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

Dragi bralci in bralke,
prvi pomladni mesec je na
Igu slavnostno obarvan, saj
21. marca praznujemo praznik
Občine Ig v spomin na dogodek davnega 1848. leta, ko je
nekaj stotnij ižanskih kmetov
napadlo ižanski grad Zonek.
Ižanski in drugi nemiri, ki so
sledili po celi Kranjski, so jeseni tistega leta privedli do sprejetja zakona o zemljiški odvezi,
s čemer se je končalo obdobje
fevdalizma v Avstrijskem cesarstvu.
Veselo pa je bilo po ižanskih
ulicah tudi v pustnem času,
ko je potekal 22. Podkrimski
pustni karneval – o njem v rubriki Aktualno. Tam pišemo še
o pustni tradiciji, ki jo ohranjajo vaščani Iške vasi. Februarja smo praznovali Prešernov
dan, v čast katerega so osrednjo proslavo pripravili na

Igu, manjšo pa tudi v Škriljah.
O tem in še čem izveste v naši
kulturno obarvani rubriki.
Čeprav so bile februarja
šolske počitnice, rubrika Kotiček za mlade ni prazna. V
njej najdete prispevke mladih
piscev in novičke iz Vrtca Ig.
Končujemo potopis kolesarja – popotnika Aleša Juvanca, ki je preteklo jesen
kolesaril po Južni Ameriki. V
Zgodovini naših krajev pa se
lahko sprehodite od prazgodovine do polpretekle zgodovine. Pišemo o slavnem bronastodobnem bodalu z Iga ter
objavljamo intervju z Julko
Žibert, domačinko z Golega, ki
je preživela požig hribovskih
vasi leta 1942. V spomin na
ta dogodek vaščani podmokrških vasi tudi letos praznujejo krajevni praznik.
Tudi v Mostiščarju se ne
moremo izogniti koronavirusu, o ukrepih se lahko poučite
v rubriki Dobro je vedeti. Tam
tudi o dobro obiskanih delavnicah peke, ki jih pripravljajo
na Svobodni šoli Kurešček, in
brezplačnih delavnicah za bodoče podjetnike.

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za naslednjo številko Mostiščarja zbiramo do
četrtka, 26. marca. Predviden izid številke je 10. aprila.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Številko končujemo s številnimi vabili na dogodke v naši
občini. A letošnja proslava ob
občinskem prazniku, načrtovana za 20. marec, je zaradi
prepovedi večjih prireditev v

Občina Ig
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Uredništvo Mostiščarja

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

SLIKOVNO GRADIVO –

navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

1.
2.
3.

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

	Ne pozabite pripisati avtorja fotografije in
komentarja, ki ga želite imeti zapisanega pod njo.

Slikovnega gradiva, ki ne bo ustrezalo zgornjim
navodilom, žal ne bomo mogli objaviti.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo
zagotoviti objave.

Mostiščar je uradno
glasilo Občine Ig.

zaprtih prostorih prestavljena.
Prijetno branje!

Uredništvo Mostiščarja

TIF

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 13. marec 2020
Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Suzana Bratkovič Zavodnik, Zdravko
Grmek, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni
Naklada: 2.700 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)

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

Drage občanke,
cenjeni občani!

M

arec je tisti mesec, ki je v naši
občini Ig povezan s številnimi
dogodki, posebno našim osrednjim,
to je občinskim praznikom. Že več kot
170 let je minilo od obračuna Ižancev
z graščaki. Med 21. in 22. marcem leta
1848 so se zbrali kmetje in napadli
ižanski grad.
Naj nas spomin na ta praznik povezuje, da bomo v prihodnost zrli z ambicioznimi cilji za skupno dobro vseh.

Čestitke vsem občankam
za minuli praznik žena.
Čestitke izrekam prav tako vsem
materam ob materinskem dnevu.
Naj vam ta dan in vsi ostali dnevi prinesejo ljubezen in spoštovanje
vaših najbližjih, posebno tistih,
ki vam v življenju pomenijo največ.

Čestitke vsem Ižankam
in Ižancem ob
občinskem prazniku.
Osrednja proslava ob občinskem
prazniku je zaradi prepovedi večjih
prireditev v zaprtih prostorih
prestavljena.

Župan Janez Cimperman

Župan Janez Cimperman

Župan Janez Cimperman

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

Poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode

na sistemih za oskrbo s pitno vodo (na omrežju pri uporabnikih) v Občini Ig za leto 2019
Občina Ig, leto 2019 (omrežje)
Skupno število
odvzetih vzorcev
Vodovodni sistem (VS)
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Legenda: M – mikrobiologija, K – kemija, S – skupaj, EC – Escherichia coli, Ent. – enterokoki, KB – koliformne bakterije, CP – Clostridium perfringens

Občina Ig, leto 2019 (omrežje vodovodnih sistemov)
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Režijski obrat Občine Ig

Režijski obrat

35

25

Poročilo je pripravljeno v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki tudi spremlja zdravstveno
ustreznost pitne vode na vodovodnih sistemih v Občini Ig.
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4
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Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
− prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na
www.obcina-ig.si
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 NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Urnik Zbirnega centra Matena
Letni čas (od aprila do oktobra):
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00
Zimski čas (od novembra do marca):
sreda, 9.00–13.00 ter 14.00–17.00
Če je ta dan praznik, je zbirni center zaprt.

PODROČJE UREJANJA PROSTORA IN
VARSTVA OKOLJA

NOVO: Zbirni center Matena je zdaj odprt tudi
vsako prvo soboto v mesecu od 9.00 do 12.00.

Tel.: 01 788 87 59, e-pošta: jasmina.selan@grosuplje.si

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Tel.: 01 788 87 50, e-pošta: inspektorat@grosuplje.si
Uradne ure za stranke na sedežu Občine Ig:
ob ponedeljkih od 9. do 11. ure
Uradne ure po telefonu so:
od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01 7888-750
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo
na medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo, se vlagajo po pošti,
osebno v poslovnem času ali v elektronski obliki.

MEDOBČINSKO REDARSTVO

Tel.: 01 788 87 50, e-pošta: redarstvo@grosuplje.si
Uradne ure po telefonu za občane so
vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30

Akcija v Občini Ig
traja od 13. 3. do 30. 5. 2020
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Čistilna akcija 2020

Občina Ig organizira vsakoletno spomladansko čistilno
akcijo, ki bo potekala v soboto, 4. aprila 2020. Podrobna
navodila o izvedbi čistilne akcije bodo sveti vaških skupnosti in društva dobili po elektronski pošti. Naredimo naše
okolje bolj čisto.
Občinska uprava

Objave Občine Ig v glasilu Uradni
list Republike Slovenije

Od 1. 2. do 1. 3. 2020:
− Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020, UL št. 12, 28.
2. 2020

Občina Ig / številka 2, marec 2020

Uradne objave
Občina Ig objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020 (Ur. list RS, št. /2020), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08, 03/13), ki se smiselno
uporablja tudi za lokalne skupnosti, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020 (Ur. list RS št. 14/2016, 32/2016)

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020
I. Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje sredstev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za leto
2020 in sicer za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva, za izvajanje
ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (splošna pravila za gospodarstvo – pomoč »de
minimis«) za naslednje ukrepe:
Ukrepi:
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

Višina sredstev:
13.000,00 EUR

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
3.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
3.2. urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
3. 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena
ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo
POMOČ »DE MINIMIS«
UKREP 7: Pomoč za gozdarstvo – urejanje
gozdnih vlak

– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah
ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.

4.765,00 EUR

II. Upravičenci do sredstev

1. Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in
srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih
ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo
kriterijem za mikro podjetja, ter so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev.
2. Pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje nekmetijske
dejavnosti, s sedežem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisan v
register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
3. Registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

III. Razpisno področje
UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NEOPREDMETENA SREDSTVA NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH
V ZVEZI S PRIMARNO KMETIJSKO PROIZVODNJO
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za
dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde
Unije;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem,
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom
do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo;

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni
kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se
nanaša na naložbo),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
– imajo v lasti nad 2 ha primerljivih površin,
– imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
– imajo v lasti drobnico najmanj 2 GVŽ.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega
gospodarstva.
Pogoji za pridobitev:
– za izvedbo investicije je potrebno predložiti ustrezno dovoljenje, v
kolikor je le to potrebno (gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe),
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe
702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna,
predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
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– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– predložitev zadnje oddane zbirne vloge (subvencijska vloga),
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba,
– drugi specifični pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
3. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji možni znesek je 2.000 EUR.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna
skupnost…),
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine,
– posamezno kmetijsko gospodarstvo ima v lastni najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin,
– imajo v lasti najmanj 2 GVŽ,
– imajo v lastni drobnico, najmanj 2 GVŽ.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa
zemljišča,
– splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
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Uradne objave

SPLOŠNE DOLOČBE
IV. Merilo za dodelitev sredstev

Ob upoštevanju pogojev razpisa je popolna vloga, ki je pripravljena v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem
roku ne dopolni, se zavrže.

V. Vsebina vloge (obvezne priloge)

in navodila za izpolnitev vloge v okviru razpisanega ukrepa je
navedena v razpisni dokumentaciji oz. na obrazcih vloge, ki jo
prosilci dobijo na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292
Ig ali na spletni strani občine na naslovu: www.obcina-ig.si

Vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje tega ukrepa na področju kmetijstva v letu 2020 morajo prispeti na naslov sedeža Občine Ig,
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, za UKREP 1 do vključno 30. 4. 2020
(velja datum žiga pošte).
Vloge za UKREP 7 – GOZDNE VLAKE, pa bomo sprejemali do porabe sredstev oz. najpozneje do 28. 9. 2020.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena sredstva za leto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.
Vlagatelji bodo sklepe o višini sredstev prejeli najkasneje v roku 30
dni po zaključenem razpisu, za UKREP št. 7 – gozdne vlake, pa v roku
15 dni od prejema popolne vloge.
Račun in dokazilo o plačilu računa mora biti izdan šele po izdanem
sklepu Občine Ig o dodelitvi sredstev.
Vlagatelji bodo prejeli pogodbo o sofinanciranju, s katero bodo dogovorjene medsebojne obveznosti. Če upravičenci ne vrnejo podpisane
pogodbe, se šteje, da so odstopili od vloge za pridobitev finančnih
sredstev. Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev in zahtevek za nakazilo je potrebno dostaviti najkasneje do 1. 11. 2020.

VII. Nadzor in sankcije

Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska strokovna služba Občine Ig, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega
gospodarstva.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

UKREP 7: POMOČ »DE MINIMIS« – Pomoč za gozdarstvo – urejanje gozdnih vlak

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.

Sredstva so namenjena vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji gozdnih vlak z namenom odpiranja gozdov in ureditve dostopov posameznih parcel. Gozdne vlake načrtuje Zavod za gozdove Sloveniji (ZGS)
v sodelovanju z lastnikom gozda in v tem okviru zagotovi tudi prenos
načrtovane trase na teren. Nove vlake so zajete v gozdnogojitvenem
načrtu ZGS.

VIII. Način reševanja vlog

Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo)
– strojne ure in ure delavca.

Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan opravi pregled popolnih
vlog, občinska uprava pa pripravi sklepe o dodelitvi sredstev. Odpiranje vlog ne bo javno.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani ZGS,
– soglasje vseh lastnikov parcel, preko katerih poteka vlaka,
– gradbene dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi
o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
Intenzivnost pomoči: do 50 % upravičenih stroškov naložbe, oziroma največ do 900 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Višina dodeljenih sredstev je ob upoštevanju navedenih finančnih določb in ostalih pogojev v okviru ukrepa odvisna od višine razpisanih
sredstev in števila vlog prosilcev.

Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ig za programsko obdobje
2015–2020.

IX. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani na: www.obcina-ig.si ali v sprejemni
pisarni občine. Merila za dodeljevanje sredstev iz tega razpisa so na
voljo na spletni strani Občine Ig ali v sprejemni pisarni Občine Ig.
Vse dodatne informacije lahko dobite na oddelku za kmetijstvo, tel.:
01/2802-324, Andreja Zdravje.
Številka: 439-0003/2020
Datum: 2. 3. 2020

Župan Občine Ig
Janez Cimperman
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14),
skladno z Odlokom o proračunu Občine Ig za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/2020), Statutom Občine Ig
(Uradni list RS, št. 39/2016) in Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 14/2016, 32/2016), objavlja Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2020
1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in pospeševanja razvoja podeželja, ki imajo sedež v Občini Ig.
Cilj financiranja društev je spodbuda k ohranjanju tradicije med
podeželskim prebivalstvom Za njihovo delovanje je potrebno poleg
lastnih prihodkov dolgoročno zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja podeželskega prebivalstva, ki so povezani s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja.

– strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji),
– programi oz. projekti pripomorejo k prepoznavnosti Občine Ig in
promocije,
– organiziranje in sodelovanje na občinskih prireditvah,
– organiziranje ali sodelovanje na regijskih in državnih prireditvah ali
tekmovanjih,
– program dela društva in finančni plan društva za leto 2020, potrjen
na občnem zboru.

2. Višina sredstev:

7. Razpisna dokumentacija

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in gozdarstva je 5.610,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ig za leto 2020 na proračunskih postavkah
1011000 in 1011001, na kontu 412000.

3. Upravičenci in pogoji:

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s
področja kmetijstva in gozdarstva,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da delujejo v javnem interesu,
– da imajo sedež v občini Ig,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti povezane z pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
– da imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani občine
Ig,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakonodaja,
– da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in dokazila Občini Ig skladno z zahtevami,
– da imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslovne
obveznosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

4. Upravičeni stroški:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena (predavanja, tečaji
brez pridobitve certifikatov, ohranjanje kulturne dediščine, prenos
znanj domače obrti,
– promocija dejavnosti društva (zgibanke),
– organizacija razstav, prikaz običajev, tekmovanj na temo kmetijstva.

5. Intenzivnost pomoči:

– do 80 % upravičenih stroškov,
– predavanja, ki so namenjena občanom in imajo značaj tehnične
podpore, se lahko sofinancirajo do 100 %.
– Največja intenzivnost pomoči na društvo je 1.600 EUR.

6. Merila za ocenjevanje vlog pri izvajanju programa:

– število članov društva / število članov društva iz občine Ig,
– število udeležencev na posamezni aktivnosti društva iz občine Ig,
– delež lastnih sredstev pri izvedbi programa s finančno ovrednotenim programom dela za tekoče leto,
– program dela društva in opredelitev povečanja razvoja kmetijstva
z delovanjem društva na območju občine Ig,

Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa.
– prijavni obrazec,
– izjava,
– vzorec pogodbe.

8. Obveznost prijavitelja

Društva bodo realizacijo programov za leto 2020 in vrednost izvedenih aktivnosti podala na obrazcu za poročanje z dokazili (računi,
iz katerih je razvidna vrednost sofinanciranih izvedenih aktivnosti za
najmanj 60 % programa; za ostalih 40 % posameznega programa,
ki je sofinanciran po tem razpisu, je lahko priložena izjava o višini
sredstev posamezne aktivnosti, podpisana s strani odgovorne osebe).

9. Vloga

Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti priložena
k vlogi je potrebno oddati na razpisnem obrazcu, ki ga lahko dobite
v času uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig ali na spletni
strani www.obcina-ig.si.
Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe
društva.
Društvo, ki je že pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko
tega razpisa. Vlogi je priložena izjava, da se posamezni prijavljen program hkrati ne sofinancira iz drugih virov Občine Ig ali iz drugih javnih
virov, podpisan s strani odgovorne osebe.
Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način
predstavljati občino Ig.

10. Rok za vložitev vlog

Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta
6, Ig, ali vložiti v sprejemni pisarni Občine Ig, najkasneje do petka,
10. 4. 2020. Veljavne bodo le pisne vloge na predpisanem obrazcu
in vloge oddane v roku. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu, komisija ne bo upoštevala.

11. Informacije o razpisu

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Ig,
Govekarjeva cesta 6, Ig, kontaktna oseba je Andreja Zdravje, na telefon 01 2802-324.
Vloge bo pregledala in točkovala komisija za področje kmetijstva,
ki bo tudi pripravila predloge dodelitve sredstev. Prepozno prispele
vloge se zavrže, neutemeljene in vloge na neustreznih obrazcih, pa
zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog se v roku osmih dni pozove na
pisno dopolnitev. Vlagatelji bodo v roku 30 dni od zaključka razpisa
obveščeni o izidu razpisa.
Številka: 439-0004/2020
Datum: 2. 3. 2020

Župan Občine Ig
Janez Cimperman
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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 2020
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 na proračunski postavki 1104010 – razpisi prireditve: 7.700 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.

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

Kakovost in zahtevnost programa

Program vsebuje organizacijo
predavanj, delavnic in drugih
izobraževanj ter strokovnih ekskurzij
za člane oz. za širšo okolico
PRIREDITVE

Število točk
Jasno opredeljen

10

Delno opredeljen

5

Slabo opredeljen
1
Kakovosten in
10
zahteven
Delno kakovosten
5
in zahteven
Manj kakovosten in
1
zahteven
5 točk na predavanje,
delavnico (priznata se
dve predavanji)

Pomen prireditve za prepoznavnost občine
– društvo je organizator in izvajalec
10 / prireditev (največ
prireditev
dve)
– sodelovanje na prireditvah
5 (največ dve)

– objava prireditve v koledarju prireditev

5

– sodelovanje na občinski prireditvi
Športne aktivnosti oz. možnost
rekreacije za člane

5
5 / aktivnost (največ
dve)
Več let
10

Trajnost programa

Na novo

5

ČLANSTVO
Število članov s plačano članarino in stalnim prebivališčem v
občini Ig:
– do 30
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 zavihkom Za občane/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 2020«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 3. aprila 2020. 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.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema
sklepa na župana občine. Župan o pritožbi odloči v osmih dneh prejema pritožbe, njegova odločitev je dokončna.
Občina Ig bo z izbranimi prejemniki sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2020 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 prek elektronskega naslova
maja.zupancic@obcina-ig.si
Številka: 439-0005/2020
Datum: 2. 3. 2020

Župan Občine Ig
Janez Cimperman
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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 2020
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet razpisa so finančna sredstva proračuna Občine Ig za leto
2020, 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 pet 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:
– izvajanje 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

3. Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena
Društvo je organizator in izvajalec prireditve Do 100 točk/
v občini.
prireditev
V okviru prireditve sodeluje več društev.
Do 20 točk/prireditev
Organizacija tradicionalnega pohoda
Do 25 točk/letno
4. Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za
delovanje na področju turizma
Delavnice za otroke in mladino
Do 5 točk/delavnico
5. Izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma
Organizacija drugih delavnic, predavanj,
Do 10 točk/
strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo
delavnico,
na delovanje društva, namenjenih tudi
izobraževanje
lokalnemu prebivalstvu
6. Reference izvajalca
Sodelovanje na projektih Občine Ig v
Do 10 točk/projekt
preteklem letu
7. Poročilo o izvedenih aktivnostih društva v preteklem letu
Izvedba poročila
Do 5 točk
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 z istimi predlogi ne smejo kandidirati na drugih razpisih
Občine Ig.

5. VSEBINA PRIJAVE

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 9.900 EUR.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v
letu 2020 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.

Prijavitelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, ki ga
lahko od objave do izteka prijavnega roka dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur, objavljen pa je tudi na spletni
strani www.obcina-ig.si pod zavihkom Za občane/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
Največje št. točk
1. Izvajanje promocijskih aktivnostih lokalnega in širšega pomena
Predstavitev občine in društva na raznih
Do 5 / prireditev
prireditvah izven občine (samo če je
navedeno v poročilu)
Izvajanje informativne in promocijske
Do 10 letno
dejavnosti v kraju
Izdajanje promocijskega materiala (brošure, Do 25
zgibanke, razglednice, drug promocijski
material)
2. Aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, urejanja in varstva okolja
Organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, Do 50 letno
kmetij, naselji
Ohranjanje starih šeg, navad in spodbujanje Do 20 na društvo
k ohranjanju domačih obrti
Urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti,
Do 10 letno
tematskih poti, čistilne akcije

Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 3. aprila 2020.
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 bo komisija ugotovila, da vloga ni popolna bo pozvala prijavitelja, da jo v roku petih dni od prejema poziva
ustrezno dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v navedem roku, se s sklepom zavržejo.

7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA

Prijavitelji bodo najkasneje v 30 dneh po odpiranju prijav pisno obveščeni o izidu razpisa. Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep
o izboru. Na podlagi predloga komisije prvostopenjski organ občine
izda posameznemu upravičencu sklep o dodelitvi odobrenih sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za
ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. V pritožbi mora vlagatelj točno opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritožbo. Odločitev župana
o pritožbi je dokončna.
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na
telefon: 01/2802-318, 051/456-464 ali pišite na maja.zupancic@obcina-ig.si.
Številka: 439-0006/2020
Župan Občine Ig
Datum: 2. 3. 2020
Janez Cimperman
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Občina Ig / številka 2, marec 2020 Uradne objave

POZIV OBČANOM
Sterilizacija in kastracija mačk
V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno
prečiščeno besedilo) je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišč za zaščito živali. Glede na vse večji problem, ki ga predstavljajo zapuščene in prostoživeče mačke, Občina Ig v sodelovanju
z izbranim izvajalcem veterinarskih storitev: Veterinarska ambulanta
Max Lavrica, Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica, izvaja sofinancirano preventivno sterilizacijo mačk in kastracijo mačkov.
Do sofinanciranja preventivnega posega so upravičeni lastniki mačk,
ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Ig, kar dokažejo z osebnim dokumentom in tudi dejansko živijo na območju Občine Ig.
Sterilizacija mačk in kastracija mačkov je bistvenega pomena za
omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in posledično nezaželenih mačjih mladičkov, ki neuspešno iščejo nov dom. S sterilizacijo
in kastracijo se hkrati zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi itd.
Občani lahko cenovno ugodnejše posege izkoristijo od objave tega
poziva, od: 13. 3. 2020 do 30. 5. 2020, oz. do porabe predvidenih
sredstev.
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1.500 EUR.

Poseg sterilizacije in kastracije po tem pozivu je s strani občine sofinanciran v višini 23 evrov po živali za kastracijo in 31 evrov za sterilizacijo. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec.
Lastnik bo tako v ambulanti ob posegu plačal:
– 23 evrov za kastracijo mačka in
– 31 evrov za sterilizacijo mačke
Posameznemu občanu se sofinancira storitev do največ tri (3) živali.
Preventivni posegi se bodo izvajali v veterinarski ambulanti Veterinarska ambulanta Max Lavrica, Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica. Ob posegu je potrebno imeti s seboj veljavni osebni dokument in
izpolniti predpisan obrazec. Predhodno se je potrebno v Veterinarsko
ambulanto Max najaviti po telefonu na 01/366-65-44.
Za dodatne informacije pokličite na Občino Ig, Andreja Zdravje, tel.:
01/ 2802 324 v času uradnih ur ali veterinarsko ambulanto na številko: 01/366-65-44, od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 ure.
Številka: 439-0007/2020
Datum: 2. 3. 2020

Župan Občine Ig
Janez Cimperman
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Pust … ko se v Iški vasi ustavi čas

N

Tradicija se nadaljuje ...

Iškovrska kamela 		
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Joc

ajbolj pričakovani čas
v vasi je seveda pust.
Veselijo se ga tako otroci kot tudi moški, mogoče
malo manj ženske. Vaščani si
kljub natrpanemu urniku vzamejo čas za druženje in pohod
po vasi. In tako je že od leta
1863 ...
Na pustno soboto smo se
udeležili pustnega karnevala
na Igu, kjer je vedno luštno.
V nedeljo pa se zberejo otroci, ki prehodijo celo vas in se
po končanem sprevodu okrepčajo ter posladkajo z zasluženimi sladkarijami. Ker pa je
bilo sladkarij preveč za enkrat,
bodo ostalo 'pospravili' na prihajajočih dogodkih.

Ponedeljek je čas počitka
oz. čas priprav na pustni torek.
Udeležba je bila letos več kot
odlična, saj se mnogi pridružijo šele po obisku na njihovem
domu. Pridružijo pa se še fantje z drugih vasi. Sprevod začne
svoje delo v Iški, kamelarji pa
v Iški vasi. Če je energije dovolj, se odpravijo še v Kot, zvečer pa se vsi skupaj zberejo ob
pasulju v gasilskem domu.
Sklep je pepelnična sreda,
ko Pusta upepelijo, družine pa
so spet skupaj in pripravljene
na nov dan. Kamela se pa še
nekaj dni potika okoli gasilskega doma …

Pustni sprevod		

Maša Škulj

Tomaž Škulj
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22. Podkrimski pustni karneval uspel
Na pustno soboto, 22. februarja, se je središče Iga odelo v karnevalske barve – potekal je 22.
Podkrimski pustni karneval. Lep sončen zimski dan je privabil številne gledalce, mnogo med
njimi jih je na karneval prišlo – kot se spodobi – v maskah.

Z

Otroški oder

Žabji kralj s spremstvom

ačetek karnevalskega
dne na Igu je namenjen
programu za otroke. Pod
šotorom je Anita dopolnjevala pustne kostume s poslikavo obraza, kjer se je nabrala
kar precejšnja množica otrok.
Nestrpno so pričakovali tudi
zabavni program, kjer je imela
glavno besedo Klovnesa Pesa.
Izbrali smo tudi tri najboljše
otroške maske. Na parkirišču
pred občino so na stojnicah
naša društva ponujala pustne
dobrote. Lahko ste se okrepčali na stojnici Društva Zapotok,
slastne miške pa so ponujala
dekleta iz Društva žena in deklet na podeželju Ig. Manjkali

niso niti pokovka, sladkorna
pena in baloni!
Vrhunec karnevalskega dogajanja je bila povorka mask,
ki se je vila po eni glavnih ulic
Iga vse do glavnega prizorišča
na krožišču, kjer se je zbrala
množica obiskovalcev. V povorki je sodelovalo več kot
25 različnih skupin, na čelu z
maskotama karnevala – Podkrimskim in Povodnim možem, ki sta na prizorišče prišla
ob zvokih pihalnega orkestra
in mažoretk. Takoj zatem je
bil čas za cigansko ohcet, kjer
sta moči združili Konjerejsko
društvo Krim in Društvo Fran
Govekar Ig.

Slavne ižanske notke

Ižanski punt

Pustna kamela iz Iške vasi

Mostiščar 02 | Marec 2020
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Techno shark
Povorko je nadaljevala skupina iz Vrtca Ig, kjer je sodelovalo prek 150 otrok in staršev,
ki so nas odpeljali v davne
čase, ko so živeli princi, princese, kralji, kraljice, vitezi in
dvorni norčki. Osnovna šola
Ig nas je spomnila, da je le-

Ciganska ohcet
tos Beethovnovo leto – slavne
ižanske notke sta spremljala
sam Ludwig van Beethoven in
Wolfgang Amadeus Mozart!
Sledile so maske domačih
društev, videli smo darila narave, medveda in čebelice izpod
Kureščka, strupene mušnice,

priletele so Podkrimske čarovnice. Z nami so bili športniki,
ki se pripravljajo na zimske
olimpijske igre 2022 v Pekingu. Naša gasilska društva so
sodelovala in pripravila kar
nekaj zabavnih slik – spoznali smo matena virus, zaplesali

Bojeviti Lokški Vikingi

Podkrimske čarovnice

Asterix in Obelix iz Bevk

Bejžim 2022
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techno shark, kupovali zmrznjene dobrote, manjkala ni
pustna kamela, ki je prispela iz
Iške vasi, ter Loški Vikingi, ki
so s svojo ladjo in bojevniki v
polni bojni opremi prijadrali iz
Iške Loke.
Predstavila se nam je letal-

 AKTUALNO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ska družba Luft Ig, preselili
smo se v srednji vek in čarobno kraljestvo, nato pa doživeli
še Ižanski punt. Iz majhne vasice Bevke sredi morosta pa
sta nas prišla pozdravit Asterix in Obelix.
Na koncu so zimo preganjale še tradicionalne maske
– s štajerskega konca so prišli
Rusa, orači, pokači in koranti,
z Ilirskobistriškega šjme in iz
zaledja hrvaške Reke halubajski zvončarji.
Povorko je ves čas spremljal
in komentiral France Peternel.
Za varen potek povorke so dodatno skrbeli reditelji naših
društev in gasilci. A pustnega

rajanja še ni bilo konec, nadaljevalo se je pod šotorom ob
zvokih Tria Utrip.
Posebna zahvala pokroviteljem: Manfredu Novaku, Pekarni Pečjak, Gostilni Čot in
podjetju Megast za pogostitev
otrok s čajem in krofi.
Ob koncu se še enkrat zahvaljujemo vsem sodelujočim,
ki so prispevali, da smo 22.
Podkrimski pustni karneval
uspešno spravili pod streho.
Maja Zupančič,
občinska uprava
Gregor Bolha,
Matjaž Zupan

Halubajski zvončarji

Seznam nastopajočih na povorki
Mažoretke in pihalni orkester Bežigrad
Krimski in Povodni mož (TD Krim)
Ciganska ohcet (KD Krim, DFG Ig)
Žabji kralj (Vrtec Ig)
Ižanske slavne notke (OŠ Ig)
Darilo naravi (ŠD za baseball in softball Barje)
Podkrimske čarovnice (TD Krim)
Medo in čebelice izpod Kureščka (TD Krim)
V lepoti je strup (GMD Ig)
Bejžim 2022 (TD Škofljica)
Matena virus (PGD Matena)
Techno shark (PGD Kot - Staje)
Pustna kamela Iška vas (PGD Iška vas)
Luft Ig
Family frost (PGD Tomišelj)
Loški Vikingi (PGD Iška Loka)
Srednji vek (ŠKTD Lokvanj)
Ižanski punt (TiNina ustvarjalnica)
Čarobno kraljestvo
Asterix in Obelix (ŠD Bevke)
Šjme (KD Šjme Vrbovo)
Koranti iz Lancove vasi
Rusa, orači, pokači in koranti iz Pobrežja
Halubajski zvončarji

Zabava pod šotorom

Koranti

 IZ ŽIVLJENJA STRANK ///////////////////
Čestitke vsem našim občankam ob nedavnem
prazniku 8. marcu.
Vsem materam voščimo ob materinskem dnevu,
naj vam pomladne cvetlice narišejo smeh
na obraz, vaša družina pa naj vam
polepša praznik.
OO SLS Ig

S

poštovane občanke in občani, iskrene čestitke
ob občinskem prazniku. Bogastvo skupnosti
so njeni ljudje – boljši ko so, boljša je občina.
S skupnimi močmi, enotnostjo, razumevanjem in
strpnostjo bomo lažje premagovali izzive prihodnosti.
Lepo praznovanje!
OO SLS Ig
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Aktivnosti svetniške skupine SDS

N

a zadnji seji smo sprejeli Proračun za leto
2020. Zaradi pomanjkanja denarja je bilo potrebno
sprejeti kar nekaj kompromisov, a ga bo morda po zaključnem računu z rebalansom
proračuna možno vključiti v
Proračun in realizirati. Med
drugim tudi dokončanje Kulturne dvorane na Igu.
Občinski nadzorni odbor
je pregledal tudi oskrbo s pitno vodo in podal več predlogov. Med drugim opozarja, da
moramo nadaljevati sanacijo
vodovodnega omrežja in s
tem zmanjšati velike izgube
vode (tudi do 64 %). Ravno
zato je cena vode pri nas med
najvišjimi v Sloveniji. Tudi
to je področje, kjer je še veliko prostora za premik stvari
na bolje. Z novimi vrtinami
in obnavljanjem vodovodnega omrežja se stvari opazno

premikajo na bolje. Problem
so stari in dotrajani cevovodi
brez ustrezne dokumentacije. Tu nas čaka še veliko dela
in naša skupna naloga je, da
poiščemo ustrezne rešitve za
čimprejšnjo odpravo težav na
vodovodu ter s tem tudi velikih izgub pitne vode. V SDS se
bomo za to zavzemali in podpirali bolj odločne korake, kot
smo jih videli do zdaj.
Brez naših glasov je bil na
eni od preteklih sej občinskega sveta potrjen predlog o
povečanju vrednosti točke za
odmero davka v obliki nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ). Menimo, da
ni potrebe po zvišanju kateregakoli davka, zato smo glasovali proti. Prepričani smo, da
dvigovanje davkov ne vpliva
blagodejno na kupno moč ljudi in njihovo vsesplošno blaginjo.

Po dogovoru smo izvedli
delovni sestanek Odbora za
gospodarstvo, turizem in gostinstvo na terenu ter si ogledali Iški vintgar z namenom,
da poskrbimo za ureditev in
boljše koriščenje zmogljivosti,
ki so na voljo. Naš predlog je,
da na začetku stabiliziramo
stanje in rešimo najbolj pereče
probleme, v nadaljevanju pa
celostno uredimo celo dolino
tako okoljsko kot prometno,
da bo urejena za domače in
tuje obiskovalce.
Predlagali smo tudi, da podjetje Komunalne gradnje d.d.
svetnikom predstavi aktivnosti v obrtni coni ter da pregledamo Prostorski red Občine
Ig in se pogovorimo o nujnih
spremembah usmeritev, ki so
bile potrjene z njim. Seja bo v
marcu.
V svetniški skupini SDS
smo se odločili, da bomo imeli

enkrat mesečno odprta vrata
za vaše obiske in predloge, in
sicer vsak prvi torek v mesecu
od 17.30 do 18.30 v Medgeneracijskem centru na Igu.
Vabimo vas, da se oglasite v
torek, 7. aprila 2020. Lahko
pa nam tudi pošljete svoje
mnenje ali predloge za morebitne probleme, ki jih opazite v naši občini, na e-naslov
mirko.zate@gmail.com.

Mirko Merzel,
vodja Svetniške skupine SDS

 POSLANSKI KOTIČEK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nova vlada pod vodstvom
Janeza Janše

P

o odstopu Marjana Šarca z mesta predsednika
Vlade RS se v sedanji
sestavi Državnega zbora RS
oblikuje nova koalicija štirih strank: SDS, SMC, NSi in
DeSUS. Smo na polovici mandata in ocenili smo, da se v
taki sestavi da postoriti najnujnejše stvari; zmanjšanje
čakalnih vrst, več sredstev za
občine, učinkovitejše črpanje
EU-sredstev, zagon investicij,
izgradnje domov za starejše …
V tednu, ko to berete, je bil potrjen predsednik vlade Janez
Janša, ki ga je po pogovoru z
vodji poslanskih skupin predlagal predsednik Borut Pahor.
V prihodnjih tednih pa bo
imenovana še ekipa ministrov,
ki bo morala takoj poprijeti na
svojem področju. Pred vrati je
koronavirus in v SDS ocenjujemo, da se država ne odziva
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pravilno, da se predolgo čaka z
ukrepi, ki bi preprečili širjenje,
javnost je premalo informirana in vse to zbuja nelagodje
med ljudmi. Marsikje so se
občine, šole in zdravstveni domovi ter posamezni zdravniki
sami organizirali in se, kolikor
se je dalo, ustrezno pripravili.
Tudi pri nas na Igu, za kar gre
pohvala vsem, ki so v aktivnosti vključeni (zdravniki, civilna zaščita in občina).
V koalicijski pogodbi, ki so
jo partnerke podpisale, je zaveza, da se povprečnine za občine za leto 2020 dvignejo na
623,96 eur, za leto 2021 pa na
628,20, kar bi za našo občino
pomenilo skoraj 230.000 eur
dodatnih sredstev. Kot sem
že napisala v eni od prejšnjih
številk, je bil to naš predlog
pri sprejemu Proračuna RS
za leto 2020, a ni bil sprejet.

Tokrat računamo, da bomo to
lahko realizirali kot tudi druge nujne ukrepe, o čemer vas
bomo obveščali. Nova koalicija si je zastavila tudi cilj, da se
zgradi nekaj domov za starejše
občane, in zavzemala se bom,
da se to zgodi tudi na Igu. Po
dogovoru z Ministrstvom za
pravosodje je zemljišče na voljo, urediti pa je potrebno še
vse ostalo. V nadaljevanju bo

tudi jasno, ali bodo pri tem sodelovali zasebniki ali bo vstopila država s svojimi sredstvi.
Vsekakor je potrebno čim prej
začeti gradnjo domov, saj več
kot 10.000 ljudi čaka na prostor v domu.
Alenka Jeraj,
poslanka v Državnem zboru
Republike Slovenije

Vabim vas v poslansko pisarno
v Medgeneracijski center, Troštova ulica 5, Ig,
v torek, 17. marca 2020, od 17.30 do 19.00.
Za vse informacije sem na voljo na 01/478-95-80 ali
GSM: 051/374-475. Lahko se mi oglasite po e-pošti:
alenka.jeraj@dz-rs.si. Lahko obiščite mojo Facebook
stran, kjer objavljam aktualne misli in vse o svojem delu
v DZ.

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

Drugih nisem prašal, kaj se jim po
glavi blodi!

T

o je bil moto letošnje
občinske prireditve v
počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki je
potekala v četrtek, 6. 2. 2020,
v športni dvorani OŠ Ig. Omenjeni verz smo si seveda sposodili pri Francetu Prešernu,
saj je to, o čemer je pesnil, tudi
živel. Bil je pokončen, značajen in samosvoj človek, zaupal
je svojemu notranjemu čutu

za dobro in pravično, zato se
na takratne družbene norme
in mnenje drugih ni oziral. Kot
vemo, ne brez posledic.
Kulturni program so s himno in pesmijo, posvečeno Prešernu, začele članice MPZ OŠ
Ig pod mentorstvom učiteljice
Polone Kukovica, v nekoliko
manj znane 'skrivnosti' Prešernovega življenja pa so nas
kot prave profesionalke po-

In urno ta dva sta po podu zletela ...

peljale voditeljice Zoja Šauer,
Ana Kramar in Lara Comino.
Kako se profesionalno pleše,
sta nam v dveh nastopih prikazala plesalca standardnih in
latinskoameriških plesov Enej
Eržen in Tara Por. V španščini so poezijo deklamirale Ana
Kramar in Tea Rupert, v slovenščini pa Eva Šivec in Eva
Grebenc.
Za ljubitelje glasbe so poskrbeli inštrumentalisti Ema
Kvržić na klarinetu, Amadej
Juha na harmoniki in Iza Ferkulj na flavti ter za konec glasbena skupina Tretji kanu, ki
sta jo zastopala Anja Pavlin
(vokal) in Jan Medle (vokal,
kitara). Prireditev je zaokrožila tudi scenska postavitev
pod budnim očesom učiteljice
likovne umetnosti Jožefe Antolič.
Ko človek prisostvuje tovrstnemu dogodku, si ne more
kaj, da ne bi pozneje o njem
nekoliko razmišljal. Ni namreč mogoče, da bi bili kar
vsi po vrsti umetniki, slikarji,
pesniki, plesalci, glasbeniki
in drugi umetniški poklici, za
to je potreben talent. Talenti
v kulturi in umetnosti pa niso
prav na gosto posejani, zato
vsem nastopajočim učencem
in učenkam – talenta, pogu-

Klarinetistka Ema Kvržić
ma in pripravljenosti narediti
nekaj lepega za skupnost, v
kateri živite in se šolate, vam
ne manjka, to ste nam mentoricam dokazali vsak posebej
in vsi skupaj. Hvala vam in
vašim staršem, ki vam stojijo
ob strani in vas spodbujajo na
vaši poti.
Mirjam Sečnik, OŠ Ig
Barbara Flajnik

Kulturni praznik v Škriljah

O

dkar so gasilci v Škriljah v svoji
dvorani v gasilskem domu uredili
ogrevanje in položili nov pod, je
dvorana polno zasedena. Med tednom v
njej potekajo različne vadbe, med vikenPlesalci breakdanca

dom pa občasna druženja.
Nekega dne se je porodila ideja, da bi
otrokom, ki se sicer družijo na vaškem
igrišču in po vasi, ponudili priložnost, da
se preizkusijo tudi na odru. Toliko je mla-

dih, ki se v popoldanskem času učijo in
urijo v glasbi, plesu … pa smo jih povabili
k sodelovanju. Kar 15 točk smo videli, od
najmlajšega šestletnega kitarista Sama do
starejših odličnih harmonikašev. Videli
smo tudi tri plesne nastope, dve skupini
breakdancea, ki ju vodi Miha Širme, in
plesno skupino deklet, ki jo vodi Elena
Karaseva. Programa je bilo za celo šolsko
uro, dvorana čisto polna, publika nasmejana, otroci pa so nas razveselili z resnično
dobrimi nastopi.
Odlično je bilo, da smo kar ostali in se
družili še cel večer.
Katja Gorjup,
SVS Škrilje
Amadej Bergles

Mostiščar 02 | Marec 2020

15

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

Februarski Govekarjev večer

V

ponedeljek, 17. 2. 2020,
smo v dvorani Centra
Ig člani društva Fran
Govekar Ig pripravili Govekarjev večer. Predstavili smo
svoje dejavnosti. Predstavile
so se skupine, ki delujejo v
okviru društva.
Kot prve so nastopile pevke Ženskega pevskega zbora
Perunike. Zapele so nam tri
skladbe.
Literarno skupino so zastopale: Darja Avsec, Jožica
Šubic in Alenka Jeraj, ki so
prebrale nekaj svojih pesmi.
Mladinska gledališka skupina se intenzivno pripravlja
na srečanje gledaliških skupin. Ogledali smo si odlomek
iz njihove nove igre Mulci proti doktorju Zlobi.

Lutkovna skupina se je
predstavila s projektom gledališče kamišibaj. Odrasla gledališka skupina je predstavila
odlomek iz komedije Dohodnina.
Vsak Govekarjev večer
končamo z odprtjem razstave
likovne skupine. V pustnem
času si v krajevni knjižnici lahko ogledate razstavo pustnih
mask na Slovenskem.

Božena Števančec
Alenka Jeraj

Vabimo vas na

Govekarjev večer

v ponedeljek, 23. marca 2020,
ob 19.00 v Dvorani Centra Ig.
Marca praznujemo občinski praznik v spomin na upor
ižanskih kmetov proti graščakom. V zgodovini naših
krajev pa je tudi veliko drugih pomembnih dogodkov
in posameznikov. V letu 2020 praznujemo 130-letnico
rojstva zbiratelja narodnega gradiva, šeg in pesmi iz
vse Slovenije, našega rojaka Franca Kramarja.
Letošnje leto v našem društvu namenjamo spominu
nanj in z Govekarjevim večerom začenjamo niz
dogodkov in prireditev, ki bodo osvetlile življenje in
delo Franca Kramarja.
Prisluhnili boste pripovedkam in pesmim, ki jih je
zapisal na Ižanskem.
Z glasbenimi točkami bodo sodelovali učenci in
učenke Glasbene šole Emil Adamič.
Odprli bomo razstavo slikark in slikarjev Likovne
skupine Društva Fran Govekar Ig z naslovom Ulice
in kotički v Občini Ig.
Razstava bo na ogled do 20. aprila 2020.
Vljudno vabljeni!

Obiščite spletni portal Občine Ig
na: www.obcina-ig.si.
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Mladinska gledališka skupina med nastopom

Vabimo vas na premierno uprizoritev
mladinske igre Janeza Remškarja

Mulci proti doktorju Zlobi
v četrtek, 26. marca 2020
ob 18.00 v dvorani Centra Ig
(Banija 4).
Vabljeni!

Občinska revija
pevskih zborov

Z

bore, ki delujejo v Občini Ig, tudi letos vabimo k sodelovanju na občinski reviji pevskih zborov, ki bo v
soboto, 16. maja. Občinska revija pevskih zborov je
osrednji zborovski dogodek v naših krajih, kjer se na enem
mestu z izbranim programom predstavijo vsi zbori. Na reviji bo prisoten strokovni spremljevalec.
Vaše prijavnice pričakujemo do četrtka, 23. aprila
2020, na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig,
e-pošta: maja. zupancic@obcina-ig.si.
Obrazec za prijave bo pravočasno poslan vsem zborovodjem, razpis pa bo objavljen tudi na spletni strani Občine Ig. Vse dodatne informacije na tel. 01/28-02-318.
Maja Zupančič,
občinska uprava

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

Občni zbor Društva Fran Govekar Ig
17. februarja 2020 je imelo društvo redni občni zbor. Po poročilu predsednice
društva Alenke Jeraj so sledila poročila
nadzornega odbora, računovodsko, disciplinsko in poročila posameznih skupin.
Vse skupine društva so bile v lanskem
letu uspešne in so uspešno realizirale
svoj letni načrt za leto 2019. Pod okriljem
Društva Fran Govekar Ig delujejo: Lutkovna skupina, Mladinska gledališka skupina,
Odrasla gledališka skupina, Moški pevski
zbor, Perunike, Borovničke, Likovno-fotografska skupina, Literarna skupina in Turistična skupina. Letos smo ustanovili še
Etnološko skupino.
V nadaljevanju občnega zbora društva
smo pregledali Načrt dela društva v letu
2020. Poleg rednih mesečnih aktivnosti
posameznih skupin načrtujemo tako kot
zadnja leta od aprila do novembra odpreti
TIC v Mladinskem domu na Igu, kjer so
tudi redna vodenja po koliščarski razstavi.
V načrtu so vsakoletni priložnostni nastopi skupin in posameznikov ter gostovanja.
Tako kot do zdaj bomo tudi letos sodelovali z drugimi društvi in skupinami na

občinski in medobčinski ravni. Pregledali
smo finančni načrt za leto 2020 in vse skupaj potrdili.
Septembra bomo praznovali 130. obletnico rojstva Franca Kramarja, kar bo obeleženo z več prireditvami in dogodki.
Ob koncu občnega zbora je predsednica društva Alenka Jeraj prejela Linhartovo zlato značko JSKD za več kot 15-letno delovanje na področju gledališča kot
igralka in režiserka.
Nadaljevali smo z Govekarjevim večerom, na katerem so se s programom
predstavile skupine našega društva. Likovna skupina je v knjižnici postavila na
ogled razstavo z naslovom Pustne maske na Slovenskem. Razstavljajo: Jožica
Šubic, Milan Šubic, Zmago Werbole, Milan Zgonc, Julijana Peršič, Marija Minka
Žagar, Ivanka Demšar, Marija Franinovič,
Zdenka Vinšek, Irena Gašparič, Irena Brovet Zupančič in Erika Železnik.
Mateja Jere Grmek,
podpredsednica
Društva Fran Govekar Ig

Predsednica društva je prejela zlato
Linhartovo značko.

Ciganska ohcet

V

sodelovanju s Konjerejskim društvom Krim
smo na letošnjem pustnem karnevalu na Igu pripravili skupno sliko Ciganska
ohcet. V našem društvu smo
se bolj specializirali za 'ciganke šlogarice', v konjerejskem
pa so dali poudarek mlademu
ciganskemu paru, ki se poroči.
Tole pa je sporočilo cigank na
Ižanskem pustnem karnevalu:
»Ola, ola, dragi Ižanci, povedati vam moramo, da je za
nami zelo dolga pot. Na povabilo bratranca Demuša, ki se
ženi, smo iz Malage krenile že
avgusta. Mnogo lepih krajev

smo prehodile, ampak tako
lepo, kot nam je tu na Igu, nam
ni bilo nikjer. Čista narava,
gozdovi, polja, travniki, čista
pitna voda … Opazile smo, da
v vaših krajih ni Romov, torej
vas naprošamo, če ima kdo
kakšen majhen kos zemlje, da
bi se tu ustalili z našim mladim
parom in pognali korenine. Ne
potrebujemo veliko, le toliko,
da bi si vsi skupaj (Marija,
Filicita, Florentina, Sofia, Izabela, Anabela, Evita, Pilar …)
z družinami uredili dom.
V znak zahvale imamo danes za vas posebno ponudbo.
Samo danes vam zaradi naše

Pa še malo zabave
ciganske ohceti in obiska tukaj na Igu zastonj prerokujemo in vam lahko napovemo
zelo lepo prihodnost.
Tako smo med drugim pred
davnimi leti na počitnicah v
Španiji Melaniji Tramp napovedale, da bo prva dama Amerike. Tudi Angeli Merkel je
naša mama v kartah videla, da
bo nemška kanclerka. Evita pa
je Marjana Šarca posvarila, naj

Najlepše ciganke na karnevalu

ne vstopa v politiko … pa žal ni
poslušal. Kaj bo pa z Janezom
Janšo – je pa poklicna skrivnost. Najprej moramo povedati njemu, potem šele medijem.
Če torej želite, beremo iz
krogle v šotoru, iz kavne usedline, kart … Kar korajžno, Ižanci.«
Nežka Grmek

Mostiščar 02 | Marec 2020

17

 DRUŠTVA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Turistično društvo Bober Ig
vabi na
REDNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA,
ki bo v petek, 20. 3. 2020,
ob 18. uri v prostorih
Hrenove ulice 13, Ig.

Moški pevski zbor Ig
vabi na

LETNI KONCERT
v petek, 3. aprila 2020, ob 19. uri
v Dvorano Centra Ig.

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav
2. Poročilo društva
3. Predlog o ukinitvi društva
4. Razno

Zborovodja: Mirko Merzel
Na koncertu bo sodeloval
Martinov otroški zbor župnije Ig.
Prijazno vabljeni!

Vabljeni!

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

Tehniški dan – ogled poštnega
muzeja

Z

jutraj, 3. 2. 2020, smo
se učenci 6. razredov
odpravili v Polhov Gradec na ogled poštnega muzeja.
Razdelili smo se v dve skupini.
Naš razred si je najprej ogledal
zgodovino pošte. Prva znana
pošta je bilo sporočilo maratonca o zmagi Grkov. Potem
sem si zapomnila zgodbo o

golobih pismonošah in starih
Rimljanih, ki so imeli razvejane postojanke po vsem svojem
ozemlju. Slišali smo o prvih
poštnih uradih pri nas, o starih
telefonih. Poskušali smo tudi
telefoniranje preko centrale.
Po malici smo na delavnici
izdelali vsak svojo štampiljko
z imenom in si ogledali za-

nimiv predstavitveni film o
Polhovem Gradcu, ki razloži
nastanek zanimivega imena
kraja. Govori o tem, da je nekoč v Gradec prišel plemič.
Ker ni imel prenočišča, je konja privezal za drevo in od utrujenosti zaspal. Ponoči so mu
polhi pregrizli sedlo. Ko se je
zjutraj zbudil, je na glas zakri-

Zimski športni dan
7. 2. 2020 smo šli učenci in učenke od 6. do 9. razreda na drsanje.
No, za športni dan smo si lahko
izbrali smučanje, pohodništvo in
drsanje. Ob 8.30 smo z avtobusom
odšli v Tivoli. Ko smo prišli do Tivolija, smo se šli igrat na velika in
zanimiva igrala ob mini golfu. Preizkusili smo gugalnice, tunele, tobogane, potem smo pojedli še malico in že je bil čas, da se odpravimo
v halo Tivoli, kjer smo lahko drsali.
Vstopili smo v stavbo in pred
nami je bilo veliko drsališče. Kdor
ni imel svojih drsalk, si jih je lahko
sposodil. Ker sem imela svoje drsalke, sem bila hitro na ledu. Dobro
znam drsati, zato sem bila kar hitra. Veter mi je pihal v lase, jaz pa
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sem uživala in se prepustila svojim
belo-rjavim drsalkam. Drsali smo
v krogu, na sredini je bil narisan
krog. V tem krogu si lahko delal
različne drsalne elemente, kot so
lastovka, obrati, skoki, pirueta. Poleg drsališča je bila tribuna, kjer je
imel vsak svoj nahrbtnik s pijačo
in hrano. Vmes sem se usedla in
opazovala drsalce. Okrog mene so
bile moje prijateljice in z njimi sem
se še toliko bolj zabavala, kot če bi
bila sama. Športni dan z drsanjem
mi je bil zelo všeč, saj zelo rada drsam.
Ko sem prišla domov, sem ta dan
predstavila še domačim.
Sara Škulj, 6. a

čal: »To ni Gradec, to je Polhov
Gradec!«
Zanimivega dne je bilo hitro konec in z lepimi vtisi smo
se odpravili na Ig.
Leja Gačnik, 6. a

Bolezen
Ko se jesen zaključi, smo po navadi veseli,
ker takoj pomislimo,
kako ob peči se bomo lahko greli.
O slabih plateh zime ne razmišljamo,
tedaj si le beli sneg
in ledene snežinke pred očmi domišljamo.
Toda čez nekaj časa se ljudje začnejo bati,
da tople zimske večere
bodo morali bolni v postelji preležati.
Ko zagledajo ostale, se skrb še poveča,
kaj šele, ko vidijo,
da v bolnišnici je gneča.
Takrat to poskusimo preprečiti na vse načine,
z babicami in dedki,
dokler to obdobje ne mine.
Ko vsi že mislimo, da je to minilo,
nekoga je zopet v bolezen zavilo
in nam vso skrb povrnilo.
Kian Hodžić, 7. b

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

Februarsko dogajanje
v enoti Hribček

F

ebruarja smo se v enoti
Hribček najprej posvečali spoznavanju Slovenije, izdelovali smo zastave,
se naučili slovensko himno,
ob uprizoritvi vzgojiteljic
pa spoznali tudi Povodnega
moža. Z njim in z Urško smo
nato skupaj zaplesali na 'plesu
ob Ljubljanici'.
Kot vsako leto smo se potem veselili pusta, le da maškare snega tokrat nismo odganjale, temveč privabljale, in
to zelo uspešno: že naslednji
dan nas je sneg neizmerno
razveselil in nam omogočil

snežno športno dopoldne.
V skupinah Ježki in Polžki
pa smo se ves mesec pripravljali še na en pomemben dogodek – s pomočjo ostalih vzgojiteljic naše enote smo v sklopu
projekta Turistične zveze Slovenije izpeljali Gozdni festival, na katerem smo prepevali, pripravili dve predstavi,
tekmovali v kvizu in izdelali
gozdne šopke.
Tudi februar je bil pri nas
tako poln dogajanja in veselja.

Gozdni festival

Enota Hribček

Maškare na obisku

Ples ob Ljubljanici

Pustno rajanje v enoti Studenček

P

ustni dan pri nas se je
začel zelo pestro. V vrtec
so prišle Elze, Spidermani, indijanci, gasilci, trobentica, viking ter drugi risani in
pravljični junaki. Pustno rajanje je potekalo celo dopoldne.
Obiskale so nas tudi maškare
iz občinske uprave, ki so otrokom prinesle polno košaro
čokoladic. Odganjanje zime in
slabega vremena smo z otroki
nadaljevali po ulicah Iga.
Enota Studenček

Različne maškare v Studenčku
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Kulturni dan v Škriljah ali Hura
kultura

V

petek, 7. februarja 2020, dan pred
slovenskim kulturnim praznikom,
se je ob 18.30 v dvorani gasilskega
doma v Škriljah začela prireditev, ki smo
jo poimenovali Hura kultura!. Na prireditvi so se predstavili mladi iz vasi Škrilje.
Nastopali so mladi glasbeniki, ki se
učijo v različnih glasbenih šolah ali zasebno. Igrali so na harmonike, kitare, flavto,
klarinet in trobento. Nastopale so tudi tri

plesne skupine, ki med tednom vadijo v
Škriljah. Med glasbenimi nastopi sta bili
tudi dve deklamaciji: pesem Toneta Pavčka in ena moja pesem. Na prireditvi pa
sem s povezovanjem večera preizkusila
tudi svoj pogum. Nastopalo nas je veliko,
imeli smo se super in verjamem, da nas bo
prihodnje leto še več.
Po prireditvi sta potekala druženje in
pogostitev, ki jo je pripravil SVS Škrilje.

Obiskovalcev je bilo zelo veliko, hvala
vam za spodbudo in aplavze. Hvala SVS-ju
za organizacijo dogodka, Katji Dragar
Gorjup pa za koordinacijo nastopajočih
in povezovalno besedilo. Hvala vsem, da
smo se mladi lahko predstavili sosedom
in vaščanom.

Kitarist

Skladba za klarinet

Harmonikar

Skoraj na morju Od pusta do
petek zvečer smo z družino sedeli
pomladi
za mizo. Starša sta mi povedala ve-

V

selo novico, da bomo zjutraj odšli
na morje. Oba z bratom sva bila zelo vznemirjena.
Mama je rekla, naj si gremo pripravit
kovčke. Petkove noči kar ni hotelo biti
konec. Zelo slabo sem spal. Ampak kar
naenkrat je zazvonila budilka. Hitro sem
stekel v spalnico, da bi prebudil še preostale družinske člane, s so bili že budni.
Spodbujal sem jih, naj se hitro oblečejo.
Vsi smo pozajtrkovali, si umili zobe in se
poslovili od starih staršev. Odšli smo v
garažo. Ko je oče hotel vžgati avto, se ta
ni vžgal. Nastala je smrtna tišina. Oče je
bil zelo jezen. Po nekaj neuspelih poskusih smo se odpravili nazaj v hišo. Nato se
je mami porodila odlična ideja. Rekla je,
da vidimo Krim pred sabo. Brez odlašanja
smo se odpravili nanj. Zgoraj smo se odžejali in najedli.
Čeprav se dan ni zgodil po mojih željah,
smo ga preživeli odlično. Zvečer sem se
ponosno ulegel v posteljo.
Lan Mahkovec, 5. c
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Zdaj pospravimo že smučke,
sanke in še bord,
ker sneg odhaja,
pust prihaja,
zima pobegnila bo.
Pust je lep čas,
ko v maskah od vrat do vrat,
hodimo in se veselimo,
zraven pa pomlad prinašamo
in preganjamo ta mraz!
Pomlad je lep nasad,
ki ozeleni in v vrt se spremeni.
Obarvane cvetlice pokukale so ven
in mi kotalimo po bregu zunaj se.
Dnevi se daljšajo,
noči pa krajšajo
in mi smo radi zunaj,
ker je že zelo toplo.

Julija Glavan

Vesele maškare
Na zvonec pozvonimo
in vas razveselimo.
Prišle so maškare vesele
in pesmico vam bomo zapele.
Zima že stran hiti.
Nato pa se pomlad zbudi.
Dovolj je zime letos bilo,
zato raje pomlad pozdravimo.
Pust je poln mask in sreče,
polnih ust in bonbonov polne vreče.
Veseli smo mi in veseli ste vi,
če maškara vas razveseli.
S polno vrečo odhitimo
in še koga razveselimo.
Mi smo maškare vesele
in zdaj bomo še drugim pesmico zapele.
Ajda Grum, 3. a, in
Tristan Grum, 5. c

Julija Glavan
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Otroci, vabljeni na prireditve v Knjižnico Ig:
Pravljično ustvarjalna delavnica

Dream in English A special guest
18. marec ob 17.00

Zgodba A special guest nas bo pripeljala v hišo silno skope ženice. Se bo omehčala in postala dobra gostiteljica?
Za otroke od 3. do 8. leta. Vodi Špela Podkoritnik Mokorel.

Ura pravljic

Zajček Belko in prijatelji
1. april ob 17.00

Bil je zajček, ki je znal pripovedovati najlepše zgodbe …
Vabljeni na prav posebno
pripovedovanje čudovite
zgodbe o prijateljstvu ob
slikah na malem odru –
kamišibaj.
Pripoveduje: Nataša Uršič.
Zadnja ura pravljic v tej
sezoni!

Beremo s tačkami
Vsak drugi in tretji
ponedeljek v mesecu ob
17.00

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

OBVEZNE
VabimoPRIJAVE
otroke, ki bi želeli skupaj s kužkom
doživeti domišljijski svet pravljic, da se nam
na 01/308-57-20
ali
pridružite in sami glasno preberete pravljico
OBVEZNE
PRIJAVE!
ig@mklj.si.
pravemu kužku.

Vabimo otroke, ki bi želeli skupaj s kužkom
doživeti domišljijski svet pravljic, da se nam
pridružite in sami glasno preberete pravljico
Primerno za otroke
pravemu kužku.

01 30

vsak drugi in tretji pone
od 7. do 12. leta starosti.

Primerno za otroke od 7. do 12. leta starosti.

OBVEZNE PRIJAVE!
OBVEZNE PRIJAVE!
ponedeljek

308
01 01
308 57
20
in

57
20
ig@mklj.si

Delavnico vodijo prostovoljke iz društva
Delavnico vodijo prostovoljke iz društva
Tačke pomagačke.
Tačke pomagačke.
ig@mklj.si

ob

knjižnica

ponedeljek
oktober, 18. november 17.00 ob Ig
14. in 14.
21. 21.
oktober,
18. november 17.00 knjižnica Ig
 SVET OKOLI NAS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Čez Južno Ameriko na kolesu (2. del)
Kolesarsko pot po Južni Ameriki sem začel v Buenos Airesu v Argentini. Na meji z Brazilijo
sem si ogledal čudovite slapove Iguazu. Pot sem nadaljeval v Paragvaj, kjer sem obiskal finale
nogometne tekme južnoameriškega pokala. Kolesaril sem spet v Argentino in nato v Bolivijo,
kjer sem premagal visoke prelaze v Andih in imel težave z dihanjem. Po dveh mesecih in dobrih
5.000 km na kolesu sem pot sklenil v Limi v Peruju.

Obala ob Pacifiku v Peruju (Chala)

N

a Martinov ponedeljek, 11. novembra, sem
Paragvaj in tudi Asuncion zapustil na hitro po natanko enem tednu. Na mojo
žalost, saj to ni bilo v načrtu.
Prvotno naj bi še ostal v Paragvaju in kolesaril severno od
Asunciona proti Boliviji. Tam
so bile zaradi predsedniških
volitev, prirejanja izidov in pobega aktualnega predsednika
Moralesa nestabilne politične
razmere in kar nekaj Slovencev, živečih v Južni Ameriki,
mi je pot v Bolivijo odsvetovalo. Sam sem si seveda poti tja
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želel in tako sklenil kompromis
ter se na pot podal po drugi,
nekoliko daljši poti. Upošteval
sem Bogdanov nasvet in s trajektom čez reko Paragvaj spet
prispel v Argentino, v provinco Formosa. Na srečo so bile
ceste boljše in manj prometne,
kot bi bile v Paragvaju. Še vedno pa so bile tropske razmere:
temperature okoli 40 stopinj
in veliko vlage; 18. novembra
je padel temperaturni rekord
na tej poti – v senci je bilo 43
stopinj. Poleg tega sem spil 12
litrov tekočine, kar je bilo tudi
največ na poti.

Jok v Santa Cruzu

Argentino sem naslednji
dan dokončno zapustil in začel kolesariti po Boliviji. V
južnem delu so bile še vedno
tropske razmere in večinoma
ravninske etape. V soboto, 23.
novembra, sem prikolesaril
v Santa Cruz, največje mesto
Bolivije, ki ima približno milijon in pol prebivalcev. Nekaj
dni sem bil nastanjen pri znani slovenski slikarki Ejti Štih,
kjer že dolga leta živi z možem, domačinom Luchom. Še
vedno mi je odsvetovala pot
proti severu, češ da je prenevarno, a razmere so se počasi
umirjale. Odločil sem se, da
bom pot nadaljeval po začrtani poti in 26. novembra Ejti
zapustil, a le po petih km sem
se v središču mesta ustavil v
hotelu Continental za kratek
postanek. Neki možakar me je
opazil in povabil na pijačo. Ponudil mi je tudi brezplačno nočitev in mislil sem, da se šali.
Vprašal sem ga, ali je gost hotela, a mi je Alfred odvrnil, da
je direktor. Od ganjenosti sem
začel jokati in za začetek mi je
ponudil robec. Seveda sem ponudbo sprejel in prenočil brezplačno v dobrem hotelu.

Visoka nadmorska višina in
pomanjkanje kisika
Naslednji dan sem velemesto le zapustil in kmalu naletel
na prve ostanke ovir in vojake,
ki pa niso več imeli dela, saj so
nekaj dni prej ceste ponovno
odprli in protestov Moralesovih podpornikov ni bilo več.
Začeli so se prvi težji klanci
in počasi sem prehajal v Ande.
Ponedeljek, 2. decembra, je bil
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najtežji dan na poti in morda celo v vsej moji kolesarski
karieri. Za seboj sem pustil
vsega 84 km, a premagal kar
2.100 metrov višinske razlike;
premagal sem tri prelaze prek
3.000 metrov, zadnjega visokega 4.102 metra – Sayari. Poleg tega sem prvič v življenju
kolesaril na nadmorski višini
4.000 metrov in bil tudi sicer
prvič fizično tako visoko na
našem planetu. 4.496 – ne, to
ni moj pin, pač pa je toliko metrov visok prelaz La Cumbre v
Andih, ki sem ga premagal dan
pozneje; žal na prelazu ni uradnih oznak – ni table. Ta etapa
ni bila tako zahtevna, saj je bil
v nasprotju z minulim dnem to
edini prelaz ta dan. Sami vzponi sicer niso bili tako dolgi in
težki, težava je bila, ker na taki
višini ni dovolj kisika in sem
imel zaradi tega težave z dihanjem. Ne samo ko sem kolesaril, včasih celo ponoči, ko sem
se zbudil in lovil sapo. Bolj kot
noge, me je bolela glava.
Dan zatem sem prikolesaril v prestolnico La Paz, ki je
najvišje ležeča prestolnica na
svetu – okoli 3.700 metrov.
Sicer je v začetku decembra
pozna pomlad prišla tudi visoko v Ande, a dnevne temperature na taki višini so bile
okoli 15 stopinj, najnižje jutranje pa okoli pet; moteče je bilo
zlasti, ker je ves čas pihalo. Še
naslednji dan sem ostal v zanimivem mestu in si ga ogledal
tudi z gondolo. Prikolesaril
sem do jezera Titikaka, ki je
najvišje ležeče plovno jezero
na svetu – 3.809 metrov; površina je 8.400 kvadratnih km. V
soboto, 7. decembra, sem začel
kolesariti po Peruju, zadnji,
peti državi na poti, zame sedmi južnoameriški in 83. skupaj (45. neevropski). V mestu
Puno sem se z barko peljal
po jezeru in obiskal indijance
Urosi. Zapustil sem Ande in se
spustil v velemesto Arequipa
ter predvsem lažje zadihal.

Prelaz v bolivijskih Andih
ta že večkrat. Najvišje dnevne
temperature so bile do 30 stopinj; klima pa je bila drugačna
kot v prvem delu poti – zdaj je
bilo puščavsko podnebje. Delno kot pacient, delno kot gost
sem prenočil v bolnišnici. V
kraju Chala pa sem spet prespal brezplačno v hotelu – s pomočjo receptorja Cezarja. Zadnje dni so me ovirali predvsem
potepuški psi, ki so po vaseh
dirjali za mano, kar je bilo še
posebej moteče. Sreda, 18. december, je bil zadnji, 63. dan
na poti in v prestolnici Lima,
ki je tudi največje perujsko
mesto in šteje osem milijonov
prebivalcev. Pozno zvečer sem

prikolesaril na letališče. Naslednji večer sem imel let proti
Evropi in dolgo vroče poletje
se je sredi decembra končalo
tudi zame. Skupaj sem na poti
s kolesom premagal približno
26.000 višinskih metrov ter
5.047 km, kar je tretja najdaljša kolesarska pot in fizično
najtežja v mojem življenju.
Zahvala
pokroviteljem:
Slovenske železnice, SLS, Gh
Holding, Zeliščarstvo Maršič,
Jumaplast, Bauer, Frizerstvo
Alenka, Picerija Stari Kozl,
Ktm Jamnik, Avtopralnica
Lavrica.

Za konec Pacifik in
potepuški psi
Prilolesaril sem na obalo
Pacifika oziroma Tihega oceana, kjer sem se nekajkrat tudi
okopal. V minulih letih sem to
storil na različnih koncih sve-

Plaža ob Pacifiku malo pred Limo v Peruju

Aleš Juvanc
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Berač

V

Slovarju slovenskega
knjižnega jezika pomeni beseda berač osebo,
ki prosjači ter pobira miloščino in je odvisna od ljudi, ki ji
dajejo dar ali vbogajme. Neredko se med ljudmi sliši frazem: Sneži, kakor bi se berači
tepli ali pa: Nabral se ga je kakor berač uši. Berači so bili sestavni del vaškega in mestnega okolja na slovenskem,
vendar so bili že od nekdaj
neprijetni sopotniki sleherne
družbene ureditve. Preprosta
palica je bila nepogrešljiv beraški pripomoček in simbol
izgube premoženja ter iskanja
miloščine. V Slovenskem gospodarju iz leta 1885 je bilo zabeleženo: »Drugače je zastran
navideznih siromakov ali potepuhov. To so namreč ljudje,
ki bi še lahko delali in si kruha
služili, pa nečejo. Beraška palica se jim v rokah ugreje, da
je ne morejo pustiti. Potepljejo
se po vseh okolicah, oblazijo
vse vasi, hiše, farovže, zlasti
ob velikih cestah. Bliže mest,
trgov, kopališč so za kmetske
ljudi uže neznosna nadloga.
Če jim ne ustrežeš, imaš se
njih jeze dostikrat po pravici
bati. Treba jim žveplenke in
fajfe pobirati, kedar jim prenočišča odreči ne moreš. Hiše
in sobe moraš vedno zapirati;
same ženske in otroci še pa
varni niso doma. In čeravno
enemu le kaj malega podariš,
nabere se v letu znatna vsota, ker jih vedno več prihaja.
Zoper potepuhe so ljudje uže
marsikaj počenjali. Tako so nekod na Nemškem sklenili, da
ne obdarijo nebenega tujega
berača, nobenega potepuha z
denarji, videvši, da vsak penez
precej v 'šnopspotiki' obvisi.
Drugod so sklenili potepuhom dela ponuditi, na primer
kamenje tolči za ceste.« V nadaljevanju je napisano še, da
je bila udeležba na deloviščih
zanemarljiva, češ: »Tako se
potepuh dela boji! Rajši strada
ali gre drugam beračit, da mu
le delati ni treba.«
Število beračev se je običajno vedno povečalo v času
epidemij, lakote in vojn, zato
je županstvo v Ljubljani že v

17. stoletju, podobno kot druga
mesta v monarhiji, beračenje
omejevalo z beraškimi značkami, ki so domačim beračem
dovoljevale prosjačenje in bivanje v mestu, vsem tujim pa
je grozil izgon. Vzrokov, da je
nekdo pristal med berači, je
bilo dovolj. Veliko je bilo odsluženih hlapcev pa tudi poškodovanih in hudo ranjenih
vojakov. Ranjenci, ki so bili
nezmožni dela, so od vojaških oblasti dobili odpustnico
hkrati z uradnim dovoljenjem
za beračenje. Tudi številni bogati kmetje so čez noč prišli na
beraško palico. Vsak tak nesrečnik je nosil svojo zgodbo,
vendar pa so ljudje imeli berače za postopače in pijance,
čeravno so bili resnici na ljubo
bolj prizanesljivi do domačih
revežev. Posebej postrani pa
so gledali tiste, ki so prihajali
iz drugih mest ali dežel.
Tanja Tomažič v Slovenskem etnografu opisuje pojem berača tako: »Biti berač
pomeni najnižjo stopnjo na
družbeni lestvici, vendar pa
splošno ozračje beračem ni
bilo sovražno, dasiravno že
dolgo ni več upoštevalo še iz
srednjega veka izhajajočega
spoštovanja tistih, ki so si na
ubožni način življenja izbrali
po božji in lastni volji...« Za
zaključek pa še sklepna misel
iz Slovenskega gospodarja:
»Pri nas vzdramil se je državni zbor in sklenil ravno te dni
zoper potepuhe dve postavi, ki
bodete kmalu od cesarja potrjeni. Treba je takih postav, ker
si posamezne občine same in
zdatno pomagati ne morejo.
Če ena potepuhe odpodi, dobi
jih druga. Vrhu tega dosedanje
postave potepuhom ne morejo
prav do živega. Vse prebivalstvo, zlasti kmetsko, bo torej
novi dve postavi povprek rado
sprejelo.« V zakonski uredbi je
govora predvsem o obravnavi
beračenja, in sicer: »1. Kdor se
brez posla, brez dela okoli klati, pa ne more dokazati, da ima
za čim živeti ali si vsaj pošteno
ne prizadeva prilike dobiti, da
si kruha služi, ta je potepuh in
se kaznuje z zaporom od enega
do dveh mesecev. 2. Kdor na

javnih prostorih ali od hiše do
hiše berači, kdor delati noče
in kdor nedoletne osebe k beračenju napeljuje, otroke izpošilja ali v beračenje drugim
prepušča, dobi trdnega zapora
od osem dni do treh mesecev.
3. Za delo sposobne ljudi, ki
nimajo dohodkov, pa tudi nobenega poštenega posla ne ter
so nevarni osebnam po imetju,
more gosposka pozvati in jim
naložiti, da v določenem času
dokažejo, kako se pošteno živijo. Če tega iz lenobe ne storijo,
pridejo v zapor od osem do
treh mesecev.«
Predstavljam pa vam še eno
šaljivo zgodbo iz malhe nekdanjega krajana Franca Likoviča
z Gornjega Iga:

Vide je znal delati s slepimi

Šmirarjev Vide je bil poseben človek. V gozdu nad vasjo
je imel iz odpadnega lesa narejeno bivališče, bolj podobno
staji kot spodobni lesenjači.
Živel je samotarsko življenje,
podobnih kavljev, kot je bil
sam, pa ni trpel. Kadar pa se
mu je zahotelo družbe ali pijače, se je podal za nekaj dni od
doma in nadoknadil vse tisto,
kar je med tednom zamudil.
Po vaseh je pobiral crkovino,
živalsko maščobo in še dosti
drugega, kar so mu ponujali
ljudje, nato pa je več dni zapored kuhal šmir, da je dobil
kakšen krajcar. Bil je ljubitelj
vinske čaše in je težko pridobljen denar hitro pretopil v
pijačo. Pil je vse po vrsti, ko je
bil žejen, in je nesel v želodcu
več vina kot Špeharjev oče na
rami krompirja. Na očitke, da
je vinski brat, se je odločno
branil: »Ne, ne maram, da me
imate za pijanca, saj ne pretiravam s pijačo. Pijem samo
tedaj, ko sem v družbi ali sam.
Takrat pa od šmira naprej.«
Kadar mu je zmanjkalo de-

narja, se je brez slabe vesti
odpravil po vasi in žical pijačo,
kjer se je dalo in kjer se je nadejal, da jo bo dobil. Tudi tistega dopoldneva ga je zažejalo.
Ogrnil si je staro kamižolo ter
krevsal proti Špeharjevi hiši.
Med potjo ga dohiti star berač.
Prime ga za roko in mu reče:
»Popotna duša, kako je prav,
da sva se srečala. Slep sem in
rabim pomoč. Skupaj bova lažje beračila.«
Vide se namrdne, vendar
se mu prebudi čut dobrote in
skupaj nadaljujeta pot proti Špeharjevi kmetiji na robu
vasi. Špeharjeva mati je bila
dobrega srca. Ko opazi obiskovalca, ju povabi v hišo in postavi na mizo kislo zelje in zagozdo kruha, Vidu pa potisne
v malho zajetno klobaso v zameno za šmir. Vid ni hotel dolgo delati napoto in jo je kmalu
odkuril iz hiše, berač pa tudi ni
zaostajal in je urno pritekel za
njim. Nenadoma se ustavi in
reče Vidu: »Pol klobase boš pa
meni dal, da veš!«
Vid ga presenečno pogleda
in se čudi, kako neki je lahko
berač videl, da je dobil klobaso, ko je vendarle slep. Zmaje
z glavo in ne ve, kaj storiti. V
tem se približata majhnemu
potoku, ki sta ga morala prečkati. Vid skoči na drugo stran,
nato pa zakliče beraču, naj stori enako. Slepec vzame zalet,
preskoči potok in se na drugi strani zaleti v bukev, da je
vse zvezde videl. Vid, ki je rad
burke zganjal, se zareži na ves
glas, nato pa zajedljivo reče:
»Aha, klobaso si znal vohati,
bukve pa ne!«
Podobnih zgodb je imel
Vid za cel nahrbtnik, vendar
mu ni bilo usojeno, da bi starost delal. Z zimo in mrazom
ni prijateljeval. Neke mrzle in
snežene zime je zamedlo njegov brlog in se ni več prebudil.
Zima ga je vzela v svoje naročje in zaspal je v večne sanje.
Zapustil je ta svet ter odšel v
nebesa brez slovesa.
Šmir – kolomaz, mast za mazanje kolesnih osi pri vozovih.
Bojan Jerlah
Arhiv avtorja
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Intervju z Julko Žibert
Imela je štiri leta, ko so italijanski okupatorji prihrumeli v vas in jo do tal požgali. Teh prizorov
se spominja, kot bi bilo včeraj. Julka Žibert, Jamnikova z Golega, diplomirana sociologinja,
danes predsednica Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljana,
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med drugim ministrica za promet in zveze takratnega
Izvršnega sveta Slovenije, je kljub vpetosti v nekatere velike republiške projekte vseskozi
ohranjala dejaven stik z okolico, iz katere je izhajala.

19. marec 1942. Slike tistega
dne v vaši zavesti ne
zbledijo.
Le kako naj bi. V vasi, kjer
se dotlej ni kaj posebnega dogajalo, se je sredi dopoldneva
zaslišalo kričanje okupatorjevih vojakov, ki so nas nagnali
iz hiš in nas začeli ločevati:
ženske, otroke in starčke skupaj, može in fante pa posebej.
Vsevprek so jih zasliševali,
jih nekaj izpustili, več kot 30
pa naložili na kamione in jih
odpeljali v ljubljanske zapore,
od tam pa pozneje v taborišča.
Vsi, ki smo ostali, smo imeli
na voljo pol ure časa, da vzamemo najnujnejše stvari, nato
smo morali svoje domove zapustiti in peš ali z vozmi oditi
v dolino proti Igu z Golega in
iz Škrilj. Ko smo se ozirali nazaj, smo že videli, kako se iz
obeh vasi vali zlohoten dim.
Italijani so izropali vse, kar
se je dalo, nato pa požgali vse
hiše, prizanesli niso niti župnišču. Ostali so cerkev, šola in
gasilski dom ter Žotova hiša,
kjer so imeli Italijani začasni
štab. Počasi smo se oddaljevali

Požgani hiši na Golem
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od svojih hiš in prispeli na Ig,
kjer smo si poiskali streho nad
glavo pri sorodnikih in znancih.
Enaka usoda kot Golo in
Škrilje je doletela tudi
večino drugih vasi pod
Mokrcem …
Požgali in izselili so Visoko, Zapotok, Kurešček, Selnik
in Rogatec, požgali župnišče
na Kureščku, nepožgana je
ostala le vasica Klada. Požgali so tudi parno žago v bližini Golega in obe pripadajoči
hiši, pred tem pa okrutno
umorili nadlogarja Janeza
Podlogarja, njegovo družino
pa nasilno izgnali. Okupatorjevo divjanje je trajalo do 21.
marca, torej kar dva dni, vsega skupaj je pogorelo 170 hiš s
pripadajočimi gospodarskimi
poslopji.
Spomnim se, da sem ob prihodu na Ig sedela na lojtrnem
vozu, ki je pri Gerbcu zapeljal preblizu nekega stebra,
pri tem pa mi je stisnilo obe
nogi. Še sama ne vem, kako so
me izvlekli iz tistega primeža,

spomnim se le, da me je italijanski oficir nemudoma odpeljal v ljubljansko bolnišnico,
kjer so mi noge rešili.
Tretji dan našega izgona so
nam dovolili, da gremo svoje požgane vasi pogledat, po
enem tednu pa smo se smeli
vrniti domov. Iz ožganih desk
so si nekateri zbili strehe,
drugi smo se zatekli v Dolščakovo klet, pa v šolo in gasilski
dom. Vode si nismo upali piti,
bali smo se, da je zastrupljena. En sam štedilnik smo
imeli za celo vas. Toda čez en
mesec so Italijani spet prihrumeli, požgali še tisto, kar smo
za silo spravili skupaj, in spet
smo morali v dolino. Nismo
jokali, čeprav je bilo hudo.
Seveda tudi Ižancem ni bilo
lahko, vendar smo bili pri nekaterih družinah lepo sprejeti, Štrumbljeva mama je tako
izpraznila salon v njihovi gostilni, po tleh pogrnila odeje,
tam se nas je stisnilo deset
družin. V cerkvi smo morali stati, nismo smeli v klopi,
umazani hribovci …

Po italijanski ofenzivi poleti
1942, ki je prizadejala toliko
gorja prebivalstvu Notranjske in Dolenjske, je po kapitulaciji fašistične Italije
sledilo še nasilje Nemcev.
Tudi na Golem?
Tudi. V času nemške ofenzive, jeseni 1943, je nemški okupator z domobranci prihrumel
tudi k nam, na Golo, nas nagnal v spodnji del vasi, v Dolnje
Golo, in nas postrojil pred cevi
puškomitraljezov. Zagrozili so
nam, da nas bodo pobili do
zadnjega, če poči samo ena
partizanska puška. Medtem so
vas izropali, odpeljali živino,
ostanke požganih hiš polili
z bencinom in zažgali, aretirali nekaj starejših mož in jih
odpeljali v Dachau. Bila sem
bosa, bil je november, spomnim se, da me je Škratova teta
zavila v predpasnik, da ne bi
zbolela. Sploh moram omeniti
veliko solidarnost prebivalstva, pomagali so drug drugemu, kar je bilo pomembno
zlasti po osvoboditvi, ko smo
si spet postavljali skromna bivališča.

Požgani stanovanjski hiši na Stari žagi pri Golem
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Tudi asfaltno cesto od Iga
do Roba, leta 1983. Zlobneži
bi dodali, da ste si s tem
postavili spomenik …

Julka Žibert ob podpisovanju pogodbe za graditev predora
Karavanke
Zdi se, da je povojna oblast
na te kraje, pa ne le na te,
neupravičeno pozabila?
Res je, lahko bi se bolj pobrigala, toda prednost pri obnovi so imele tovarne, ceste,
treba je bilo poskrbeti za mesta. Mi smo prišli na vrsto pozneje, elektriko smo tako dobili šele konec petdesetih let,
nekaj let zatem smo dočakali
še avtobusno povezavo od
Iga do Roba, dotlej smo iz teh
vasi na Ig pešačili. Tisti, ki so
delali v Ljubljani, so morali
vstajati ob štirih zjutraj pozimi in poleti. Ampak ni bilo
vse zanič, kot včasih slišimo.
Ljudje so dobili delo, stanovanja. Zlasti pomembno je bilo
to za tako imenovani kmečki
proletariat, za ljudi, ki so bili
pred vojno brez vsega, mnogi
obsojeni na životarjenje, na
status dekel in hlapcev.
Vaša osebna zgodba, se zdi,
je zgodba o uspehu?
To bi bilo pretirano. Pri hiši
nas je bilo sedem otrok, oče je
po internaciji zbolel in pri 55
letih umrl. Imeli smo majhno
kmetijo, mama je hodila tudi
na dnino, da smo preživeli.
Morali smo si poiskati delo,
se izobraževati. Sama sem v
mestu bivala v Domu Anice
Černejeve in obiskovala Poljansko gimnazijo, nato pa diplomirala na takratni Visoki
šoli za sociologijo, politične
vede in novinarstvo. Službo
sem dobila na PTT Ljubljana,
začela kot pripravnica in konec sedemdesetih let napre-

dovala do svetovalke in zatem
direktorice. V začetku osemdesetih sem sprejela službo
v Izvršnem svetu Slovenije in
bila imenovana za ministrico
za promet in zveze, takrat se
je ta funkcija imenovala predsednica republiškega komiteja. Če odgovorim na vaše
vprašanje, je bila to res morda
zgodba o uspehu, vendar ne
zaradi funkcije, ampak zaradi
stvari, ki jih je moj resor dosegel.
Predsednik Izvršnega sveta
v tistem obdobju je bil
Janez Zemljarič. Rekel bi
oster človek, kot ga imamo
v spominu novinarji iz
tistega časa.
Ne morem soditi o stvareh,
ki jih ne poznam. Kot članica njegove vlade pa moram
reči, da je bilo delati z njim
prijetno, a tudi zahtevno.
Predvsem: treba je bilo delati.
Znal je spodbujati, a poudarjam, bil je zahteven. In držal
je besedo. V tistem času smo
izpeljali nekaj izjemnih stvari, zgradili smo cesto pod
Sabotinom, avtocesti Ljubljana–Kranj–Naklo in Ljubljana–Šmarje Sap, izdelali načrt
in strokovno ekspertizo za
graditev slovenskega dela karavanškega predora in nemudoma začeli dela, posodobili
smo letališče Brnik in Inex
Adrii omogočili nakup osmih
airbusov, uredili izpopolnili
telefonsko omrežje, zgradili
vrsto lokalnih cest …

Da, spomenik vsem tistim,
ki so se izdatno angažirali za
ta projekt: od pridobitve zemljišč, finančne konstrukcije,
načrtovanja spremenjene trase. Tu gre za krajevno skupnost, občino in tudi vojsko.
Deset kilometrov in več prašne makadamske ceste se
danes sliši kot nekaj izmišljenega. Si predstavljate, da se
mimo vaše hiše vsak dan vali
prah izpod nekaj sto avtomobilov? Konec sedemdesetih
let so te vasi dobile tudi vodovod, ki smo ga gradili udarniško, s pomočjo občine. Domačini niso pozabili, kako veliko
delo so tedaj opravili kadeti
miličniške šole iz Tacna.
To, da ste danes predsednica ljubljanske zveze
borcev, se glede na tisto, o
čemer sva se pogovarjala
na začetku, zdi logičen
korak pri vaših družbenih
in organizacijskih prizadevanjih.
Bi se kar strinjala. Na eni
strani gre za poudarjanje
in ohranjanje vrednot našega medvojnega upora: boj,
požrtvovalnost,
tovarištvo,
enakost, pogum, žrtvovanje
pa tudi kritičnost do lastnih
napak in nerazumnih odločitev, hkrati pa opominjanje na
strahote, ki so se zgodile našim ljudem in našemu narodu. Govorim o okupatorjevem
nasilju, izdajstvih in pobojih,
naj omenim streljanje talcev
v Gramozni jami in na strelišču ob Dolenjski cesti, Radohovi vasi, sprevrženi moriji v
Kozlarjevi gošči in na Svetem
Urhu pri Ljubljani, zločinu na
Stranicah pri Frankolovem,
ko so Nemci obesili sto slovenskih domoljubov, poboju
Cankarjevega bataljona na
Javorovici. Teh stvari naš narod ne sme pozabiti.

Julka Jamnik, podpredsednica Skupščine mesta Ljubljana,
1974–78
Nezaslišano in nedoumljivo s strani slovenskega
sodstva! Po njegovi logiki
bo evropsko sodišče za človekove pravice razveljavilo
nürnberški in še kakšen drug
proces proti vojnim zločincem. To je princip sojenja zločinom, starim sto let in več, z
današnjimi zakoni. Tega borčevska in vse protifašistične
organizacije tega sveta ne
bodo nikdar sprejele!
Lado Ambrožič
Arhiv Julke Žibert in
knjiga Ludvik Golob:
Ljudje izpod Mokrca in
Kureščka 1941–45

In zdaj ob vsem tem
razveljavitev sodbe glavnemu akterju slovenskih
domobrancev generalu
Levu Rupniku?
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Bronasto bodalo z Iga

M

esec je okoli in v sklopu predavanj Barje,
ali te poznam smo
poslušali dr. Petra Turka iz
Narodnega muzeja v Ljubljani.
Predaval nam je o ukradenem
in ponovno pridobljenem bodalu z Iga. Bodalo so našli na
mestu drugega Dežmanovega
kolišča leta 1876, vendar v višji plasti, kot je bilo kolišče, ker
sodi v zgodnje bronasti čas. Je
bronasto, bron je zlitina bakra
in kositra. Izredno lepo oblikovano in okrašeno, kar kaže,
da ga je izdelal mojster, ki je
vedel, kako se stvarem streže.
Sama izdelava in okrasitev je
unikatna in je hkrati tudi podpis mojstra. Dr. Peter Turk,
kustos za prazgodovino v Narodnem muzeju, pravi, da predmet spada med najdragocenejše primerke bronastodobnega
orožja. Je odlično ohranjen in z
unikatnim okrasjem, zato sklepa, da se je z njim kitil ugleden
dostojanstvenik.
Dokazuje
mojstrsko obrtno znanje livarjev na območju današnje Slovenije v 2. tisočletju pr. n. št.
To je čas zgodnje bronaste
dobe, v katerem so bodalo iz-

delali in ga uporabljali. Rezilo
je konec 19. stoletja tedanji kustos Deželnega muzeja Dragotin Dežman odkril na drugem
kolišču pri Igu. Tamkajšnje
najdbe so datirali v 3. stoletje
pr. n. št., nekaj predmetov pa je
bilo za kakšno tisočletje mlajših, med njimi tudi omenjeno
bodalo. Da je mlajšega izvora,
se da sklepati po vrezih na polkrožni ročajni plošči ali pa po
visečih šrafiranih trikotnikih
pod njo, kar je bilo značilno za
konec zgodnje bronaste dobe.
Bodalo je bilo leta 1985 s še
44 dragocenimi kosi ukradeno
iz Narodnega muzeja. 33 let
pozneje se je pojavilo na dražbi
v Londonu. Ker je muzej krajo
prijavil in Interpol sledi tovrstnim dogajanjem na črnem
trgu, bodala niso mogli prodati. Leta 2018 so ga zato morali
vrniti Narodnemu muzeju.
Ukradeno bodalo so izsledili leta 2015 v katalogu tik pred
neko londonsko dražbo. Bilo je
del zapuščine pokojnega bogatega britanskega zbiralca. Imelo je zabrisano inventarno številko. Deset let pred tem je bilo
kupljeno na newyorški dražbi

za 6.000 ameriških dolarjev kot
predmet iz zbirke vojvodinje
Mecklenburške. Pri obeh prodajah pa so bili v katalogu ob
bodalu navedeni lažni podatki,
da izvira iz zbirke vojvodinje
Mecklenburg, ki naj bi ga okoli
leta 1900 podarila neki nemški
plemiški družini. Vojvodinja
je na začetku 20. stoletja izkopavala na mnogih slovenskih
arheoloških najdiščih. Bogato
gradivo njenih izkopavanj je
zdaj razpršeno po svetu. Pripisovanje predmetov njeni zbirki
je primerna krinka za razpečevalce gradiva, ki izhaja iz
sumljivih okoliščin. Bronasto
bodalo z Iga ne izhaja iz zbirke
vojvodinje Mecklenburške, saj
je bilo odkrito že tri desetletja
pred njenimi raziskavami. Od
takrat je bilo del zbirk in stalne
razstave tedanjega Deželnega
muzeja za Kranjsko.
Ena od pomembnejših dokaznih fotografij bodala je tudi
tista, ki prikazuje luknjici, nastali pri jemanju vzorcev brona
v šestdesetih letih. Luknjici sta
na predmetu še vedno vidni.
Iz muzeja je bilo leta 1985
ukradenih 45 primerkov bro-

V DEŽELI

KOLIŠČARJEV

nastodobnega orodja, nakita
in orožja. Večina je bila v lasti
Narodnega muzeja, pet pa jih
je bilo iz Pokrajinskega muzeja
Maribor.
Dr. Peter Turk pravi, da 2.
tisočletje pr. n. št. v Sloveniji
slabo poznamo. Naselbinski
ostanki tega obdobja so namreč skoraj izključno majhne
nižinske neutrjene vasi s preprostimi lesenimi hišami, ki ne
odražajo posebnih civilizacijskih presežkov. Zato so takšni
izjemni obrtniško livarski izdelki v bronu, kot je bodalo z
Iga, odlični kazalci mojstrske
ustvarjalnosti izpred 3.500 let.
Izredno veliko najdb iz tega
časa so našli tudi v Ljubljanici: bodala, meče … Sklepajo, da
gre za posebna darovanja, ko
so vodi darovali svoj dar, nekaj
dragocenega.
Lepa primerka sta meča z
Lavrice in Jabelj. Vse meče pa
so takratni livarji iz teh krajev
vešče obrtno in umetniško dodelali.
Mateja Jere Grmek

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

Tudi na Visokem se nekaj dogaja

K

ar bom napisala, ni z
namero po sporu, ampak gre za pravice, ki
jih imamo vsi ljudje, ki hodimo
po naši lepi domovini.
Pred mnogo leti je g. Bobič
kupil ok. 2 ha senožeti in si
na tej parceli zgradil domek,
Visoko št. 150. Ko je bila priložnost, je kupil še gozd pod
kolovozom, ki meji na senožet
in gozd. Ta kolovoz je povezava med vasema Visoko in Rogatec in je javno dobro, saj ni
samo teh 300 m, kjer je zemljišče g. Bobiča, kolovoz vodi do
Visokega.
Gospoda je motilo, da hodimo mimo njega, zato je postavil leseno rampo, na vsak
konec pa še tablo pozor-hud-
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pes-privat. Seveda je na tabli
njegov ljubljenček, tabla je velika ok. 50 x 50 cm.
Ko sem hodila tam, sem
vsakokrat odstranila rampo.
Seveda gospodu to ni bilo povšeči, in enkrat, ko me je videl,
da prihajam, je prišel do mene
in mi pokazal, kje naj hodim,
saj je ob rampi posekal veje
in grmovje, češ naj grem tam.
Odgovorila sem mu, da bom
hodila po poti, in ne okrog
rampe. Povedal je, da bo dal
tako ali tako verigo.
Naslednji dan sem odšla na
Občino Ig in vse to povedala.
Poslali so inšpektorico, ki si
je vse ogledala, in gospodu
izdala odločbo, da mora vse
odstraniti. Rampa je malo od-

rinjena s poti, odstranjena pa
ne, table so še vedno na istem
mestu.
Po ponovnem srečanju na
istem kolovozu sem gospoda
vprašala, kdaj bo vse odstranil.
Zatrdil mi je, da nikoli, saj so
table na njegovi zemlji.
Nekateri se požvižgajo na

vse inšpektorje in pravice drugih sovaščanov, saj so oni bog
in batina.
Takole imamo. Lepo vas
pozdravlja najbolj tečna baba
v Občini Ig.
Marija Nagode,
Visoko

 DOBRO JE VEDETI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Delavnice peke z drožmi na
Svobodni šoli Kurešček

D

roži so najstarejše vzhajalno sredstvo, ki nastanejo s fermentacijo
mešanice moke in vode (1 : 1).
Poimenujemo jih tudi domači
kvas, kislo testo, divji kvas ali
naravni kvas. Naši predniki so
z drožmi delali kruh do približno konca 19. stoletja, ko so iznašli način proizvodnje kvasa.
V zadnjih nekaj letih je način priprave kruha z drožmi
vse bolj razširjen, saj ima številne prednosti. Testo z drožmi je lažje prebavljivo, ker se
sladkorji predhodno prebavijo.
Mlečna kislina, ki jo proizvajajo bakterije v drožeh, pa ima
blagodejen vpliv na našo črevesno sluznico. Droži razgradijo fitinsko kislino, ki škodi ljudem z občutljivim črevesjem. V
primerjavi s kvasom ima kruh
z drožmi nizek glikemični indeks, večji izkoristek mineralov iz žit, izboljšano strukturo
kruha ter posledično poln okus
ter daje daljši občutek sitosti.
Kakšna pa je razlika med
pekovskim kvasom in drož-

mi? Droži so skupek več kot
50 različnih vrst mlečnokislinskih bakterij in več kot 20 vrst
naravno prisotnih kvasovk.
Pekovski kvas pa je sestavljen
iz izolirane vrste kvasovk Saccharomycesa cerevisiae, ki
spadajo med glive.
Droži lahko uporabljamo v
kuhinji tudi kot nadomestek za
določena živila ali kot dodatek
za izboljšanje teksture, hranljivosti in okusa jedem. Pri vseh
načinih uporabe droži v pripravi kruha in drugih jedi je bistvena fermentacija, pri kateri
se organske spojine z bakterijami ali glivami spremenijo v
alkohol, ogljikov dioksid ali organske kisline oziroma vitamine in tako hrano oživi s kopico
dobrih mikroorganizmov, nahrani telo ter poskrbi za dodano vrednost osnovnih živil.
Na Svobodni šoli Kurešček
na Visokem redno organiziramo delavnice peke in priprave
jedi z drožmi. Do zdaj smo izvedli že sedem delavnic peke
kruha z drožmi, peke krušne-

Na delavnici peke
ga peciva z drožmi, peke kolačev, piškotov in pit z drožmi,
izdelave in oblikovanja testenin z drožmi ter peke potice
in sladkega testa z drožmi. V
letošnjem letu načrtujemo
še izvedbo delavnice brezglutenskega kruha z drožmi,
delavnico kombuče, fermentiranih vložnin in fermentiranih
sirov. Delavnice vodijo izkušeni in priznani strokovnjaki. Za
udeležbo na delavnici je pripo-

ročen prostovoljni prispevek,
ki je v celoti namenjen projektu izgradnje Svobodne šole
Kurešček.
Če ste zainteresirani za udeležbo na delavnicah, pišite na
zuhra@kamerad.net ali pokličite na 040/292-975. Z veseljem
vam bomo podali več informacij o delavnicah in vas dodali
na seznam za obveščanje.
Zuhra Jovanovič,
Roman Anžič

Brezplačno usposabljanje
za bodoče podjetnike
SPOT Osrednjeslovenske
regije organizira brezplačno
usposabljanje za vse nove oziroma potencialne podjetnike
in podjetnice. Za vse, ki razmišljate o podjetništvu ali ste
ravnokar odprli svoje podjetje,
nudimo enkratno brezplačno usposabljanje ABC podjetništva 2020. Naša točka SPOT
Svetovanje za Osrednjeslovensko regijo bo v marcu začela
izobraževanje, ki bo zajelo prvine in orodja, nujne za vsak prvi
vstop v svet podjetništva.
Usposabljanje bo zajemalo
pet izobraževalnih modulov
po 10 šolskih ur in bo zajemalo
tako predavanja in delo v skupinah kot tudi delo na terenu
in doma. Od tega mora delo na
terenu in delo v predavalnici
zajemati vsaj dve tretjini vseh

predvidenih ur, tj. 7 šolskih ur.
Za Osrednjeslovensko regijo bo usposabljanje potekalo v
prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Dimičeva
13, Ljubljana. Začetek izobraževanj je predviden za 18. 3. 2020.
Vsebina izobraževanj se bo
dotikala začetkov podjetniške
poti, preverjanja poslovne ideje, osnov trženja, digitalizacije
poslovanja in pravno-formalnih vidikov delovanja podjetja.

Komu je izobraževanje
namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno tako podjetnikom in podjetnicam začetnikom kot tudi
potencialnim podjetnikom in
podjetnicam.
Usposabljanje
se namreč izvaja z namenom
opolnomočenja vseh zainteresiranih s strokovnimi vsebi-

nami na začetku podjetniške
poti s posebnim poudarkom na
podjetnicah začetnicah.

Za ženske podjetnice

Podjetnicam začetnicam, ki
ste podjetje ustanovile v letu
2019 ali ga nameravate ustanoviti v prvi polovici leta 2020,
bo Javna agencija SPIRIT Slovenija ponudila mentorsko
podporo ter udeležbo na javnem natečaju, ki bo objavljen
28. 2. 2020. Udeleženkam, ki
bodo uspešno končale vseh 5
modulov, bo ponujena možnost kandidiranja za finančne
spodbude. Finančne spodbude
bodo dodeljene podjetnicam
začetnicam na podlagi njihove
predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.
Pogoj za pristop k javnemu tečaju je, da v letu 2019

niste kandidirale ali pridobile
sredstev v okviru Natečaja za
podelitev finančnih spodbud
za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic
začetnic 2019.
Prijava, razpored in podrobna vsebina je dosegljiva na:
https://www.gzs.si/Novice/
ArticleId/74189/abc-podjetnistva-usposabljanje-za-podjetnike-zacetnike
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna
agencija.
SPOT, svetovanje
Osrednjeslovenska regija
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Kaj morate vedeti o novem
koronavirusu

N

ovi koronavirus je poimenovan SARS-CoV-2,
bolezen, ki jo ta virus povzroča, pa se imenuje
koronavirusna bolezen 19 oz.
COVID-19. Z novim koronavirusom se lahko okužijo ljudje
vseh starosti. Med bolj ogroženo skupino ljudi spadajo starejši ljudje in ljudje s kroničnimi boleznimi, kot so astma,
sladkorna bolezen in srčne bolezni, ki so zato bolj podvrženi
težjemu poteku bolezni.
Bolezen se kaže s slabim
počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in
pri težjih oblikah z občutkom
pomanjkanja zraka. Ker ima
koronavirus podoben potek
bolezni in simptome kot druge
okužbe dihal, je zato okužbo
težko izključiti ali potrditi brez
ustreznega mikrobiološkega
testiranja.
Samoplačniško testiranje
se v Sloveniji ne izvaja. Testiranje se izvede le pri osebah,
ki kažejo akutne znake okužbe
dihal. Odločitev o izvedbi testiranja sprejme lečeči zdravnik.

Iz povzetka izjave za javnost
Ministrstva za zdravje vam podajamo določena priporočila
za preventivne ukrepe:
– Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo
znake nalezljive bolezni.
– Ne dotikamo se oči, nosu in
ust.
– Če zbolimo, ostanemo
doma.
– Upoštevamo pravila higiene kašlja.
– Redno si umivamo roke z
milom in vodo.
– Če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok
uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost
alkohola v razkužilu za
roke naj bo najmanj 60 %.
Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/
razkuževanje površin niso
namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
– Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna
uporaba zaščitnih mask ni
potrebna, lahko pa si jih
priskrbite.

– V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov,
v katerih se zadržuje veliko
število ljudi, in tesnemu stiku z drugimi ljudmi.
– Ker se novi koronavirus
prenaša preko okuženih
površin, priporočamo, da
si redno umivate roke pri
pripravi hrane in pred jedjo.
– Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
Vsem, ki se odpravljate v
tujino, svetujemo, da zaradi spreminjajoče se situacije
preverjate stanje ukrepov v
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev
virusa hitro spreminjajo.
Pri potovanju v tujino bodite
pozorni tudi na možnost, da
se javni prevoz ustavi, razglasi
karantena posameznega mesta (npr. turističnega središča)
ali vseh potnikov. V takšnem
primeru bo povratek domov
otežen. Spremljajte obvestila
Ministrstva za zunanje zadeve.
Povzeto po spletni stani Ministrstva za zdravje, NIJZ in
dzdravje.si.

Navodila za paciente

Vse uporabnike in obiskovalce Zdravstvene postaje Ig
naprošamo, da v primeru stika, suma ali prisotnosti znakov, podobnih koronavirusu:
– ne vstopate v prostore zdravstvene postaje in ostalih
zdravstvenih in drugih
ustanov (zdr. domovi, bolnišnice, urgenca, občina,
knjižnica, trgovina …)
– prvi stik z zdravnikom vzpostavite telefonsko (osebni
zdravnik, dežurni zdravnik)
– ostanite doma v izolaciji,
izogibajte se vsakršnemu
stiku z zdravimi osebami
Vstop potencialno bolnih
ali bolnih oseb v zdravstveno
ustanovo pomeni visoko tveganje za okužbo za vse ostale
prisotne (paciente in zdravstveno osebje).
Navodila so pripravljena
skladno z dogovorom z ordinacijama splošne medicine
Marija Štefančič Gašperščič,
dr. med. in Stanislav Ostanek,
dr. med.
Andreja Zdravje,
za štab CZ Občine Ig

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

Predavanje Temeljni postopki
oživljanja z uporabo AED

Z

avedati se, da znamo
in zmoremo pomagati,
je temelj medčloveških
odnosov in če v takih trenutkih znamo pravilno ukrepati je
občutek še toliko lepši.
Kako zelo je pomembno
hitro ukrepanje ob zastoju
srca, kako pomembno je, da
sočloveku pomagamo v dani
situaciji, hkrati pa ni večjega
zadovoljstva, kot je občutek,
da smo nekomu rešili življenje,
zato je vsaka osvežitev znanja
s področja prve pomoči dobrodošla. S tem namenom je v to-

28 Mostiščar 02 | Marec 2020

rek, 18. 2. 2020, potekalo v prostorih gasilskega doma Iška
Loka predavanje z naslovom
Temeljni postopki oživljanja z
uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja.
Ob tej priložnosti bi se rada
v imenu vaščanov in vaščank
zahvalila Gregorju Bolhi za
izčrpno in zelo poučno predavanje, hkrati pa želela, da nam
ga ne bi bilo potrebno preizkusiti v praksi.
Najlepša hvala!
Mateja Kramar

Predavanje o uporabi AED v Iški Loki

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

18. Matijev nočni pohod na Krim

Mladi pohodniki

P

etek, 28. 2. 2020, je bil za
Iško že 18. leto zaporedoma pohodniško obarvan. Spet nas vreme ni pustilo
na cedilu, kar je bil tudi eden
izmed razlogov, da se je na naš
najvišji vrh odpravilo veliko
število pohodnikov in zvestih
ljubiteljev Matijevega nočnega pohoda.
Že na samem startu je bilo
videti, da bo tudi tokrat vse

Prijetno vzdušje v toplem planinskem domu
potekalo, kot se za ta dogodek
spodobi. Pot do vrha ni bila
prav nič naporna ne za nekoliko starejše kot tudi ne za
najmlajše, ker smo vsi skupaj
pozabili, kako je vzpon hitro
minil. Kot vsako leto do zdaj
nas kljub gneči v koči prijazna
strežba, odlična hrana in ne
nazadnje tudi vrhunska družba niso pustili malodušnih.
Niti enega kislega obraza ni

bilo opaziti, kljub utrujenosti
in pozni uri. Tradicionalno sta
častni pokal prejela najstarejši
in najmlajši 'krimovc', za kar
jima iz srca čestitamo.
Izjemno nas veseli, da se
Matijevega pohoda vsako
leto med drugim udeleži tudi
čedalje več mlajših otrok in
mladine, ki prav navdušeno
priznajo, da jim zaradi prijetne
družbe vzpon ne pomeni no-

benega napora.
Seveda nas tudi tokrat organizator Roman ni pustil na
cedilu kot tudi vsi ostali, ki so
kakorkoli drugače sodelovali
pri izpeljavi pohoda.
Prihodnje leto zato vsi vljudno vabljeni – ne bo vam žal.
Tina Krevel,
SVS Iška

Prehodili pentljo v enem dnevu

V

začetku decembra sem
na letak med drugim
zapisal: »Pentlja v 21
urah … Na kulturni praznik v
soboto, 8. februarja, bo zagotovo lep dan in svetla noč, saj
bo polna luna. Odloči se tudi
ti, da opraviš to pot. Lahko se
mi pridružiš celo traso ali le
posamezni odsek poti … Na
pot se podaj le dobro kondicij-

Na Rotovcu

sko pripravljen. Časovnica –
tempo je določen, za to se
ne bom prilagajal posameznikom … Dnevnik poti z opisom
je na voljo pri PD Preserje in
v Domu na Krimu. V njem je
tudi prostor za kontrolne žige.
Na podlagi izpolnjenih lahko
pridobiš spominsko značko
… Start ob 4.00 pred občino
Brezovica, cilj na istem mestu

predvidoma ob 1.00 naslednjega dne ...«
Krožna pot, imenovana
Pentlja, se imenuje zato, ker
se dva kroga poti stikata na
mostu preko reke Ljubljanice
(v Podpeči) in tako napravita
ležečo osmico ali pentljo. Planinsko društvo Podpeč-Preserje jo je označilo in postorilo
vse v zvezi s tem. Pot je razde-

ljena na 18 odsekov. Vsak odsek ima kontrolni žig. Celotna
trasa je označena s planinsko
Knafelčevo markacijo, pod katero je dodan tudi znak Pentlje
(ležeča osmica). Pot označujejo tudi rdeče smerne table z
napisom Pentlja. Celotna pot
ja dolga 84 km. Ob tem naredimo nekaj več kot 3.200 metrov
vzpona.

Oznaka na poti
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Kot sem napovedal, sta bila
lep dan in svetla noč. Bilo nam
je naklonjeno tudi vreme. Tako
v jutranjih kot tudi v večernih
urah je ravnina Ljubljanskega
barja pokazala svoje ledene
zobe, vendar nas ni zeblo. V
dogodek se nas je vključilo
osemnajst pohodnikov, celo
traso pa nas je prehodilo deset
plus dva. Mateja in Slavc sta
nas namreč spremljala le do
desete točke, to je do Rakitne,
zatem pa sta pospešila hojo
do cilja pred preostalimi brez
prestanka.
Gotovo je najlepši del trase

spust v sotesko reke Iške in
Zale. Sotočje dveh rek je stičišče občin Brezovica, Ig, Velike Lašče in Cerknica. Je tudi
najostrejša naravna razmejitev dveh slovenskih pokrajin,
Dolenjske in Notranjske. Pot v
sotesko je zahtevna, na nevarnih mestih tudi zavarovana.
Na dnu, pri sotočju, je potrebno prebroditi potok Zalo.
Nekateri so se sezuli in strumno zakorakali v ledeno vodo.
Nekaj pa nas je nataknilo vreče čez noge, ki so segale čez
kolena, in tako se nismo zmočili.

Pentljo smo opravili brez
poškodb, če odštejem nekaj
žuljev pri nekaterih. Če bi kdo
na poti iz kakršnegakoli razloga potreboval prevoz, se je za
to velikodušno ponudil Milan.
Ker ni bilo tovrstnih potreb,
nas je na določeni točki okrepčal s piškoti in pijačo. Sicer pa
smo bili povsod, kjer smo se
ustavili, dobro in hitro postreženi, saj sem se o tem vnaprej
dogovoril. Na Brezovico na cilj
smo se vrnili nekaj minut pred
polnočjo, torej smo bili na trasi manj kot dvajset ur. Večini
pohodnikov je bila to najdalj-

ša prehojena razdalja v enem
dnevu – osebni rekord.
Hvala tistim, ki ste se mi
pridružili in mi zaupali, ter
za lepo preživet kulturni praznik. Bili smo prva skupina, ki
je pot prehodila v enem kosu.
Ižansko občino sva zastopala
z Ivanom. Zagotovo bomo čez
čas turo ponovili, po delih pa
se je bomo lotili v bližnji prihodnosti.
Janko Purkat,
Strahomer

 ŽIVLJENJE ŽUPNIJ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Spoznali smo življenje duhovnika
Filipa Terčelja

N

a kulturni praznik
8. februarja smo se
spomnili Filipa Terčelja. Njegovo življenje in delo
nam je predstavil duhovnik
Ivan Albreht, ki prihaja iz Terčeljeve rojstne župnije Šturje.
V uvodu je v knjigi o svojem
predhodniku je zapisal:
»Spoštovani Filip, že pet
let se srečujeva skoraj vsak
dan. Zjutraj pred mašo najprej
pozdravim Jezusa v tabernak-

Ivan Albreht

lju – v isti šturski cerkvi in pred
istim tabernakljem, kjer si ga
pozdravljal ti pred stotimi leti.
Potem vstopim v zakristijo, da
se pripravim na mašo. Tam me
na steni pozdravi, tvoja meter
visoka, portretna fotografija.
Sediš na stolu z naslonjalom
in si z desno roko podpiraš
obraz; le rahlo, toliko, da daješ
vtis razmišljujočega človeka.
Leva roka počiva na kolenu.
Potem mi stopi pred oči tvoja zadnja fotografija, posneta
konec decembra leta 1945, nekaj dni pred smrtjo. Izgledaš
starejši. Tako si bil ubog, da si
bil oblečen v obleko pokojnega davškega cerkovnika. Leta,
zlasti pa napori in preizkušnje,
so ti izklesali obraz. A kmalu
nato si bil umorjen, zagrebli
so te na skrivnem mestu. Pokrili so te z ukazanim molkom;
lahko so se širile le laži o tvojem delu in izginotju. Vendar
si na zadnji fotografiji upravičeno mirno zrl v daljavo. Pre-

več dobrega si napisal, zlasti
pa si naredil preveč plemenitega, da bi te lahko katerikoli
zločinski režim izbrisal z odra
zgodovine.«
Filip Terčelj je bil uspešen
pesnik. Njegova besedila so
uglasbili znani glasbeniki.
V spominski večer smo se
vključili tudi cerkveni pevci.
Presenečeni smo ugotovili, da
se pogosto srečujemo z njegovimi besedili. Nobene pesmi
se nam ni bilo treba naučiti
na novo, vse smo že poznali. S svojimi besedili je pokril
vsa obdobja cerkvenega leta.
Zapeli smo: V daljavi zvonijo
božični zvonovi, Sveta devica
v tempelj je šla, Gledam te,
Zveličar mili, Kristus je vstal,
Pozdravljena, Mati, Marija Devica in Bodi češčeno Rešnje
telo.«
Kraj, kjer sta bila umorjena
Filip Terčelj in njegov sobrat
Franc Krašna, je navdihnil
Alenko Jeraj, da je napisala

naslednjo pesem:
Ko bi nam spregovorila,
kaj bi nam povedala?
Kako turoben je bil zimski dan,
sedmi januar 1946.
Sneg je škripal pod koraki mož
in vpijal nedolžno kri.
Kaj je to v človeku?
Da tepe, žali, brca, pljuva,
kot so Kristusa vojaki?
A On.
Je molil zanje in zrl v nebo z
besedami:
»Oče, odpusti jim.«
Kaj je to v človeku?
Da bije in sovraži.
Prireditev smo končali z
Molitvijo za poveličanje božjega služabnika, mučenca Filipa
Terčelja.
Tončka Jeraj

8. Občni zbor župnijske Karitas Ig

Ž

upnijska Karitas Ig se
je sestala na 8. rednem
občnem zboru v ponedeljek, 3. 2. 2020, in sprejela
poročilo o delu in finančno
poročilo ŽK Ig v letu 2019.
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Obravnavana sta bila tudi
načrt dela in finančni načrt za
leto 2020. Iskreno se zahvaljujemo vsem sofinancerjem in
donatorjem, ki z nami lajšajo
stiske ljudi.

Prav lepo se zahvaljujemo
Občini Ig za sofinanciranje naših programov in s tem lajšanje stisk ljudem v naši občini.

Ana Podržaj,
tajnica ŽK Ig

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

Kjer je volja, je tudi pot

A

nže Valjavec je 15-letni
simpatičen in vedno
nasmejan fant, ki ga
je pot že pred osmimi leti pripeljala v telovadnico med karateiste. Najprej je vadil z bratom, pozneje, ko je brat končal
treninge, pa nadaljeval sam.
Obiskuje OŠ Janeza Levca v
Ljubljani.
To, da je Anže deček, rojen
z Downovim sindromom, se
sploh ne opazi, saj na treningu izvaja vse naloge kakor vsi
drugi in nekatere opravi celo

Anže z zmagovalnim pokalom
na Državnem para-karate
prvenstvu 2020

bolje kot ostali. Anže se ne
obremenjuje z okolico in se
vedno potrudi po svojih najboljših močeh. In prav je tako.
Pred leti se je odločil, da se
bo preizkusil tudi na tekmovanju. Kot vzgajam vse otroke, ki
prihajajo na treninge, tudi njemu vedno povem, da na tekmovanju ni pomembna zmaga,
ampak da se potrudiš, kolikor
se lahko. Zato na tekmovanja
hodi rad. Na nekaterih je bolj
uspešen, na drugih manj. Vendar ko se za neko stvar trudiš,
pride tudi uspeh. Tako je Anžetu letos uspelo zmagati na
Državnem prvenstvu v parakarateju, ki je potekalo v Polzeli. Tekmoval je v kategoriji
kat do 16 let.
Tudi ko ni v kimonu, je
Anže aktiven. Z veseljem hodi
v šolo, rad se uči angleškega
jezika, igra v košarkarski ekipi in je član planinske skupine
ter aktiven član za samozagovorništvo. V prostem času rad
smuča in kolesari. Igra klavir
in izjemno rad posluša glasbo.
Sam se s pametno aplikacijo
uči tudi japonsko. Z družino
rad raziskuje naravo in potuje,
tudi obisk kakšnega muzeja
ga razveseli. Je zelo samostojen, kot vsakega najstnika pa
ga večkrat napade tudi malo
lenobe in uporništva.
Anže vsak dan na različnih

V gibljivosti ga nihče ne prekaša.

Na smučišču se počuti odlično.
področjih dokazuje, da lahko
dosežeš, kar si zadaš, če se za
to potrudiš. S svojo pozitivno energijo in vztrajnostjo je
meni in članom našega kluba
vzor in v ponos.

Matej Kabaj, prof.,
glavni trener Karate-do
kluba Ig Shotokan

Odlični na državnem
prvenstvu v karateju
Skupinska fotografija z osvojenimi odličji.

V

Polzeli je potekalo Državno prvenstvo v karateju za člane, veterane in para-karateiste.
Štirje
člani
domačega
ižanskega karate kluba so odlično zastopali barve kluba,
saj so skupno osvojil tri odličja – zmago in dve drugi mesti. Zmagal je Anže Valjavec v
kategoriji kate para-karate do
16 let, Nika Nedelko je bila v
kategoriji deklet odlična druga, Mark Tomaževič pa se
tokrat kljub dobri izvedbi kate

ni uvrstil na zmagovalni oder.
Odlične nastope na državnem
prvenstvu Karate zveze Slovenije za leto 2020 je dopolnil še
glavni trener kluba Matej Kabaj, ki je osvojil drugo mesto,
kate veterani do 50 let. Dosegli smo tudi največ medalj med
klubi v skupini para-karate.
Čestitke vsem.
Mateja Breznik,
sekretarka Karate-do
kluba Ig Shotokan
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 KRIŽANKA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOVO! 1,59
VSAKO DRUGO SOBOTO!
EUR

ZASTAVE EKSOTIČNIH DRŽAV
Ugankarska
popestritev za vroče dni!
• marec 2020 • št. 159, leto 24 • 2,99 € •

KRIŽANKE
UGANKE
SUDOKUJI
OSMEROSMERKE
DRUGA ZABAVNA
VSEBINA

700 €

v denarnih nagradah
in še mnogo privlačnih
blagovnih nagrad

SK_159_-_001_108.indd 1

Absolutna monarhija oziroma sultanat
meri 309.500 km² in ima 4,5 milijona prebivalcev. Glavno mesto je Muškat. Je obmorska država na jugovzhodu Arabskega
polotoka. Mejo po morju si deli z Iranom
in Pakistanom. Državi pripadata še eksklavi
Madha v Združenih arabskih emiratih in
Musandam ob Hormuški ožini. Državna denarna enota je rial, spletna domena pa .om.

21.2.2020 13:46:08

Nove edicije

že na prodajnih
mestih

www.salomonov-ugankar.si

KORPUSKUL
– splošni
za osnovni
fiziki, MIX,
Tom –MASKERATA
predvojni ameriški
igraleckarnevalska
in režiser vesternov,
AREOPAG
- Aresov
grič vizraz
Atenah,
kjer je bildelec
sedežvnajvišjega
sodišča,
- renesančna
pesem, OKIČ, Fani – naša
pisateljica in
raziskovalka
človeških
prakultur,
ROLLS,
Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
MODIANO,
Patrick
- francoski
književnik,
nobelovec
leta 2014

Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.
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 ZAHVALE /////////////////////////////////////  OGLASI ////////////////////////////////////////
Ljudje, ki jih ljubimo, ne gredo proč,
z nami hodijo nevedoč.
Ne vidimo jih in ne slišimo, a vendar so z nami.
Še vedno ljubljeni, pogrešani, nam najdražji.

Z A H VA L A

DRENOV GRIČ 128, VRHNIKA
WWW.VRHOVEC.EU

V 68. letu starosti in po hudi bolezni
nas je zapustil naš dragi

FRANCI BERNARD,
soboslikar iz Podkraja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili
od njega, darovali cvetje, sveče in donacije ter nam pisno in ustno izrazili
sožalje.
Velika zahvala gre Pogrebnim storitvam Vrhovec za brezhibno izvedbo,
pevcem, gospe Jožici Anzeljc pri pripravi vežice ter praporščakom.
Posebej se zahvaljujemo župniku g. Razingarju za izbrane besede in lep
obred, prav tako iskrena hvala tudi gasillcem PGD Tomišelj za izvedbo
pogreba in lep govor.
Vsem, ki ste nam stali ob strani, še enkrat iskrena hvala.

01/ 755 14 37

041 637 617
031 637 617

24 – URNA DOSEGLJIVOST

NUDIMO
VAM TUDI ŽALNE
ARANŽMAJE

Vsi njegovi

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

B R E Z P L A Č N A D O S TAVA na območju Ljubljane z okolico.

Z A H VA L A
V 82. letu starosti nas je po kratki in
hudi bolezni zapustila draga mama ter babica

TEREZIJA ŠUŠTARŠIČ
iz Bresta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in
sosedom za izrečena sožalja, tolažbo, stisk tople roke, darovano cvetje,
sveče, darovane svete maše.
Hvala tudi PGD Brest, pogrebnemu zavodu Vrhovec, trobentaču,
gospodu župniku za lepo opravljen obred ter gospe Jožici Anzeljc za
pripravo mrliške vežice.
Vsem še enkrat iskreno hvala.

Žalujoči: hči Saša z družino ter sin Jože z Jožico

Cvetličarna Grdadolnik
Gasilska ulica 10, Ig

gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure
V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke

gsm vrtnarije:
041/694-244

Vabljeni
tudi v Vrtnarijo
Grdadolnik na
Ižanski cesti 320!

Pomoč na domu
Župnijska Karitas Ig
oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd 1
3.3.2016
Družba
DEOS,
celostna
oskrba
starostnikov,
d.o.o.,
na
podTroštova ulica 12, 1292 Ig
Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega
lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).

lagi podeljene koncesije izvaja storitev pomoči na domu na
območju Občine Ig.
Storitev izvajamo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.
Za uporabnike naše storitve skrbita dve socialni oskrbovalki z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela s starejšimi.
Cena storitve za upravičenca je 4,68 EUR/opravljeno uro.
Več informacij:
– Tel. številka: 080 2737 (med 8.00 in 15.00)
– E-pošta: infotocka@deos.si
– Spletna stran: www.deos.si/dejavnosti/
pomoc-na-domu/obcina-ig
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 OGLASI ////////////////////////////////////////  VABILA ////////////////////////////////////////

ZOBNA AMBULANTA

PRENADENT

Predavanje

KAKO SE PRIPRAVITI
NA POTOVANJE
mag. Nina Simić

Knjižnica Ig, sreda 25. marec, ob 19.00

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

Profesionalna načrtovalka potovanj vam bo predstavila,
na kaj vse moramo biti pozorni, ko načrtujemo potovanje.
Začne se z izbiro primerne potovalne destinacije. Opozorila vas bo, na katere obveznosti moramo pomisliti pred
odhodom. Osvojili bomo tudi osnove iskanja ugodnih
letalskih kart, namestitev in izletov na spletu. Na koncu
izveste še, kako izdelati popoln potovalni načrt na praktičnem primeru.

• protetika,
• implantologija,
• otroško zobozdravstvo,
• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,
• ustni higienik
• laserski dermatološki posegi

www.zobozdravstvo-prenadent.si

oglas Prenadent 2016_97x137.indd 1

5. 03. 2020 10:39:12

Potrebujete zanesljivo osebo
za hišna popravila, montažo
pohištva ali prevoz?
Ponujam široko paleto storitev:

Delavnica

PEKA AJDOVEGA
FERMENTIRANEGA
KRUHA Z DROŽMI

Knjižnica Ig, 1. in 8. april ob 18.30
Na prvi delavnici se bomo naučili vse o
fermentaciji, vsak bo pripravil svoje droži
in se jih naučil tudi negovati in pravilno
vzdrževati. Na drugi delavnici bomo spekli
ajdov kruh z drožmi.
Tečaj vodi Suzana Kranjec, avtorica knjig
Fermetiraj.si, Brezglutenska akademija in
Življenje brez glutena.

OBVEZNE PRIJAVE v Knjižnici Ig,
na 01/308 57 20 ali ig@mklj.si.

Izobraževalno ustvarjalna delavnica

Čarobno steklo

torek, 7. april, ob 16.00
Vabimo vas, da si v ustvarjalnem delčku
popoldneva izdelate unikaten krožnik, narejen
v tehniki fuzije stekla. Delavnica je namenjena
otrokom, starim 7 let in več, ter odraslim.
Za več informacij me kontaktirajte:
Tel.: 070 668 847
E-pošta: pascocslo@gmail.com
Pascal Alexandre Cochet s.p.
Ljubljanska cesta 62, 1292 Ig
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Delavnica bo potekala v CUDV Draga.
Število mest je omejeno.
Prijave v Knjižnici Ig,na 01/308 57 20
ali ig@mklj.si.

 VABILA ////////////////////////////////////////

 KOLEDAR PRIREDITEV /////////////////
MAREC

Gobarsko mikološko društvo Ig
vabi vse člane in občane na
strokovno predavanje

STRUPENE GOBE IN
ZASTRUPITVE

v petek, 17. aprila 2020, ob 19. uri
v dvorano Centra Ig.
Predavala bo vrhunska strokovnjakinja
in poznavalka gob Veronika Tratnik.

sreda, 18. marec, ob 17. uri, Dream in English – A special
Knjižnica Ig
guest
MKL – Knjižnica Ig
četrtek, 19. marec,
ob 17. uri,
Kulturna dvorana Golo

Slovesnost ob krajevnem
prazniku podmokrških vasi
SVS-ji in društva

ponedeljek, 23. marec, ob
19. uri, Dvorana Centra Ig

Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 25. marec,
ob 19. uri,
Dvorana Centra Ig

Predavanje iz serije Barje, ali te
poznam
Društvo Fran Govekar Ig

četrtek, 26. marec,
ob 18. uri,
Dvorana Centra Ig

Premiera mladinske igre Mulci
proti doktorju Zlobi
Društvo Fran Govekar Ig

sreda, 25. marec,
ob 19. uri,
Knjižnica Ig

Predavanje Kako se pripraviti
na potovanje
MKL – Knjižnica Ig

APRIL

Dobrodošli!

SVET ZDRAVILNIH RASTLIN

12. ČEMAŽEV POHOD
v Ščurkov graben
sobota, 18. april 2020,
ob 9.00, RTC Zapotok

Do Ščurkov pod Turjakom se peljemo z avtomobili, potem
nadaljujemo peš ob žuborečem potočku do bogatih rastišč
čemaža.
Kaj potrebujemo:
· obvezno košarico/papirnato vrečko/bombažno vrečko za
nabiranje.
Pohod je primeren tudi za otroke v spremstvu staršev. Ob
povratku v RTC Zapotok bomo pripravili različne čemaževe
namaze.
Informacije na tel.: 041/222-312.
Vabljeni v svet zdravilnih rastlin!
Društvo Zapotok
Sekcija za zdravo življenje

Krajevni urad Ig
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uradne ure:

ob ponedeljkih med 8.00 in 12.00 ter 13.00 in 15.00.
Več informacij: Krajevni urad Ig, tel.: 01/286-20-03 v času
uradnih ur ali Upravna enota Ljubljana, tel.: 01/306-32-00.

sreda, 1. april,
ob 17. uri,
Knjižnica Ig

Ura pravljic Zajček Belko in
prijatelji
MKL – Knjižnica Ig

sreda, 1. in 8. april,
ob 18.30,
Knjižnica Ig

Delavnica peke ajdovega kruha
z drožmi
MKL – Knjižnica Ig

petek, 3. april,
ob 19. uri,
Dvorana Centra Ig

Letni koncert Moškega pevskega
zbora Ig
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 4. april, od 14. do
18. ure in nedelja, 5. april,
od 10. do 18. ure, Dvorana
PGD Vrbljene-Strahomer

Velikonočna razstava
TD Krim

torek, 7. april,
ob 16. uri,
CUDV Draga

Izobraževalno ustvarjalna
delavnica Čarobno steklo
MKL – Knjižnica Ig

četrtek, 9. april, ob 17. uri,
RTC Zapotok

Velikonočna ustvarjalnica
Društvo Zapotok

petek, 17. april, ob 19. uri,
Dvorana Centra Ig

Strokovno predavanje o gobah
Gobarsko mikološko društvo Ig

sobota, 18. april, ob 9. uri,
RTC Zapotok

12. Čemažev pohod
Društvo Zapotok

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

MALI OGLASI
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 26. marec 2020.
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Vljudno vabljeni na

SLOVESNOST OB
KRAJEVNEM PRAZNIKU
PODMOKRŠKIH VASI,
četrtek, 19. marca, ob 17.00,
Kulturna dvorana Golo.
Otroci Vrtca Ig – enota Hribček z
Golega, učenci POŠ Golo, učenci
Svobodne šole Kurešček, ŽPZ KD
Mokrc – Žene dveh vasi, breakdance
skupina TD Kurešček.
SVS-ji in društva podmokrških vasi

V DEŽELI

KOLIŠČARJEV

Spoštovani ljubitelji zgodovine in Ljubljanskega barja!
Vabljeni na tretje predavanje z naslovom

Izlet v polpreteklo
zgodovino Iga
Predavala bo: dr. Jelka Piškurić
iz Študijskega centra za narodno spravo

Predavanje bo v sredo, 25. marca 2020,
ob 19.00 v dvorani Centra Ig.
Na predavanju bodo predstavljene življenjske razmere in razvoj
Iga v prvih letih po koncu druge svetovne vojne, sprehodili pa
se bomo tudi skozi postopen razvoj vasi v naslednjih desetletjih.
Večinoma kmečko prebivalstvo je od začetka živelo skromno, soočalo se je s težavami v preskrbi in zahtevami obvezne oddaje. Na
nadaljnji razvoj vasi so vplivali tudi politično naravnani ukrepi
nove ljudske oblasti: zaplembe, agrarna reforma in nacionalizacija. Od šestdesetih let lahko počasi sledimo modernizaciji vasi, ki
pa je v razvoju vedno zaostajala za sosednjim glavnim mestom.

Turistično društvo Krim
in Občina Ig
vabita na ogled

VELIKONOČNE
RAZSTAVE
v soboto, 4. aprila 2020, od 14. do 18. ure
in na cvetno nedeljo, 5. aprila 2020,
od 10. do 18. ure
v dvorani gasilskega doma
Vrbljene – Strahomer.
Na razstavi si boste lahko ogledali opremljeno
staro 'hišo' s črno kuhinjo, velikonočne jedi, pirhe
na sto in en način, staro posodo in pripomočke
ter še marsikaj. Kot vsako leto bo tudi letos prikaz
izdelovanja butaric.
Vzemite si urico časa in pridite na ogled naše
razstave, ne bo vam žal, videli boste marsikaj
zanimivega.
Vsi prav lepo vabljeni!

VELIKONOČNA
USTVARJALNICA
četrtek, 9. april 2020,
ob 17.00, RTC Zapotok

Na ustvarjalnici bomo:
• barvali pirhe v naravnih barvah
• izdelovali velikonočne okraske
• otroci ustvarjali svoja velikonočna jajčka
Priskrbeli bomo domača jajca.
Informacije na tel.: 031/652 254.
Društvo Zapotok
Sekcija za zdravo življenje

