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Dragi bralci in bralke,
po enomesečnem premoru je pred vami prva številka
Mostiščarja v letošnjem letu.
Iz občinske hiše poročajo o
trenutnem stanju dveh velikih
občinskih projektov – gradnji
prizidka k osnovni šoli ter
projektu Na-kolih. Javili so
se nam tudi iz dveh vaških
svetov, SVS Iška in Iška vas.
V rubriki Občanov kotiček naša občanka izpostavlja
problem, ki je aktualen zlasti
pozimi, namreč (ne)kakovost
kurilnih sredstev, ki jo uporabljajo nekateri – posledice njihovih dejanj pa občutimo vsi.
Kaj se je veselega decembra
dogajalo pod Krimom, je zapisalo Turistično društvo Krim,
sicer pa v tem delu leta vsa
društva pripravijo občne zbore, na katerih mdr. potrjujejo
tudi načrte dela za tekoče leto.
V rubriki Kultura o dveh
zborovskih koncertih, ki sta

potekala v prazničnih novoletnih dneh, oba v župnijski
cerkvi na Igu. Med kulturnimi dogodki, ki sledijo, naj
izpostavimo dve premieri za
mlajše gledalce – lutkovno in
gledališko predstavo. V rubriki, namenjeni najmlajšim, tudi
o tem, kako so na OŠ Ig obeležili zadnji šolski dan v preteklem letu – na Svobodni šoli
Kurešček so se učili lepopisja,
otroke v vrtcu pa so obiskali
njihovi dedki in babice.
Čebelarstvo sodi med dejavnost, ki je v naših krajih
prisotna že več stoletij, Čebelarsko društvo Ig je pripravilo prispevek o čebelnjaku
pri gradu Zonek na Igu, ki je
upodobljen v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. Gre za
prvo poznano slikovno upodobitev čebelnjaka v Sloveniji.
Dobro je vedeti, kaj in kako
s toplotnimi črpalkami, v isti

Koledar izdaj Mostiščarja v letu 2019
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Rok za oddajo prispevkov
Predviden izid
Mostiščar ne izide.
31. 1.
15. 2.
28. 2.
15. 3.
28. 3.
12. 4.
6. 5.
17. 5.
30. 5.
14. 6.
Mostiščar ne izide.
Mostiščar ne izide.
29. 8.
13. 9.
26. 9.
11. 10.
28. 10.
15. 11.
28. 11.
13. 12.

Datumi so okvirni, zato spremljajte tudi aktualne mesečne podatke o predvidenih rokih izdaje na spletni strani in v Mostiščarju.
Uredništvo Mostiščarja

Mostiščar je uradno
glasilo Občine Ig.

Občina Ig
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rubriki še o podelitvi priznanj
barjanec najboljšim podjetnikom.
V rubriki Planinski kotiček
je vse v znamenju nočnih pohodov, za božič so se do Planince v Krimskem pogorju že
štirinajstič odpravili iz Podkraja, malo mlajši je Stojkov
nočni pohod, ki poteka januarja, pohodniki pa se iz Želimelj
povzpnejo do Zapotoka. Za
vse, ki vas je zamikal organiziran nočni pohod, še ni prepozno – vabljeni na Matijev nočni
pohod na Krim.
Med športnimi novicami

so pregled sezone pripravili
rokometaši, javili so se tudi
plezalci, ki vadijo na plezalni
steni v Zapotoku.
Na zadnjih straneh objavljamo vabila in koledar prireditev v naši občini, na pustno
soboto, 2. marca vsi lepo vabljeni na 21. Podkrimski pustni karneval, ki bo ponovno po
središču Iga.
Prijetno branje!
Uredništvo Mostiščarja

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za prihodnjo številko Mostiščarja zbiramo do
četrtka, 28. februarja. Predvideni izid nove številke
Mostiščarja je 15. marca.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo
zagotoviti objave.

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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 15. februar 2019
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: Gregor Bolha

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)
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Konstitutivna seja občinskega sveta

N

ovoizvoljeni svetniki
in župan so se 5. decembra 2018 zbrali
na konstitutivni seji, ki jo je
– kot najstarejši svetnik – vodil Franc Toni. Po uvodnem
pozdravu je poročilo o poteku
lokalnih volitev podal predsednik Občinske volilne komisije (OVK) Igor Kovačič. OVK je
imela 9 sej, na katerih so opravili vse obveznosti, vse podrobnosti o volitvah so zapisali v svojem poročilu. Vložena
je bila ena pritožba, a je bila
zavrnjena. Za dve vaški skupnosti letos ni bilo volitev – za
SVS Golo-Selnik sploh ni bilo
kandidatov, za SVS Vrbljene
pa ni bilo zadostnega števila
kandidatov. Zbrane predstavnike občinskega sveta je še
pozval, naj v prihodnje upo-

rabijo možnost predlaganja
članov volilnih odborov ter
zaupnikov. Ob koncu je svetnikom zaželel uspešno delo.
Franc Toni se je OVK zahvalil
za korektno delo.
Sledilo je imenovanje mandatne komisije, ki je pregledala poročilo in nato predlagala
potrditev vseh izvoljenih svetnikov in župana, ki so s tem
nastopili svojo funkcijo. Tako
občinski svet kot župan sta
bila soglasno potrjena s 14/14
glasovi.
Vodenje seje je nato prevzel
stari – novi župan, ki je najprej
čestital vsem izvoljenim svetnikom, nato pa podal predlog
za imenovanje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Vanjo so svetniki potrdili: Alenko Jeraj,

Novi občinski svet
Suzano Bratkovič Zavodnik,
Franca Tonija, Zlatka Usenika
in Antona Modica. S tem dejanjem je bila seja končana.

Maja Zupančič
Andreja Zdravje

Širitev OŠ Ig

V

januarju in začetku
februarja so potekala
intenzivna gradbeno
obrtniška dela na glavnem prizidku OŠ Ig. Prizidek je bil pokrit prve dni februarja, hkrati

z montažnimi elementi so bila
vgrajena tudi okna, zunaj se
je izvajal priklop na obstoječo
meteorno kanalizacijo, izvedena so bila groba dela zunanje
ureditve (stopnice, klančine,

Pogled z vrha

Dela na prizidku k OŠ Ig
podhod). V notranjosti objekta
potekajo zidarska dela, strojne
in elektro instalacije. Sredi februarja bodo izvedeni estrihi, v

začetku zimskih počitnic pa se
bo začelo povezovanje starega
in novega objekta s preboji.
Polona Skledar

Dela se zavlečejo tudi v noč.

Skoraj pod streho
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Projekt Na-kolih se nadaljuje

V

letu 2017 se je Občina
Ig na povabilo Ministrstva za kulturo aktivno (posredniški organ) lotila
projekta Interpretacija biotske
raznovrstnosti in dediščine
kolišč na Ljubljanskem barju
(akronim Na-kolih), pri katerem je Občina Ig vodilni
partner. Projekt se bo izvajal
do leta 2021 in je v večini sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike 2014−2020
Evropski sklad za regionalni
razvoj. Kot partnerji so še Krajinski park Ljubljansko barje
in Inštitut za arheologijo ZRC
SAZU. S projektom bomo dosegli večjo prepoznavnost občine, dodano vrednost že obstoječi ponudbi in spodbudili
lokalno skupnost k sodelovanju oz. razvoju turizma.
Projekt kot celota je zasnovan tako, da bo v centru
Iga postavljen nov objekt Interpretacijski center, ki se bo
programsko navezal tudi na
prenovljeno kaščo ter z njo in
preostalimi urbanimi elementi (knjižnica, zdravstveni dom,
pošta ...) in zelenimi površinami tvoril zaključeno celoto osrednjega trga s parkom.
Od tu bo vodila učna pot do
koliščarske naselbine, ki bo
na prostoru, kjer ima Občina
Ig v prostorskem načrtu že
opredeljeno lokacijo za njeno
izvedbo.

Slika bodočega Interpretacijskega centra
Idejno zasnovo projekta
Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč
na Ljubljanskem barju je Občinski svet Občine Ig – še v
prejšnji sestavi – potrdil na
24. redni seji v decembru 2017,
investicijski program pa je bil
potrjen na 32. redni seji v novembru 2018. Občina Ig je tako
konec novembra 2018 oddala

Obdarovanje
otrok in starejših

P

red prazniki v decembru
je v Športni dvorani Ig v
organizaciji Občine Ig
potekala igrica v izvedbi vzgojiteljic Vrtca Ig Palček Pohajalček, 603 otroke pa je obiskal
tudi Božiček. Dekleta iz šolske
skupnosti so Božičku pomagala zaviti darila, OŠ Ig in Vrtec
Ig sta pripravila dvorano oz.
okrasitev, gasilci PGD Ig so
poskrbeli za varnost, za prvo
pomoč pa so bili na voljo bolničarji Civilne zaščite Ig.
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Seveda nismo pozabili na
naše starejše občane nad 80
let, ki jih je bilo konec leta 301.
V imenu občine oz. župana so
jih obiskali in obdarili predstavniki društva upokojencev
oz. predstavniki vaških svetov.
Občina Ig se zahvaljuje
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri obdarovanju.
Polona Skledar

Vlogo za neposredno potrditev operacije na posredniški
organ Ministrstvo na kulturo.
Na Upravni enoti potekajo
potrebni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izdelan je tudi projekt za izvedbo s popisom del. V pripravi je
Javni razpis za izbor izvajalca
za gradnjo Interpretacijskega
centra na Igu. Za povezovalno

Veselje otrok

učno pot in koliščarsko naselbino je dokumentacija za
gradbeno dovoljenje izdelana.
Vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja bomo vložili na
Upravno enoto Ljubljana.
Marica Zupan
Arhiv Občine Ig
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Načini obveščanja uporabnikov javne službe
oskrbe s pitno vodo za leto 2019

S

kladno z določbami Pravilnika o pitni vodi (Ur.
l. RS, št. 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09, 74/15,
51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in z vsebino strokovnih
priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode v
posameznih primerih glede na
zahteve Pravilnika.
Vabimo vas, da se z vsebino
obvestil seznanite. Obvestila
so stalno objavljena tudi na
spletni strani Občine Ig.

Sistem Golo - Zapotok

(Golo, Zapotok, Škrilje, del Visokega, Podgozd, Dobravica,
Sarsko, Klada)
− Sarsko – oglasna tabla
− Golo – oglasna tabla pri trgovini
− Golo – oglasna tabla pri gasilskem domu
− Golo – avtobusna postaja
Gora
− Golo (Golec) oglasna tabla
− Golo 37 – podružnična šola
Golo
− Golo pri št. 164 – oglasna
tabla Hrastje
− Zapotok – oglasna tabla avtobusna postaja (odcep)

Člen
Vzrok za obveščanje
pravilnika
9.
Vzrok neskladnosti
pitne vode hišno
vodovodno omrežje ali
njegovo vzdrževanje
21.
Obveščanje v primeru
omejitve ali prepovedi
uporabe pitne vode

22.

31.

34.

− Zapotok – oglasna tabla
(kamnolom)
− Zapotok – odcep za Zaurbanco – kozolček
− Zapotok 10 – oglasna tabla
Brezje
− Zapotok 23a – oglasna tabla
− Škrilje – avtobusna postaja
Ledine
− Škrilje – avtobusna postaja
pri Škrilje 50
− Škrilje (Tlake) – oglasna
tabla
− Škrilje (Mali Vrhek) – oglasna tabla
− Škrilje (Krajček) – oglasna
tabla
− Podgozd 40 – kozolček
− Dobravica – avtobusna postaja
− Dobravica – kozolček v vasi
− Odcep za Visoko – avtobusna postaja
− Klada – oglasna tabla

Sistem Visoko - Rogatec

(Visoko, Rogatec nad Želimljami)
− Rogatec – v vasi pri kozolčku
− Rogatec – na drevesu pri
naselju Raj nad mestom
− Visoko – pri Lenarčiču
− Visoko – na kozolčku
− Visoko – oglasna tabla (Visoko pri 101)

− Visoko – oglasna tabla (Visoko blizu 23)
− Visoko – oglasna tabla pri
trgovini na Golem

Sistem Iška vas

(Iška vas, Iška)
− Iška vas – oglasna deska pri
gasilskem domu
− Iška vas – oglasna deska na
končni postaji mestnega
avtobusa 19I
− Iška vas – oglasna deska v
POŠ Iška vas
− Iška – kozolček pri odcepu
za Gornji Ig

Iz vodarne Brezova noga

(Kremenica, Draga)
− Kremenica – pri kapelici na
Kremenici
− Kremenica – drevo pri hiši
Kremenica 14
− Draga – drevo pri mostu v
Dragi
− Draga – obvestilo CUDV
Draga

Iz vodarne Brest

(Ig, Kot, Staje, Brest, Matena, Iška Loka, Vrbljene, Strahomer, Tomišelj, Podkraj)
− Staje – oglasna tabla pri bifeju
− Kot – oglasna tabla na začetku naselja
− Iška Loka – oglasna tabla
pri gasilskem domu

− Iška Loka – kozolček pri
Iška Loka 1f
− Matena – oglasna tabla pri
gasilskem domu
− Matena – oglasna tabla pri
Matena 37a
− Brest – kozolček pri gasilskem domu
− Vrbljene – oglasna tabla na
gasilnem domu
− Vrbljene – oglasna tabla nasproti kamnoseštva Žunko
− Strahomer – oglasna tabla
nasproti Strahomer 20
− Strahomer – oglasna tabla
pri mostu
− Tomišelj – oglasna tabla na
gasilskem domu
− Tomišelj – oglasna tabla pri
igrišču
− Tomišelj – oglasna tabla pri
kapelici
− Podkraj – oglasna tabla pri
avtobusni postaji
− Ig – oglasna tabla pri Občini Ig
− Ig – oglasna tabla pri Centru Ig
− Ig – oglasna tabla pri pokopališču

Sistem Gornji Ig

(Gornji Ig)
− oglasna tabla na začetku
naselja Gornji Ig
Režijski obrat

Čas obveščanja

Način obveščanja

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najpozneje v sedmih dneh

1. Osebno – pisno obvestilo po pošti
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega
omrežja
3. Telefonsko obvestilo upravniku v primeru večstanovanjskega objekta
1. Lokalni radio: Radio Slovenija (Val 202, 1. program), Radio Zeleni val
2. Spletna stran upravljavca www.obcina–ig.si
3. Informacijske točke
4. Aplikacija www.npv.si
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najpozneje v dveh urah
(obvešča se vsak dan do preklica)
Na začetku in ob preklicu
veljavnosti ukrepa, a najpozneje
v 24 urah od začetka oz. preklica
ukrepa
Od začetka veljavnosti ukrepa,
a najpozneje v enem dnevu

Obveščanje, kadar
se izvajajo ukrepi
za odpravo vzrokov
neskladnosti
Obveščanje v primeru Na dan pridobitve dovoljenja,
odstopanja
a najpozneje v sedmih dneh

Letno poročilo o
skladnosti pitne vode

1. Lokalni radio:
Radio Slovenija (Val 202, 1. program), Radio Zeleni val
2. Spletna stran upravljavca: www.obcina–ig.si
3. Informacijske točke
1. Lokalni radio:
Radio Slovenija (Val 202, 1. program)
Radio Zeleni val
2. Spletna stran upravljavca: www.obcina–ig.si
3. Informacijske točke
Najmanj enkrat letno
1. Občinsko glasilo Mostiščar
(najpozneje do 31. marca za preteklo 2. Spletna stran upravljavca: www.obcina–ig.si
leto)
3. Aplikacija www.npv.si
(obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
Mostiščar 01 | Februar 2019
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Režijski obrat sporoča
Navodila o prekuhavanju vode

Z

aradi vremenskih razmer v Sloveniji je v
nekaterih delih države
potrebno prekuhavati vodo.
Zato svetujemo, da uporabniki stalno spremljajo navodila

upravljavca vodovoda (tudi
v primeru prekinitev ipd.). V
primeru prekuhavanja vode
pa priporočamo upoštevanje
spodnjih navodil.

Povzetek:
− Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je
varna metoda.
− Tri minute vretja pomeni široko varnost.
− Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem
zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
− Preprečiti je treba možnost naknadnega
onesnaženja.
− Vodo shranimo na hladnem.
− Za pitje jo uporabljamo 24, izjemoma 48 ur.
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre
še eno minuto. Ker se pogoji
delovanja na klice spreminjajo z naraščajo nadmorsko
višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo, naj voda vre
tri minute. Tako uničimo ali
inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste Giardiae in
kriptosporidijev. Tri minute
vretja zagotavlja tako široko
varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom.
Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane
vode je najbolje, da ostane
v isti posodi, v kateri smo jo
prekuhali. Hranimo jo v hla-

dilniku v isti in pokriti posodi. Tako pripravljeno vodo
lahko za pitje uporabljamo 24
ur, izjemoma do 48 ur.
Če je motna, moramo pred
prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z
usedanjem in nato filtracijo
skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnati filter (npr.
pivnik, filter za kavo). Ker je
prekuhana voda lahko manj
prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oziroma drugih napitkov, lahko pa
jo zaužijemo v obliki juhe ali
kakšne druge jedi.
Režijski obrat

Izbrani novi vzdrževalci občinskih cest

O

bčina Ig obvešča vse
občanke in občane, da
je izbran nov izvajalec
letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest. Na javnem

razpisu za letno vzdrževanje je
bil kot najugodnejši ponudnik
izbrano podjetje Tomislav Golob s.p., Ig. Letno vzdrževanje
občinskih cest obsega ureja-

Vrtec Ig na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010- ZIU,
40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO in 55/17) objavlja

VPIS

d.o.o., Vače, kot partnerja. Kot
3. sklop na javnem razpisu je
bilo področje urejanje poljskih poti, na katerem pa je bilo
najugodnejše podjetje Tomislav Golob s.p., Ig.
Uroš Čuden

Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:

NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

041/408-407

Vloge za vpis otroka za šolsko leto 2019/2020 zbiramo do 28.
2. 2019.
Če bo prispelih več vlog, kot je predvidenih prostih mest za
šolsko leto 2019/2020, bo vse vloge, prispele do tega datuma,
obravnavala Komisija za sprejem v Vrtec Ig na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig.
Obrazec Vloga za vpis otroka je dosegljiv na spletni strani vrtca
www.vrtec-ig.si, lahko pa ga dobite tudi v vseh enotah vrtca ter
v tajništvu vrtca (Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig).
Izpolnjeno vlogo lahko oddate osebno v tajništvu vrtca ali jo
pošljete po pošti na naslov: Vrtec Ig, Cesta na Kurešček 70,
1292 Ig.
Do tega datuma morajo Vlogo za vpis otroka za šolsko leto
2019/2020 oddati tudi vsi tisti starši otrok, ki so bili uvrščeni na
čakalni seznam že v šolskem letu 2018/2019, pa v vrtec takrat
niso bili vključeni.

Stanje vodomernega števca lahko sporočite:

Svetovalna služba Vrtca Ig
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nje delov cest (bankine, udrtine, poškodovanje asfalta na
cesti, urejanje makadamskih
cestišč …). Na javnem razpisu
za zimsko vzdrževanje je bilo
izbrano podjetje Mapri Proasfalt d.o.o., Ljubljana, kot vodilni partner in podjetje Križman d.o.o., Škofljica, ter Resal
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− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
− prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na www.obcina-ig.si

Urnik Zbirnega centra Matena
Zimski čas (od novembra do marca):
sreda, 9.00–13.00 ter 14.00–17.00
Letni čas (od aprila do oktobra):
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00
Če je ta dan praznik, je zbirni center zaprt.
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Uradne objave
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v občini Ig
(Mostiščar, UO št. 1/2011) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2019
1. Predmet razpisa
Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe nepridobitnih organizacij, društev, združenj, skupin, javnih zavodov, posameznikov in
drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih ni bilo
mogoče prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje prireditev v
Občini Ig.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali projekt
na območju Občine Ig, za občane občine Ig in so v interesu Občine
Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba prireditve bistveno pripomore k promociji Občine Ig.
Izvajalec lahko prijavi največ dva programa oz. projekta.
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki
razpisa, ki:
− so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig
oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane občine Ig
− so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Ig
− imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa zakonodaja in so registrirani vsaj eno leto
− imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da
društvo nima članarine
− imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov
− pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
− poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
3. Višina sredstev in rok porabe
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je
a) na proračunski postavki 1104010 – razpisi prireditve 7.700 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
4. Merila in kriteriji
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na preglednost in
kakovost, pomen prireditve za prepoznavnost občine, sodelovanje
na občinskih prireditvah, delež lastnih sredstev. Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za
izbor programov in projektov.
Pri izboru programov/projektov bo komisija upoštevala naslednja
merila in kriterije:
Merila
Jasno opredeljeni cilji in namen
programa

Število točk
Jasno opredeljen
10
Delno opredeljen
5
Slabo opredeljen
1
Kakovost in zahtevnost programa
Kakovosten in zahteven
10
Delno kakovosten in
5
zahteven
Manj kakovosten in zah- 1
teven
Program vsebuje organizacijo pre- 5 točk na predavanje, delavnico
davanj, delavnic in drugih izobraže- (priznata se 2 predavanji)
vanj ter strokovnih ekskurzij za člane
oz. za širšo okolico
Prireditve
Pomen prireditve za prepoznavnost občine:

− društvo je organizator in izvajalec
prireditve
− sodelovanje na prireditvah
− objava prireditve v koledarju
prireditev
− sodelovanje na občinski prireditvi
Športne aktivnosti oz. možnost
rekreacije za člane
Trajnost programa

10 točk na prireditev (največ 2)
5 točk (največ 2)
5
5
5 točk na aktivnost (največ 2)
Več let
Na novo

10
5

Članstvo
Število članov s plačano članarino in stalnim prebivališčem v občini Ig:
− do 30 članov
5
− od 30 do 50
10
− nad 50
15
Finančna konstrukcija
Višina zagotovljenih lastnih (neproračunskih sredstev) za izvedbo programa:
− do 40 %
5
− do 70 %
10
− nad 70 %
15
Obletnice, jubileji
10 let
5
Do 50 let
10
Nad 50 let
15

5. Vsebina prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev,
mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem
obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji od objave razpisa
dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur in na spletni strani www.obcina-ig.si pod rubriko Javne objave/Javni razpisi
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem
roku oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in
bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene.
6. Rok za predložitev prijav in obveščanje
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – prireditve 2019«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je vključno do ponedeljka, 11. marca 2019.
Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Pregled vlog pripravi občinska uprava in predloži v obravnavo strokovni komisiji, imenovani s strani župana. Programi bodo ocenjevani
na podlagi Pravilnika in meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom direktorja občinske uprave
obveščeni o izidu razpisa. Občina Ig bo z izbranimi prejemniki sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2019 v kateri bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Če se
prejemnik v roku 30 dni od prejema pogodbe nanjo ne odzove oz. ne
vrne podpisane, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na
telefon: 01/2802-318, 051/456-464 ali preko elektronskega naslova
marica.zupan@obcina-ig.si.
Številka: 325-0001/2019
Datum: 31. 1. 2019

-1-

Župan Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
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Uradne objave

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turistične
dejavnosti v Občini Ig (UO št. 2/2013) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa so finančna sredstva proračuna Občine Ig za leto
2019, namenjena sofinanciranju programov turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v občini Ig in imajo to
opredeljeno v svojih programih.

2. Upravičenci

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva), ki
so registrirani za izvajanje dejavnosti in izpolnjujejo sledeče:
− imajo sedež na območju občine Ig,
− so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
− društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih,
− so registrirani najmanj pol leta,
− imajo potrjen program s strani Upravnega organa društva,
− imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
− izvajajo redno turistično dejavnost,
− redno dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov in načrt
aktivnosti za tekoče leto.
Izvajalci prireditev lahko prijavijo največ 5 različnih prireditev.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje turistične dejavnosti na tem razpisu tudi javni zavodi s sedežem na območju občine Ig.
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vsebinami:
− izvajanja promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena,
− spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih
pospeševanja turizma,
− akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanju in varstvu okolja,
− organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega
pomena,
− aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na
področju turizma,
− izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma.

do 100 točk/
prireditev
do 20 točk/
V okviru prireditve sodeluje več društev.
prireditev
do 25 točk/
Organizacija tradicionalnega pohoda
letno
4. Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje
na področju turizma
do 5 točk/
Delavnice za otroke in mladino
delavnico
5. Izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma
Organizacija drugih delavnic, predavanj, strokovnih ekDo 10 točk/
skurzij, ki se nanašajo na delovanje društva, namenjenih delavnico, iztudi lokalnemu prebivalstvu.
obraževanje
6. Reference izvajalca
do 10 točk/
Sodelovanje na projektih občine Ig v preteklem letu
projekt
7. Poročilo o izvedenih aktivnostih društva v preteklem letu
Izvedba poročila
do 5 točk
Društvo je organizator in izvajalec prireditve v občini.

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od vrednosti
točke. Vrednost točke se izračuna za vsako leto posebej na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila odobrenih
projektov.
Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor prireditev, ki se sofinancirajo. Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelji ne smejo kandidirati z istimi predlogi na drugih razpisih
Občine Ig.

5. Vsebina prijave

Višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša 9.900,00 €.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v
letu 2019 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

Prijavitelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, ki ga
lahko dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih
ur, objavljen pa je tudi na spletni strani www.obcina-ig.si pod rubriko
Javne objave/Javni razpisi. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev,
mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so v razpisnem obrazcu.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo
upoštevala.

4. Merila in pogoji

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve

3. Višina sredstev

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev navedenih v
Pravilniku o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v občini
Ig (UO 2/2013).
Pri izboru programov in projektov na področju turizma bo komisija
upoštevala naslednja merila in kriterije:
Merila/program
Maks. točk
1. Izvajanje promocijskih aktivnostih lokalnega in širšega pomena
Predstavitev občine in društva na raznih prireditvah izDo 5 na
ven občine (samo če je navedeno v poročilu)
prireditev
Izvajanje informativne in promocijske dejavnosti v kraju
Do 10 letno
Izdajanje promocijskega materiala (brošure, zgibanke,
Do 25
razglednice, drug promocijski material)
2. Aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanja in varstva okolja
Organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij,
Do 50 letno
naselji
Ohranjanje starih šeg, navad in spodbujanje k ohranjanju Do 20 točk/
domačih obrti
društvo
Urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, tematskih poti,
Do 10 letno
čistilne akcije
3. Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena

Rok za prijavo na razpis je do vključno ponedeljka, 11. marca 2019.
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig s pripisom »Javni razpis-turizem – društva«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prepozno prispele prijave ne
bodo obravnavane. V kolikor se ugotovi, da vloga ni popolna se pozove prijavitelja, da jo v roku 5 dni ustrezno dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se s sklepom zavržejo.

7. Obvestilo o izidu razpisa

Pregled vlog pripravi občinska uprava in predloži v obravnavo strokovni komisiji, imenovani s strani župana. Programi bodo ocenjevani
na podlagi Pravilnika in meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom direktorja občinske uprave obveščeni o izidu razpisa.
Občina Ig bo z izbranimi sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v kateri bodo opredeljeni pogoji za izplačilo sredstev in roki za
poročanje. Če se prejemnik v roku 30 dni od prejema pogodbe nanjo
ne odzove oz. ne vrne podpisane, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na
telefon: 01/2802-318, 051/456-464 ali preko elektronskega naslova
marica.zupan@obcina-ig.si.
Številka: 324-0001/2019
Datum: 1. 2. 2019

Župan Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

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

Nova pridobitev v Iški vasi

S

redi lanskega leta je Občina Ig objavila javno
naročilo za sanacijo in
izgradnjo javne infrastrukture
v Iški vasi: sanacijo dela vodovoda, izgradnjo pločnika v
dolžini 525 m, izgradnjo meteornega kanala in postavitev
javne razsvetljave na trasi od
šole do gasilskega doma. Kot
najugodnejši ponudnik je bilo
izbrano podjetje Pirc gradnje
d. o. o. s partnerjem Komunalne gradnje d. o. o.
Izvajalec je začel dela julija – postavljal je nove vodovodne cevi, gradil meteorno
kanalizacijo, pločnik in javno
razsvetljavo. Konec avgusta je
dela kakovostno končal.
Vmes je bilo nekaj razgovorov in usklajevanj glede širine
ceste oziroma pločnika, na

koncu smo našli zadovoljivo
rešitev.
Po končanih omenjenih delih je ostala makadamska cesta, iz katere so štrleli pokrovi
jaškov vodovoda in kanalizacije. Med njimi so avtomobilisti
vozili slalom, bilo je tudi nekaj
presekanih gum, odtrganih izpušnih cevi in drugih poškodb
avtomobilov. Predvsem so bili
nejevoljni vozniki avtobusov,
ki so tudi poškodovali nekaj
vozil.
Asfaltiranje ceste pa ni bilo
v pristojnosti občine, ampak je
Direkcija RS za infrastrukturo
razpis objavila šele po končanih gradbenih delih. Izbran
je bil drug izvajalec, ki je pripravljalna dela za asfaltiranje
začel šele novembra. Dela so
potekala zelo počasi, nejevo-

Cesta in pločnik v gradnji

lja krajanov in voznikov pa je
bila vse večja. Na Miklavžev
dan (6. 12. 2018) dopoldne so
končno položili zaključni sloj
asfalta, ki ga je popoldne že
pobelil sneg. Ob pogledu na
novoasfaltirano cesto, pločnik
in javno razsvetljavo je bila v
hipu pozabljena vsa nejevolja
iz preteklih dni.
Krajani smo predvsem veseli pločnika in javne razsvetljave, ki vodi od gasilskega
doma do šole, tako da je predvsem šolarjem in starejšim za-

gotovljena varnost.
Za zares potrebno pridobitev se krajani zahvaljujemo županu in njegovim sodelavcem.
S tem pa dela še niso končana, saj pričakujemo nadaljnjo
obnovo vodovoda. Od črpališča v Iški do Iške vasi voda
še vedno teče po salonitnih
ceveh, o katerih je bilo že veliko govora, kako so nevarne za
zdravje ljudi, zato bi bila zamenjava za sodobnejše nujna.
Janez Rupert,
SVS Iška vas

Nov asfalt in pločnik v Iški vasi

1. sestanek SVS Iška

V

četrtek, 10. 1. 2019,
se nas je zbralo lepo
število občanov Iške,
Iške vasi in Gornjega Iga na 1.
sestanku vaškega sveta Iška,
ki smo ga sklicali novi člani
vaške skupnosti Tina Krevel,
Vid Bratovž in Luka Kepec. Na
posebno povabilo članov so se
sestanka udeležil tudi predstavnik gasilskega društva
Iška vas in člana vaškega sveta Gornji Ig.
Na uvodnem sestanku se

je s strani 20 prisotnih odprlo
veliko aktualnih predlogov in
pobud za naše skupno dobro,
predvsem pa smo skupaj pogledali v prihodnost in se resno
lotili pregleda kratkoročnih
ter tudi dolgoročnih načrtovanih aktivnosti. Prediskutirali
smo možnosti za nabavo defibrilatorja, izpeljave gasilske
reševalne akcije, želene ureditve neurejenih in zapuščenih
prostorov, v prihodnosti pa
bi si predvsem želeli sanirati

cesto vse do Iškega vintgarja,
ki je v izredno slabem stanju,
kot tudi ureditev rondoja oz.
križišča proti Gornjem Igu.
Še naprej si želimo tvornega sodelovanja z občani,
zato ponovno vabimo vse,
ki bi si želeli podati predloge in pobude, da se nam
pridružite tudi na preostalih skupnih odprtih
rednih sestankih, ki so
predvideni za vsak drugi
mesec, in to vsak drugi

četrtek v terminih: 14. marec, 9. maj, 11. julij, 12. september in 14. november.
Sestanki bodo vedno ob
19. uri v pisarni GD Iška
vas (bivša trgovina).
Naše dogajanje in delo ter
vse zapisnike lahko najdete
tudi na naši spletni strani −
nova-pot.si. Veseli bomo vaših
predlogov in komentarjev.
SVS Iška
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 POSLANSKI KOTIČEK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

V Državnem zboru

V

zadnjih mesecih smo
imeli v državnem zboru dve seji, na katerih
smo obravnavali nekaj zakonov, ki sta jih vložili PS SDS in
NSI. Vladnih predlogov je bilo
bolj malo, večinoma je šlo le za
uvajanje direktiv EU.
Potrdili smo guvernerja
Banke Slovenije. Gre za pomembno funkcijo, saj si ne
želimo, da bi se nam ponovno
zgodil bankrot bank in nato
potrebna sanacija. Naj spomnim, da smo v samostojni
Sloveniji že dvakrat sanirali
banko z velikim finančnim
vložkom
davkoplačevalcev,
ker vodstvo Banke Slovenije
ni opravilo svojega dela. Banka Slovenije mora biti regulator in tisti, ki izvaja nadzor nad
bankami. V primeru neprimernih bančnih praks mora nanje
opozoriti oz. sprejeti potrebne
ukrepe, kar pa se v preteklosti
ni zgodilo. Na to mesto je bil
izvoljen dr. Boštjan Vasle, ki
ga poznamo kot dolgoletnega
direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Zagotovo pozna tudi delovanje bank, v naši poslanski
skupini pa smo ga podprli, ker
smo prepričani, da bo dobro
vodil Banko Slovenije.
Konec januarja smo na seji
obravnavali Ustavno obtožbo proti predsedniku Vlade
RS Marjanu Šarcu. Ustavno
obtožbo smo poslanke in poslanci SDS in SNS vložili zaradi neizpolnjevanja ustavne
odločbe, vezane na sofinanciranje javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja v šolah s koncesijo.
Ustavno sodišče je s sodbo
konec leta 2014 naložilo DZ
RS, da uredi neustavnost pri
sofinanciranju javno veljavnega programa. Država je po
Ustavi dolžna 100 % sofinancirati javno veljavni program,
in to je veljalo do leta 1996,
ko je bil zakon spremenjen
in je bilo določeno, da se javno veljavni program v šolah s
koncesijo sofinancira le 85-odstotno. To v neenakopravni
položaj s sovrstniki postavlja
osnovnošolce, ki obiskujejo

šole s koncesijo, a se učijo po
enakem programu kot v javnih
šolah, saj morajo njihovi starši
dodatno plačevati šolnino. V
tujini so zasebne šole oz. šole s
koncesijo nekaj običajnega in
jih je med 20−30 %, v Sloveniji
je takih šol le 1 %. Konkurenca
tudi na tem področju prinaša
bolj kakovostne šole. Do danes ustavna odločba ni bila
uresničena, čeprav je konec
prejšnjega mandata Cerarjeva
vlada sprejela spremembe zakona, a ta v DZ ni bil potrjen,
ker se koalicijski partnerji niso
znali dogovoriti. V SDS smo
vložili zakon, ki sledi odločbi
Ustavnega sodišča RS, a ga
je sedanja koalicija zavrnila,
zato smo se odločili za skrajni
ukrep – ustavno obtožbo. Marjan Šarec je obljubil, da bodo
zadevo uredili, v prihodnjih
mesecih pa bomo videli, ali se
bo to res zgodilo.
Potrdili smo tudi novega
varuha človekovih pravic, specialnega pedagoga Petra Svetino, ki bo funkcijo opravljal
pet let. V predstavitvah je po-

kazal, da področje pozna, zato
tudi visoka podpora s strani
poslank in poslancev.
Vabim vas v poslansko pisarno v Mladinskem domu
na Igu v ponedeljek, 25. februarja, od 15.30 do 17.00,
kjer bomo lahko poklepetali in morda skupaj poiskali
odgovor na kakšno vaše
vprašanje ali pa samo pokomentirali aktualne politične
dogodke.
Lahko me pokličete na
tel.: 01/478-95-80 ali se mi
oglasite po e-pošti: alenka.
jeraj@dz-rs.si. Predlagam, da
se najavite na obisk v poslanski pisarni, saj včasih
zaradi izrednih sej ali drugih aktivnosti v DZ odpade.
Lahko obiščite tudi mojo Facebook stran, kjer objavljam
aktualne misli in vse o svojem delu v DZ.
Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem
zboru RS
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Za napredek občine Ig

S

poštovane občanke in
občani, zahvaljujemo se
vsem, ki ste se udeležili
lokalnih volitev 2018, in še posebej vsem, ki ste svoj glas namenili Zlatku Useniku, kandidatu za župana in Listi Zlatka
Usenika za napredek občine
Ig. Zahvaljujemo se podpornikom za pomoč v času predvolilne kampanje.
Na lokalnih volitvah 2018
vas je za listo LZU glasovalo
864 občanov, kar je 28 % vseh
glasov. S tem izjemnim rezultatom nam je uspelo doseči
zastavljeni cilj, da bi imeli 4
svetnike v občinskem svetu. V
mandatu 2018-2022 nas bodo
v občinskem svetu Občine Ig
zastopali Zlatko Usenik, Mira
Žagar, Zdravko Grmek in Marija Kučič.
Pri volitvah za župana je
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zmanjkala le peščica glasov,
da bi se Zlatko Usenik in Janez Cimperman pomerila v
drugem krogu. Janezu Cimpermanu čestitamo ob ponovni izvolitvi in želimo uspešno
delo ter sodelovanje v občinskem svetu.
Novi občinski svet je bil
konstituiran na seji 5. 12.
2018. V času pisanja tega
prispevka še ni bilo redne seje
občinskega sveta, smo pa kot
svetniška skupina podali predlog točk, ki naj bi jih obravnavali na naslednji redni seji.
Želimo namreč, da se
ponovno prouči projekt gradnje Interpretacijskega centra
Ig, pri čemer je pomembno
poudariti, da projekta ne zaviramo in ga podpiramo ter
s tem namenom tudi predlagamo izboljšave. Zdaj je načr-

tovana postavitev v središču
Iga, kjer pa po našem mnenju
ni primerna lokacija zaradi
prometne preobremenjenosti.
Središče Iga je prepredeno z
veliko institucijami (zdravstvena in zobozdravstvena
ordinacija, lekarna, knjižnica,
občinska uprava, pošta, šola,
vrtec), za katere pa že zdaj ni
zagotovljenih dovolj parkirnih mest. Predlagamo izgradnjo Interpretacijskega centra
(muzeja) ob cesti Ig–Škofljica
takoj za naseljem Rastuka,
kjer ima občina svoje zemljišče in je lokacija prometno
lažje dostopna za avtobuse
in večje število obiskovalcev,
vendar še vedno v urbanem jedru Iga in blizu potrebne infrastrukture (gostinski lokali, pošta, avtobusna povezava ipd.).
Menimo, da je nujno proučiti

tudi prometno infrastrukturo
Iga, na podlagi katere bomo
lahko v prihodnje načrtovali
in razvijali Ig in središče Iga.
Prav tako smo predlagali,
da se na seji občinskega sveta obravnava problematika
v zvezi z avtobusno postajo
na Igu ter delovanjem Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Zavzemamo
se za videopredvajanje sej, ki
bi bile objavljene in dostopne
na spletni strani Občine Ig, saj
želimo, da bi bil z delovanjem
občinskega sveta seznanjen
čim širši krog občanov.

Lista Zlatka Usenika
za napredek občine Ig
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OO SDS Ig in Ženski odbor SDS Ig vabita

na predstavitev knjige
Srečen je, kdor zares živi
in pogovor s pevcem Ivom Mojzerjem

Kdo ne pozna skladb Cifra mož, Deček z ulice, Ti si rekla sonce, Polnočni kavboj in
drugih? Glasbena legenda, bobnar, harmonikar in predvsem pevec Ivo Mojzer nas
bo obiskal v torek, 26. februarja 2019, ob 19.00 v dvorani Centra Ig (Banija 4).
Ne zamudite enkratne priložnosti, da mu prisluhnete!
Pogovor bo moderirala poslanka Alenka Jeraj.
Vabljeni!

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

Zastrupljevalci v Občini Ig

V

sako zimo postanejo
zastrupljevalci v naši
občini izrazito aktivni
in nam, ostalim občanom, pa
tudi sebi in svojim družinam
uničujejo zdravje, okolje in
zrak. V času, ko se cela Slovenija zaveda nevarnosti sežigalnic odpadkov in se vse občine
borijo proti temu, da bi se kaj
takega postavilo na njihovem
območju, se na Igu kar nekaj
občanov redno ukvarja s privatnim sežiganjem odpadkov
v domačih pečeh. Medtem ko
se Občina Ljubljana že leta
aktivno in zavzeto bori z onesnaženim zrakom in poskuša
narediti kaj, da bi lahko občani hodili po mestu brez večje
škode za zdravje, je v Občini
Ig skrb za zdravje in okolje
očitno daleč zadnjem mestu.
Iz
dimnikov
številnih
zastrupljevalcev na Igu se vsakodnevno vije težak, strupen
in strahotno smrdeč dim. Veter ga nosi naokoli in teža trdih
delcev pritiska k tlom tako, da
ta toksični dim zastruplja tudi
zemljo, vrtove in sadno drevje
v okolici takega zastrupljevalca, ki kuri vse kaj drugega kot
dobro sušena in lepo dišeča
bukova drva, katerih prosojen plavkast in redek dim se
da zlahka prepoznati. V pečeh
teh onesnaževalcev pa konča
vse kaj drugega, od plastike
do lesnih odpadkov, prežetih
z lepili, barvami in drugimi
kemikalijami. Ob nizkem pri-

tisku zraka v centru Iga skoraj
ni več mogoče normalno dihati, vsekakor pa ne brez škode
za zdravje.
Še huje je, da so se
zastrupljevalci in onesnaževalci naselili tudi na robu naravnega rezervata Draga in
brezvestno onesnažujejo tudi
ta biser narave v občini. Pri
tem jim ni mar niti za lastne
majhne otroke. Človek bi mislil, da to počnejo samo neizobraženci brez končanega enega razreda osnovne šole. Toda
ne, med najbolj zavzetimi onesnaževalci se najdejo celo taki,
ki bi morali po službeni dolžnosti ne samo spoštovati, pač
pa poskrbeti za izvrševanje zakonodaje. Ti torej zelo dobro
vedo, da je to, kar počnejo, kršenje zakona, a očitno menijo,
da lahko počnejo, kar hočejo
– tudi uničujejo lastno zdravje
in zdravje lastnih otrok, če jim
je že za sosede in naravo malo
mar. Kar je še huje, med njimi
so celo taki, katerih poklic je
vzgoja in izobraževanje otrok.
Le kakšen vzor je taka oseba
otrokom?! Dober prav gotovo
ne!
Prilagam tudi fotografije
dimnika enega takih onesnaževalcev. Iz njegovega dimnika se vali včasih črn, drugič
siv in spet tretjič gost belo
rjav dim – odvisno od tega,
kar se tistega dne sežiga v tej
nelegalni privatni sežigalnici odpadkov. Smrad, ki ga s

Gost dim se vije iz nekaterih dimnikov ...
tem ta družina povzroča, je
neznosen in strupen. Ko sem
zadevo opisala dimnikarju, je
potrdil moje sume, da ni drv,
ki bi lahko povzročila tak dim
in smrad, da so to lahko samo
odpadki in materiali, ki niso
ne primerni ne dovoljeni za
kurjenje. Dimnikar je še povedal, da pri tem ne gre samo za
tveganje za zdravje, kar je že
samo po sebi dovolj hudo, saj
tako onesnaževanje povzroča
pljučna in rakava obolenja,
pač pa, da bo v dimniku te hiše
slej ko prej zagorelo in da sam
ve za več kot en tak požar.
Sprašujem se, zakaj Občina Ig ne ukrepa? Redarji pišejo kazni za napačno parkiranja vozila, ne menijo pa se
za tihe morilce, ki se v obliki
dima plazijo iz dimnikov teh
zastrupljevalcev. Znano je zelo
dobro, kako škodljivo je onesnaževanje in kako prispeva h

globalnemu segrevanju, zaradi česar se tudi Slovenija vse
pogosteje sooča z naravnimi
katastrofami, viharji in poplavami. A v Občini Ig kot da nikomur ni mar. Kdaj bo občina
ukrepala? Kdaj bo začela aktivno in z vso zavzetostjo kaznovati te zastrupljevalce in jim
preprečevati njihovo kriminalno početje?
KDAJ?! Koliko rakavih in
pljučnih obolenj še potrebujemo? Koliko viharjev in poplav?
Če je občina zainteresirana
za to, da se kaj spremeni na bolje, naj samo pogleda v dimnike in kaj se iz njih kadi. Naslov
zastrupljevalca, katerega sliko
dimnika prilagam, z veseljem
delim s pristojnimi organi.
Mateja Klarič,
Sarsko
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Veseli december pod Krimom

Jaslice v naravni velikosti

V

Postavitev in blagoslov jaslic

Vrbljenu smo članice
in člani Turističnega
društva Krim že triindvajsetič postavili jaslice v
naravni velikosti. Kakor vsako
leto smo tudi letos priprave
začeli že v začetku decembra, ko smo šli na Krim po
smrečice za postavitev jaslic.
Nabrali smo jih pod visokonapetostnim električnim daljnovodom. Naj pripomnim, da s
sekanjem teh smrečic ne delamo škode v naravi, saj Elektro Ljubljana redno čisti rastje
pod omenjenim daljnovodom,
tako da s tem le preprečujemo
zaraščanje trase daljnovoda.
V naslednjih dneh smo pripeljali in na mesto postavili
hlevček, Jožefovo delavnico
in pastirsko kočo, ki jih vsako
leto po sv. Treh kraljih pospra-

Konji na štefanovo
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Blagoslov jaslic
vimo in shranimo za prihodnje
leto. Kot vsako leto vse skupaj
najprej pregledamo in marsikaj tudi popravimo, saj prek
leta vremenske nevšečnosti
kljub zaščiti marsikaj poškodujejo. Prav tako je potrebno
popraviti in obnoviti figure ter
lučke in ostalo za osvetlitev in
okrasitev jaslic. Še posebno
veliko dela je bilo zadnji teden, ko smo se lotili postavitve in okrasitve. Najprej smo
postavili ozadje, zatem smo
okoli jaslic postavili ograjo in
smrečice, nato pa vse skupaj
okrasili z lučkami in reflektorji. Sledila je okrasitev prireditvenega prostora, bližnjih
dreves in tribe, kjer je potekal
ob odprtju tudi blagoslov jaslic. Zadnji dan smo postavili še
figure ter tla posuli z listjem,
slamo in mahom.

Jaslice smo letos že peto
leto zapored blagoslovili zadnjo soboto pred božičem, ko
smo poleg njih pripravili tudi
manjši koncert božičnih pesmi, na katerem se je zbralo
okoli 100 obiskovalcev. Jaslice
je blagoslovil domači župnik
Jože Razinger, božične pesmi
pa so nam lepo zapeli pevci
in pevke MePZ župnije Tomišelj, ki jih vodi Štefan Balažic,
MePZ Društva upokojencev Ig
in kot gostje letos pevci iz sosednje občine Brezovica Podpeški oktet iz Podpeči. Po končanem blagoslovu smo se vsi
obiskovalci ustavili pod tribo,
kjer smo ob kuhančku, čaju in
prigrizku, ki smo ga pripravili za vse obiskovalce, še malo
pokramljali in si zaželeli vesele praznike.

Blagoslov konj

Blagoslov konj in živine

Vsako leto se na god prvega mučenca sv. Štefana in na
državni praznik dan samostojnosti in enotnosti praznuje
tako drugod po Sloveniji kot
v naši občini blagoslov konj in
živine. Ta lep običaj naše turistično društvo v sodelovanju s
Konjerejskim društvom Krim
in Občino Ig pripravlja že tradicionalno vsako leto od konca devetdesetih let prejšnjega
stoletja.
Blagoslov konj in živine je
bil na hipodromu Vrbljene v
sredo, 26. 12. 2018, ob 10.30.
Na blagoslov so letos lastniki
konj pripeljali 40 konj, od delovno-kmečkih, do športnih in
poni konjičkov, ki so sodelovali v povorki po progi hipodroma. Povorka je bila sestavljena
iz konj, vodenih na povodcu,
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konj, vpreženih v kočijo in vozove, par ponijev, vpreženih v
voziček, in jahačev z ižansko
konjenico na čelu.
Obred blagoslova je opravil
domači župnik Jože Razinger,
pozneje pa sta se mu pridružila tudi župnik iz sosednje
župnije Ig Janez Avsenik in
kaplan Simon Virant, ki sta
zaradi obveznosti malo zamudila. Poleg blagoslova konj je
župnik blagoslovil tudi sol in
vodo, to so si obiskovalci lahko
vzeli s seboj, vsakemu konju
pa je dal košček blagoslovljenega kruha in soli. Tudi letos
so se s svojimi konji udeležili
blagoslova člani Konjeniškega

društva Barje s predsednikom
Trčkom na čelu, sosednjo občino Brezovica pa je zastopalo
nekaj članov ŠKTD Lokvanj
iz Podpeči, ki so se pripeljali
s kočijo iz Notranjih Goric in
nazaj, ter Vinko Sočič s svojo
konjsko vprego.
Vse navzoče obiskovalce,
bilo jih je okrog tisoč, med
katerimi so prišli letos organizirano z avtobusom Kraljevi
pohodniki iz celotne Slovenije,
je na začetku pozdravil in nam
zaželel vse najboljše v novem
letu župan Občine Ig Janez
Cimperman. Glede na to, da je
ta dan tudi praznik, dan državnosti, se je prireditev začela z

državno himno, ki so jo letos
zapeli pevke in pevci MePZ
Društva upokojencev Ig. Med
prireditvijo so v krajšem kulturnem programu odpeli tudi
nekaj božičnih pesmi. Po koncu uradnega dela smo za vse
sodelujoče pripravili toplo
malico – kranjsko klobaso z
zeljem ter kuhanim vinom oziroma čajem.
Konjerejsko društvo je vsakemu sodelujočemu na prireditvi podelilo tradicionalno
medaljo, najmlajše pa je obiskal Božiček in jih simbolično
obdaroval (pomaranče, bombončki, čokoladice), kdor je
želel, pa se je lahko popeljal

tudi s konjsko vprego.
Na blagoslov je prišla in
naredila krajšo reportažo tako
z jaslic kot blagoslova konj
komercialna televizija Nova
24 TV, ki je obe petminutni
reportaži predvajala v večerni
osrednji informativni oddaji.

Janez Modic,
Turistično društvo Krim
Andrej Indihar,
Milan Knez

Na sejmu Alpe Adria

S

ejem Alpe Adria velja za
vodilni strokovni sejem
v regiji. Letos je bil že
30. po vrsti, uvedli pa so novost, namreč letos se je sejem
predstavil kot sejem turizma,
kampinga in karavaninga. Potekal je na Gospodarskem razstavišču od 30. 1. do 2. 2. 2019,
ekipa Turističnega društva
Kurešček se je na njem
predstavila prva dva dneva.
Naša stojnica je bila zelo
dobro obložena – veliko kozarcev z gozdnimi in drugimi
sadeži ter degustacija sponzorskih suhomesnatih izdelkov, za kar je poskrbela Marija
Medič. Gobarsko mikološko
društvo Ig je poskrbelo za
degustacijo gobove paštete,
predstavili so se tudi z nekaj
plakati o aktivnostih društev
na Igu. Domači kruh in do-

Stojnica TD Kurešček

mače sire je predstavil Roman
Anžič, Lucija Gašparič je pripravila okusne domače piškote.
S plakati Podkrimskega pustnega karnevala in turističnimi zloženkami smo predstavili svojo občino. Seveda smo
imeli tudi zloženke in drugi
propagandni material našega
turističnega društva.
Na naši stojnici je v dveh
dneh sodelovalo osem članov
društva. Zelo smo zadovoljni
z odzivom obiskovalcev ter
izkazanim interesom za naše
programe in naš kraj oziroma
občino. Posebej smo zadovoljni z obiskom članov društva, ki
so bili povabljeni prek e-pošte.
Upravni odbor se zahvaljuje vsem sodelujočim, GMD Ig,
Občini Ig in vsem obiskovalcem naše stojnice.
Momir Maksimović

Vabimo vas na

redni občni zbor
Turističnega društva Kurešček,
ki bo v četrtek, 21. februarja,
ob 19. uri v RTC Zapotok.

Predlog dnevnega reda prevzamete ob prihodu.
Na občnem zboru članov bo mogoče plačati članarino za
leto 2018, ki je 10 eur, in tudi za leto 2019. Hkrati se lahko
naročite na revijo Lipov list, ki jo izdaja Turistična zveza
Slovenije z doplačilom 5 eur. Kot član TD Kurešček in TZS
lahko uporabite ugodnosti v mreži slovenskih turističnih
ponudnikov. Več informacij na: www.turistična-zveza.si
(> turistična kartica > ponudniki ugodnosti).
Člani, ki že imate člansko izkaznico, jo prinesite s seboj,
tisti, ki je še nimate, boste evidentirani za naročilo članske izkaznice.
Članarino lahko poravnate tudi na račun društva:
SI56 6100 0001 6699 479, Delavska hranilnica.
Dodatne informacije:
tdkurescek@gmail.com ali 041/329-847.
Vabimo vse, ki želite delovati na področju turizma, kulture,
prireditev, športa, ter vse, ki imate ideje in vizijo razvoja turizma ali možnost pomoči pri razvoju turistične ponudbe,
da se udeležite zbora društva TD Kurešček, kjer se lahko
pobliže seznanite s programom dela in prireditev, z vizijo
razvoja in načrtov ter se hkrati včlanite v društvo, kjer pridobite različne ugodnosti, uresničite svoje ideje in delite
izkušnje ter navežete nove stike.
Ob koncu uradnega dela občnega zbora pa se bomo ob zakuski in kozarčku sproščeno družili in še bolje medsebojno
spoznali.
Vljudno vabljeni!
Upravni odbor TD Kurešček
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Občni zbor GMD Ig

Z

adnji dan januarja je
imelo Gobarsko mikološko društvo Ig 6. redni
občni zbor društva. Kljub slabemu vremenu sta se zbora
udeležili več kot dve tretjini
članov in povabljeni gosti.
Sklepčnost je bila zagotovljena. Zbor se je začel ob 19. uri.
Po otvoritvenem in pozdravnem nagovoru predsednika
društva Braca Vukosavljevića,
ki je pozdravil vse prisotne
člane in vabljene goste drugih
društev, so nato vsi prisotni z
minuto molka počastili spomin na lani preminulega člana
društva Štefana Buniča.
Sledil je uradni del – izvoljeni so bili delovno predsedstvo
in ostali organi za vodenje
zbora. Predsednik delovnega
predsedstva je povabil predsednika društva, da poda poročilo o izvedenem programu
v letu 2018. Predsednik je podrobno opisal vse dogodke,
ki jih je društvo izvedlo v letu
2018. Dogodkov je bilo veliko, program dela pa je bil v

celoti izveden. Društvo se je
udeležilo vseh občinskih prireditev, sodelovalo je na dveh
mednarodnih srečanjih gobarskih društev, Smrčkijada
v Umagu in 4. mednarodnem
gobarskem zboru Dobravce
2018. Sodeluje z društvi: Društvo gobarjev Štorovke iz Hočevja, Gobarskim društvom
Ribnica, GMD Ljubljana, Gobarskim društvom Novo mesto. Aktivno sodeluje pri delu
Mikološke zveze Slovenije.
Povsod predstavlja Občino Ig.
Poročilo je bilo nagrajeno z velikim aplavzom.
Program dela društva za leto
2019 so vsi člani dobili z vabilom na zbor. Nanj ni bilo nobenih pripomb in je bil soglasno
potrjen. Vsa ostala poročila
blagajnika, disciplinskega razsodišča in nadzornega odbora
so bila brez pripomb potrjena.
Finančni načrt za leto 2019
predvideva več sredstev za delovanje društva, ker smo društvo, ki deluje v javnem interesu in obveznosti za izvedbo

Izsek iz programa dela za leto 2019
28. 3.
Predavanje Spoznavanje gob
18. 4.
Predavanje Strupene gobe
16. 5.
Predavanje Zdravilne gobe, gobe v prehrani
7. 9.
Gobarski zbor v Zapotoku
14. 9.
Razstava gob na Ižanskem sejmu
5.−6. 10. Razstava gob na Golem in bolšji sejem
19. 10.
Razstava gob v Občini Škofljica
Od 1. septembra do 1. decembra vsak četrtek od 18. do 20. ure
Determinacijski večeri − določanje gob v naših prostorih na Ljubljanski cesti 2 na Igu.
Ustanovitev sekcije Mladi gobarji v sodelovanju z OŠ Ig.

programa. Finančni načrt je
bil enoglasno potrjen.
Sledile so volitve v organe
društva. Kandidacijsko-volilna
komisija je skladno s statutom
društva sestavila listo kandidatov in jo predlagala občnemu
zboru. Za predsednika društva
je bil en kandidat, za upravni
odbor sedem, za nadzorni odbor štirje in za častno razsodišče štirje kandidati. Ker je
bila lista zaprta, so udeleženci
zbora izglasovali, da so volitve
javne. Za predsednika društva
je bil enoglasno izvoljen Braco

Vukosavljević, enoglasno pa
so bili izvoljeni tudi kandidati
za ostale funkcije.
Novoizvoljeni predsednik
se je članom zahvalil za zaupanje in predstavil ključne naloge v novem mandatu. Prisotni
vabljeni gosti so v svojem nagovoru čestitali novemu predsedniku, društvu za dosežene
rezultate z željo, da v prihodnje dobro sodelujemo.
Na koncu je predsednik vse
prisotne povabil na druženje v
prostoru društva.
GMD Ig
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Na Govekarjevem večeru nas je
obiskal tudi Ivan Cankar

V

Centru Ig in knjižnici
smo 17. decembra 2018
končali mesečne večere
v letu 2018 s pestrim umetniškim
programom. 2018 je Slovenija na
vseh kulturnih ravneh vsestransko obeležila spomin na Ivana
Cankarja, tudi Društvo Fran
Govekar na 97. Govekarjevem
večeru. Idejno zasnovo za večer
je pripravila in ga vodila predsednica društva Alenka Jeraj.
V pripovedno dramski obliki
se je stkal pester literarni del.
V pravi obleki in postavi nas je
obiskal Ivan Cankar. Vlogo je
odigral kulturni delavec in igralec Damjan Debevec iz Borovnice (slika).
Iz knjige Antona Slodnjaka
Tujec, posvečene Ivanu Cankarju, Franu Govekarju in njunim
sodobnikom, je utrinke iz Cankarjevega življenja in druženja
s Franom Govekarjem duhovito
predstavila biografinja, prevajal-
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ka in lektorica Marjeta Žebovec.
Osvetlitev simbolike slovenske nravi iz Cankarjeve
črtice Skodelica kave je s sodobno interpretacijo predstavil
svoj performans Kaj pa tvoja
vest? Kunstkolektiv, ki deluje v okviru Likovnega društva
2002 Škofljica. V dvorani smo
začutili srčni utrip, slišali Cankarjevo razvajenost, ugledali
materinsko bolečo predanost,
slišali bolečo prodornost odnosov, doživljali opojno sladkost
ter grenkobo kave. Prepričljivo
so performans uprizorili: Sabina
Poličnik z gibom, Kristina Prah
s petjem, Mirko Anželj z glasom in Matjaž Stopar, ki je projekt zasnoval, s kuhanjem kave.
Klavirske skladbe je med
dejanji večera uspešno zaigrala učenka Glasbene šole Ema
Meglič.
Pregledno razstavo likovne
skupine Društva Fran Govekar

je predstavila članica Zdenka
Vinšek. Slikarke in slikarji se
enkrat letno predstavijo z individualnim ustvarjanjem. Tokrat
je sodelovalo 12 članov s 24 slikami. Štiri razstavljena dela so
posvečena Ivanu Cankarju. So
avtorska interpretacija Cankarjevega portreta, njegove proze
ali poezije. Ta dela so bila predstavljena na območni razstavi
JSKD v Erbegovih paviljonih v
Dolu pri Ljubljani.
Pregledna razstava odseva
individualnost skozi motiviko
in v tehnikah. Slikarke in slikarji so ustvarjali v akrilu in olju
na platno, akvarelu, akrilu ter z
barvnimi svinčniki na papir, v
kombinirani tehniki ter v olju na
platno. Motivi so prikazani v realistični podobi, s pridihom stiliziranj, nekateri z abstrahiranjem
ob poudarjanju motivne simbolike. Najpogostejša tema je krajina, sledijo tihožitja, figuralika in

arhitektura. Avtorji tokrat spet
dokazujejo obvladovanje likovnih medijev in prostorske kompozicije s svojstveno likovno pisavo in ustvarjalnostjo.
Sodelovali so: Jožica Serafin,
Ivanka Demšar, Milan Šubic, Julijana Peršič, Marija Franinović,
Milan Zgonc, Marija Minka Žagar, Jožica Šubic, Irena Gašparič, Marjana Dimec, Zmago Werbole in Zdenka Vinšek. Razstavo
je postavila v knjižnici vodja
skupine Mateja Jere Grmek.
Na stopnišču Centra je postavila svoje čudovite slike v
akvarelni tehniki Marija Minka
Žagar.
Zdenka Vinšek
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Januarski Govekarjev večer

N

a tokratnem Govekarjevem večeru smo
predstavili
pesnico
Majdo Mihovec in njeno pesniško zbirko Poljub strasti, ki
je izšla leta 2018 v okviru Kulturnozgodovinskega društva
Rusalka.
Rodila se je v prelepi vasici
na Štajerskem, življenjska pot
pa jo je nato zanesla najprej v
Celje in nato v Ljubljano, kjer

živi še danes. Ko je sama, iz
srca izlije rime, ki smo jim
prisluhnili. V zbirki najdemo
ljubezenske, osebno izpovedne pesmi s posvetilom ter
pesmi, posvečene naravi, živalim, družini, otrokom, vnukom in prijateljem. Kar nekaj jih je nastalo ob različnih
obletnicah ali rojstnih dnevih.
Njeno branje je popestril Edvard Kladnik na citrah, ki je

prav tako kot Majda aktiven
član Kulturnozgodovinskega
društva Rusalka. O poslanstvu
društva je nekaj besed povedala njegova predsednica mag.
Minka Jerebič in dogovorili
smo se, da bomo en Govekarjev večer posvetili samo temu.
Razstava je bila tokrat malo
drugačna. Občudovali smo
risbe 13-letnega Nala Šubica z
Ižanske ceste. Nal je vnuk sli-

karja Milana Šubica, ki je član
likovne skupine DFG in pogosto sodeluje na skupinskih
in samostojnih razstavah. Očitno je nekaj dedkovega talenta
tudi v Nalu.
Alenka Jeraj

Likovna skupina
Društva Fran Govekar Ig
vabi
ob slovenskem kulturnem
prazniku
na ogled

RAZSTAVE
TIHOŽITJA

v Gostilni Hram.
Slike bodo na ogled
od 7. februarja
do 2. aprila 2019.
Vabljeni k ogledu!

Citrar Edvard Kladnik

Majda Mihovec pred Nalovimi risbami

Božični koncert na Igu

D

an po božiču, na štefanovo, ko praznujemo
dan samostojnosti in
enotnosti, smo se zbrali na
koncertu božičnih pesmi. Organizatorja koncerta sta bila
Društvo Fran Govekar Ig in
Župnija Ig. Po pozdravu župnika Janeza Avsenika in himni,
ki so jo v čast prazniku zapeli pevci Mešanega pevskega
zbora DU Ig, smo se podali v
svet prelepih božičnih pesmi.
Povezovalka Alenka Jeraj je
med nastopi zborov pripravila

odlomke iz Cankarjevih del,
saj se je iztekalo Cankarjevo
leto.
Nastopili so Mešani pevski zbor DU Ig pod vodstvom
Klemna Jerinca, Otroški Martinov zbor pod vodstvom Mirka
Merzela, Moški pevski zbor Ig
pod vodstvom Mirka Merzela,
Ženski pevski zbor Žene dveh
vasi pod vodstvom Mirjam Jelnikar, Mešani pevski zbor Župnije Ig pod vodstvom Brigite
Gregorčič Lenarčič, Ženski
pevski zbor Perunike pod vod-

stvom Kristine Štemberger in
Mešani cerkveni pevski zbor
pod vodstvom Igorja Kovačiča.
Vsak zbor je zapel tri pesmi, na
koncu pa smo vsi skupaj zapeli
še Sveto noč.
Po koncertu smo pevci poklepetali ob sladkih dobrotah
naših gospodinj ter čaju in

kuhanem vinu. Za pomoč pri
organizaciji se zahvaljujemo
članicam Karitas.
Oba koncerta sta nam polepšala doživete božične praznike.
Tončka Jeraj
Alenka Jeraj

MePZ Župnije Ig z zborovodkinjo Brigito

Martinov otroški zbor
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Radost in mir

Božični koncert ŽPZ Perunike

V

soboto, 5. 1. 2019, na
predvečer
praznika
Svetih treh kraljev, so
v ižanski farni cerkvi ponovno
zazvenele božične pesmi. Pevke ženskega pevskega zbora
Perunike z zborovodkinjo Kristino Štemberger smo pripravile izbor čudovitih božičnih
pesmi. Koncert smo poimenovale Radost in mir, saj so besede radost, mir in ljubezen v
času od adventa pa vse do sv.
Treh kraljev največkrat izrečene besede in najlepše orišejo
pričakovanja ljudi za prihajajoče leto.

Za uvod sta mladi pianistki
Simona Babnik in Ana Kiršić
Resman, učenki zborovodkinje Kristine, zaigrali odlomek
iz baleta Hrestač: Ples sladkorne vile. Nadaljevale smo
Perunike. Ušesa poslušalcev
so božali znani in manj znani božični napevi: Snežinke
z neba, tri Marijine ljudske iz
različnih delov Slovenije, Cantate Domino, Kaj se vam zdi in
Adeste, fideles.
Koncert so nadaljevali naši
gostje – pevci Stiškega kvarteta, ki so se ljubeznivo odzvali
našemu vabilu. Stiški kvar-

ŽPZ Perunike

Moški pevski zbor Ig
vabi na

KONCERT
v počastitev občinskega
praznika
v soboto,
16. marca 2019, ob 19. uri
v dvorano Centra Ig.
Zborovodja: Mirko Merzel

Sodelovali bodo tudi mladi ižanski
glasbeniki ter člani Odrasle gledališke
skupine s skečem.

Vabljeni!
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tet obstaja že 27 let, vodi ga
Dušan Kamnikar. Sodelujejo
s številnimi glasbeniki in se
udeležujejo glasbenih festivalov v Toskani, Pragi, na Hvaru in v Subotici, za svoje delo
pa so prejeli številna priznanja. Našim poslušalcem so se
predstavili s šestimi skladbami in bili za svoj nastop nagrajeni z bučnim aplavzom.
Pred nadaljevanjem sta še
enkrat nastopili pianistki. Zaigrali sta Ples piščali in Marš
iz baleta Hrestač. V drugem
delu koncerta smo Perunike ob
spremljavi pianista Petra Barte zapele še: Angelsko pesem,
Snežno noč, Festival Sanctus
in koledniško iz Prigorice pri
Ribnici Prišli smo, prišli smo.
Za lahko noč in slovo od poslušalcev je zbor zapel še ljudsko
Zdaj smo delo dokončali.
V pripravo koncerta in tudi
kateregakoli drugega nastopa
je vloženo veliko truda. Hvala
pevkam, ki v petje vlagajo veliko veselja in svojega prostega časa, seveda pa nam brez
vztrajnosti, znanja in zagnanosti zborovodkinje Kristine
ne bi uspelo doseči takega
napredka. Še enkrat se moram zahvaliti župniku Janezu

Avseniku, ki nam je omogočil
nastop v farni cerkvi in je tudi
sicer vedno pripravljen sodelovati z nami.
Hvala tudi obiskovalcem
in poslušalcem. Polna cerkev,
bučen aplavz in pohvale so za
nas nagrada in hkrati spodbuda.
Emilijana Meglič
ŽPZ Perunike
Alenka Jeraj

Stiški kvartet

KD Borovnica, gledališka skupina Šota,
vas vabi na veseloigro

MICIKI JE TREBA MOŽA
23. 2. 2019 ob 19.00,
Gasilski dom Iška vas.

Vstopnina: odrasli 7 €, mladina 5 €.
Vstopnice uro pred predstavo.
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Šolski avtobusni prevoz

V

Ig, podjetje Vučko tours ter
ižanski gasilci. Vsi skupaj se
trudimo, da se takšen incident
ne bi ponovil, oziroma kakršenkoli incident, ki bi ogrožal
varnost učencev med vožnjo s
šolskim avtobusom. Vse starše
učencev OŠ Ig pa pozivam, da
zadevo jemljejo z vso resnostjo
in se s svojimi otroki pogovorijo o upoštevanju pravil pri
uporabi šolskega avtobusnega
prevoza. Pravila so dostopna
tudi na spletni strani OŠ Ig.

januarju 2019 je prišlo
med vožnjo s šolskim
avtobusom na liniji 2:
relacija Ig−Golo−Visoko–Zapotok do nevarnega incidenta.
Učenec OŠ Ig je z vžigalnim
sredstvom poškodoval inventar na šolskem avtobusu. Sledovi ognja so vidni na mizah
ter mrežah na sedežih. Dejanje
je resno ogrozilo varnost vseh
udeležencev. Podjetje Vučko
tours je preventivno odstranilo vse zavese ter mreže na
sedežih. Vodstvo OŠ Ig je začelo reševati težave, vključena
je šolska svetovalna služba,
Občina Ig, policist s policijske
postaje Vič, Svet staršev OŠ

Petra Stepan,
predsednica Sveta staršev
OŠ Ig
Vučko tours

Pravila pri uporabi šolskega
avtobusnega prevoza
Čakanje na postajališčih

Na avtobusno postajališče pridete vsaj 5 minut, in ne več
kot 10 minut pred prihodom avtobusa.
Takoj po končanem pouku odidete na prvo možno vožnjo
šolskega avtobusa.
Učenci stojijo na ustrezni oddaljenosti od roba cestišča, ki
jim zagotavlja varnost (dva koraka).
Upoštevate navodila dežurnega učitelja.
Na postajališčih morate po izstopanju iz avtobusa počakati,
da avtobus odpelje, in šele nato nadaljujete pot.
Učenci naj šolske torbe držijo na kolenih ali pod sediščem
(ne na hrbtu ali na sedežu).

Obnašanje na avtobusu

Ob vstopu in izstopu voznika pozdravite.
Upoštevate voznikova navodila.
Med vožnjo ste na sedežu, na katerem je vgrajen varnostni
pas, vedno pripeti.
Potrebno je pravilno sedeti na sedežu in biti obrnjeni v smeri vožnje.
Ne smete stati ali hoditi po premikajočem se vozilu.
Na avtobusu vstanete s sedeža šele, ko avtobus ustavi.
Med vožnjo ne motite voznika.
Na avtobusu ne kričite, se ne prerivate in se ne sprehajate.
Nezasedenih sedežev ne zadržujete zase in na njih ne odlagate šolske torbe.
Med vožnjo ne uživate hrane in pijače.
Skrbite za čistočo in ne odmetavate odpadkov pod sedeže.
Če pride do poškodb avtobusnega inventarja, morate to obvezno sporočiti vozniku avtobusa.
Fizično, psihično in verbalno nasilje med vrstniki ali do voznika je strogo prepovedano.
Na poti domov in v šolo bodite posebej pozorni in pazljivi
na vse udeležence v prometu.
Varno in srečno pot želimo vsem udeležencem v prometu.
Andreja Župec in predstavniki staršev

Poškodba avtobusnega inventarja

Zahvala ob šolskem novoletnem bazarju 2018

N

a šolskem novoletnem
bazarju 6. 12. 2018 smo
zbrali 1.139 evrov za
šolski sklad OŠ Ig. V šolskem
skladu, ki deluje od leta 2008,
zbiramo sredstva, ki jih namenjamo reševanju socialnih
stisk družin naših učencev in
zviševanju kakovosti izobraževanja in vsakdana učencev
Osnovne šole Ig.
Zahvaljujemo se učencem, učiteljem in staršem za

čudovite izdelke, gospem iz
Društva žena in deklet na podeželju Ig za piškote, nastopajočim učencem pravljičnodramskega krožka in njihovi
mentorici za dramsko igrico
ter učencem in njihovim mentorjem za glasbeni program.
Lepega izkupička pa, seveda,
ne bi bilo brez staršev in ostalih, ki ste v zameno za izdelke
darovali prostovoljne prispevke, vsem najlepša hvala! Hvala

tudi uredništvu glasila za objavo vabila in te zahvale v Mostiščarju.
Hvala torej vsem, ki imate
radi OŠ Ig in jo tako ali drugače podpirate!

UO Šolskega sklada
OŠ Ig
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Spet diši nam cela hiška

Glej, potička je nastala!

V

zadnjem tednu pred
novoletnimi prazniki
smo na OŠ Ig imeli šolsko prireditev, s katero smo v
prazničnem vzdušju obeležili
dan samostojnosti in enotnosti ter božično-novoletne praznike. Na prireditvi so nastopili
učenci 2. b in 3. b razreda.
Prvi del prireditve je bil
namenjen državnemu prazniku. Naznanil ga je boben, ki je
poklical k prijateljstvu vse tiste otroke, ki so si podobni, in
tiste, ki so si različni, ki stopijo na desno, ko stopim sam na
levo, ker tako skupaj lažje se
živi. Naslednja besedila, ki so
jih interpretirali otroški glasovi, so sporočala, da je lepo biti
doma, kjer spet zadiši nam
cela hiška, po slovenski potički, ki jo je omenjal že Primož
Trubar v Katekizmu leta 1571.
Deklamacije so pozivale naše
voditelje, da bi izbrali prave
poti za vse ljudi, in izražale že-

Lepo dodelana plesna točka in izbrani novoletni kostumi
ljo, da bi znali vladati z modro
glavo.
Štirje učenci iz 4. c razreda
so v gledališki igri odigrali
vloge slovenskih junakov, ki
so ponos slovenske književnosti. Kralja Matjaža – ta še
vedno čaka na Peci, da se mu
brada dvanajstkrat ovije okrog
kamnite mize. Kekca, ki je v
letu 2018 praznoval 100 let od
izida Vandotove knjige, in se
hkrati poslovili od Matije Barla, prvega Kekca v filmski upodobitvi tega veselega, iznajdljivega in pogumnega fanta.
Petra Klepca, ki svoje čudežne
moči ni imel le zase, temveč je
z njo pomagal tudi drugim. In
želja, ki jo je France Bevk zapisal v zadnjem stavku knjige
o Klepcu: »Lepo bi bilo, če bi
bilo mnogo Petrov Klepcev na
svetu.« V igro slovenskih junakov je prijahal na svoji kobilici
tudi Martin Krpan, ki se je tisti
trenutek držal jezno, kakor bi

Svet je kakor ringaraja ... vse v krogu se vrti.
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se za Mokrcem bliskalo, ko je v
jezi do cesarja omenjal rajnkega Jerneja na Golem.
Potrkalo je. V prostor je
vstopil iz črno-bele fotografije nad odprtim ognjiščem
Ivan Cankar. Po sto letih se
je spet srečal s Kekcem. Cankar je spomnil Kekca na svojo
zgodbo v knjigi Pehar suhih
hrušk in se kritično ocenil,
kako nespametno je ravnal,
ko je mami iz peharja v omari
vzel suhe hruške. Spominjala
sta se, kako so si otroci včasih
želeli za posladek suho sadje.
Ugotavljala sta, kako se je v letih, odkar se nista videla, svet
spremenil. Zdaj si otroci želijo
kupljenih sladkarij.
Ivan Cankar se je hitro
poslovil. Pustil je pehar suhih
hrušk, da bi si jih lahko gledalci postregli na odhodu iz
prireditvenega prostora, jih
tako spomnil na svoj čas in
jim ponudil zdrav posladek.
S pozdravom »Srečno, Kekec«
pa je ob odhodu zaželel Kekcu
in gledalcem srečo.
Ob koncu prvega dela prireditve boben povabi vse nastopajoče znova na oder in hkrati
opogumlja gledalce, da stopijo
pogumno za njim v novi svet.
K ogledu drugega dela prireditve so povabile deklice iz
5. c razreda z lepo dodelano
plesno točko in izbranimi novoletnimi kostumi. Za božično-novoletni del prireditve
smo po junakih iz preteklega
časa izbrali junakinjo današnjega časa; pisateljico, pesnico in pripovedovalko pravljic

Anjo Štefan. Anja Štefan je bila
v letu 2018 dobitnica dveh nagrad; Zlate hruške – nagrade
za dobro mladinsko knjigo –
in Večernic – nagrade časnika
Večer za knjigo Drobtinice iz
mišje doline. Prav zato, ker so
tudi našim učencem všeč njene zvezdice in luna, sonček in
ptički, miške in mravljice …
smo jim namenili pozornost.
Izbrali smo jo kot avtorico verzov in rim, besed in povedi.
Učenci so se jih naučili na pamet in jih doživeto predstavili
občinstvu ter se ji s tem zahvalili za prikupno, optimistično,
z močnim sporočilom bogato
zbirko pravljic in pesmic v
knjigi Svet je kakor ringaraja.
Doživete otroške interpretacije besedil je podčrtala in
povezala Frida Košak, učenka
3. b razreda, in pri tem presenetila, saj je pokazala talent
nastopanja in vodenja prireditve.
S tem šolskim dogodkom je
39 nastopajočih učencev spoznalo, koliko rekvizitov, truda
in ur vaje je potrebno vložiti v
enourni program. Pokazali so,
Če bi imela perutničke,
tudi jaz bi odšla kot vse te
drobne ptičke.

 KOTIČEK ZA MLADE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
da zmorejo. Ne le to. Marsikdo
je dobil na kožo pisano vlogo
in tako na odru blestel z izjemnim nastopom.
Z umirjeno vsebino pesmic

in kratkih pravljic Anje Štefan, ki opevajo oblake, drobne
ptice, zvezde, luno, večerno
nebo, pravljice in mehke igrače, pozornost staršev, preden

zvečer zatisnejo oči, mehko
posteljo, škrate, snežinke, novoletno jelko in darila, smo
povabili srečo, da je sedla med
nas in zaželeli, da bi se le ta za

vse raztegnila še daleč tja v
praznični čas ... in čez.
Suzana Černjavič
Petra Strelec

Naravoslovni dan o mikrobiologiji

V

četrtek, 17. 1. 2019, smo
imeli devetošolci naravoslovni dan na temo
mikrobiologija in tehnologija.
Z naravoslovnim dnem smo
začeli prvo uro. Vsi devetošolci smo se zbrali v učilnici
za biologijo, kjer smo za uvod
poslušali predavanje na temo
virusi, bakterije.
Po koncu prve ure se je
vsak razred namenil k neki
delavnici. Učenci 9. b razreda
smo najprej mikroskopirali.

Dobili smo učni list, kamor
smo morali narisati plesen pri
400-kratni povečavi in jogurt
pri 100-kratni povečavi.
Po malici je naš razred delal molekulo DNK z lego kockami. Razdelili smo se v pare.
Vsak par je dobil škatlico kock
ter dva lista papirja, kjer so
bili napisani sestavni deli molekule DNK. Vsaka skupina je
sledila svojim navodilom in v
10 minutah smo vsi uspešno
zgradili to dvojno vijačnico.

Četrto uro smo delali poskuse s kvasom. Vsak par je
dobil dvanajst epic (majhnih
epruvet), ki jih je moral po
navodilih natopiti s kvasom,
vodo in sladkorjem. Epice smo
zaprli ter nato čakali, kdaj se
bodo odprle. Postavili smo jih
v toplo vodo in gledali na uro,
saj smo morali izračunati razliko med časom zaprtja in odprtja epice.
Na koncu smo se spet zbrali
v učilnici za biologijo in po-

slušali predavanje o mikrobiologiji. Mikrobiolog je povzel
stvari, ki smo jih počeli na delavnicah. Veliko nam je povedal o kloniranju ter o gensko
spremenjenih osebkih.
Naravoslovni dan je bil zanimiv in poučen. Najbolj zanimivo je bilo to, da smo na
delavnicah delali samostojno,
s preparati, s katerimi v šoli
nimamo izkušenj.
Tijana Nešović, 9. b

Dragi otroci, vabljeni na prireditve v Knjižnico Ig:
Poljudno-znanstvena delavnica

Dream in English
Is Snow Water?
20. februar ob 17.00

Delavnica Is Snow Water? nas bo popeljala v svet odkrivanja, v kakšnih oblikah se pojavlja voda. Interaktivna dogodivščina v angleščini je namenjena otrokom od 3. do 8. leta
starosti. Delavnico vodi Špela Podkoritnik Mokorel.

Ustvarjalna delavnica

Pustna ustvarjalnica
27. februar ob 17.00
Na ustvarjalni delavnici bomo
pod mentorstvom Mateje in
Simona iz KUD Galerije C.C.U.
izdelovali unikatne maske
izbranih živali.

Ura pravljic

Teta Marjanca in divji mož
6. marec ob 17.00

Ste že kdaj slišali za divjega moža? Kaj pa za
teto Marjanco? Bi se je divji mož ustrašil?
Pridite na pravljično
doživetje in odkrijte, kako se je divji
mož s pomočjo tete
Marjance zunaj in
znotraj uredil. Pripoveduje Nataša
Uršič.

Beremo s Tačkami
13. marec 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.
Obvezne prijave
v knjižnici
na 01/308-57-20
ali ig@mklj.si.

Vsako drugo sredo v mesecu
ob 17.00
in 17.30
v Knjižnici
Ig. 19
Mostiščar
01 | Februar
2019
Obvezne prijave na ig@mklj.si ali 01 308 57 20.
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Dedki in babice pri Kapljicah

V

sredo, 16. januarja, so
nas naši vnuki, ki obiskujejo vrtec enote
Mavrica na Igu, povabili na
srečanje, ki je potekalo v prijaznem vzdušju v igralnici Kapljice.
V lepem sončnem vremenu

smo se dedki in babice zbrali,
da skupaj preživimo in združimo prijetno dopoldne z vnuki.
Otroci so se v igralnici skozi
igro predstavili s plesnim in
pevskim izražanjem. Potem
smo skupaj odšli na sprehod v
gozd. Navdušeni in igrivi smo

Pogumen nastop malčkov pred babicami in dedki

za šalo klicali medveda. Ob
čaju in sladkih dobrotah smo
še malo pokramljali ter se Metki, Neži in Urški zahvalili za
prijetno druženje; hvala vsem,
ki skrbite za naše malčke. Želimo vam, da še naprej pogumno in suvereno stopate po

poti kakovosti vrtca.
Ta dan smo veselje in zadovoljstvo ponesli s sabo tudi
domov.
Božena Gabrijelčič
in Mojca Adamič

Skupno druženje v gozdu

Babice in dedki
na obisku

P

ri Lisičkah je bil torek,
15. 1. 2019, prav poseben
dan. Na obisk smo povabili babice in dedke. Pokazati
smo jim želeli, kje in kako preživljamo dopoldneve, ko sta
mami in ati v službi.
Z nami so šli v telovadnico,
kjer smo z njihovo pomočjo
premagovali ovire na poligonu. Zapeli smo jim pesmice in

zaplesali. Po sadni malici smo
jim narisali risbice in se skupaj igrali.
Ker imajo naše babice in
dedki za nas vedno roko, toplo
dlan, ki nas boža in potolaži,
smo jim za spomin podarili
prtiček s svojo drobno dlanjo.
Hvala za prisrčen obisk!
Skupina Lisičke z
Martino in Ireno

Skupinska fotografija za lep spomin

Lutkovna skupina
Društva Fran Govekar Ig
vabi na premierno uprizoritev predstave
Tatjane Kokalj
z naslovom

Mladinska gledališka skupina
Društva Fran Govekar Ig
vabi na premierno uprizoritev predstave
avtorice Mateje Perpar
z naslovom

ČAROVNIKOVO
DARILO

MOJA MAMI JE TUMAČ STARA

v četrtek, 14. marca 2019, ob 17.00
v dvorano Centra Ig (Banija 4).
Režija: Božena Števančec
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v četrtek, 14. marca 2019, ob 17.30
v dvorano Centra Ig (Banija 4).
Režija: Alenka Jeraj
Vabljeni!
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Lepopisje na Svobodni šoli Kurešček

V

waldorfskih šolah se
otroci naučijo pisanja
in branja nekoliko pozneje, kot je to običajno. Vendar
to ne pomeni, da branju in pisanju ne posvečamo posebne
pozornosti – ravno obratno.
Ker se zavedamo, kako zelo
je pravilno opismenjevanje
in pisanje z roko pomembno
za uravnotežen razvoj otroka,
ima vpeljevanje te veščine v
prvih osnovnošolskih letih
prav posebno mesto. Po risanju form in izpeljavi konvencionalnih črkovnih znakov iz
slik, ki imajo resnično povezavo s posameznimi glasovi,
se otroke v prvi triadi pripelje
do skrbnega pisanja z malimi
pisanimi črkami – seveda z
mehkimi, precej debelimi barvicami, ki zahtevajo dosledno
oblikovanje črk, če naj bo pisava berljiva. Hkrati pa so zapisi
barviti in čisti, estetski.
Med 11. in 12. letom pa otroci potrebujejo nov izziv, če
naj ohranijo spoštljiv odnos do
razvijanja lastnega rokopisa.
Zato jim ponudimo kaligrafi-

jo – umetnost lepega pisanja
(iz grških besed κάλλος kallos – lepota in γραφή graphẽ
pisanje). Pravilne drže pisala
in prve uporabe tuša se otroci
učijo s paličicami iz lesa balzovca, nato z gosjimi peresi –
robove vedno ostro prirežemo
na način, kot jih imajo prava
kovinska kaligrafska peresa,
nataknjena v lesene peresnike, s katerimi se začne 'zares':
kaligrafska vadnica, črtovje,
natančno vodenje peresa od
črte do črte pod določenim
kotom, ustrezna količina tuša,
kar zahteva določeno hitrost
premikanja peresa po nežni
papirnati podlagi, določen
nagib peresnika … dokler ne
poskusiš, si težko predstavljaš,
na koliko stvari hkrati moraš
biti pozoren. In če nisi, to v
hipu postane vidno v obliki
pack in zmazkov. Ob vajah
lepopisja razvijamo sposobnosti koncentracije, opazovanja, vizualizacije, pozornosti,
koordinacije, osredotočanja
misli, potrpežljivosti, ki so
v današnjem času digitalne

Svobodna šola Kurešček

vabi na

Učenje lepopisja
tehnike in različnih zaslonov
resnično ogrožene veliko bolj,
kot si to lahko predstavljamo.
Pri ročnem pisanju črk gre za
pravo možgansko telovadbo,
saj možgane zaposlimo in razvijamo veliko bolj kompleksno
in harmonično kot pri delu s
tipkovnico ali celo zaslonom
na dotik, kar danes s svojimi
raziskavami potrjujejo tudi
nevroznanstveniki.
Ne nazadnje pa je pridobljena veščina v veliko veselje in

ponos otrokom, dobrodošla
pri oblikovanju voščilnic, vabil, obvestil – naši peto- in šestošolci so za praznično darilo
svojim staršem izdelali kaligrafsko izpisane stenske koledarje za leto 2019.

Andreja Pliberšek,
razredna učiteljica

BRAINOBRAIN
predstavitev za starše

Evritmijsko predstavo
za otroke in odrasle

Pravljica Najdiptiček in
posamezne umetniške točke

Ponedeljek, 18. 2., ob 18.00,
Kulturni dom Golo

Vstopnina: prostovoljni prispevek

Nastopa:
Evritmijska skupina
KUD Parzival iz Maribora

Dolgoletna raziskovanja
razvoja
človekovih
možganov
so pokazala,
je med da
Dolgoletna
raziskovanja
razvoja
človekovih
možganov
so da
pokazala,
jeobdobjem
med obdobjem
oblikovanja
razvoja
izjemno
pomembno,
oblikovanja
mentalnegamentalnega
razvoja izjemno
pomembno,
da se
izvaja
da
se izvaja
miselna
gimnastika
za boljši kapacitete
razvoj možganske
zmogljivosti
miselna
gimnastika
za boljši
razvoj možganske
in s tem enakomeren
inrazvoj
s temleve
enakomeren
razvoj leve
in desne
možganske
polovice.
Predstain desne možganske
polovice.
Predstavili
vam bomo
mednarodno
vili vam bomo mednarodno priznani program Brainobrain za razvoj žipriznan program Brainobrain za razvoj življenjskih veščin pri otrocih od 4. do
vljenjskih veščin pri otrocih od 4. do 14. leta starosti z dvema glavnima
14. leta starosti z dvema glavnima ciljema:
ciljema:
možganov
s pomočjo
abaka (staro
azijsko
računalo),
kar pove- kar
−-Celosten
Celostnirazvoj
razvoj
možganov
z abakom
(staro
azijsko
računalo),
čuje otrokovo
koncentracijo,
osredotočenost,
spomin, hitrost,
natančnost,
vizu-napovečuje
otrokovo
koncentracijo,
osredotočenost,
spomin,
hitrost,
alizacijo, kreativnost
in matematične
tančnost,
vizualizacijo,
kreativnostveščine.
in matematične veščine.
−- Razvoj
osebnosti
s tehnikami
NLP, kar
karse
seodraža
izražanapri
otrokovi
odličnosti,
Razvoj osebnosti
s pomočjo
NLP tehnik,
otrokovi
odličnosti,
vodstvenih
veščinah,
samozavesti,
vztrajnosti,
solidarnosti
in veselju.
vodstvenih veščinah,
samozavesti,
vztrajnosti,
solidarnosti
in veselju.

Knjižnica
IgIg
Knjižnica

sreda Sreda, 6. marec,
ob ob 19.00

6. marec

19.00
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Ižanski čebelnjak na gradu Zonek

P

oznano je, da se Ig ponaša s številnimi pomembnimi arheološkimi
najdbami in zgodovinskimi
dogodki. Ta mozaik naravnega,
zgodovinskega in kulturnega
bogastva želimo čebelarji v
letu, ko praznujemo 85-letnico
prve omembe samostojne čebelarske organizacije na Igu,
dopolniti še z opisom dodatne
znamenitosti – s t. i. Ižanskim
čebelnjakom, ki je stal v okviru
gradu Zonek na griču Pungart
in je prva poznana slikovna upodobitev čebelnjaka v Sloveniji.

O gradu

Ižansko ozemlje je bilo v 11.
stoletju sestavni del velikega
zemljiškega gospostva s središčem v Ljubljanski kotlini
v lasti Spanheimov. Grad na
Igu je sodil med njihove najpomembnejše gradove v osrednjem delu Kranjske. Prvič se
omenja leta 1261 (Igg), vendar
pa je bil tu sedež spanheimskega ministeriala že prej.
Tega leta je Ulrik Spanheim
grad odstopil oglejskemu
patriarhu in ga dobil nazaj v
fevd. Leta 1311 je pripadal koroškemu vojvodi, po letu 1335
pa je postal deželnoknežji
fevd. Vas in grad se tedaj označujeta kot Studenec oziroma
kot Zonek. Konec 14. stoletja
se v listinskem gradivu pojavi
omemba gradu Sonnegg, v katerem je leta 1399 bival turjaški vazal. Grad in gospostvo Ig
(Sonnegg) je leta 1436 kupil

Martin Schnitzenbaum. Gospostvo je imelo kmetije predvsem na Igu, v Iški vasi, Iški
Loki, Kotu, na Sarskem, v Stajah in na Gornjem Igu. Šlo je
za veliko gospostvo, ki je imelo leta 1539 svoj dohodek ocenjen na 103 gld. in 47 kr. V 16.
stoletju je postal last Turjaških
(Auerspergi), leta 1581 pa ga je
kupil Janez pl. Engelshauser.
Leta 1805 je grad od grofov
Engelshauserjev podedoval
sorodnik grof Vajkard Viljem
Auersperg. Ti so v marcu 1848
doživel t. i. ižanski punt, ko
je bil grad poškodovan in so
bili zažgani urbarji in drugi
grajski dokumenti. Iz statističnega prikaza zemljiških gospostev na Kranjskem konec 18.
stoletja izhaja, da je bilo tedaj
gospostvo Ig med največjimi
plemiškimi gospostvi na Gorenjskem. Njegova vrednost je
bila ocenjena na 114.584 gld.,
obsegalo pa je 243 hub.
Eno od ključnih omemb
gradu Zonek pa najdemo konec 17. stoletja. Znameniti
kartograf, geograf, heraldist,
zbiratelj, polihistor in založnik
Janez Vajkard Valvasor (1641–
1693) je v svojem življenjskem
delu Slava vojvodine Kranjske,
ki je izšlo leta 1689, omenil
tudi grad Zonek. Valvasor tako
piše, da je takšno ime dobil po
soncu, kajti ko sonce (nem.
Sonne) vzide, tako rekoč pozlati ta kot (nem. Eck) v hribih.
Pri opisu gradu pa tudi ni sko-

Grad Zonek (Soneckh) po Valvasorju
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paril z lepimi besedami. »Grad
stoji na prikupni vzpetini. Na
vrhu je lepa ravnica, od gradu
navzdol pa je lepo, obširno in
dolgo polje, ki je izredno plodno. Iz gradu je izredno lep
razgled proti Ljubljani, Vrhniki, Šmarni gori, proti Snežnemu gorovju in posebno proti
reki Ljubljanici, tako da ni veliko gradov, ki bi lahko s tem
tekmovali glede lepega razgleda. Stavba je obdana z močnim
krožnim obrambnim obzidjem
in stolpi. Znotraj ima lepo
lego, okoli gradu pa prijazne
vrtove. Pod gradom, na pobočju in v okolici je veliko sadja
in prav posebej veliko orehov.
Lastnik vzdržuje tudi kobilarno. Nedaleč od gradu je gozd,
ki se razteza daleč naokoli po
hribih; v njem je veliko jelenov, divjih prašičev, pa tudi
druge divjadi.«
Med 528 bakrorezi, ki dopolnjujejo vsebino Slave vojvodine Kranjske, je objavljena
tudi gravura, na kateri je upodobljena graščina Soneckh (v
besedilu omenja še nemške
in 'kranjske' različice imena:
Sonegkh, Sonnegg, Sonek,
Zornek in Shunek). Največja
posebnost omenjenega bakroreza je detajl, ki prikazuje
čebelnjak. Gre namreč za prvo
in za zdaj najstarejšo znano
upodobitev čebelnjaka na Slovenskem.

O čebelarjenju

Zgodovinsko se je čebelarjenje začelo z naključnim
iskanjem čebeljih bivališč v
gozdu. Z najdenega mesta se je
pobralo medeno satje. Sledilo
je gozdno čebelarjenje, ki so
ga dobro poznali že predniki
Slovencev, ki so se na našem
ozemlju naselili v 6. in 7. stoletju. V gozdu so izbrali ustrezno
drevo, ga na ustrezni višini visoko od tal izdolbli in zaprli z
desko. Včasih so ga namazali
z dišečimi mazili in zelišči ter
čakali naselitev čebel. Drevesa
so označili, znaki pa so kazali
tudi na lastništvo. Postopno
se je čebelarjenje selilo k bivališčem. Že vsaj od 13. stoletja
je mogoče v urbarjih slovenskega ozemlja najti zapise o

Gozdni čebelar pri opravljanju čebel (po Krünitzu)
dajatvah v medu in vosku ter
čebeljih družinah. Čebelarstvo
se je krepilo in postopno postalo pomembna gospodarska
panoga predvsem za med in
čebelji vosek. O pomenu čebelarstva v tistem času je pisal
tudi Valvasor v omenjeni Slavi
vojvodine Kranjske, kjer navaja, da se je ob opazni domači
porabi mnogo medu prodalo
na tuje, predvsem v Salzburg
(Solnograško).
Ob širitvi čebelarstva se je
razvijala tudi čebelarska tehnologija. Tako smo priča razvoju panjev ter nekaj pozneje
tudi prvih čebelnjakov. Panji
so bili najprej v obliki odsekanih izdolbenih debel, ki so
jih pripeljali iz gozda domov.
Temu so sledili izvotljeni in
položeni deli dreves – klade.
Potreba po ročnosti oskrbe
čebel je narekovala nov korak
– korita, nato pa izdelavo polovičnih debel na leseni deski
s premično steno – polklade.
Temu so nato sledile škatle,
zbite iz desk, ki so imele pred-

Korito in polklada (Čebelarski
muzej Radovljica)
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nost predvsem v možnosti zlaganja drugo ob drugi in drugo
na drugi. Iz zadnjih je izšel
znameniti kranjič. O različnih vrstah panjev imamo več
zapisov. Jonke v Kranjskem
čbelarčku iz leta 1844 opisuje
ležeči panj iz drevesnega debla »Dasiravno so ti 3 ali 4 čevlje, nekateri, ki imajo po dva
predela, tudi čez klaftro dolgi
zvotlejni terklji ali korita, ki se
navadno panjevi imenujejo...«.
F. Levstik v Bučelarstvu o ko-

ritih piše: »Sem ter tam rabijo,
tudi med nami bukovi bednji,
iz lesa, ki je dve ali tri leta ležal ali tudi iz tacega, ki je še v
moči.« V 19. stoletju sta nastala
tudi tovrstna zapisa Sumperja
in Jurančiča, to pa potrjuje, da
se je na Slovenskem stoletja
čebelarilo v kladah, polkladah
in koritih.
Ko Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske opisuje, kako so v
njegovem času Kranjci ravnali
s čebelami, med drugim pravi,

da je »tu v deželi videti posebne hišice za čebele«. Čebelarilo
se je v podolžnih, iz desk zbitih
panjih ali v izvotljenih drevesnih deblih. Zaradi občutljivosti panjev za vremenske
razmere, vlago in temperaturo
so pozneje začeli postavljati
čebelnjake, ki so na Kranjskem
sčasoma dobili obliko, ki je še
dandanes značilna zlasti za
gorenjske in tudi dolenjske čebelnjake ter velja za slovensko
posebnost.

Rok Janez Šteblaj,
Čebelarsko društvo Ig
Viri: Bukovec, A., S. Mihelič, S. Raič, F. Robida, V. Rojec, E. Senegačnik, 1958: Sodobno
čebelarstvo, Zveza čebelarskih društev za
Slovenijo, Ljubljana, 678 pp.
Gestrin, F. 1994: Ižansko ozemlje v srednjem veku, Kronika, časopis za slovensko
krajevno zgodovino.
Gregori, J. 2011: Kratek pregled čebelarske
zgodovine do 21. stoletja.
Juvanec, B. 2018: Slovenski čebelnjak po
Valvazorju 1679, poskus rekonstrukcije 1:20.
Valenčič, V. 1995: Statistični prikaz zemljiških gospostev na Kranjskem ob koncu 18.
stoletja, Zgodovinski časopis.
Valvasor, J. V. 1689: Slava vojvodine Kranjske, (ponatis MK 1984).
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Kolesarska pot po Bližnjem vzhodu
in Afriki — 1. del

V

Izraelu v mestu Tel
Aviv sem marca lani
začel kolesarsko pot
in jo nadaljeval prek Jeruzalema v Jordanijo, kjer sem
obiskal znamenito Petro. Kolesaril sem v Egipt, kjer sem
imel skoraj ves čas policijsko
spremstvo. Skozi Sharm sem
kolesaril v Kairo in si ogledal
piramide, nato pa nadaljeval
ob Nilu skozi Luxor v Sudan,
kjer je bilo nekaj dni zapored
45 stopinj. Kolesaril sem v Etiopijo in pot sklenil v Keniji, v
Nairobiju, in v 59 dneh na kolesu premagal 3.900 kilometrov.
Pred odhodom sem jordanski vizum zadnji dan v Ljubljani
dobil brezplačno. Zahvala gre
generalnemu konzulu Samirju
Amarinu, ki je v moj potni list
poleg vizuma v arabskem jeziku napisal, da sem prijatelj Jordanije in da bom kot novinar
delal promocijo in lepo poročal
o njegovi domovini. V torek,
27. marca zvečer, sem imel let
iz Zagreba v Tel Aviv in zgodaj
zjutraj v sredo sem stopil na
izraelska tla. Najprej sem odšel
na plažo in se okopal v hladnem
Sredozemskem morju. Nato
sem obiskal slovensko veleposlaništvo, predvsem namestnik
Blaž Masle me je lepo sprejel in
mi dal kar nekaj koristnih informacij že pred prihodom; srečal sem se tudi z veleposlanico
Barbaro Sušnik. Tel Aviv sem
zapustil in kolesaril proti jugu,

proti Jeruzalemu, glavnemu in
največjemu mestu Izraela. V
središču mesta sem se oglasil v
ženskem salezijanskem samostanu in prvi dve noči na poti
prespal tam. Za to je zaslužna
s. Mimica Oblak, edina Slovenka v samostanu. Naslednji
dan sem ostal v mestu oziroma
okolici, dopoldne sem šel peš
po starem delu in si ogledal
največje znamenitosti – Božji
grob, del Križevega pota, Zid
objokovanja … Popoldne sem
kolesaril v bližnji Betlehem, ki
je na Zahodnem bregu oziroma
spada pod palestinsko ozemlje.
V mestu sem si seveda ogledal
prostor, kjer se je rodil Jezus
Kristus. Glede na to, da je bil
veliki četrtek, sva šla zvečer s
s. Mimico peš na drugo stran
starega mesta, kjer je v baziliki
Gethsemani potekala molitev v
več jezikih.

Težave že na prvem
mejnem prehodu

V petek sem samostan in
Jeruzalem zapustil okoli poldneva. Pot se je spuščala proti Mrtvemu morju in kmalu
sem dosegel raven morske
gladine ter se spustil globoko
v depresijo (geografsko). To
je najnižja točka na zemlji in
je vsako leto nižja – trenutno
je približno 430 metrov pod
morjem. Še isti dan sem želel
zapustiti Izrael, okoli štirih popoldne sem prispel ma mejni
prehod, ki je bil zaprt zaradi
judovskega praznika oziroma

Staro mestno jedro Jeruzalema
je bil odprt le dopoldne. Enako je bilo naslednji dan, zato
sem ostal v bližini in kolesaril
do obale Mrtvega morja, kjer
sem pri kraju Kalia prespal v
eni od zapuščenih hiš. Zadnji dan v marcu ni minil brez
težav oziroma birokratskih
ovir. Za začetek me izraelski
cariniki niso pustili čez mejo s
kolesom oziroma je bila edina
možnost, da grem s taksijem.
Za tistih nekaj kilometrov
sem moral odšteti približno 25
evrov, poleg tega sem moral
plačati za izhod iz države še 45
evrov. Na jordanski strani je
bila situacija nekoliko boljša
– prvih nekaj kilometrov nisem smel s kolesom, zato sem
šel vsaj na avtobus, ki je precej
cenejši. Kmalu sem spet prikolesaril do Mrtvega morja, seveda na jordanski strani. Prvič

in zadnjič na poti sem se okopal v Mrtvem morju, ki je zelo
slano in gosto. Zvečer sem se
v kraju Mujib ustavil na gasilski postaji, kjer so mi prijazni
uslužbenci ponudili hrano in
pijačo. Pospremili so me do
bližnjega hotelskega kompleksa, kjer sem spal in kolesaril
po najnižji točki v življenju –
415 metrov pod morjem.

Lepote Petre

Bil je prvi april in bila je velikonočna nedelja. Mrtvo morje sem zapustil in zvečer po
zaslugi prijaznih domačinov
prespal v stanovanju v kraju
Fifa. Dan zatem sem prispel
do svetovne znamenitosti
Petre oziroma mesteca Wadi
Musa ter prenočil v stanovanju enega od hotelskih receptorjev. V torek nisem sedel
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Petra vsekana v živo skalo
na kolo, ves dan sem ostal v
okolici znamenitosti. Seveda
je za vstop v Petro potrebno
plačati, in to prek 50 evrov,
zato sem šel do šefa protokola
Yaseena Alsaidata in mu pokazal jordanski vizum. Lepo
me je sprejel v svoji pisarni,
mi poklonil majico Petre in mi
dal popust, tako da sem plačal
dobrih 30 evrov. Nato sem se
sprehodil po kanjonu, kjer se
tre turistov z vsega sveta; na
dan jih je približno 2.500 do
3.000. V skale vklesane zgradbe sodijo med čudesa sveta.
Najbolj znana med njimi je Al
Khazneh. Zvečer sem v hotelu
Candles spet pokazal vizum in
prijazna receptorka mi je dala
zajeten popust na račun gospoda Amarina. V sredo sem
zapustil Petro in prikolesaril
v Aqabo, edino jordansko luko
ob Rdečem morju. Prespal sem
na plaži, bilo nas je kar nekaj
takih. Popoldne sem zapustil

mesto in tudi Jordanijo ter
spet naletel na birokratske
ovire. Zadnjih nekaj kilometrov sem se moral peljati s taksijem in spet sem prispel na
kratko v Izrael, le za kakšnih
15 kilometrov, in ga dokončno
zapusti pri mestu Elat.

Policijsko spremstvo
večinoma čez ves Egipt
Že dobro v temi sem prispel
na egiptovski mejni prehod in
začel kolesariti tudi po Sinajskem polotoku. Izvedel sem
neprijetno novico in moral popolnoma spremeniti načrt poti
po Egiptu – cesto čez osrednji
Sinaj so zaradi varnosti zaprli za vas promet, kar mi je
pot podaljšalo za 330 kilometrov. Moral sem čez Sharm el
Sheikh, kar prej ni bilo v načrtu. Neprijetno je bilo tudi, da
so bile večkrat na dan policijske kontrole, kjer sem moral
pokazati potni list in razlaga-

ti, kam grem, poleg tega je za
mano ves čas vozil policijski
avto. V soboto, 7. aprila, sem
se najprej okopal v Rdečem
morju in zvečer prikolesaril
v turistični Sharm. V nedeljo
sem ostal v mestu; v glavnem
sem bil na plaži, kjer turistov,
večinoma iz vzhodne Evrope,
ne manjka.
Ponedeljek, 9. aprila, je bil
v Egiptu državni praznik; bil
je velikonočni ponedeljek za
pravoslavne in koptske kristjane. Zadnji so prvotni prebivalci Egipta in so v manjšini,
prevladujejo muslimani. V restavraciji dobrega hotela sem
si privoščil obilen velikonočni
zajtrk in večji del dneva ostal
v Sharm el Sheikhu ter se še
enkrat okopal v Rdečem morju. Turistični kraj sem zapustil
in spet me je začela spremljati policijska patrulja, ki me v
Sharmu ni. Najmanj trije so bili
vedno v avtomobilu oziroma
kombiju, včasih jih je bilo tudi
šest, in vsi so bili oboroženi s
puškami ali pištolami. Včasih
je bilo moteče, da so bili vedno
poleg in sem jih moral prositi
celo za kratek postanek zaradi
stranišča ali pijače. Poleg tega
sem jih včasih moral čakati, da
so se zamenjali. Po drugi strani je bilo dobrodošlo, da so bili
poleg, ker ni bilo nadležnih
domačinov, včasih pa so me

kakšen kilometer zapeljali z
avtom.
Zapustil sem Sinajski polotok in kolesaril v bližnji Suez.
Naslednji dan sem ostal v
mestu in si ogledal tudi Sueški
prekop, ki je s 163 kilometri
najdaljši na svetu. V petek sem
prikolesaril v prestolnico in
daleč največje egiptovsko mesto Kairo. S širšo okolico ima
18 milijonov prebivalcev in je
tudi največje mesto v Afriki.
To je bilo moje prvo velemesto na tej poti. Neprijetno sem
bil presenečen nad kaotičnim
prometom v Kairu. Bil sem že
v veliko velemestih in doživel
marsikaj, a tako slabih in norih
voznikov nisem videl še nikjer.
Spraševal sem se, kje so zdaj
policisti. V Kairu in okolici me
niso spremljali. V Sharmu sem
srečal zobozdravnika Sohaiba,
ki mi je organiziral nočitev pri
prijateljih v bloku vzhodnega
dela Kaira Nasr. Naslednji dan
nisem sedel na kolo, ampak
sva šla zvečer s Sohaibom v
bližnje mesto Badr, kjer ima v
sklopu univerze zobno ordinacijo. Na dvorišču univerze je
bil koncert, ki ga je imel Tamer
Hosny, eden najbolj priljubljenih egiptovskih pevcev. (Konec prihodnjič.)
Aleš Juvanc

Zahvala pokroviteljem: Petrol, Slovenske železnice,
Zeliščarstvo Maršič, Fraport, Bauer, Frizerstvo Alenka, Diem,
Prevozi Petrič, Gostilna Strah, Gostilna Petkovšek, KTM
Jamnik, Pro Cond, Mizarstvo Bartolj, Avtopralnica Lavrica,
Pekarna Grosuplje, Klima Župevec, Ključavničarstvo Podržaj.

 DOBRO JE VEDETI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Društvo Fran Govekar Ig v sodelovanju z Micro Team d.o.o. v okviru projekta
EU – Kompetence za razvoj kariere vabi na delavnico in tečaj.

DELAVNICO KERAMIKE

bo vodila Anita Indihar Dimic in bo potekala ob petkih
popoldne (od 17.00 do 21.00) oz. po dogovoru.
Delavnica keramike je namenjena vsem, ki iščejo sprostitev in
bi radi ustvarjali lepe, uporabne in dekorativne unikatne predmete ter si pridobili znanje starodavne spretnosti. Izdelovali
bomo: skodelice iz polne gmote, sklede s predlogo, podstavke za
vroče lonce z vrezi in odtisi, različne stenske okraske, zvončke …

OSVEŽITVENI TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA

bo vodila Špela Podkoritnik Mokorel in bo potekal
predvidoma ob ponedeljkih (od 17.00 do 18.30)
oz. po dogovoru.
Tečaj je namenjen vsem, ki imajo že nekaj predznanja angleščine ter
si želijo znanje osvežiti in poglobiti ob obilici konverzacije v sproščenem vzdušju. Največ pozornosti bomo posvetili vsakodnevnim
pogovornim situacijam, pa tudi jezikovnim zadregam in pastem.

Pogoji za sodelovanje:
Če pogojev ne izpolnjujete in bi želeli sodelovati, se prav
izobrazba 5. stopnje ali manj, tako prijavite, saj mora biti v skupini večina, ki izpolnjuje
starost nad 45 let, zaposlen.
zahtevane pogoje, sodeluje pa lahko tudi kdo, ki jih ne.
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Prijave na: info@dfg.si
ali GSM: 051/374-475.
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Podelili priznanja barjanec

D

ecembra smo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Vič praznovali 10. obletnico
odprtja poslovne stavbe zbornice in že desetič najzaslužnejšim obrtnikom in podjetnikom podelili priznanja
barjanec. Podelitev barjanca je
spodbuda za vse, da pomagajo drugim in se zavedajo svoje
družbene odgovornosti. Biti
marljiv ter pošten obrtnik in
podjetnik je posebnega pomena za obrtništvo in širšo družbeno skupnost. Prav je, da sta
pomoč sočloveku in družbena
odgovornost podjetja za večino izmed obrtnikov in podjetnikov pomemben del vsak-

dana. Za podelitev priznanja
barjanec upoštevajo merila,
kot so urejenost obratovalnice, ugled obrtnika, dolgoletni
staž (od 10 let naprej) in aktivno delovanje v širši skupnosti.
Dobitniki priznanj barjanec so postali: Marko Istenič
(Istenič – avtoservis družba
za storitve, trgovino in posredovanje, d.o.o.) iz Vnanjih Goric, Leopold Oblak (Splošno
kovaštvo Oblak Leopold s.p.)
iz Šentjošta nad Horjulom in
Igor Zupančič (Zaključna dela
v gradbeništvu Igor Zupančič
s.p.) s Škofljice.
Mag. Peter Grabner,
sekretar OOZ Ljubljana Vič

Letošnji dobitniki nagrade barjanec

Izbira toplotne črpalke v petih korakih

O

grevalna sezona se bliža koncu in marsikdo
že razmišlja o prenovi
ogrevalnega sistema za naslednjo zimo. Ali bomo tudi letos
očistili dimnik, nabavili drva,
pelete, kurilno olje ali utekočinjen naftni plin in po potrebi
servisirali kurilno napravo? In
če bi jesensko ogrevanje začeli z enim samim pritiskom na
gumb svoje nove najsodobnejše toplotne črpalke?
V zadnjih letih, ko je tehnološki razvoj toplotnih črpalk
izredno napredoval in postajajo tudi cenovno vedno bolj

dostopne, se vse več ljudi odloča za takšno ogrevanje. In
to ne samo pri novogradnjah,
kjer imamo skoraj brez izjeme
talno ogrevanje, pač pa tudi
pri starejših objektih z radiatorskim ogrevanjem. Za te
objekte izberemo eno od toplotnih črpalk, ki lahko tudi
pri zunanji temperaturi –15 °C
segrejejo vodo na vsaj 55 °C
(velja za Osrednjeslovensko
regijo). Za primer še nižjih
zunanjih temperatur ima večina naprav vgrajen dodaten
električni grelnik. Zato poleg
toplotne črpalke ne potrebujemo nobenega dodatnega vira
ogrevanja.

Zakaj toplotna črpalka?

Toplotna črpalka

Za prehod na ogrevanje s
toplotno črpalko imamo številne tehtne razloge. Zaradi razmeroma visokih cen fosilnih
energentov je ogrevanje s toplotno črpalko dva- do trikrat
cenejše kot s kurilnim oljem
ali utekočinjenim naftnim plinom. Tako tudi bistveno manj
onesnažujemo okolje. Ogrevanje s toplotno črpalko je najudobnejši način ogrevanja, saj
je temperatura v prostoru konstantna, s samo napravo pa ni
nobenega dela. Odločitev je še
toliko lažja, če je vaša dosedanja kurilna naprava dotrajana

in jo je potrebno zamenjati,
saj ob tem dobite tudi zajetno
subvencijo Eko sklada, za toplotno črpalko tipa zrak-voda
kar 2.500 €. Tako prihranite
že v prvem letu, saj je skupni
strošek elektrike in vračanja
kredita za toplotno črpalko
bistveno nižji kot pa strošek
nabave kurilnega olja.

Vrste toplotnih črpalk

Toplotne črpalke delimo
glede na vir, iz katerega črpajo toploto, na tip zrak-voda,
voda-voda ali zemlja-voda.
Tip zemlja-voda se zaradi velike investicije, prekopavanja
velike površine zemlje okrog objekta in negativnega
vpliva na vegetacijo bolj ali
manj opušča. Veliko pogostejša izbira je toplotna črpalka
tipa voda-voda, če imamo na
razpolago dovolj podtalnice
razmeroma blizu površja. Ta
tip ima od vseh najboljši izkoristek, pridobiti pa moramo
vodno dovoljenje Agencije RS
za okolje. Daleč največ investitorjev se odloči za toplotno
črpalko tipa zrak-voda. Pri teh
je namreč investicija najmanjša, njihova tehnologija pa že
omogoča zanesljivo ogrevanje
objektov tudi v najhladnejših
vremenskih razmerah. Večinoma delujejo na inverterski na-

čin, tako da moč kompresorja
prilagajajo trenutni potrebi po
toploti.

Več o izbiri toplotne črpalke

Zavedate se, da ta korak
preprosto morate narediti, a
niste povsem prepričani, katero toplotno črpalko bi izbrali? V marcu podjetje Termaks
pripravlja brezplačen izobraževalni seminar na temo Izbira
toplotne črpalke v 5 korakih.
Predstavili vam bodo ponudbo vseh najboljših toplotnih
črpalk na slovenskem trgu in
kaj vse moramo upoštevati pri
izbiri. Ogledali si boste, katere
toplotne črpalke so najprimernejše za nove objekte z dobro
toplotno izolacijo in talnim
ogrevanjem, in predvsem, katere so najprimernejše za starejše objekte z radiatorskim
ogrevanjem. Seminar bo v
vaši ali eni od sosednjih občin. Predaval bo Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je
brezplačna, obvezna pa je prijava na GSM 041/692-410 do
petka, 22. 2. 2019. O lokaciji in
terminu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo znano število prijav. Vabljeni!
Robert Žibrik
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Gasilci PGD Golo deležni novoletnega
darila Zavarovalnice Triglav

Najmlajši člani PGD Golo

T

radicija gasilstva je na
slovenskem področju
dodobra usidrana med
dobrimi ljudmi. Kljub temu se
že kar težko najde organizacija, ki bi finančno nagradila
prostovoljno delo. Zavarovalnica Triglav nam pomaga
že več desetletij pri zbiranju
dobitkov za srečelov, ki je poglavitni dohodek sleherne prireditve. Gasilci jih prirejamo
za boljše materialno stanje
društva.
Zavarovalnica v svojem
programu v zadnjih petih letih
tradicionalno usmerja podporo različnim preventivnim
projektom po vsej državi pod
okriljem vseslovenske akcije
Za boljši jutri.
Konec lanskega leta smo od
zavarovalnega agenta Branka
Zajca izvedeli, da bo Zavarovalnica Triglav za nesebično

Predsednik PDG Golo sprejema darilo Zavarovalnice Triglav.
delo naše društvo finančno
nagradila. Seveda je potrebno omeniti tudi dolgoletno
medsebojno sodelovanje, saj
ima društvo svoje premoženje zavarovano pri njihovi organizaciji. Novoletno darilo
oziroma ček je društvu izročil
direktor Območne enote Ljubljana Aleš Klement na slovesnosti Zavarovalnice Triglav v
Festivalni dvorani v Ljubljani.
Darila smo bili zelo veseli tudi
mentorji, ki vzgajamo mlade
gasilce.
Mentorji mladine se zelo
dobro zavedamo, kako pomembni so otroci v gasilstvu,
zato vse leto skrbimo za vključevanje otrok v različne gasilske aktivnosti. Mentorji ter otroci se vsak teden srečujemo v
gasilskem domu in skupaj izobražujemo v različnih smereh.
Mentorji želimo že pri mlajših

zgraditi temeljno gasilsko znanje, ki bo osnova za nadaljevanje našega poslanstva. Zato
se nenehno izobražujemo v
smeri, kako otrokom čim bolj
dati veselje in voljo do dela v
gasilstvu. Velika priznanja za
njihovo delo in trud pri sodelovanju na različnih aktivnostih so tudi tekmovanja, še
večje pa medalje, ki jih s ponosom prinesejo v društvo. Zato
naši mlajši gasilci še z večjim
veseljem obiskujejo vaje, ki
so zelo razgibane, delavne in
navihane. Ker je pomembna
tudi medsebojna komunikacija, smo s pionirji, mladinci in
pripravniki stkali tesne prijateljske odnose. Med seboj se
spodbujamo in podpiramo.
Takšne donacije, kot smo jo
prejeli od Zavarovalnice Triglav, nam zelo veliko pomenijo, saj z njimi lahko omogoči-

mo stvari, ki se včasih zdijo še
kako nemogoče.
Lep dokaz sodelovanja z
mladimi vse od vrtca do devetega razreda osnovne šole je
koledar za leto 2019. Napravili
so risbe na temo požarne varnosti v našem kraju. Projekt
je bil nadpovprečno sprejet
med krajani, ki jih obiskujemo
konec leta. Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujem za vse
prispevke, ki smo jih prejeli.
Obljubljam, da bodo naloženi v dobro vseh prebivalcev
občine in širšega območja ter
vas pozdravljam z gasilskim
pozdravom NA POMOČ.
Anamarija Virant,
mentorica za mladino
PGD Golo

Zahvala gasilcem ter vsem, ki pomagajo pri
odpravljanju posledic požara
24. novembra 2018 je bil pri nas dan,
ki si ga bomo zapomnili za vedno, saj je
požar zajel naše kmetijsko-gospodarsko
poslopje in vse, kar je bilo v njem. Kljub
hitri pomoči gasilcev je nastala ogromna
škoda, saj je poslopje pogorelo v celoti,
v nas pa se je ustvaril občutek groze, ko
lahko v takšnih trenutkih samo nemočno
opazuješ, kako ti pred tvojimi očmi ogenj
požira imetje.
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Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so in še bodo pomagali pri
odpravljanju posledic požara, ki niso
majhne, kajti požar je uničil gospodarsko poslopje v celoti.
Posebna zahvala gasilcem PGD Golo
in PGD Ig, ki so se hitro odzvali in se
požrtvovalno spopadli z ognjem ter preprečili še večjo škodo.

Posebna zahvala tudi vsem krajanom
Zapotoka, ki so požrtvovalno in brezpogojno pomagali.
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste
nam priskočili na pomoč in pokazali svojo nesebično požrtvovalnost ter pomoč
sočloveku v nesreči. To pa je tisto, kar
vrača vero v ljudi!
Družina Kraševec, Četež

 PLANINSKI KOTIČEK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Štirinajsti božični nočni
pohod na Planinco

Veselo razpoloženje v lovskem domu na Planinci

P

laninsko društvo Krim
vsako leto konča svoje
pohode z božičnim nočnim pohodom na Planinco, ki
ga organizira z Lovsko družino Tomišelj.
Planinca je zelo priljubljena
izletniška točka za prebivalce
bližnje in daljne okolice pod
Krimom. Ravno zato so člani
Lovske družine Tomišelj leta
1986 zgradili lep lovski dom.
Lansko leto in letos so ga temeljito obnovili in razširili njeno
okolico. Lovci so nam pripravili odličen lovski golaž in druge
dobrote pa tudi na potešitev

Aleš Ciber

Jaslice v gozdni votlini 		

Jože Krašovec

žeje so se dobro pripravili.
Vsi, ki imajo radi pohode
v hribe in naravo, še posebej
pa ljubitelji Planince, smo se
že štirinajstič zbrali na božični dan ob 17. uri na avtobusni
postaji pod cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Podkraju. Na
prvem pohodu leta 2005 se
nas je zbralo 18 pohodnikov,
letos že okoli 100.
Vreme je bilo ugodno, zato
se nas je zbralo veliko od blizu
in daleč. Med potjo smo si tudi
letos ogledali lepo postavljene jaslice v obcestni votlini
v gozdu, ki je v lasti Franceta

Ambroža iz Matene. Zahvaliti
se moram predsednici Sveta
vaške skupnosti Podkraj Darji
Perme za postavitev jaslic, družini Ambrož, ki dovoli postaviti
jaslice v njihovem gozdu, Matevžu Piškurju iz Bresta, ki mi
pomaga pripraviti pot za varen
pohod, članom Lovske družine
Tomišelj za skupno sodelovanje ter vsem udeležencem pohoda za red in disciplino.
Vsi smo se srečno vrnili
domov ter si ob slovesu zaželeli vesele božične praznike in
srečno novo leto 2019 z mislijo, da se drugo leto, 25. 12.

2019, ponovno vidimo na že
petnajstem božičnem nočnem
pohodu na Planinco. Doživite
prijeten večer v naši družbi in
ga izkoristite za oddih, nabiranje novih moči in odkritje česa
novega – novih znancev, prijateljev in Planince, ki leži 550 m
visoko v naročju Krima.
Zdaj je tudi pravi čas, da
se včlanite v naše Planinsko
društvo Krim.
Jože Krašovec,
vodja pohoda in
načelnik Odseka za
planinska pota pri PD Krim

9. Stojkov nočni pohod

S

tojkov nočni pohod –
nora ideja, ki se je porodila v Društvu Zapotok,

Sekciji za zdravo življenje, bi
lahko rekli pred devetimi leti.
Iz Želimelj v Zapotok in nazaj,

Še zadnja navodila vodnika za na pot

ponoči in v vsakršnem vremenu. Ideja se je rodila in se odlično manifestirala.
Tudi letos so na prvo januarsko soboto na pohod prišli
ljubitelji narave in rekreacije
iz vseh koncev Slovenije. Pohod je vsako leto izziv. Je preizkus samega sebe, svoje volje
in moči. Razdalja je vsako leto
enaka, pa najsi se odpraviš iz
Želimelj v Zapotok ali v obratni smeri, le sposobnosti spopasti se s to razdaljo se spreminjajo. A volja priti do konca,
v družbi veselo razpoloženih
starih in novih znancev je razlog, da greš. Pohoda ni mogoče zgrešiti, ga pa je mogoče
pogrešati. Ko pokukaš skozi
dolinsko meglo na z luno ob-

sijane grebene, te zdrami lepota. Spravi te v odnos z naravo.
Hrib, pohod, svoboda gibanja,
obilje svežega zraka, šelestenje listja pod nogami so vrednote, ki jih ceniš, ker so nekaj
dobrega, lepega, vrednega.
Zato samo pojdi, da boš
imel lahko srce, bogato in vedro dušo, ki ti bo dajala voljo
in moč, da premagaš sive trenutke in se počutiš vrednega,
ker zmoreš.

Darja Mlakar,
Društvo Zapotok,
Sekcija za zdravo življenje
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Novoletne zaobljube

Gibanje

P

rav ob začetku vsakega
novega leta se odločimo,
da bomo ravnali drugače, zato prevetrimo cilje in
sklenemo, da bo tokrat prav
res vse drugače. Največkrat se
novoletne zaobljube navezujejo na zdravje, boljše počutje,
bolj zdrave prehranske navade
in ne nazadnje na gibanje in
kakovostno preživljanje prostega časa. Odvečni kilogrami
morajo proč, čezmernemu sedenju v službi, za volanom in
pred televizijo pa bomo to leto
naredili konec!
Ste se kdaj vprašali, zakaj
nam največkrat obljub ne uspe
držati niti do konca januarja?
Zagotovo so naše obljube obsojene na propad, če nismo
globoko v sebi prepričani in
trdno odločeni, da se spremenimo. Prvi korak je namreč
motivacija – vseeno je, kaj
nas žene, notranji ali zunanji
dražljaji. Morda želimo smukniti v deset let stare kavbojke, imeti bolj mladosten in fit
videz ali pa želimo premikati
lastne meje. Pogosto nam ne

uspe tudi zato, ker si ne postavimo konkretnih ciljev. Recimo da se želimo v novem letu
več gibati. Trditev, želja ali
zaobljuba je preveč splošna,
da bi jo lahko udejanjili. Namesto tega si raje oblikujmo
konkreten urnik ali poiščimo
športnega vaditelja ali osebnega trenerja, ki nam na podlagi
želja in zdravstvenega stanja
sestavi načrt vadbe. Začnemo
postopoma ter sčasoma povečujemo intenzivnost in pogostost vadbe. Če smo bili kar
nekaj časa fizično neaktivni,
začnemo trikrat tedensko po
pol ure z lahkotnejšo vadbo,
kot je hoja, preproste vaje za
večjo gibljivost, koordinacijo
in ravnotežje, lahkotna joga.
Nemalokrat nam tudi nepodporno okolje povzroča velik
pritisk, saj živimo v družbi,
ki od nas zahteva takojšen
rezultat. Zato je bistvenega
pomena, da smo potrpežljivi
sami s seboj in vztrajamo, pri
čemer nam je lahko v veliko
oporo vadba v prijetni družbi.
To nas bo namreč navdalo z

Pilates na Igu
Po 10 urah se boste bolje počutili, po 20 boste lepši, po 30 pa
boste imeli novo telo. – Joseph
Pilates

P

ilates je sistem vadbe,
ki povezuje vaje za krepitev in vaje za gibljivost. Njegov glavni namen
je krepitev vseh trebušnih in
hrbtnih mišic, centra telesa,
ohranjanje stabilnosti telesa,
mobilizacija hrbtenice, bolj
pokončna drža, večja gibljivost sklepov ter sproščanje
vsakdanjega stresa.
Zaradi prilagodljivosti in
varnosti je primeren za ljudi
vseh starosti z različnimi zdravstvenimi težavami ali omejitvami in tudi za tiste, ki si svoje
telo želijo le razgibati in ga
hkrati oblikovati ter utrditi.
Vadba poteka vsak torek in
četrtek ob 20. uri v prostorih
Osnovne šole Ig.
Nika Vogrinčič,
inštruktorica pilatesa
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Vodena skupinska vadba z elementi joge
večjim elanom, saj nam prav
somišljeniki dajejo dodatno
motivacijo, nas spodbujajo, da
vztrajamo in ne obupamo kar
tako. Morda se vam zdijo cilji
nedosegljivi, pot pa predolga.
Ne ustrašimo se! Postavimo
si vmesne cilje, na primer: želim prehoditi 3 km ali želim se
povzpeti na določen vrh. Ali
pa si zastavimo časovno omejitev, začrtamo določeno časovnico. Tako bomo dlje časa
motivirani, in ko nam bo uspelo uresničiti vmesne cilje, se
lahko pohvalimo in nagradimo. V nekaj tednih se bo tudi
organizem navadil na redno
gibanje, in zagotovo ne boste
niti pomislili, da bi gibanje ali
vadbo izpustili.

O koristi vadbe bi se lahko
zagotovo na dolgo in široko
razpisali, a na koncu šteje le
eno, da smo zdravi in se dobro
počutimo v svoji koži! Za sprehod v naravi ne potrebujemo
veliko; trdno odločitev, dobro
obutev in obilo dobre volje!
Lahko pa se pridružite tudi
vodeni skupinski funkcionalni
vadbi z elementi joge v RTC
Zapotok – vabljeni ob torkih
in četrtkih ob 18. uri.
Kakorkoli se že odločite,
vadite dosledno in redno ter
pri tem uživajte! To je namreč
ključ do uspeha, začnimo zdaj.
Kdaj, če ne zdaj?
Ana Svetlin,
licencirana inštruktorica joge

sportaminpametnojem@gmail.com

Joga je darilo

J

oga je eden od najstarejših
visokorazvitih naukov o
zdravem načinu življenja in danes med najbolj priljubljenimi
oblikami skupinske vadbe na
svetu. Beseda joga pomeni povezati, združiti, kar je bistvo in
glavni namen jogijske vadbe,
ki človeka obravnava celostno,
torej združitev telesa, uma in
duha.
Temelji na vzhodni filozofiji, ki pravi, da se v telesu poleg hrane skladiščijo tudi vsa
čustva, misli, poškodbe, kar
povzroča napetosti in blokade.
Nemoten in enakomiren pretok
življenjske energije je osnovnega pomena za naše zdravje in
dobro počutje, ki pa ga lahko pri
redni jogijski vadbi dosežemo s
kombinacijo telesnih gibov oziroma asan, pravilne tehnike dihanja in sproščanja.
Vadba je primerna za vse,
ki si želijo večje gibljivosti,

prožnosti in vitalnosti telesa,
okrepiti mišice, sklepe in vezi,
izboljšati telesno pripravljenost, preoblikovati postavo, izboljšati prebavo, spanec, samopodobo in samozavest. Z vadbo
dvigujemo raven energije, se
naučimo pravilnega dihanja,
razstrupljamo telo, umirajmo
misli in bolje spoznamo sami
sebe.
Jogijska vadba je primerna
in priporočljiva za vsakogar.
Naredite sebi in svojemu telesu uslugo ter se odločite za
jogijsko vadbo. Joga je darilo,
dovolite si jo.
Jogijska vadba poteka ob
sredah v OŠ Ig med 19.30 in
20.30 uro ter ob nedeljah v
GD Iška vas med 20. in 21. uro.
Vljudno vabljeni!
Simona Cilenšek,
voditeljica jogijske vadbe
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Rokometaši ŠD Mokerc - KIG uspešni
na turnirju v Brčkem

V

lanskem decembru se
je rokometna ekipa
dečkov letnik 2004 ŠD
Mokerc - KIG udeležila XVI.
mednarodnega rokometnega
turnirja Lokomotiva cup 2018
v Brčkem v Bosni in Hercegovini. V hudi konkurenci evropskih in državnih prvakov ter
podprvakov iz trinajstih držav
so osvojili odlično drugo mesto in individualno priznanje za
najboljšega igralca turnirja v
finalni tekmi.

V hudi konkurenci
rokometaši preizkusili
igralsko formo
Na turnirju se je predstavilo
13 držav s svojimi najboljšimi
ekipami, kjer so igralci preizkusili svojo igralsko formo.
Poleg tega pa je bil cilj rokometašev ŠD Mokerc - KIG zaigrati v finalu turnirja in želja,
da se v finalu pomerijo z eno
izmed ekip iz Zagreba, predvsem z ekipo RK Maksimir
Pastela. Na prejšnjem turnirju
v Brčkem so nas Zagrebčani
premagali za dva gola in nam
tako odnesli zlato. Naši fantje
vedo, da je Maksimir močna in
dobra ekipa. Bil je vedno konkurenčen tekmec in pomeriti
se z njimi je pravi izziv. Vedo
pa tudi, da so premagljivi, saj
so jih Ižanci že premagali na
prijateljski tekmi v Zagrebu.
Vendar je bilo treba priti do finala in si ga v hudi konkurenci
izboriti.

Spodbujali smo fante in jim
zaupali
V prvih dneh turnirja so
naši rokometaši delovali ne-

Pozdrav navijačem
koliko zmedeno in raztreseno.
Veliko je bilo zgrešenih metov
in napačnih podaj. Niso bili to
naši pravi fantje, ki smo jih navijači vajeni. S tribun smo jih
močno spodbujali in zaupali,
tako njim kot trenerju. Toliko
jih že poznamo in vemo, da
zaigrajo na polno, ko je to potrebno. Kljub malo slabšemu
začetku so gladko premagali
ekipo RK Trimo Trebje z rezultatom 24 : 16, MRK Dugo selo
iz Hrvaške z rezultatom 25 : 21,
RK Sloboda Tuzla iz Bosne in
Hercegovine z rezultatom 28
: 16 ter RK Celje PL z rezultatom 20 : 17. Sledila je še tekma
s MRK Krka Novo mesto. Seveda so Krkaši želeli dokazati, da so tudi oni dobra ekipa,
rezultat ob polčasu je bil 11 : 8
v korist Krke. Tudi v drugem
polčasu je povedla Krka in vodila do nekaj minut pred koncem tekme, ko so rokometaši
Mokerca naredili preobrat. Z

Ekipa s trenerjem in vodjem s srebrnimi medaljami

dobro obrambo in borbeno
igro so jih premagali z rezultatom 28 : 26.

Polfinale in finale odigrali z
ekipama iz Zagreba
V polfinalu so se naši rokometaši pomerili z ekipo RK Zagreb. To je bila igra, ki jo igrajo
naši fantje – hitra, s čvrsto obrambo, izkazala sta se tudi oba
vratarja. Že takoj na začetku
so naši povedli s 5 : 0, na koncu pa zmagali z rezultatom 25 :
20. Trdo delo vso sezono in želja, da pokažeš vse, kar znaš, je
našo ekipo pripeljalo v finale.
Finalna tekma z RK Maksimir
Pastela iz Zagreba, večletnimi
hrvaškimi državnimi prvaki, je
kazala vse značilnosti derbija
z napetim in dramatičnim zaključkom. To sta dokaj enakovredni ekipi, po višini in moči
pač ne, saj so fantje v zagrebški ekipi zelo visoki in težki,
nekateri prek 90 kg. Kljub

navidezni premoči sta bili ob
polčasu ekipi izenačeni z rezultatom 8 : 8. Tudi v drugem
polčasu je bilo vseskozi napeto in na tribunah nismo mogli
ostali ravnodušni. Napravili
smo pravi navijaški spektakel
z bobnanjem, z Golico … Ob
dramatičnem zaključku je našim fantom malo zmanjkalo,
premagani so bili z rezultatom
16 : 15.

Čestitke za doseženi uspeh

Osvojena srebrna medalja
je za rokometaše ŠD Mokerc
- KIG na tako velikem in močnem turnirju velik uspeh. Potrditev uspeha je tudi priznanje
za najboljšega igralca finalne
tekme, ki ga je prejel rokometaš ŠD Mokerc - KIG Anže
Rupert. Drugi med najboljšimi
strelci turnirja, takoj za Lukom
Muhičem iz Krke Novo mesto,
je bil prav tako naš rokometaš
Timotej Drnovšek.
Iskrene čestitke rokometašem ŠD Mokerc - KIG, trenerju Dejanu Vujiću in vodji ekipe
Branetu Drnovšku za doseženi
uspeh. Hvala vsem staršem in
navijačem za spodbudno navijanje in podporo.
Darja Mlakar,
v imenu navijačev ŠD
Mokerc - KIG
Klavdija Zalar

Mostiščar 01 | Februar 2019 29

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

Na polovici tekmovalne sezone
2018/2019

Č

as hitro beži in že smo
na polovici tekmovalne
sezone 2018/2019. Vse
naše ekipe so uspešne in beležijo dobre rezultate. Strnili
smo nekaj misli glede dosedanjega poteka sezone in pričakovanj za nadaljevanje.

Člani – trener Roman Šimon

Kljub porazu na zadnji
tekmi prve polovice sezone
članska ekipa Mokerc KIG
pridno trenira in se pripravlja
na drugo polovico sezone, v
kateri bomo dali vse od sebe
za čim boljše rezultate in čim
višje mesto na lestvici. Trenutno ekipa zaseda 9. mesto,
a na koncu sezone upamo še
na višjo uvrstitev. Ekipi so se
pridružili tudi novi igralci:
Aljaž Bučar, Žiga Kastelic in
Klemen Kolar.
V daljšem premoru pred
nadaljevanjem ligaških tekem
so fantje odigrali tudi prijateljske tekme z ekipami MRK
Ljubljana, RK Cerklje ter RK
Grosuplje.
V začetku februarja se začne druga polovica sezone.
Člani bodo prvo tekmo druge
polovice odigrali z ekipo RK
Drava Ptuj. Tekma bo v soboto, 2. 2. 2019, v športni dvorani
na Igu. Prav tako bodo odigrali domačo tekmo z ekipo RK
Slovenj Gradec 2011 v soboto,
9. 2. 2019.
Upamo na najboljše razplete prihajajočih tekem, da
bodo fantje pokazali na igrišču
takšno igro, kot jo znajo, in seveda si vsi želimo, da bi bilo čim
manj poškodb oz. še bolje nič.

Ekipi SDB (letnik 2005) in
MDA (letnik 2006) – trener
Nedeljko Ošap
Ekipi sta na začetku sezone
dobili novega trenerja. Skupaj
v obeh trenira in tekmuje 20
nadobudnih fantov. Treningi
potekajo štirikrat tedensko.
Vaditi smo začeli že konec
avgusta na različnih lokacijah
v Ljubljani in okolici. Zaradi
prenove, ki je potekala na OŠ
Ig, smo se šele z decembrom
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lahko 'preselili' v naše domače
prostore v športno dvorano na
Igu, vendar smo v slabih dveh
mesecih po večini nadoknadili
pomanjkljivosti, ki so nas pestile zaradi treningov na premajhnih košarkarskih igriščih.
Obe ekipi tekmujeta v državni ligi pod okriljem RZS.
Do zdaj nam gre kar dobro, saj
smo se z ekipo SDB uvrstili
v nadaljnje tekmovanje, kjer
tekmujemo v četrtfinalni skupini. Z zadnjo zmago proti RK
Škofljica pa 'potiho' upamo še
na preboj v polfinalno skupino. Ekipa MDA pa je še v začetni fazi tekmovanja, ki se bo
kmalu končala. Tudi tu smo
zelo uspešni, vse kaže, da jo
bomo končali brez poraza kot
vodilni na lestvici. Tudi v naprej pa si nadejamo uspešnih
predstav.

Ekipa MDB (letnik 2007)
– trenerja Luka Valant in
Matija Maričič
Mladi upi našega rokometnega kluba so prvi del sezone
opravili skoraj z odliko. Edina
ekipa, ki jim je bila v prvih
enajstih krogih kos, je Urbanscape Loka A. Sicer pa so naši
mlajši dečki B (MDB) dosegli
nekaj izredno visokih zmag in
predvsem prikazali viden napredek v igri. Ekipa je tri kroge pred koncem tekmovanja v
skupini Center I na odličnem
tretjem mestu, le tri točke za
vodilnima MRK Ljubljano in
Urbanscape Loko A in z eno
nogo že v drugem delu tekmovanja, v katerega se iz te lige
zanesljivo uvrstijo prve tri ekipe, četrta pa igra kvalifikacije.

Člani		
Kristina Žagar

Ekipi SDB in MDA (letnik 2006)

Tanja Gorenčič

Ekipa MDB (letnik 2007)		

Jožica Pahor

Ekipa MDC (letnik 2008)		

Katja Šajnič

Ekipa MDC (letnik 2008)
– trenerja Luka Valant in
Matija Maričič
Naši najmlajši rokometaši v
letošnji sezoni še zadnjič igrajo po pravilih mini rokometa.
Ekipa kaže izjemen napredek
in prikazuje že pravo igro. Nekaj dečkov pridobiva izkušnje
za naslednjo tekmovalno sezono tudi pri starejši starostni

 ŠPORT ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
skupni.
Kljub začetnim težavam z
dvorano rokometaši ves čas
trenirajo trikrat tedensko. Na
treningih vladata red in disciplina, kaže se želja po znanju in igranju. V letu 2019 je
predvideno enkrat mesečno
sodelovanje z ekipo s Škoflji-

ce. Organizirani bodo skupni
treningi, saj sta ekipi po znanju primerljivi.
Ekipa se je v letošnji sezoni
udeležila že kar nekaj turnirjev: mednarodnega turnirja
Odprto prvenstvo Koroške v
Slovenj Gradcu, turnirja v mini
rokometu v Ribnici (8. Urba-

nova ribica) ter 3. rokometnega turnirja Pekarne Grosuplje
Don Don v mini rokometu v
Grosupljem. Z veseljem pa
igralci pričakujejo velikonočni
turnir Koper cup 2019.
Za konec še povabilo na
naše tekme, kjer upamo na
čim glasnejšo podporo s tri-

bun. Več o urnikih tekem in
o vsem, kar vas o nas zanima, pa si lahko preberete na
www.mokerc-drustvo.si.
Do prihodnjič lep pozdrav!
Kristina Žagar,
Nedeljko Ošap, Uroš Volk,
Katja Šajnič,
ŠD Mokerc Ig

Plezanje v Zapotoku

2. skupina plezalcev

V

leto 2019 smo vstopili v Društvu Zapotok
z željo, da naši mladi
plezalci nadgradijo znanje v
plezalnih veščinah. V začetnih
mesecih tega leta bo poudarek na plezanju na določene
postavljene smeri. To je že
trening za našo tradicionalno
meddruštveno tekmo – srečanje v okviru občinskega praznika v mesecu marcu. Takrat
se bodo naši mladi plezalci srečali z otroki iz drugih plezalnih
društev. To bo za nekatere
prva izkušnja tekmovalnega

3. skupina plezalcev
plezanja. Iz izkušenj prejšnjih
let mladi plezalci zelo uživajo
v druženju, s tem oni in njihovi starši še bolj spoznavajo ta
šport, ki ima iz leta v leto v Sloveniji večjo popularnost. Kot
dokaz temu so uspehi naših reprezentanc, posebno pa veseli
uspeh plezalke Janje Garnbret,
ki je postala najboljša športnica Slovenije za leto 2018. To je
za popularnost tega športa velika promocija.
O stanju športnega plezanja
v Sloveniji je povedal trener
članske reprezentance Urh Če-

hovin: »Smo ena najboljših reprezentanc na svetu, kar smo
dokazali v minulih letih. Nismo pa plezalna velesila, ker
število plezalcev zaostaja za
velikimi državami, vendar pa je
potrebno vedeti, da predvsem
na račun majhnosti Slovenije.
Po odstotku plezalcev na prebivalca smo v samem vrhu,
trenutna plezalna infrastruktura in finančni pogoji pa se
še zdaleč ne morejo primerjati
z velikimi državami. Zato pa
imamo odlične plezalce in plezalke kakor tudi trenerje, ki v

danih pogojih nadoknadijo vse
tisto drugo. Slovenija je geografsko dobro pokrita z manjšimi plezalnimi centri, kjer se
kalijo mladi plezalci. Ena od
teh je plezalna stena v okviru
Društva Zapotok, kar pomeni,
da se naša plezalna družina širi
tudi v tako majhne kraje, kot je
Zapotok. To je zelo spodbudno.
Zanimanje za ta šport v Sloveniji je zelo veliko, zato za njegov nadaljnji razvoj ni skrbi.«
Vito Čehovin,
Društvo Zapotok

 OGLASI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
GRADBENIŠT VO
FIKRET TAHIROVIĆ, s. p.
Rakarjeva ul. 13, 1292 Ig

GSM: 041/ 739 515
T: 01/ 29 09 422
Podjetje z 20-letnimi izkušnjami
izvaja gradbena dela:
adaptacije in zidanje objektov
zunanje ureditve in tlakovanje dvorišč
fasade, ometi, tlaki
ostala zaključna gradbena dela

oglas Fikret Tahirovic 2016_97x65.indd 3
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ZOBNA AMBULANTA

PRENADENT
Draga 1, 1292 Ig
GSM: 040 934 000
• estetsko zobozdravstvo,

Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Zahvala dobrotnikom
Ob pogrebu pokojnega Franca Kocjana iz Staj je
svoj dar namenila za potrebe Župnijske Karitas
Ig družina Toneta Uršiča iz Iške Loke, za pokojno
Marijo Virant z Dobravice pa Anka Virant Dornik
z družino. Iskrena hvala.
Ob pogrebu pokojnega Rašida Bekanovića z Iga je
svoj dar namenila za potrebe Župnijske Karitas Ig
Mira Gantar z Iga.
Iskrena hvala tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate
naše delo in pomagate lajšati stiske ljudem.

• protetika,

Župnijska Karitas Ig

• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,

Uradne ure Karitas Ig

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

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:

• zdravljenje parodontalne bolezni,
• laserski dermatološki posegi

www.zobozdravstvo-prenadent.si

oglas Prenadent 2016_97x137.indd 1

SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).

4. 02. 2019 09:02:36

DRENOV GRIČ 128, VRHNIKA
WWW.VRHOVEC.EU

01/ 755 14 37
24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 637 617

NUDIMO
VAM TUDI ŽALNE
ARANŽMAJE

B R E Z P L A Č N A D O S TAVA na območju Ljubljane z okolico.
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 ZAHVALE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

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

Z A H VA L A

Poslovil se je naš dragi mož, ati in ata

Z A H VA L A

IVAN ŠKRJANC

V 99. letu nas je nepričakovano zapustila

PAVLA PIKOVNIK,

(21. 10. 1945–7. 12. 2018)
iz Matene

rojena Kraljič,
23. 1. 1920–6. 1. 2019

Iskrena zahvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in
svete maše.
Iskrena zahvala tudi zdravnici dr. Mariji Štefančič Gašperšič in
preostalemu zdravstvenemu osebju v ZD Ig, pogrebnemu zavodu
Vrhovec in njegovim pevcem za pesmi slovesa, gospodu župniku Jožetu
Razingerju za opravljeni obred ter gospe Jožici za pripravo vežice.
Hvala vsem, da ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji
poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem,
znancem in prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali za sv. maše,
sveče, darove za cerkev in cvetje ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem zaposlenim v ZD Ig, g. župniku Janezu Avseniku, pevcem
za lepo petje ob njegovem grobu, pogrebni službi Vrhovec in njenim
pogrebcem za organizacijo pogreba. Posebna zahvala gasilcem PGD
Matena za poslovilne besede in Silvi Dolinšek za pripravo poslovilne
vežice.

Vsi njegovi žalujoči

Vsi njeni
Kogar imaš resnično rad,
nikoli ne umre – le daleč je …
Tvoje življenje bilo je kot vrtnica,
življenjska pot bila je trnova.
A ker po noči vedno nastopi dan,
tvoj prelepi cvet prišel je na plan.
(vnukinja Barbara)

Z A H VA L A
Za vedno se je poslovil od nas

MARTIN STRGAR
13. 10. 1933–18. 12. 2018
s Kremenice

Z A H VA L A

PAVLA PUŠNIK,

Hvala vsem, ki ste mu pomagali premagovati zdravstvene težave.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti na Žalah,
22. 12. 2018, izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebno se
zahvaljujemo Društvu Odmev Mokrca, praporščakom, pevcem,
Društvu upokojencev Ig in Mojci Poredoš za poslovilni govor.
Pogrešali ga bomo.

Ob boleči izgubi naše drage mame se zahvaljujemo vsem, ki ste jo
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za darovane sveče, svete maše in
izrečena sožalja.
Najlepša hvala g. župniku. Hvala ge. Anzeljc, pevcem, trobentaču in
pogrebnemu zavodu Vrhovec.

Vsi njegovi

roj. Bezlaj
1. 1. 1946−3. 12. 2018
iz Vrbljen

Vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

Z A H VA L A

Cvetličarna Grdadolnik
Gasilska ulica 10, Ig

JANEZ URŠIČ

gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure

rojen na Igu, Banija 44

Od njega smo se poslovili 22. januarja 2019 na Novih ljubljanskih
Žalah.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam izrekli sožalje in spodbudne misli, darovali cvetje
in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala tudi gospodu župniku in gospodu kaplanu za zvonjenje.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke

gsm vrtnarije:
041/694-244

oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd 1

12. januarja 2019 je v 72. letu starosti od nas
nepričakovano odšel

Vabljeni
tudi v Vrtnarijo
Grdadolnik na
Ižanski cesti 320!

Vsi njegovi

3.3.2016 7:36:34
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 KRIŽANKA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOVO! 1,59
VSAKO DRUGO SOBOTO!
EUR

VESOLJE
Ugankarska popestritev
za vroče dni!

Foto: Profimedia

• februar 2019 • št. 146, leto 23 • 2,69 € •

KRIŽANKE
UGANKE
SUDOKUJI
OSMEROSMERKE
DRUGA ZABAVNA
VSEBINA

700 €

Je sestav astronomskih teles, ki
ga sestavljajo Sonce in množica
drugih teles, ki kroži okrog njega.
Poleg planetov ga sestavlja še vsaj
158 naravnih satelitov, ki krožijo
okrog planetov, ter večje število
preostalih majhnih teles, kot so
asteroidi, planetoidi, kometi in
meteoriti. Leži v spiralni galaksiji,
imenovani Rimska cesta ali Gala-

v denarnih nagradah
in še mnogo privlačnih
blagovnih nagrad

ksija. Obhodni čas njegovega tira
je galaktično leto. Glavni sestavni
del je Sonce, zvezda glavnega niza
tipa G2, ki vsebuje 99,86 % znane
mase sistema in gravitacijsko prevladuje. Sončeva štiri največja krožeča telesa, plinski velikani, predstavljajo 99 % preostale mase, od
tega samo Jupiter in Saturn skupaj
več kot 90 %. Večina velikih teles, ki

SK_146_-_001_100.indd 1

kroži okrog Sonca, se nahaja blizu
ravnine Zemljine tirnice, poznane
kot ekliptika. Planeti so zelo blizu
ekliptike, medtem ko so kometi in
telesa Kuiperjevega pasu pogosto
pod večjim kotom. Vsi planeti in
večina drugih teles krožijo okrog
Sonca v smeri njegovega vrtenja,
vendar obstajajo tudi izjeme, kot
je Halleyjev komet.

25.1.2019 12:30:04

KORPUSKUL
splošni izraz
osnovni
delec
v fiziki, -MIX,
Tom – predvojni
ameriški
in režiser
vesternov,
OKIČ, Fani
– naša
AKIS - Galatejin–ljubimec,
ki ga za
je ubil
Polifem,
MANASE
sin egiptovskega
Jožefa,
pradedigralec
izraelskega
rodu, MISTRA
- nekdanje
utrjeno
pisateljica
raziskovalka
človeških prakultur, ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
mesto
blizu in
Šparte
na Peloponezu

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

Zdrav in uspešen vrt
strokovno predavanje

20. februar ob 19.00, Knjižnica Ig

Preprosto in zanimivo boste prejeli nasvete in ideje o
tem, kako se lotiti permakulturnega vrta, torej vrta, ki je
usklajen z naravo in pripravljen skladno z njenimi zakoni.
Predavanje je namenjeno vsem, ki ne marate umetnih gnojil
in kemikalij, želite pa pridelati zdravo domačo hrano, pa
čeprav o vrtnarjenju morda še ne veste veliko.
Predavala bo Bojca Januš.

 KOLEDAR PRIREDITEV /////////////////
FEBRUAR
ponedeljek, 18. februar,
ob 18. uri, Kulturna
dvorana Golo

Evritmijska predstava za otroke
in odrasle
Svobodna šola Kurešček

sreda, 20. februar,
ob 17. uri, Knjižnica Ig

Dream in English: Is snow water?
MKL − Knjižnica Ig

sreda, 20. februar,
ob 19. uri, Knjižnica Ig

Strokovno predavanje Zdrav in
uspešen vrt MKL − Knjižnica Ig

petek, 22. februar,
med 16. in 18. uro, Iška −
križišče za Gornji Ig

17. Matijev nočni pohod na Krim
SVS Iška

sobota, 23. februar,
ob 19. uri, Kulturna
dvorana Iška vas

Veseloigra Miciki je treba moža
KD Borovnica

torek, 26. februar, ob 19.
uri, Dvorana Centra Ig

Predstavitev knjige in pogovor
z Ivom Mojzerjem
OO SDS Ig

sreda, 27. februar, ob 17.
uri, Knjižnica Ig

Pustna ustvarjalnica
MKL − Knjižnica Ig

MAREC
sreda

20. februar ob 19.00 knjižnica Ig

Vabimo vas na tradicionalni

17. MATIJEV
NOČNI POHOD NA KRIM
v petek, 22. februarja 2019.

Start med 16. in 18. uro v Iški pri križišču Iška–Gornji Ig.
Priporočamo pohodniško opremo, naglavno svetilko in palice.
Pohod bo v vsakršnem vremenu.
Udeležba na lastno odgovornost.
Pohod je v organizaciji SVS Iška.
Informacije – Roman Grm 041/507-373

V deželI
V deželI

kolIščarjeV

kolIščarjeV

Spoštovani
Ljubljanskega
barja!
Spoštovaniljubitelji
ljubitelji zgodovine
zgodovine ininLjubljanskega
barja!
Vabimo
predavanje
v letu
2019
Vabimovas
vasna
na drugo
drugo predavanje
v letu
2019
V deželI

kolIščarjeV

RDEČIDREN
DREN IN
Z Z
RDEČI
IN KOLIŠČARJI
KOLIŠČARJI
LJUBLJANSKEGA
BARJA
LJUBLJANSKEGA
BARJA
RDEČI DREN IN KOLIŠČARJI
Z
Spoštovani ljubitelji zgodovine in Ljubljanskega barja!

sobota, 2. marec,
ob 14. uri, središče Iga

Podkrimski pustni karneval
Občina Ig

sreda, 6. marec,
ob 17. uri,
Knjižnica Ig

Ura pravljic: Teta Marjanca in
divji mož
MKL − Knjižnica Ig

sreda, 6. marec, ob 19. uri, Predstavitev Brainobraina
Knjižnica Ig
MKL − Knjižnica Ig
sreda, 6. marec, ob 19. uri, Predavanje Rdeči dren in
Gostilna Hram
koliščarji z Ljubljanskega barja
Društvo Fran Govekar Ig
sreda, 13. marec,
ob 17. uri, Knjižnica Ig

Beremo s Tačkami
MKL − Knjižnica Ig

četrtek, 14. marec,
ob 17.00,
Dvorana Centra Ig

Premiera lutkovne predstave
Čarovnikovo darilo
Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 14. marec,
ob 17.30,
Dvorana Centra Ig

Premiera predstave
Moja mami je tumač stara
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 16. marec,
ob 19. uri,
Dvorana Centra Ig

Koncert Moškega pevskega
zbora Ig
Društvo Fran Govekar Ig

petek, 22. marec,
ob 19.30,
Športna dvorana Ig

Prireditev ob občinskem
prazniku
Občina Ig

So plodovi rdečega drena res neuporabni?

Letni koledar prireditev v Občini Ig najdete
na spletni strani www.obcina-ig.si.

Predavateljica: dr. Tjaša Tolar

MALI OGLASI

Vabimo vas na drugo predavanje v letu 2019

LJUBLJANSKEGA
So plodovi
plodovi
rdečega
drena
resBARJA
neuporabni?
So
rdečegabarja
drena
Koliščarji
z Ljubljanskega
nisores
bili neuporabni?
tega mnenja.
So plodovi rdečega drena res neuporabni?
Koliščarji
z Ljubljanskega
barjaniso
niso
bilimnenja.
tega
mnenja.
Koliščarji
zKoliščarji
Ljubljanskega
niso
menili
tako.
z Ljubljanskega barjabarja
bili tega
Predavateljica: dr. Tjaša Tolar
Predavateljica:
dr. Tjaša Tolar

Predavanje bo Predavanje
v sredo,bo6. marca 2019,
v sredo, 6. marca 2019, ob 19.00
ob 19.00 v Gostilni
Hram na Igu. Vabljeni!
v Gostilni Hram na Igu.

Prodam gozd 0,7 ha, katastrska občina Vrbljene, cena 0,65 €/m2.
Informacije 041/413-881.

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 28. februar 2019.

Vabljeni!

Predavanje bo
v sredo, 6. marca 2019, ob 19.00
v Gostilni
Hram na
Predavanje
boIgu.
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SOBOTA, 2. MAREC 2019,
OB 14. URI, NA IGU
PROGRAM V SOTORU:
OB 11. URI:
POSLIKAVA OBRAZA
OB 12. URI:
OTROSKI
PROGRAM
OB 13. URI:
IZBOR NAJLEPSE
OTROSKE MASKE
OB 15.30:
ANSAMBEL LIVAdA
ORGANIZATOR:

OBČINA IG

