
 
 
 
 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 8. 3. 2017,  

in na predlog Občinskega odbora SDS Ig 

PRIZNANJE Občine Ig za leto 2017  
 

prejmejo 
 

TOMIŠELJSKI JASLIČARJI 
za postavitev jaslic v Tomišlju 

 
Tomišeljski jasličarji so skupina mladih fantov, starih med 20 in 29 let. Sestavljajo jo Klemen Oblak, 
Matej Pavlič, Peter Pavlič, Jernej Oblak in Gašper Purkat.  

V adventnem času pričarajo posebno vzdušje, saj celotna fara Tomišelj nestrpno pričakuje 
postavitev in zgodbo jaslic. Tomišeljski jasličarji postavitev umetniških jaslic načrtujejo izjemno 
skrbno, saj želijo v tradicionalno božično zgodbo vključiti motive iz življenja podkrimskega ljudstva 
in slovenstva. Jaslice v dolžino merijo približno sedem metrov, predstavljajo pa prizore iz kmečkega 
življenja, ki se vsako leto nekoliko razlikujejo. V zgodbo so vključeni kmečko poslopje z domačimi 
živalmi, gozdne živali v visokogorju in gozdu, kapelica, gostišče, žaga, prikaz kolin (mesnica), mlin, 
vinska klet, visokogorje, vodnjak, iz katerega so včasih pile krave, predica, kovačija in še vrsta drugih 
podrobnosti iz življenja podkrimskega kmeta. Vsak delček je posebnost celote, ki sporočilno vpliva 
na zgodbo. Za ogled si je treba vzeti kar precej časa, saj si je treba ogledati vse podrobnosti in skrita 
sporočila.  

Hiše, poslopja, motivi so narejeni ročno, z obdelavo lesa, in to izjemno natančno. S svojim delom so 
tomišeljski jasličarji spodbuda vsem mladim, da je mogoče s talentom, ki ga imaš, veliko narediti za 
dobrobit skupnosti. Tomišeljski jasličarji jaslice namreč delajo prostovoljno in za opravljeno delo, ki 
traja začetka decembra do svetega večera vsaj štiri dni na teden, ne prejmejo nobenega plačila.  

Glas o izjemno lepih jaslicah se širi tako po občini kot po domovini. Lani je jaslice Tomišeljskih 
jasličarjev obiskala medijska hiša Svet in posnela prispevek, najbolj zgovorne pa so besede 
domačega župnika Jožeta Razingerja, ki je dejal: »Že vrsto let sem duhovnik, hodil in služboval sem 
po različnih farah, a tako lepih jaslic, kot jih pripravijo naši jasličarji, še nisem videl.«  

 

 

 

Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
           Janez Cimperman 
                              župan 
       

       Ig, 17. marec 2017 




