklavčič in Boni Pan Penati
(Nkp) na bronastem tretjem
mestu, srebro in CACT-R sta
si prislužila Tina Jež in Clex
(Nkp), zlati zmagovalni tandem pa sta bila Davor Gajser
in Essie Ljutomerska (Nž), ki
sta poleg CACT osvojila tudi
prehodni pokal Občine Ig za
leto 2018.
Čestitke vsem!
Naj se ob koncu še zahvalimo vsem, ki ste kakorkoli pomagali in priskočili na pomoč
pri organiziranju prireditve.
Prav tako gre zahvala vsem
tekmovalcem,
sodnikom,
sponzorjem in obiskovalcem.
Brez vas prireditev ne bi zaživela v tako prijetnem in
prijateljskem vzdušju, zato si
želimo, da bi bili z nami tudi
v prihodnje. V upanju, da se
prihodnje leto spet srečamo
v Dragi, vam želimo še veliko
veselja ob druženju z vašimi
štirinožnimi prijatelji.
Ana Merzel,
LD Ig
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Ekipa, ki je zmagala v boju z lakoto.
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 IŽANSKA PAŽARNA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gasilska jesen

Dan odprtih vrat na Igu

J

esen se je odela v pisane barve, za nas gasilce
pa so se začele različne
aktivnosti. Začeli smo z državnim gasilskim tekmovanjem
za memorial Matevža Haceta,
ki je potekalo v Gornji Radgoni. Našo gasilsko zvezo so uspešno zastopale ekipe: člani A
– PGD Kot – Staje, članice B –
PGD Iška Loka, starejše gasilke – PGD Golo in PGD Škrilje
in starejši gasilci – PGD Golo.
Ekipam gredo vse čestitke za
udeležbo na tako visoki ravni. Konkurenca je velika, saj
so tekmovale le po tri najboljše ekipe iz posamezne regije.
Tekmovalne ekipe so pokazale
svoje znanje in dobro psihofizično pripravljenost. Hkrati je
bila priložnost za spoznavanje
in izmenjavo izkušenj s preos-

Gasilski veterani v starinski opremi
talimi nastopajočimi. Ponosni
smo na vas, naj bo to spodbuda za nadaljnje uspešno delo.
Mladi so naša svetla prihodnost; prihodnost našega
poslanstva, da s prostovoljnim
delom priskočimo na pomoč,
kjer jo potrebujejo. Mladinsko
tekmovanje v gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah je
potekalo na hipodromu Vrbljene v okviru treh GZ: Ig, Škofljica in Velike Lašče. Tekmovalo
je 33 ekip, od tega je več kot
polovica ekip iz naše GZ. Pionirji in mladinci so se tekmovanja udeležili z vso resnostjo
in odgovornostjo. Ponosni so
na to, da so mladi gasilci in so
lahko del naše zgodbe. Lahko so naš dober zgled. Vsi so
bili zelo uspešni, res pa je, da
so samo prve tri ekipe dobile

Državno gasilsko tekmovanje v Gornji Radgoni
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pokale. Nekaj je potrebne tudi
športne sreče, in naslednjič bo
lahko druga ekipa zasedla najvišja mesta, zato kar pogumno
naprej.
Naši starejši gasilci so se
udeležili tekmovanja, ki ga organizira Regija Ljubljana I. na
Škofljici s starimi delujočimi
brizgalnami, oblečeni so tudi
v stare delovne obleke. Stare
ročne in motorne brizgalne
so obnovljene in še delujoče,
saj morajo z vodnim curkom
izbiti tarčo. Vsako društvo ima
kakšen kos stare opreme, ki jo
lahko ohrani, da ne gre v pozabo, s kakšno opremo so gasili
nekoč in kakšno uporabljamo
danes.
Naša osrednja enota PGD
Ig je uspešno pripravila dan
odprtih vrat. Prikazali so de-

Postroj gasilcev iz vse Slovenije

javnost gasilcev, izvedli različne simulacije reševanja.
Prav tako so uspešno odprli
polnilnico za polnjenje izolirnih dihalnih aparatov z zrakom. To je velika in zelo spodbudna pridobitev. Za polnjenje
jeklenk z zrakom zdaj nismo
več odvisni od drugih izvajalcev, storitev po dogovoru hitro opravijo za to usposobljeni
gasilci.
Izpeljali smo vajo za oceno
in pregled društev na Golem.
Predpostavka vaje je bila, da
je zaradi travniškega požara
začelo goreti okoliško grmovje in drevje, kar ogroža leseni
objekt, v katerem so bile štiri
osebe. Rešiti je bilo potrebno osebo, ki se je zatekla na
streho objekta, druga je bila
nezavestna v bivalnem delu,
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na tretjo je na travniku zgrmel
zložen les in je bila ukleščena,
četrta pa se je močno poškodovala po stopnicah v klet.
Društva so delala po sektorjih
in bila tako tudi aktivirana.
Gasilci so bili opremljeni
z ustrezno zaščitno opremo,
pri reševanju so si pomagali z
ustreznim orodjem, ki ga imajo na voljo. Vaja je bila varno in
uspešno zaključena, pokazala
je usposobljenost gasilcev za
reševanje v različnih situacijah.
Naj bo tudi v prihodnje
več vaj kot pravih situacij. To
je kratek oris dogajanja v na-

ših gasilskih vrstah; zagotovo
je še veliko aktivnosti, ki jih
nisem naštela. Pri nas gasilcih ni nikoli dolgčas, smo pa
veseli vsakega novega člana,
ki se nam pridruži. Če si želiš še bolj podrobno spoznati
in doživeti duh gasilstva, kar
pogumno potrkaj na najbližja
vrata gasilskega doma, toplo
te bomo sprejeli.
Z gasilskim pozdravom NA
POMOČ!
Vesna Podlipec
Jože Mrkun in Srečko
Mavec
Mladinsko tekmovanje

Dan odprtih vrat PGD Ig

O

b dnevu odprtih vrat
Prostovoljnega gasilskega društva Ig, ki
je bil 6. oktobra letos, smo se
pogovarjali s predsednikom
društva, 27-letnim Ižancem
Gregorjem Bolho.

Zakaj ste se v društvu odločili za Dan odprtih vrat PGD
Ig?
V društvu opažamo, da se
Ig razlikuje od okoliških vasi
in da gasilstvo žal ni več tako
zelo vpeto v naše vsakdanje
življenje in druženje. Odločili
smo se, da predvsem mladim
predstavimo svoje delo in jih
povabimo, da se nam pridružijo, najlažje tako, da jim odpremo svoja vrata. Prikazali smo
gašenje z gasilnimi aparati,
reševanje ponesrečenca iz zadimljenega prostora, uporabo
avtomatskega defibrilatorja,
prvo pomoč, gasilsko opremo
in vozila, polnilnico, muzej,
uporabo gasilske avto lestve,
pripravili mini fire combat
tekmovanje za najmlajše in
imeli tudi prikazno vajo. Dneva odprtih vrat se je udeležilo
presenetljivo veliko naših krajanov, predvsem najmlajših,
kar kaže, da je gasilstvo pri nas
še vedno pomemben del vsakdana, tako pa je že od ustanovitve daljnega leta 1883.
Kaj je poslantvo prostovoljnih gasilcev?

Gregor Bolha, predsednik
PGD Ig

Naše delo ni samo gašenje
požarov, ampak soljudem pomagamo tudi ob drugih priložnostih, pa naj bo to ob poplavah, kot je bilo leta 2010 in
2014, žledolomu, vetrolomu ali
pa gre le za reševanje mucka,

Prikaz dela gasilcev
ki se je zaplezal na drevo in ne
more sam dol. Vedno priskočimo na pomoč, kadar je ogroženo zdravje ali premoženje ljudi
ali življenja živali.
Kaj je te tebe pripeljalo
do tega, da si se včlanil in
koliko let si že član?
Pomagati sočloveku in narediti nekaj za družbo, po drugi strani pa tudi druženje, med
nami so se spletla trajna prijateljstva in tudi drug drugemu
vedno priskočimo na pomoč,
kadar kdo kaj potrebuje, na
primer pri gradnji, kmečkih
opravilih ali podobno. Član
sem že 12 let.

Koliko vas je v društvu?
Društvo ima 171 članov, od
tega 51 žensk. Jedro je 32 operativnih gasilcev, ki se udeležujejo usposabljanj in tedenskih
internih vaj, poleg tega je še 8
gasilcev v rezervi in 15 aktivnih veteranov, ki se udeležujejo tekmovanj ali so drugače
aktivni pri dogodkih v okviru
organizacije. Žal opažamo, da
je dotok mladine vse manjši.
Kaj pa dekleta? Gasilstvo je
nekako moška domena?
Ni samo moška domena,
res pa je, da moški na tem
področju prevladujemo predvsem zaradi velikih fizičnih
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naporov, na katera niso pripravljena vsa dekleta. Potrebujemo tudi bolničarke, pomoč
pri organizaciji dogodkov in
delovanju društva, imamo pa
tudi nekaj operativnih gasilk.
Ženska roka vedno pride prav,
zato smo zelo veseli vsakega
dekleta, ki se nam pridruži.
Kakšne intervencije ste
imeli v zadnjih letih?
Joj, le kdo bi znal vse našteti? Seveda je potrebno omeniti
reševanje in pomoč pri poplavah v letih 2010 in 2014, pa
odstranjevanje polomljenega
drevja in ostalega zaradi žleda, snega ali vetra, pomagamo
pri zastojih srca, saj imamo
avtomatski defibrilator, tu je
seveda gašenje ob požarih na
objektih in travniških požarih,
tudi pri avtomobilskih nesrečah pomagamo, pri izlitju olja
v potok in podobno. Najbolj
presunljiva in tragična intervencija pa je bila ob balonarski
nesreči na barju pred leti.
Kako ste gasilci organizirani
znotraj Občine Ig?
Gasilska zveza Ig je deljena
na 10 PGD-jev: Iška Loka, Matena, Brest, Kot-Staje, Iška vas,
Vrbljenje-Strahomer,
Tomišelj, Škrilje, Golo in Ig. Vsako
društvo deluje v svoji vasi, ob
večjih intervencijah pa seveda
sodelujemo. Ponosni smo tudi
na izredno dobro sodelovanje
s Civilno zaščito Ig.
Kaj pa naša občina, vas
podpira pri delovanju?
Seveda, od občine dobimo
denarna sredstva za delovanje
in razvoj GZ Ig in posledično
vseh društev, veliko razumevanja pa imamo tudi pri županu in občinski upravi, ki s
svojimi dejanji kažejo, da se
zavedajo, kako pomembno je
prostovoljno gasilstvo.
Kaj pa OŠ Ig?
Žal tu do letošnjega leta
nismo naleteli na pričakovano razumevanje. Mislimo, da
bi lahko OŠ naredila bistveno
več na sodelovanju med PGD
Ig in OŠ Ig predvsem pri pridobivanju novih mladih članov. Saj jih mi potrebujemo
tako kot oni nas.
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Zbor po opravljeni vaji
Kako ste opremljeni in kaj
bi še potrebovali za uspešno delo?
Imamo velik gasilski dom,
v katerem je 6 vozil, hidravlične škarje za reševanje iz vozil,
AED, letos smo odprli tudi gasilski muzej in polnilnico tlačnih posod za dihalne aparate.
Kmalu bomo potrebovali nov
gasilski tovornjak, saj bo trenutni, s katerim naredimo največ intervencijskih ur, kmalu
dopolnil 23 let. Če je potrebno, lahko dobimo tudi vozilo z
lestvijo.
Kako pogosto se srečujete?
Srečujemo se na tedenskih
operativnih vajah ob četrtkih,
na katerih osvajamo novo in
utrjujemo staro znanje, nekajkrat letno hodimo na tekmovanje GZ Ig, 2 dvojici trenutno
hodita na tekmovanje Fire
combat, vsako prvo nedeljo
v mesecu pregledamo vso
opremo v vozilih, seveda pa se
podružimo tudi samo kot prijatelji.

če je čas, tudi zabavamo.
Kako pa vam lahko ostali
krajani pomagamo pri delu
društva?
Društvu lahko pomagate s
prostovoljnimi prispevki, ki
jih pobiramo ob koncu leta v
zameno za gasilski koledar. Ti
se porabijo za opremo in delovanje društva. Lahko donirate
del dohodnine za PGD Ig ter
pomagate s prispevki in srečelovom ob organizaciji veselice,
ki jo imamo načeloma vsaki
dve leti.
Kako pa povezuješ gasilsko
delovanje z družinskim
življenjem?
Aktivno delovanje v PGD

Se vam je po tej akciji
pridružilo kaj novih mladih
članov?
Da, 4 so se vpisali, vabimo
pa čim več mladih in manj
mladih, da se nam pridružijo.
Lahko bodo pomagali soljudem. Dobro se imamo v družbi, saj se redno srečujemo, in

Seniorji v starih uniformah

zahteva veliko časa, odkar sem
predsednik, pa še toliko več.
Na srečo je tudi moja zaročenka aktivna članica PGD Ig
in razume, da je gasilstvo del
mojega življenja, vseeno pa ji
povzročam skrbi, ko zazvoni
pozivnik in odhitim na intervencijo.
PGD Ig želimo uspešno delovanje še naprej, veliko novih
članov in čim manj intervencij. Pa še to – komaj čakamo,
da vidimo, kakšen bo koledar
za leto 2019, lanski je bil res
nekaj posebnega!
Matjaž Zupan
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PGD Matena

Pokal je naš

D

ne 30. 9. 2018 je v
Vrbljenu
potekalo
gasilsko tekmovanje
pionirjev in mladincev. Na
tekmovanju smo sodelovali z
dvema ekipama pionirjev in
ekipo mladincev. Priprave so
potekale slabe tri tedne. V letošnjem letu so se nam pridružili štirje novi mladi člani, ki
so skupaj z ostalimi člani prikazali obilo dobre volje in želje
po gasilskem znanju.
Ker smo v preteklih dveh
letih z pionirji osvojili prvo
mesto v treh gasilskih zvezah
(Ig, Škofljica in Velike Lašče),
je bilo želja po tretji zaporedni
zmagi še toliko večja. Tretja
zaporedna zmaga bi namreč
pomenila, da prejmemo prehodni pokal v trajno last, kar
do sedaj ni uspelo še nikomur.

Tekmovalo se je v vaji z vedrovko, štafeti in vaja razvrščanja (pionirji), ter vaji z ovirami
za mladince, štafeti na 400 m
in vaji razvrščanja. Skupaj je
tekmovalo 21 ekip pionirjev in
pionirk, ter 12 ekip mladincev
in mladink.
Po končanem tekmovanju
smo nestrpno čakali na razglasitev rezultatov. Ekipa mladincev je osvojila prvo mesto v
GZ Ig, ter že drugič prehodni
pokal vseh treh zvez. Druga
ekipa pionirjev je osvojila 8.
mesto v GZ Ig, prva ekipa pionirjev pa prvo mesto v GZ Ig,
ter še tretjič zaporedoma prehodni pokal, ki je sedaj trajno
v lasti PGD Matena.
Na koncu gre zahvala staršem za vzpodbudo in pomoč.

Veselje ob prejetih pokalih		

Jože Mrkun

Z gasilskim pozdravom NA
POMOČ.

Robert Peterlin,
Damjan Legen

Članice PGD Iška Loka na državnem
gasilskem tekmovanju

V

nedeljo, 23. 9. 2018,
smo morali vaščani
Iške Loke zgodaj vstati, vendar nam ni bilo težko.
Ne tekmovalkam ne navija-

čem, saj smo se polni adrenalina in dobre volje ob 5. uri
odpeljali proti Gornji Radgoni,
kjer nas je čakalo državno gasilsko tekmovanje.

Na vmesnem postanku smo
se malo okrepčali in podprli z
domačimi dobrotami, spoznali
pa smo tudi kar nekaj gasilcev,
ki so bili namenjeni na isti cilj
kot mi. Pot je bila zelo umirjena
in sproščena. Ko smo prispeli
v Gornjo Radgono, smo počasi
gasilke začele dojemati, kam
smo prišle in da je to dogodek
z organizacijo na visoki ravni.
Počasi se nas je začela lotevati
pozitivna trema. Zavedale smo
se, da od tekmovanja ne moremo preveč pričakovati, saj nismo imele dobrih pogojev za
priprave nanj.
Zato smo tekmovanje vzele kot priložnost, iz katere se

lahko veliko novega naučimo.
Kljub temu, da je dogodek trajal ves dan, smo se okoli 19.
ure proti domu odpeljali dobre
volje, ki je ni manjkalo ves dan.
Biti na takem tekmovanju, kjer
je na kupu zbranih okoli 3.000
gasilk in gasilcev, ko si med
najboljšimi v državi, to je nepozabna in čudovita izkušnja.
Hvala domačim, navijačem
in vsem, ki ste nam kakorkoli
pomagali. Tekmovanje nam je
dalo željo po še, in upamo, da
ni bilo zadnje.
Vlasta Kolar

L

epo se zahvaljujemo za pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ig, ki nam je v preteklem tednu posodilo svoj kombi, da smo lahko nemoteno zagotavljali
prevoz učencev.

Ekipa PDG Iška Loka s podporniki

Vodstvo OŠ Ig
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Slovenija planinari – PZS

Planinarjenje na Ižanskem
z 10. obletnico PD Krim
Planinsko društvo Krim je 14. 10. 2018 ob 9.30 realiziralo društveni dogodek 10. obletnice
delovanja Planinskega društva Krim v povezavi z dogodkom Planinske zveze Slovenije Slovenija
planinari na lokaciji Vrbljene-Strahomer (ob hipodromu) ter njeni okolici.

Pohodniki, ki so se povzpeli na bližnji Šešter.

S kolesi naokrog

redsednik društva Boštjan Gačnik je vse
prisotne prisrčno pozdravil, še posebej Janeza
Cimpermana, župana Občine

Dogodka so se udeležili
tako člani našega društva
kakor nečlani ter predstavniki drugih društev: Alenka
Jeraj, Društvo Fran Govekar,

P

Ig, in predstavnika PZS MDO
Ljubljana. Predsednik je nato
prisotnim podal povzetke desetletnega uspešnega delovanja Planinskega društva Krim.

Kam bi usmeril table Markacist Jože Krašovec?
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Nagovor predsednika PD Krim

Marjan Žagar, Turistično
društvo Krim, ter z nami preživeli lep in aktiven dan ob
skrbi za varovanje narave in
zdravja ljudi.
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Vodniški pohod je z naravovarstvenim odsekom in načelnico Simono Zorko vodil
vodnik PZS Marko Habjan. Pohodniške ture na Šešter (630
m, vzpon 330 m) se je udeležilo 13 pohodnikov. To je hrib
v Krimskem pogorju z lepim
razgledom nad hipodromom
med Vrbljenjem in Strahomerjem.
Aktivnost orientacije je z
veliko vloženega truda pripravil vodnik PZS Janko Purkat.
Pot je bila predvidena med
Iško vasjo, hipodromom in Bajerjem v Strahomerju. Primerna je bilo za tiste, ki so se radi
preizkusili v orientaciji v naravi ali so jo želeli zgolj spoznati,
kakor tudi za družine z otroki,
njih so čakali 'skriti zakladi'.
»Kljub gosti megli tega dne na
območju trase orientacije se
ni nihče izgubil, tudi medved
se ni pokazal, čeprav pogosto
kolovrati tod okoli, se je pa nekaj udeležencev prvič srečalo s
tem športom, kompasom, zastavicami, ki označujejo kontrolno točko, perforatorjem za
označevanje točke ...«
Aktivnost kolesarjenja je
vodil Aleš Juvanc. Skupina petih udeležencev je z veseljem
prekolesarila 20,4-kilometrsko
traso ob reki Iški, imenovani Okljuk, s startom in ciljem
Vrbljene-Strahomer.
Aktivnost markacije
je
vodil naš neutrudni markacist
PZS in načelnik markacijskega odseka Jože Krašovec. »V
Dolenjih senožetih – na pol
poti med Iškim vintgarjem in
Krimom – so na novo postavili kovinski steber s smernimi
tablami ter obsekali zaraščeno pot. Udeležence je kot načelnik markacistov seznanil
z vzdrževalnimi deli poti. Še
dobro, da sta vsaj dva udeleženca pokazala zanimanje za
tovrstno delo.«

Seznam sponzorjev:

Aktivnost plezanje je varno izvedel vodnik PZS Boštjan
Gačnik, predsednik Planinskega društva Krim. Pet navdušenih plezalcev je pod budnim
očesom z uporabo zaščitne
plezalne opreme plezalo na naravni steni v Iškem vintgarju.
Ob koncu vseh varno izvedenih planinskih aktivnosti je
sledilo prijetno druženje, kar
smo popestrili tudi s srečelovom naših številnih donatorjev ob tem jubileju, za kar se
vsem iskreno zahvaljujemo.
Čisto ob koncu pa je sledil
razrez čudovite in slastne
torte, ki jo je za ta namen spekla naša naravovarstvenica Mateja Uršič, za kar se ji lepo zahvaljujemo.
Boštjan Gačnik,
predsednik PD Krim
David Pečnik

Plezanje na steni v Iškem vintgarju

Na praznovanju ni manjkala niti slastna torta.

Bites računalniški sistemi, Golo
Krovstvo kleparstvo Toni Žagar
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana
PZS, Ljubljana
Prigo d.o.o., Brezovica
iTAK Šport d.o.o., Salming, Ljubljana
Avtocomerce d.o.o., Ljubljana
Olma d.o.o., Ljubljana
Petrol, Ljubljana

Ribiška oprema, Ljubljana
Marjanca Lavrič, Mengeš
Dentis d.o.o., Škofljica
Jožica Orehek
Anita Indihar, Ig
Unikat, Helena Žnidaršič
Tako lepo, Logatec
Martineta, Ljubljana
Alojz Bradeško s.p., Vrhnika

Konopko, Marjan Križman, Ljubljana
Iglu šport, Ljubljana
Magistrat international, Ljubljana
Tiskarna Present, Ljubljana
Lučka Lupič, Tomišelj
Aleksander Cilenšek, Tomišelj
Papirnica Žab'ca, Podpeč
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Rekreacijski tek in hoja ob ribnikih
v Dragi pri Igu 2018

Pozdrav udeležencev		

Iztok Sunčič

rugo leto zapored smo
se kot družina udeležili rekreacijskega teka v
Dragi. S sosedo in prijateljevo
družino smo iz Kamnika kreni-

li v megleno jutro proti Dragi,
kjer je bilo že vse pripravljeno
za hojo in tek okoli ribnikov.
Moji otroci so v pričakovanju
snidenja z znanimi obrazi iz

Brez ogrevanja za tek ne gre.		

Ema Mlakar Debenec

D

prejšnjih let in otroki, ki so jih
spoznali na poletnem košarkarskem taboru v Strunjanu,
stekli proti mizi s startnimi
številkami. Lepo je bilo videti
krajane Iga, ki dogodek jemljejo kot nekaj svojega in se
ga v vedno večjem številu tudi
udeležijo. Če bodo študentje
Fakultete za šport in dijaki, ki
so nas bodrili in tekli z nami,
dobro voljo in željo po pomoči
tistim, ki jo potrebujejo, prenesli v okolja, v katerih bodo
delovali, bo vsem bolje. Start,
in že smo šli okoli ribnika. Tek

je bil za nami. Utrujeni? Tudi,
ampak stojnice čakajo.
Izdelki, ki so prišli izpod
rok otrok, ki bivajo v zavodu,
bodo krasili naše domove in
nas spominjali, da v naši bližini živi veliko takšnih ljudi,
ki vsakodnevno potrebujejo
pomoč.
Hvala ekipi zavoda za povabilo, mi zagotovo pridemo
spet, pripeljemo pa še koga
zraven!
Družina Fabjan

Pohodniki		 Iztok Sunčič

Plezanje v Zapotoku

P

lezalna stena v RTC Zapotok je po poletnih počitnicah ponovno oživela in sprejela mlade plezalce.
Imamo novega vaditelja, Žiga
Bizjaka. Društvo Zapotok je
omogočilo nabavo nekaterih
novih oprimkov za plezalno
steno, tako da je zdaj še bolj zanimiva za plezanje. Tudi letos
imamo 5 skupin, ki so zapolnjene s plezalci več starostnih
skupin. Vsako leto nekaj plezalcev preneha plezati, pridejo pa novi, željni spoznavanja
športnega plezanja.
Otroci uživajo v druženju in
plezanju:
»Všeč mi je, ko plezamo
in se igramo igrice. Najrajši
imam plezanje.« Tinkara Žitnik, 5 let
»Na plezanju mi je zelo
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všeč, ker se igramo in plezamo. Na plezanju se igramo
različne igre, ki vključujejo plezanje. Plezanje je eden
mojih najljubših športov, ker
uporabljaš roke in noge in ker
se na steni počutim lahka kot
peresce. Uro plezanja bom na
kratko opisala: najprej se ogrejemo tako, da se postavimo v
krog in učitelj Žiga pokaže
nekaj vaj za ogrevanje ali pa
se za ogrevanje lovimo. Potem se gremo kakšno plezalno
igrico, npr. potres – poplava
– požar ali plezamo prečko.
Nato v krogu naredimo še nekaj vaj za raztezanje, in ure je
konec. Meni gre ura tako hitro
mimo, kot bi s prstom mignil,
in upam, da gre tudi drugim
plezalcem tako.«
Lučka Julija Košir, 10 let

»V Zapotok sem prišla plezat. Ko sem vstopila v to sobo,
sem videla zelo veliko plezalno steno, veliko oprimkov
in zelo veliki rumeni blazini.
Vsakič, ko pridem na trening,
se mi zdi, da je vedno več oprimkov, a ni jih več, samo vseh
še nisem preizkusila. Videla
sem tudi, kako veliko učiteljev
in učiteljic nas uči. Vsi so zelo
prijazni, včasih, ko smo poredni, pa se razjezijo. Vsako leto
spoznam veliko novih prijateljev in prijateljic. Tudi ti so
Najmlajši plezalci

zelo dobri plezalci. Na treningu vedno delamo kaj novega,
vsakič pa plezamo. Plezanje
mi gre zelo dobro, zato bom
trenirala še veliko let, dokler
ne bom zelo močna. Zelo rada
imam plezanje.« Lili Škraba, 9
let
Za vse, ki bi radi plezali, je
še nekaj prostora v vseh skupinah.
Vito Čehovin,
Društvo Zapotok

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

Prenova grafične podobe kluba

Z

aradi pridobitve novega glavnega pokrovitelja ter prihajajoče
okrogle obletnica ustanovitve
rokometnega kluba (klub bo
naslednje leto praznoval 60
let delovanja) smo se odločili
za prenovo grafične podobe
društva. Prenovo smo izvedli
s podjetjem Grafex agencija |
tiskarna. S prenovo smo želeli
predvsem nadgraditi oziroma
osvežiti dosedanjo podobo in
pri tem ohraniti tradicijo: obstoječe klubske barve (modro-bela), osnovne značilnosti
grba ter poudariti dinamiko,
vztrajnost in odločnost kot
glavne značilnosti kluba.
Prenova je bila zaupana
Iztoku Škrbcu. Po začetnem
pretresanju idej in nekaj poznejših usklajevanjih z društvom sta bila izdelana nov grb
in nov napis/logotip kluba.
Direktor podjetja Grafex
agencija | tiskarna Matej Sešlar je ob predstavitvi prenovljene podobe povedal: »Pri
prenovi celostne grafične podobe, ki simbolizira identiteto kluba, smo imeli v mislih
predvsem svež, nov in modern
dizajn po eni strani, po drugi
pa naj bi ponazarjal odločnost in moč. Črke so sodobne,
dobro berljive, a hkrati dovolj
prepoznavne, kar še nekoliko
poudarijo zaokroženi robovi.
Namesto pomišljaja pred IG
smo postavili piko, ki ponazar-

ja žogo, to pa smo krepko zarinili v črko C – gol. Rahle prenove je bil deležen tudi grb, ki
zdaj s svojo diagonalo pridobi
dinamičen izgled, sam rokometaš pa nekoliko bolj izstopa
iz ozadja.«
Prenova grafične podobe
s tem sicer še ni končana. V
društvu namreč želimo nadgraditi tudi 'navijaško linijo',
katere osnova bo naš slogan

»Dejmo J‘h!« podkrepljen z
dodatnim grafičnim elementom.
Poleg prenovljene grafične
podobe pa smo se v društvu
odločili tudi za menjavo igralnih dresov. Nove igralne drese
bodo dobile vse kategorije; od
mlajših dečkov B do članske
ekipe. Tudi pri novih igralskih
dresih smo ohranili tradicionalno modro-belo barvo, iskali

pa smo tudi svežo in moderno obliko. Na klubskih dresih
bosta trenutno natisnjena logotipa našega glavnega pokrovitelja KIG d.d. (na sprednjem delu majice) in Občine
Ig (na desnem rokavu). Na
dresih je še dovolj prostora za
vse (nove) zainteresirane pokrovitelje!
Ekipe se bodo v novih igralnih dresih predstavile v prvi
polovici novembra. V društvu
upamo, da čim prej tudi v domači športni dvorani, katere
odprtje igralci in navijači že
težko čakamo.
Dejmo J‘h!
Peter Jenko,
sekretar društva
ŠD Mokerc-Ig

Balinarji DU Ig 3. na državnem
prvenstvu v balinanju 2018

T

Od leve proti desni: Tone Strelec, Franc Rozman,
Franc Virant, Jože Skubic, Zlatko Krnjak in Jože Šivec

ako kot vsako leto so
se balinarji Društva
upokojencev Ig udeležili pokrajinskih športnih iger
MZU Ljubljana – OPZDU 2018.
Na tekmovanju je sodelovalo
6 ženskih in 11 moških ekip.
Tekmovanje je potekalo po
pravilih Balinarske zveze Slovenije in Pravilih športnih iger
upokojencev Slovenije ter pod
strokovnim vodstvom. Naša
moška ekipa je osvojila pokal
za 2. mesto in si tako zagotovi-

la nastop na državnih športnih
igrah ZDUS.
Državno prvenstvo v balinanju je potekalo v Kranju v
torek, 25. septembra 2018. Sodelovalo je 14 ekip iz različnih
krajev Slovenije. Naša ekipa je
osvojila pokal za 3. mesto. Čestitamo.
Ana Podržaj,
predsednica Odbora
za šport in rekreacijo
Irena Skubic
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 KRIŽANKA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PRIMARNI
F C0
F C0
F C0
F C15

NOVO! 1,59
VSAKO DRUGO SOBOTO!

F C0
F C0
F C0
F C15

Ugankarska popestritev za vroče dni!
• november 2018 • št. 143, leto 22 • 2,69 € •

KRIŽANKE
UGANKE
SUDOKUJI
OSMEROSMERKE
DRUGA ZABAVNA
VSEBINA

700 €

26.10.2018 12:37:17

KORPUSKUL
– splošni
izraz
za osnovni
delec pristanišče
v fiziki, MIX,
– predvojni
igralec
in režiser
vesternov,
OKIČ,
Fani – naša
ABERDEEN
- tretje
največje
mesto
na Škotskem,
obTom
Severnem
morju,ameriški
JONG, Erica
- ameriška
pisateljica,
znana
po romanu
Strah
pisateljica
in raziskovalka
človeških
prakultur,
Charles
pred
letenjem,
LEVEL - angleški
izraz za
preklopniROLLS,
nivo logičnih
vezij Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce

Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.
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ENOBARVNI

REKE V ZNANIH MESTIH

SK_143_-_001_100.indd 1
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SEKUNDARNI

EUR

London je glavno mesto Velike Britanije.
Leži ob 346 km dolgi reki in je po večini
kriterijev največje mesto v Evropi. Ustanovljen je bil kot Londinium, središče rimske
province Britanije. Je eno najpomembnejših svetovnih središč umetnosti, gospodarstva, izobraževanja, zabave, turizma
in transporta ter eno vodilnih ﬁnančnih
središč. Po številu mednarodnih prihodov
je najbolj
obiskano
mesto na svetu in ima
v denarnih
nagradah
najprometnejši sistem letališč po številu
in še mnogo
privlačnih
prepeljanih
potnikov.
Njegovih 43 univerz
predstavlja
najgostejšo
blagovnih
nagradkoncentracijo visokošolskih ustanov v Evropi.
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 OGLASI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ZOBNA AMBULANTA

PRENADENT
Draga 1, 1292 Ig
GSM: 040 934 000

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

www.zobozdravstvo-prenadent.si

oglas Prenadent 2016_97x137.indd 1

3.3.2016 7:27:52

Gasilska ulica 10, 1292 Ig

KMETIJSKA ZADRUGA IG, Z.O.O, GASILSKA ULICA 10, 1292 IG

Odkupujemo mleko, živino, žita ter druge
kmetijske viške. Z dobavitelji poskušamo
doseči najboljše pogoje nabave ter cene
prodanega blaga, krmil in kmetijskega
repromateriala.

PRIHAJA ÈAS KOLIN
GOVEJA OKROGLA ČREVA:
40/43 – 12,00 EUR/30 m; 43/46 – 15,00 EUR/30 m
SVINJSKA TANKA ČREVA:
30/32 – 26,00 EUR/92 m; 32/34 – 22,00 EUR/92 m
34/36 – 9,00 EUR/30 m; 34/36 – 20,00 EUR/92 m
+40 – 18,00 EUR/92 m
RITNIKI 1,5 m – 2,50 EUR/kos
DANKE 2,50 EUR/kos
GOVEJA RAVNA ZA SALAME
Φ 55-60 – 10,00 EUR/10 m
!
!
O
N O V ZAČIMBE: poper, česen, paprika, ...
UMETNI OVITKI ZA SALAME
Φ 50,55 – 0,25 EUR/kos;
Φ 60,65 – 0,25 EUR/kos

Rok plačila: 30 dni.
Zagotovite si boljše prodajne in nakupne
pogoje kot doslej in se nam pridružite.
Sodelovanje z nami je enostavno in
pošteno; pokličite na: 051/441-148 ali
za odkup 041/730-184 ali
pišite na kz.ig@siol.net.
KMETIJSKA ZADRUGA IG z.o.o.

oglas KZ IG 2018_97x137.indd 1

OVitek d. o. o.
Telefon: 01/286-46-52
GSM: 041/656-100, 031/640-099
Zabrv 16, 1292 Ig
Prisotni smo vsak delovnik od 9. do 13. ure,
od 7. 11. 2018 do 30. 1. 2019 tudi
ob sredah med 16. in 18. uro ter
ob sobotah med 9.00 in 10.00.
Za nakup nad 100 EUR
nudimo 5 % popust.

9. 10. 2018 08:34:01

METIJSKA ZADRUGA IG, Z.O.O, GASILSKA ULICA 10, 1292 IG
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 ZAHVALE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

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

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ANTONIJA ŠUŠTARŠIČ,
rojena Šinko
1936–2018

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.
Hvala zdravnici Mariji Štefančič Gašperšič ter patronažni sestri Mateji,
pogrebnemu zavodu Vrhovec za organiziranje pogreba, g. Kobalu in ge.
Darinki Mazi za poslovilne besede ter ge. Silvi Dolinšek za vse usluge.
Hvala vsem, ki ste jo z nami pospremili na zadnji poti in jo boste
ohranili v lepem spominu.

24. septembra 2018 se je v 82. letu starosti od nas
poslovil dragi mož, oče, dedek in pradedek

ANTON ŽUPEC
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in
znancem, ki so sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, darovali cvetje,
sveče in svete maše ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi Društvu upokojencev Ig za poslovilne besede,
župniku gospodu Janezu Avseniku, gospe Silvi Dolinšek, Pogrebnemu
zavodu Vrhovec, dr. Štefančičevi in sodelavkam ter še posebej družinski
prijateljici dr. Nataši Gabrovec.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Ta dan je moral priti, ta dan solza.
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mame nihče
nam ne more vrniti.

Z A H VA L A
V 91. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

FRANČIŠKA JANŽELJ

Cvetličarna Grdadolnik
Gasilska ulica 10, Ig

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

gsm vrtnarije:
041/694-244

4. 8. 1927–16. 10. 2018

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, svete maše ter jo pospremili na
oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd
njeni zadnji poti.
Hvala tudi gospodu župniku, gospe Silvi Dolinšek in pogrebnemu
zavodu Vrhovec pri izvedbi poslovilne slovesnosti.
Vsem bo ostala v lepem spominu.

1

3.3.2016 7:36:34

D R E N O V G R I Č 12 8 , V R H N I K A

Vsi njeni

01/ 755 14 37

041 637 617

24 – URNA DOSEGLJIVOST

031 637 617

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Zahvala dobrotnikom

Zahvaljujemo se vsem dobrotnikom, ki darujejo za potrebe
naše Karitas.
Župnijska Karitas Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega lahko
prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
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NUDIMO
VAM TUDI ŽALNE
ARANŽMAJE
BREZPL AČNA
DOSTAVA
na območju Ljubljane
z okolico.

 ZAHVALE /////////////////////////////////////  KOLEDAR PRIREDITEV /////////////////
NOVEMBER

Srce je omagalo,
dih je zastal.
S solzami v očeh
si se poslovil od nas,
v naših srcih
pa vedno boš ostal.

sobota, 10. november,
ob 19. uri, Gostilna Hram

Koncert Na zdravje
Društvo Fran Govekar Ig

Potopisno predavanje
Potovanje v Altaj, ruski Tibet
MKL − Knjižnica Ig
četrtek, 15. november,
Ustvarjalna delavnica
ob 16.30, CUDV Draga
Čarobnost stekla
MKL − Knjižnica Ig
ponedeljek, 19. november, 96. Govekarjev večer
ob 19. uri, Dvorana Centra Ig Društvo Fran Govekar Ig
sreda, 14. november,
ob 19. uri, Knjižnica Ig

Z A H VA L A

ALOJZ RUPERT
(27. 3. 1938−19. 10. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja in spodbudne besede, darovano cvetje, sveče
in darove za cerkev.
Lepo se zahvaljujemo dr. Štefančičevi in osebju, UKC Ljubljana –
dializni oddelek in bolnišnici Trbovlje.
Zahvala gre tudi gospodu župniku Avseniku za pogrebni obred. Hvala
pogrebnemu zavodu Vrhovec za vso pomoč in pogrebne storitve. Hvala
gospe Silvi Dolinšek za vsa opravila.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste
ohranili v lepem spominu.

Dream in English −
Can You See That?
MKL − Knjižnica Ig
Lutkovna predstava
Zgodba o treh prašičkih
MKL − Knjižnica Ig

sreda, 21. november,
ob 17. uri, Knjižnica Ig
sreda, 28. november,
ob 17. uri, Knjižnica Ig

DECEMBER
sreda, 5. december,
ob 17. uri, Knjižnica Ig
sreda, 5. december,
ob 19. uri, Knjižnica Ig

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

Z A H VA L A
Tik pred svojim 97. rojstnim dnem je mirno zaspala
naša mama, babica in prababica

MIHAELA PUCIHAR
(29. 9. 1921–19. 9. 2018)
z Iga (po domače Vovkova).

Na njeni zadnji poti smo jo pospremili v petek, 21. septembra 2018.
Vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem se iskreno
zahvaljujemo za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter za
mašne darove in darove za dober namen.
Iskrena hvala zdravstevenemu osebju, še posebej ižanski zdravnici
Mariji Štefančič Gašperšič, prisrčna hvala tudi patronažni sestri Nedi in
patronažni sestri Mirjani.
Hvala ižanskemu župniku gospodu Avseniku za opravljeno pogrebno
mašo, župniku gospodu Koširju in rakovniškemu župniku gospodu
Mirku, ki je našo mamo v njenem zadnjem obdobju redno obiskoval.
Hvala tudi Pogrebnemu zavodu Vrhovec in njihovim pevcem ter gospe
Silvi Dolinšek za vso pomoč pri organizaciji pogreba.
Naša mama za vedno ostaja v naših spominih.

Vsi njeni

MALI OGLASI
Nudim dnevno varstvo otrok na Igu v starosti od 11 mesecev do
3 let. Za več informacij sem dosegljiva na številki: 041/828-183.

Mali oglasi so brezplačni in jih sprejemamo na naslov:
Občina lg, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
ali na elektronski naslov:
mostiscar@obcina-ig.si.
Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji
številki je 29. 11. 2018.

četrtek, 6. december,
od 15.30 do 18.30,
Steklena avla OŠ Ig
sobota, 8. december, od 14.
do 19. ure, SŠK, Visoko 4
ponedeljek, 10. december,
ob 17. uri, Knjižnica Ig
torek, 11. december,
ob 16. uri, CUDV Draga
sobota, 15. december,
ob 17. uri,
Kulturna dvorana Golo

Ura pravljic
Božični večer s Piko Nogavičko
MKL − Knjižnica Ig
Potopisno predavanje
Skrivnostni Nepal
MKL − Knjižnica Ig
Novoletni bazar
OŠ Ig
Božični sejem
Svobodna šola Kurešček
Pravljično-ustvarjalna
delavnica Čarobna zima
MKL − Knjižnica Ig
Ustvarjalna delavnica
Steklene umetnine
MKL − Knjižnica Ig
Koncert Partizanskega
pevskega zbora
Društvo Odmev Mokrca

Vabimo vas na

96. Govekarjev večer

v ponedeljek, 19. novembra 2018,
ob 19.00 v Dvorani Centra Ig.
Letos mineva 240 let od prvega vzpona na Triglav, sveto goro
Slovencev. S poezijo, igro in fotografijami se bomo spomnili
teh dogodkov pa tudi duhovnika Jakoba Aljaža, ki je kupil
vrh Triglava in nanj postavil Aljažev stolp. Če ste že bili na
Triglavu ali ne, pridružite se nam in zdelo se vam bo, da ste
na vrhu.
Z glasbo bodo večer polepšale pevke Ženskega pevskega
zbora Perunike.
Odprli bomo razstavo članic in članov Likovne skupine DFG
z naslovom Steklovina.
Razstava bo na ogled do 17. decembra 2018.

Vabljeni!
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Ustvarjalni delavnici
s fuzijo stekla

ro

Ča

Potopisno
predavanje
Potovanje v Altaj,
ruski Tibet

b no st st

Vodita: Žan Ilovar in Marjana Šmigoc
15. november ob 16.30, CUDV Draga
Na delavnici bomo iz odpadnih kosov stekla in
tehniko fuzije izdelali unikaten desertni krožnik.

Steklene umetnine
Petra Draškovič Pelc
14. november ob 19.00,
Knjižnica Ig
Na stičišču sibirske tajge, kazaških step in polpuščav
Mongolije leži ruska republika Altaj. Altaj je tudi težko
prehodno gorovje, ki se v najvišjem vrhu Beluhi vzpne
do mogočnih 4.500 metrov. Ta odmaknjen, od Moskve
skoraj pozabljen svet zaradi naravnih lepot imenujejo
ruski Tibet. Vabljeni na potovanje v osrčje najbolj odročnega predela osrednje Azije, v kraljestvo UNESCO-vih
Zlatih gora.

Vodita: Elvis Dedić in
Marjana Šmigoc
11. december ob 16.00
CUDV Draga

Vabimo vas na skupno ustvarjanje na
ekošolski delavnici. V tehniki fuzije
stekla si bomo izdelali unikaten
krožnik.

Delavnici bosta potekali v prostorih CUDV Draga. Število mest je
omejeno. Prijave v knjižnici Ig, na 01/308-57-20 ali ig@mklj.si.

Potopisno predavanje
Skrivnostni Nepal
5. december ob 19.00, Knjižnica Ig

Društvo Odmev Mokrca
vabi vse ljubitelje
partizanske pesmi na

tradicionalni novoletni
koncert Partizanskega
pevskega zbora.
Nepal je država, ki obsega večji del gorovja Himalaja,
in prav nič čudno ni, če je v njem mogoče najti deset
najvišjih vrhov na svetu. Zakonca Simona in Matej
Sinigajda Jež sta se potepala po Nepalu, kjer sta osvojila
tudi Island peak, 6.189 metrov visoko in mogočno goro v
narodnem parku Sagarmatha, ki se zdi kot otok v morju
ledu. Na predavanju bosta delila izkušnje iz zanimivega,
a tudi napornega potovanja. Pridite in doživite tudi vi
svoj košček Nepala.

Koncert bo v soboto,
15. decembra 2018, ob 17. uri
v Kulturni dvorani na Golem.
Prisrčno vabljeni!

