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Dragi bralci in bralke

U

krepi za preprečevanje širjenja epidemije
covida-19 močno vplivajo na obseg dogajanja, ki ga
pokriva občinsko glasilo Mostiščar. Močno okrnjena dejavnost naših društev ima za posledico skoraj prazne rubrike,
namenjene društvom, kulturi,
športu …
Pa preglejmo najbolj zanimive vsebine posameznih rubrik. Delo v občinski hiši ne
miruje, pišejo o gradnji cest v
hribih, obnovi starega Vrtca
Ig, ki bo predvidoma konec
meseca pripravljen na sprejem
otrok, obnovljena je bila tudi
mrliška vežica na Golem. Ob
ponovni razglasitvi epidemije
je bil aktiviran občinski štab
civilne zaščite.
O delu občinskega sveta oz.
o pogledih svetniške skupi-

ne SDS na sprejete odločitve
najdete v rubriki Iz življenja
strank. Teme, povezane z epidemijo, krojijo tudi odločitve
Državnega zbora, o katerih
redno piše poslanka Alenka
Jeraj.
Obeleženje dneva spomina
na mrtve je bilo letos drugačno. O tem, kako so se spomnili
padlih v drugi svetovni vojni,
piše Društvo Odmev Mokrca.
Spomnili so se tudi obletnice
ustanovitve 10. SNOUB Ljubljanske, ki je bila ustanovljena na Golem.
Kaj pa Kotiček za mlade?
Učenci OŠ Ig so pripravili
nekaj literarnih prispevkov,
spoznali boste tudi Bibe iz Vrtca Ig.
Rubrika Turizem je koliščarsko obarvana, Društvo
Fran Govekar Ig je potegnilo

črto pod letošnjo sezono obiska stalne razstave Koliščarji
z Velikega jezera, še vedno pa
lahko obiščete IGrivo koliščarsko pot, po kateri vas vodi telefonska aplikacija TurfHunt.
Prispevek Pri vrelcu donata
nas popelje na nostalgično potovanje v Rogaško Slatino.
Rubrika Dobro je vedeti prinaša tri prispevke – o vzgoji in
učenju za solidarnost Rdečega
križa, o natečaju Biodiverziteti
najbolj prijazen vrt ter zanimiv
prispevek našega gobarskega
društva.
11. novembra goduje sv.
Martin, zavetnik ižanske župnije. Tudi ta praznovanja so
letos potekala drugače, kot ste
bili vajeni – o tem piše ižanski
župnik Janez Avsenik.

V Planinskem kotičku nam
Jakob J. Kenda po Apalaški
poti predstavlja še (nedokončano) slovensko Transverzalo.
Ekipa Fit Ig pa v rubriki Šport
predstavlja in vabi, da se jim
pridružite na spletnih vadbah.
Koledarja dogodkov tokrat
ne objavljamo, saj dogodkov v
živo ni. Upamo in želimo, da se
rubrika kmalu vrne in nam popestri družabni utrip občine!
Z naslovnice vas ponovno
pozdravlja eno od naselij v
naši občini. Ga prepoznate?
Naj vam namignemo, leži pod
Krimom, zavetnik vasi je sv.
Lenart, kateremu je posvečena
tamkajšnja cerkev.
Prijetno branje vam želimo!
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.

Uredništvo Mostiščarja

TIF

Mostiščar je uradno
glasilo Občine Ig.

Občina Ig
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Rok za prihodnjo številko
Gradivo za decembrsko številko Mostiščarja zbiramo
do četrtka, 26. novembra. Predviden izid številke je 11.
decembra.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto:
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Vse, ki želite v decembrski številki objaviti praznično
voščilo, pozivamo k pravočasni oddaji!
Za prepozno oddane prispevke ne moremo
zagotoviti objave.

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 13. november 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)

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

Režijski obrat sporoča
Menjava vodomerov

Režijski obrat

V

041/408-407

Zaščita vodomerov pred
zmrzaljo

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

naslednjih mesecih bodo izvajalci izvajali menjavo vodomerov. Glede na epidemiološko situacijo se bo najprej izvajala
menjava vodomerov v zunanjih vodomernih jaških, pozneje pa
tudi v vodomernih jaških v objektih.

Z

aradi nizkih temperatur pod lediščem v zimskih mesecih so
posledice zaznavne tudi na vodovodnih priključkih, vodomerih in hišnem vodovodnem omrežju, če uporabniki ne poskrbijo
za ustrezno zaščito in občasen pretok vode.
Vodomeri so v lasti lastnikov objektov, zato morajo lastniki ali
uporabniki sami poskrbeti za preventivno zaščito vgrajenih vodomerov in vodomernih jaškov.
Vodomer pred zmrzaljo zaščitimo z dovolj globokim vodomernim jaškov z izoliranim pokrovom in dodatno toplotno zaščito
nad vodomerom z izolacijskimi materiali, s čimer preprečimo
dostop mrzlega zraka. Dodaten preventivni ukrep proti poškodbam vodomera, priključka in internega hišnega vodovodnega
omrežja zaradi zamrznitve je, da zagotovimo stalen pretok vode.
Prosimo, da v času nizkih temperatur redno pregledujete vodomerne jaške, vodomere in poskrbite, da ne bo prihajalo do
nevšečnosti zaradi zmrzali.
Vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru je treba takoj prijaviti upravljavcu vodovodnega sistema na telefonsko številko dežurne službe
041/408-407. Poškodovani vodomer lahko zamenja le
upravljavec vodovodnega sistema. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja lastnikov, krijejo
lastniki sami. Demontaže vgrajenega vodomera lastniki ne smejo izvesti samostojno.
Režijski obrat

Občina Ig,

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Sprejemna pisarna

01/280-23-00

Župan

01/280-23-02

Direktor občinske uprave

01/280-23-04

Družbene dejavnosti

01/280-23-10

Komunalne dejavnosti

01/280-23-12

Gospodarske dejavnosti

01/280-23-08

Kmetijstvo

01/280-23-24

Požarna varnost in zaščita

01/280-23-24

Turizem

01/280-23-18

Finančno-računovodska služba

01/280-23-06

Urbanizem

01/280-23-16

Režijski obrat

01/280-23-14

Medobčinski inšpektorat

01/788-87-50

Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:

Urnik Zbirnega centra Matena
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.
Letni čas (od aprila do oktobra):
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00
Zbirni center Matena je odprt tudi vsako prvo
soboto v mesecu od 9.00 do 12.00.

Občina Ig Sprejemna pisarna
Uradne ure:

ponedeljek: od 8. do 12. ure
sreda:
od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:
od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije, obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnjevanje ter informacije o predpisanih prilogah.
Telefon: 01/280-23-00

Krajevni urad Ig

Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uradne ure:

torek: 8.00-12.00 in 13.00-15.00
V krajevni urad se vstopa posamično, čakalnica je
pripravljena v pritličju stavbe.
Več informacij:
Krajevni urad Ig, tel.: 01/286-20-03 v času uradnih ur
ali Upravna enota Ljubljana, tel.: 01/306-32-00.
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Adaptacija starega vrtca Ig
napreduje

V

starem vrtcu na Troštovi ulici potekajo
obnovitvena dela za
vzpostavitev treh oddelkov
vrtca vključno s sanitarijami
in razdelilno kuhinjo.
V dveh igralnicah je bila
izvedena ločitev igralnic od

sanitarij z mavčnimi ploščami, pobrušen in prelakiran
je bil parket, izvedena so bila
slikopleskarska dela, inštalacije za razdelilno kuhinjo in
sanitarije, od znotraj so bila
pobarvana okna in popravljene rolete.

Prenovljena igralnica

Dela se bodo v novembru
nadaljevala s polaganjem keramike v kuhinji, epoksija v
sanitarijah, z izvedbo sanitarne keramike, elektroinštalacij,
javljanja požara in vloma, telefonije. Izvedena bo tudi delna
zunanja ureditev. Otroci se

bodo v enoto vrtca lahko preselili konec novembra.
Polona Skledar,
občinska uprava

Kuhinja

Obnovljena streha na mrliški
vežici Golo

O

bčina Ig je letos v
proračunu namenila
sredstva za sanacijo
strehe na mrliški vežici Golo.
Poleti smo na podlagi pridobljenih ponudb izbrali najugodnejšega izvajalca, ki je tudi
predlagal najboljšo rešitev za
odpravo zamakanja.
Pred leti smo že poskušali
sanirati zamakanje, vendar ne-

4

Mostiščar 09 | November 2020

uspešno, zato je bila sanacija
nujno potrebna. Odstranjena je bila zgornja plast zemlje in peska v debelini 70 cm,
odstranjena je bila vsa dotrajana in namočena izolacija. Nameščena je bila nova izolacija
z novimi materiali, ki uspešno
zadržujejo vlago in so primerni za ravne strehe. Sanacija del
na mrliški vežici je opravljena

pod nadzorom izbrane nadzorne službe.
Zdaj bosta ponovno v uporabi oba trakta mrliške vežice.
Ob tem pozivamo vse obiskovalce pokopališča Golo, da
se dosledno držite upoštevanja navodil glede odmetavanja odpadkov. Prav tako vas
pozivamo, da gospodinjskih
odpadkov ne prinašate v za-

bojnike na pokopališču. Upoštevajte pokopališki red na pokopališču Golo in tudi psov ne
vodite na pokopališče.
Ohranimo spoštljiv odnos
do vseh umrlih in prav tako do
obiskovalcev.
Andreja Zdravje,
občinska uprava

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

Ukrepi ob ponovni epidemiji

Z

zaskrbljenostjo spremljamo
epidemiološko
sliko v naši državi, ki se
žal izraža tudi v naši občini.
Vsakodnevno beležimo precejšnje povečanje števila obolelih občanov.

Aktiviran štab CZ Občine Ig

Glede na stanje v državi in v
naši občini se je že pred časom
ponovno aktiviral štab civilne
zaščite Občine Ig. S poveljnikom CZ Občine Ig, poveljnikom GZ Ig in predsednikom
GZ Ig smo redno v stiku, kjer
spremljamo situacijo, proučujemo prejete napotke in usmeritve pristojnih republiških organov ter se pripravljamo na
morebitne dodatne ukrepe.
V ta namen je civilna zaščita vzpostavila dežurno telefonsko številko, na katero
lahko pokličete od ponedeljka
do petka od 9. do 15. ure, če
potrebujete pomoč pri dostavi
zdravil ali hrane. Dežurni telefon je: 051/456-464.

Poziv za upoštevanje
ukrepov
Ob tem pozivam vse občanke in občane, da dosledno
upoštevajo vse ukrepe Vlade
RS za zajezitev širjenja ko-

ronavirusa. Brez doslednega
upoštevanja ukrepov prav vsakega izmed vas so žal vse omejitve brez pomena. Pomembno
je, da nosimo masko, skrbimo
za higieno rok in kašlja, upoštevamo medosebno razdaljo,
v primeru slabega počutja pa
ostanemo doma. Pri opravljanju dejavnosti upoštevamo
vsa priporočila NIJZ. Prav
tako pozivam vse občane, da
se družijo le z ožjimi družinskimi člani, saj vsako širše
druženje lahko poveča tveganje za prenos okužbe. Prav
tako priporočam namestitev
aplikacije OstaniZdrav.
Če ni nujno, ne obiskujte
igral, saj so lahko tudi naprave možen vir prenosa okužb.
Gibanje na svežem zraku je
priporočljivo, vendar le posamično ali z družinskimi člani.
Približuje se tudi praznik
martinovanja, ko smo bili v
preteklosti navajeni v prijetni
družbi pozdraviti mlado vino.
Letos vam vsakršno druženje
ob martinovanju v skupini, ki
je širša od družine, odsvetujemo.
Spoštujmo ukrepe in ostanimo zdravi.
Andreja Zdravje

Pomagajte zajeziti
širjenje novega
koronavirusa.

#OstaniZdrav

Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Prenesite mobilno aplikacijo #OstaniZdrav še danes in
pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa. Z uporabo
aplikacije pomagate zdravstvenim delavcem, da vas lahko hitro
obvestijo, če ste bili v stiku z okuženim. Tako boste
lahko zaščitili sebe in druge.
Ob uporabi aplikacije #OstaniZdrav boste ves čas ostali anonimni.
Če pridete v tvegan stik z okuženim, vas aplikacija o tem obvesti
in vam da jasna navodila, kako ravnati. Ne razkrije niti imena niti
kraja srečanja.

Imam izbiro. Ravnam odgovorno.
REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

www.gov.si/ostanizdrav

Naložite si
#OstaniZdrav
še danes.
App Store

Google Play

080 17 87

Dela na cestah

N

adaljuje se asfaltiranje
ceste Škrilje–Ledine.
Prav tako se izvaja izgradnja opornega zidu na Golem, kjer poteka cesta, ki pelje

od zaselka Gora proti staremu
gasilskemu domu.
Uroš Čuden,
občinska uprava

Nastaja nov oporni zid ob cesti na Golem.
Škrilje (Ledine) - cesta, pripravljena na asfaltiranje
Mostiščar 09 | November 2020
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Aktivnosti svetniške skupine SDS

V

času med prvim in
drugim valom epidemije covida-19 smo se
občinski svetniki sestali kar
nekajkrat. V tem času je bil
izbran in potrjen najemnik
gostinskega obrata v Iškem
vintgarju, uredil se je prometni režim in postavil parkomat
za parkiranje avtomobilov,
tako da je okolica gostinskega
obrata v Iškem vintgarju sproščena, kar se tiče parkiranja
avtomobilov. Člani svetniške
skupine SDS smo ponovno
podali predlog, naj se za ureditev celotne doline Iške pripravi projekt, ki bo vseboval vse
vidike (parkiranje, otroška
igrišča, kombinacija avtobus +
kolo …) ter zajel celotno dolino

Iške z obema vasema Iška in
Iška vas. Podoben projekt so
izvajali v Vintgarju v Slovenski Bistrici in dogovorjeno je,
da si gredo člani Odbora za
gostinstvo in turizem ogledat
izveden projekt, ki je bil financiran s strani Evropske unije.
Na eni izmed izrednih sej je
bil potrjen oz. izbran investitor (Lobium d.d.) za gradnjo
Doma za ostarele na Igu (pod
gradom pri Stajah). Trenutno
čaka na podelitev koncesije s
strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. V okviru gradnje
doma starejših občanov (DSO)
je predviden tudi ločen objekt
za Medgeneracijski center, ki
ga bo upravljala občina. V tem

objektu bo prostor za društvo
upokojencev pa tudi preostale dejavnosti, saj je namenjen
medgeneracijskemu sodelovanju. Občina lahko tu zagotovi
prostor za fizioterapijo, morda
tako pridobimo tudi dodatnega splošnega zdravnika, saj
ga 50 % pripada DSO, 50 % pa
za občane. Trenutno aktivna
splošna zdravnika Stanislav
Ostanek in Marija Štefančič
Gašperšič sta preobremenjena
in ne moreta več sprejemati
novih pacientov. V zadnjih letih se je število prebivalcev v
Občini Ig močno povečalo, kar
prinaša tudi nove potrebe po
zdravstveni oskrbi.
Potrdili smo tudi OPPN
Rastuka 2, kjer se bo skladno z

okolijskimi smernicami gradil
športni park.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo v zvezi s
covidom-19 so srečanja s
svetniško skupino SDS odpovedana. Vabimo vas, da se
oglasite preko elektronske pošte in nam zaupate svoje predloge. Mnenja, opozorila na
probleme in predloge za rešitve morebitnih problemov, ki
jih opazite v naši občini, lahko pošljete na e-naslov mirko.
zate@gmail.com.
Želim vam vse dobro.
Mirko Merzel,
vodja svetniške skupine SDS

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

Naša življenja kroji koronavirus,
ponovno

N

e preostane mi drugega, kot da sem ponovno uporabila enak
naslov kot spomladi. Vsi smo
sicer pričakovali drugi val koronavirusa, a gotovo si nihče
med nami ni mislil, da bo tako
silovit, da bo tako hitro raslo
število okuženih in da bomo v
nekaj tednih oz. dneh ponovno pri zelo strogih ukrepih, da
preprečimo širjenje. Razlika
med prvim in drugim valom je
gotovo to, da zdaj virus bolje
poznamo in smo bolje pripravljeni. Če smo se spomladi
spraševali, kje bomo dobili dovolj mask, opreme, razkužila,
danes teh skrbi praktično ni.
Nas pa skrbi, ali bo tako povečanje števila okuženih zmogel naš zdravstveni sistem, ki,
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priznajmo, že pred korono ni
bil v najboljši kondiciji. Pozna
se večletno zanemarjanje tega
področja; premalo se je investiralo, da bi imeli sodobne in
dobro opremljene bolnišnice
in zdravstvene domove, veliko
premalo energije in sredstev
pa se je namenjalo ključnemu
delu – osebju; od medicinskih
sester in tehnikov do zdravnikov. Pomanjkljivosti na različnih področjih nismo sproti
reševali in kriza nas je zadela
nepripravljene. Se je pa vseeno pokazalo, da je med nami
veliko srčnih ljudi, prostovoljcev, upokojenih zdravstvenih
delavcev, koncesionarjev in
zasebnikov, ki so v zadnjih
dnevih priskočili na pomoč.
Največ lahko naredimo sami,

če upoštevamo ukrepe in se
držimo navodil. Če smo se
spomladi izkazali kot zelo
ubogljivi in potrpežljivi, smo
se čez poletje malo preveč
sprostili in rezultati so tu. Kar
težko se je spet navaditi na
bolj strog režim, a žal drugače ne gre. Nikomur ni všeč, da
ne smemo potovati med občinam. Kajne, kako hitro vidimo,
koliko opravkov imamo zunaj
svoje domače občine? Težko
je tudi ves čas nositi masko,
zaradi katere se rosijo očala,
se težje diha, slabše vidimo,
ker nam leze dol, a treba bo
potrpeti, če ne želimo, da bodo
naši zdravstveni delavci, ki sicer obljubljajo, da nikogar ne
bodo pustili brez zdravstvene
oskrbe, klonili, ker enostavno

dela ne bodo več zmogli, saj bo
v nekem trenutku pacientov,
ki potrebujejo pomoč, preveč.
Na oktobrski seji smo sprejeli
PKP5, ki rešuje več težav, povezanih s koronavirusom, a
takrat situacija še ni bila tako
huda. Zdaj Vlada RS, poleg
tega, da izvaja protokole in
načrte, ki so bili dorečeni v poletnih mesecih kot priprava na
drugi val, že pripravlja PKP6.
Na voljo so že obrazci za kmete, podjetnike in samozaposlene, ostalo pa bo dogovorjeno v
novem sklopu pomoči.
Ostanite doma (sprehod in
telovadbo na domačem vrtu si
le privoščite) in ostanite zdravi!
Alenka Jeraj

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

Dan spomina na mrtve

D

ruštvo Odmev Mokrca
v letošnjem letu ni organiziralo komemoracij za dan spomina na mrtve,
ker je vlada prepovedala vse
prireditve, da bi preprečila širjenje koronavirusa.
Vendar pa na mrtve, ki so
pokopani v grobnici na Golem in pokopališču Golo ter
na pokopališču na Kureščku
nismo pozabili. Članice našega društva so spomenike in
grobove uredile in jih okrasile
s cvetjem ter prižgale sveče.

S cvetjem in svečami so naši
člani okrasili grobove in spomenike padlim za svobodo na
pokopališču na Igu, Tomišlju
in tudi na grobovih neznanih
borcev v mokrških gozdovih.

Spomenik na pokopališču Golo

Društvo Odmev
Mokrca

Grob padlih na pokopališču Kurešček

Obletnica ustanovitve
10. SNOUB ljubljanske

S

eptembra 1943 po kapitulaciji Italije je iz Ljubljane na Golo
organizirano prihajalo veliko
ljudi, ki so se odločili za odhod v partizane. Na Golem je bilo za njihov
prihod že vse pripravljeno, ker je
Glavni štab NOV in PO Slovenije že
4. septembra na Golo poslal Janka Rudolfa, ki je tja prispel 7. septembra. Tu
sta s članom mobilizacijske komisije
pripravila načrte za ustanovitev brigade. Na Golo je prišel tudi 2. Bataljon
SNOUB Ljuba Šercerja, ki je sodeloval pri formiranju brigade, zato je bila
brigada lahko ustanovljena že 11. septembra 1943 v Pangerčevi hiši na Golem.

Društvo Odmev Mokrca je vsako
leto organiziralo prireditev v počastitev tega dogodka, letošnje leto pa zaradi epidemije prireditve nismo organizirali. Kljub temu so članice društva
na dan ustanovitve brigade položile
venček k spominski plošči na Pangerčevi – Cotmanovi hiši.

Društvo
Odmev Mokrca

Spominska plošča na Pangerčevi hiši na
Golem
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Kaj je družina?

Družina so ljudje, ki te imajo radi, skupina.
Je prostor, kjer se sprosti veliko smejalnega plina,
kjer se neguje hčerko in sina.
Je prostor, kjer se rešujejo težave
in bistrijo se nam glave.
Je prostor, kjer so skrite vse naše zaupnosti,
kjer otresemo se vseh neumnosti.
Je prostor, kjer je povečana varnost,
kjer ni prostora za malomarnost.
In končno, to je prostor, kjer je največja na svetu toplina.
O, kakšen čudež je ta družina!

Pesem o otroku

Kdo razgraja po vsej hiši?
To je otrok, ki se igra slepe miši.
A nato, bum, vaza poči
in otrok pri mami solze toči.
Mama mirno prime ga za roko
in že ni solz nikjer.
Ko ga mama privije v topel objem,
otrok že pozabi na svoj problem.

Pesem o učiteljih

Kdo otroke rad uči?
To so učitelji.
Veliko znanja jim podarijo
in otroci se ga razveselijo.
Kontrolke nam radi delijo,
da svoje znanje utrdimo.
Matej pravi: »Znanja ni nikoli preveč.«
Učitelj se razveseli in se mu sladko
nasmeji.
Lana Acman, 6. b

Kian Hodžić, 8. b

Z nekaj napora se privlečeta
na najvišjo vejo drevesa,
ki sega prav do neba.
Papigi sta elegantno pristali na tleh,
ko uvidita, kaj želvici delata.
Z veje skoči prva,
brez obotavljanja
sledi ji še druga.

Oranžne barve
z zelenim pecljem,
poleti iz zemlje pokuka
in se v juhi kuha.
Vsako leto jo na
vrt posadimo,
je lepe zelene barve,
raste hitro in veliko.

(solata)

Kaj hitro pristaneta na tleh
in zavrti se jima cel svet.
Papagaj vpraša svojo papigo:
»Draga, si jima povedala,
da sva ju posvojila,
da nismo čisto »prava« družina?«
Papiga odgovori: »Dragi, ne lomi ga, no.
Ni važno, da nismo prava družina.
Važno je, da se imamo radi,
zato smo še toliko bolj prava družina!«
Manca Baler, 7. b

Otrok
Kdo je ta, ki vsak dan pesmice igra?
Kdo je ta, ki v družino
veselje prinaša?
Kdo je ta, ki cele dneve se igra?
Kdo je ta, ki radoveden je,
kar je prav in lepo.
Ema Kvržić in
Manca Baler, 7. b

8

Čebele nam ga v panj prinesejo,
čebelarji pa nam ga na kruh namažejo.

(korenje)

Želvici vidita, da ati in mami
z drevesa letata,
zato se odločita, da z drevesa
bosta poleteli.

Sočni, zreli in
debeli, nam jih
iz daljnih dežel pripeljejo.

(med)

Bili sta dve papigi,
ki sta v živalski sirotišnici
posvojili dve želvici.

Hrana – uganke
(južno sadje)

Družina
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Hrana ni odpadek

Ali veste, kako je, če morate stradati,
ko hrane ni nikjer, drugi pa vam ne želijo pomagati?
Če že po velike nakupe greste,
ne kupujte več hrane, ko jo lahko pojeste.
Naučite se, da hrana ne sodi v smetnjak,
ker je nekdo rekel: »Ni mi všeč, bljak!«
Hrano si je človek od narave prilastil
in še vedno manj je do nje spoštljiv,
na koncu je z njo še smetil.
Postavimo se v kožo ljudi,
ki sami lačni sedijo.
Kako pa zdaj dojemate novice,
da bogati s hrano smetijo.
Lahko pa bi čisto malo hrane poskrbelo,
da v svet odpravi se nova bistra glava.
Potem pa bi sodelovanje s prav to bistro
glavo kakšen svetovni problem rešilo.

Tjaša Božič, 6. b

Kian Hodžić, 8. b

Sanje
Lubenica: Dobro jutro!
Hruška: Dobro jutro, sestrica!
Lubenica: Ponoči sem imela razburljive
sanje. Ti jih povem?
Hruška: No, povej. Rada poslušam tvoje
vsakodnevne sanje.
Lubenica: Ta mrzla reč, v kateri živiva, se
je v sanjah spet odprla (hladilnik). No, ta
mala pošast te je pogledala in te vzela ven.
Mene je pustila notri osamljeno. A ker ni
zaprla hladilnika, sem kukala in te gledala.
Hruška: Zakaj pa me je vzela ven? Kako?
Kaj je hotela?
Lubenica: Pomiri se, počakaj, da povem.
No, kakor koli, gledala sem te. Pošast te
je pod vodo umila in s toplo krpo obrisala. Nato pa je nastopil
smrtni trenutek.

Hruška:
AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Kaj mi je naredila?
Lubenica: Ugriznila te je! Zakričala si, ker te je bolelo, in obgriznila te je
toliko, da ti je ostalo samo še malo telesa.
Vrgla te je nazaj. Nisem te mogla prebuditi. Zeblo te je, ker nisi imela lupine, zato si
se stlačila v neko posodo. Šla sem za tabo,
živeli sva tam in imeli družbo, vendar me
je bilo še zmeraj strah.
Hruška: Lepo, da vem, da si z mano.
Lubenica: O, zmeraj poveš nekaj pozitivnega. To so bile današnje sanje. Upam, da
bodo jutri lepše.
Sara Škulj, 7. a
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Imenujemo se Bibe

Ž

ivijo, v enoti Hribček
smo v novo šolsko leto
vstopili otroci, ki bomo
letos lepe trenutke preživljali
v skupini Bibe. Ali smo v prvih
dneh kaj jokali, se gotovo sprašujete. Seveda smo, vendar le
toliko, kolikor je bilo nujno.
Zdaj smo že pravi mali junaki, starši, vzgojiteljice, pravzaprav vsi, ki nas srečajo, so
na nas izredno ponosni, saj že
prepevamo, plešemo, uživamo,
ko lovimo milne mehurčke,
zabavamo se z žogami, mlaj-

ši okolico vrtca raziskujemo
predvsem na sprehodih z 'avtobuski0, starejši pa ob cesti
tudi že korakamo. Žalosti nas
le to, da se zaradi koronavirusa ne moremo igrati s prijatelji
iz starejših skupin, jih pa zato
pri igri zelo radi opazujemo iz
'avtobuskov' ali z bližnjih travnikov, ki jih radi raziskujemo.
Ob vsem tem že komaj čakamo tudi vse nove dogodivščine, ki nam jih bodo še prinesli
dnevi v vrtcu.
Vrtec Ig, Enota Hribček

Bibe v naravi

 TURIZEM //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Razstava Koliščarji z Velikega jezera

N

ajveč obiskovalcev na
razstavo Koliščarji z
Velikega jezera pripelje vodja Centra šolskih in obšolskih dejavnosti iz Ljubljane
Mojca Ažman. Pred vsako sezono povabi osnovne šole po
Sloveniji, da pridejo na obisk
na Ljubljansko barje. V sklopu tega si ogledajo tudi našo

Vabljeni

V DEŽELO

razstavo. Spomladi zaradi koronavirusa obiska šolarjev ni
bilo, septembra in oktobra pa
smo izvedli praktično vsa vodenja, ki so bila dogovorjena.
Poleg osnovnošolcev je razstavo obiskalo tudi več individualnih obiskovalcev, saj smo ob
sredah in sobotah zagotovili
dežurstvo na razstavi. Razsta-

KOLIŠČARJEV

vo je v tem času obiskalo 1.139
obiskovalcev, 4 vodnice pa
smo izvedle 58 vodenj. Veliko
dogovorjenih obiskov imamo
tudi za april, maj in junij 2021.
Upamo, da bo do takrat virus
ponehal in bomo te lahko tudi
izvedli.
Vabimo vas, da se v teh časih, ko je manj prireditev in

druge zabave, odpravite na
sprehod po IGrivi koliščarski
poti, ki smo jo letos pripravili
namesto Koliščarskega dne.
Lep sprehod po barju vas bo
razbremenil vsakdanjih skrbi,
pa še nagrado lahko dobite, ko
pot uspešno prehodite. Vabljeni!
Alenka Jeraj

na IGrivo koliščarsko pot

Navodila za uporabo aplikacije TurfHunt

Na izbrano napravo namestite aplikacijo TurfHunt . Aplikacijo poiščite preko aplikacije Google Play (operacijski sistem Android ) ali Apple
) in jo namestite (preko povezave WiFi
ali preko vključenega prenosa podatkov – možni so dodatni stroški!)
Store (operacijski sistem iOS
Vključite lokacijo na telefonu, zaženite aplikacijo in dovolite aplikaciji, da dostopa do vaše lokacije.
Odprite pot ‘‘IGriva koliščarska pot’’ in pritisnite JOIN GAME .
Odprlo se bo pojavno okno Participate in a Treasure Hunt , kamor vpišete svoje ime ali ime ekipe, ki tekmuje.
Pritisnite OK .
Nato izberite START GAME NOW in igra se bo začela.
Na zemljevidu se bo prikazala točka, do katere morate priti (bodite pozorni, da imate vključeno lokacijo na vaši napravi).
Ko prispete do točke, se vam prikaže točka in morebitni izziv. Ko končate izziv, se vam prikaže nova točka, in tako naprej.

POMEMBNO!
• Med uporabo prenosa podatkov lahko nastanejo dodatni stroški (več informacij o prenosu podatkov lahko dobite pri vašem operaterju).
• Za pravilno delovanje morate vključiti lokacijo na svoji napravi.
• Ne pozabite napolniti naprave.
• Del poti poteka v naselju, kjer poteka promet. Bodite pozorni na svojo okolico in upoštevajte vse cestnoprometne predpise!
• Pot poteka na prostem, zato se opremite vremenu primerno! Vzemite dovolj tekočine, izogibajte se močnemu soncu ter nevihtnemu vremenu.
• Pot traja približno dve uri.
Mostiščar 09 | November 2020
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Pri vrelcu donata

V

nasprotju z mladostjo,
ko je šel kot navita ura,
je jesen svojega življenja preživljal doma. Užival je
v samoti in tišini, precej bral,
razmišljal ter za spremembo
in rekreacijo po malem brkljal
okrog koče. Skrbel je zlasti za
kurjavo, prijetno je v mrzlih
dneh bivati na gorkem; sadnemu drevju je pustil svobodno rast, odžagal je kvečjemu
kakšno posušeno ali nalomljeno vejo; dvakrat na leto je
obrezal živo mejo, potem je
spet odprl knjigo in bral, dokler ni s kazalcem med listi meditativno zadremal. Razosebil
se je in se kot opazovalec in
kreator zamaknil v drug svet.
Preprosto, ampak vedno ni
tako preprosto. So dnevi ali
ure, čas na splošno, ko ne gre
zlahka, ko se sprašuje, kako
je s podzemnimi tokovi, kje je
sever, kje je jug, ali je postelja
glede na to prav postavljena, v
kateri fazi je ta hip luna …
Toda glej, vlada nam je podarila turistične bone. Mlajši
hčeri je šlo na jok, ko je povedal, da ne misli hoditi nikamor
od doma, kmalu zatem je poklicala še starejša, najbrž sta se
posvetovali, in vprašala, ali bi
šel v Rogaško Slatino. »Če bi
že kam šel, bi šel res najrajši
v Rogaško …« Če drugega ne,
se bo tam lahko napil zdrave
vode, je bil prepričan. Tam je
bil že večkrat, toda nazadnje
pred približno štiridesetimi
leti. Kako neki je tam zdaj,
se je spraševal. V Rogaški je
imel teto po očetovi strani in
prvič je bil tam s staršema po
vojni. V spomin se mu je vtisnila rotunda, okroglo pokrito
stebrišče, za kakšen meter in
pol poglobljeno v tla pod siceršnjo zemeljsko površino. Iz
nekaj pip, razmaknjenih okrog
po steni, so neke ženske natakale v kozarce mineralno vodo
in jih dvigovale ljudem, razporejenim zgoraj po robu. Roke
so se stegovale, ene gor, druge
dol, in vsi so pili, brezplačno,
pokazati so morali le malo
potrpljenja in potem so bili
vsi zadovoljeni. Bili so lačni in
žejni. Vodo so tako pili zaradi
žeje, dejansko, ne da bi se tega
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prav zavedali, pa so jo pili za
zdravje. In prav je bilo, da so
jo pili na prazne želodce. Prihajali so izletniki z avtobusi,
zdravilišče je bil nabito polno
z ljudmi iz cele tedanje Jugoslavije, ki so bili tja poslani kot
rekonvalescenti na stroške socialnih zavodov.
Hčeri sta uredili vse potrebno in znašel se je v hotelu
Grand. Nosil je temno obleko
z ne prekratkimi hlačnicami,
belo srajco, še eno je imel v rezervi. V takšen imeniten hotel
se pač ne hodi v kavbojkah ali
v trenirki, in seveda palico, da
bi obdržal pravo smer, če bi ga
zaneslo, ali da bi se sploh obdržal pokonci, če bi mu klecnila noga. Ko je prišel v hotel, je
ugotovil, da njegova sobica ni
tako 'grand', kakor obeta ime,
ampak dobro, v redu, ni problema …
Seznanil se je s prenovljenim hotelom z novo, na zadnji,
gornji, obcestni strani postavljeno montažno recepcijo,
kakršnih pri nas še ni bilo.
S svojo velikostjo, višino in
svetlobo je pritegnila njegovo
pozornost, da je obstal in se
oziral naokoli; bilo je, kot da
bi zagradili del ceste ali ulice.
Tam so bile razstavljene slike
zakoncev Podpečan; ogledal
si jih je, vse, vsako posebej in
vse od blizu in od daleč. Za
vhodom, na levi strani, je bila
na tleh nekakšna temno rjava
naprava za čiščenje čevljev. Ni
videl, da bi jo kdaj kdo uporabil in ne vé, kako deluje; spominja na pretekli čas.
Pozneje si je ogledal kraj,
šel je celo na pokopališče.
Potem enkrat je pri recepciji opazil plakat, ki je vabil na
predavanje o mineralni vodi
donat. In je šel, na predavanje.
Neposreden vstop v pivnico je
bil zaprt, rdeča puščica je kazala, da je vhod skozi pritličje
nebotičnika, kar mu je bilo
pogodu; v nebotičnik je nekoč hodil na terapijo in k svoji
tam določeni zdravnici Vesni.
Dobro se je spominja; kjerkoli že je, karkoli počne, živi
v njegovem spominu. Takrat
so bili v avli na celi steni nasproti vhodnih vrat napisi, kaj

je v posameznem nadstropju,
in podatki o zdravnikih in njihovih ambulantah, nič ni bilo
treba spraševati in iskati. Zdaj
vsega tega ni bilo.
Takoj po vstopu se je znašel
pred mlado, v belo oblečeno
žensko, ki mu je naslonila na
glavo aparat za merjenje temperature in obenem vprašala:
»Ste naročeni?«
»Nič nisem naročen, še vem
ne, na kaj bi bil lahko naročen.
Prišel sem na predavanje.«
Z roko mu je pokazala na
levo, na pivnico. Šel je tja in
sedel na enega od pripravljenih stolov. Nakapljali so se
štirje poslušalci. Neka ženska
je po nekaj minutah vstala in
z nasmeškom odšla. Predavala
je mlada doktorica, na hitro se
je predstavila, ni dobro slišal
in razumel, katere véde, je pa
pozorno poslušal vse do konca, ko je pokazala pripravljenost odgovarjati na vprašanja.
Preostala poslušalka, poleg
nje je bil v varni razdali še en
moški, je začela nekaj hitro, ne
dovolj glasno in ne dovolj razločno govoriti, hkrati je roko
dvignil tudi sam, toliko, da
ga je doktorica videla. Vprašanju je sledil odgovor, temu
od taiste ženske novo vprašanje, pa nov odgovor, pa neko
mnenje, neke izkušnje, dialog,
ki mu kar ni bilo konca. Vstal
je, da bi v varni razdalji obšel
predavateljico in odšel, ko je
bil njej najbliže, pa se je obrnila k njemu: »Gospod, saj bom
takoj …« »Oh, saj mi lahko
odgovorite kar takole, osebno:
Koliko stane tukaj enkratno
pitje vode?« Pričakoval je, skoraj je bil prepričan, da se bo v
pivnici mineralne vode po predavanju o zadevni vodi le-te
lahko po mili volji tudi napil.
Kako grdo se je uštel! Dobil
je ni niti kapljice. Nihče. »1,75
evra,« je povedala.
Zdaj se je on začel obnašati kot malo prej ženska pred
njim: »Veste, če grem v slovenske gorice, bom povsod lahko
degustiral vino, na primer cviček, brezplačno.« Obrnil se je
k poslušalcema, ki sta lahko
vse slišala: »Ljudje božji, to je
trenutek za razmislek … Kaj

imamo zdaj tukaj?« Za drobec
sekunde je zastal, na hitro se
ni mogel odločiti, ali bi rekel
gnezdo starega zlodeja Mamona ali leglo Sátana samega, in
predavateljica ga je prehitela:
»Najboljšo vodo na svetu!«
Gromko se je zakrohotal,
malo sebi, ker ji je s hipnim
premolkom dal priložnost,
bolj pa njej, ki ni dojela poante
vprašanja. Počasi je odšel.
Predavateljica, kot je kazalo, z mislimi vedno pri vodi,
kot bi bila vanjo zaljubljena,
bržkone je na njeni osnovi tudi
doktorirala, si ni prav razlagala pomena vprašanja ali pa je
bila vzgojena tako, da ni hotela slišati.
Kaj smo si storili! Če vsega
tega ne bi videl, slišal, čutil,
če ne bi zaznal vetrca iz severovzhoda, bi tudi sam ne
vedel. Odločajmo po pameti
in s srcem, ko bomo spet vzeli
svinčnike v roke! Edinstveno
vodo, božji dar, smo zabarantali za denar. To nam je v
sramoto, česar nam Bog in zanamci ne bodo oprostili!
V naši domovini so začeli z
našimi nepremičninami, in to
najboljšimi, gospodariti tujci,
mi pa postajamo njihovi služabniki, služabniki, ki imajo
morda solidne plače in so zato
tujcem lojalni. Spreminjajo se
odnosi med ljudmi, spreminja se naš značaj, slovenska
duša. In po koščkih izgubljamo suverenost. Tako je nekdaj
že bilo in spremenili smo to z
revolucijo, toda oni, ki o revoluciji vedo kaj več, za revolucijo nočejo več slišati. Učinek
je bil razdiralen, poguben, za
posledicami trpimo še danes.
O TV-programih, ki so na
voljo v hotelu, tukaj ne kaže
pisati, napisal bi lahko nekaj
stvari, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, povedati pa
mora, da je mineralno vodo
donat vendarle pil: v plastenkah jo je kupoval v mestu pri
Mercatorju po 1,50 evra za
liter. Je pač upokojenec, čas
ima, denarja ne prav dosti, in
jo nosil v zdravilišče, če je tam
sploh še zdravilišče. Nekoč je
stal nad stebriščem pročelja
glavne stavbe z znano kristal-
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Bilo je nekoč ... Vincencij Klemenčič v Rogaški Slatini, ok. 1964

no dvorano od daleč viden napis: Zdraviliški dom. Danes o
napisu ni niti najmanjše sledi.
Nekdo je dobro opravil svoje
delo. Donat pije že dolgo, res
ne redno, zlasti ne v zadnjem
obdobju, ko so mu nesramno
dvignili ceno. Pije ga zaradi
sestavin, posebno magnezija,
ki ima številne pozitivne učinke na telo. On ga pije zaradi
težav s srcem in zaradi krčev
v udih, ki so se začeli pojavljati v zadnjem času. No, tega
ne bi bilo treba povedati, a
naj kar ostane. Vedno je cenil
odkrite, konkretne navedbe,
ki so prepričljive; posploševanje je dolgočasno in človek
pogosto ne ve, ali ima v ozadju zadostno oporo. Starejši je
bil, bolj je spoštoval resnico in
težje je prenašal potvarjanje,
spreobračanje, laž. Naj vsak,
če želi, pove, kar misli. Vsak si
sodbo piše sam – tudi on sam.
Migranti, zakoniti ali ne,
nas oblegajo in zasedajo, vsiljujejo nam, tudi z nasiljem,

svoje navade in svojo kulturo,
magnati kupujejo naše nepremičnine; doklej še? Zla je
več kot preveč. Ravnovesje je
močno porušeno. Sebičen človek ne more nehati čezmerno
izkoriščati in uničevati planeta. Oni, ki živi v mestu in vidi
zgolj nebo, meni, da smo ljudje vsemogočni. Kako se moti!
Ali bo resno virusno opozorilo zaleglo? Gospa z visoko
funkcijo je dejala: »Treba je
zdržati, preživeti, potem bomo
šli zdravi veselo naprej.« Se
bomo spametovali?
Tete Pavle in sestrične
Zore ni več, Zora je umrla v
domu pred približno štirimi
leti, je povedala njena soseda
v stolpnici na Ulici XIV. divizije. Zelo redko, le izjemoma
jo je videl. Bila je mlada, lepa
in radoživa; hodila je spredaj
na čelu skupine; sproščena in
samozavestna je znala z nasmeškom in naklonjenostjo
prijateljsko pomiriti vzburjene
duhove. Bila je noč. Od Lok so

šli, kjer je bila veselica in rodbinski shod. Nepozabno se mu
je vtisnilo v spomin. Spremljali so Zorino družino na pešpoti
proti železniški postaji.
Naslednjič, ko jo je videl,
je bila zamišljena, molčeča,
in naposled, ko je že vedel, da
ima ljubezenske težave, ji je rekel, kar naravnost, da ni dobro
toliko tuhtati in se žalostiti, da
je škoda njenega življenja. »A
misliš?« je rekla, ga pogledala,
in to je bilo vse. Bila je starejša
od njega, on je bil … da, tako je
najbolj zanesljivo, še najstnik.
Zaposlena je bila v steklarni,
v administraciji. Doma je imela manjšo knjižnico. Na tetinem pogrebu je bil, za Zorino
smrt ni izvedel. Vse življenje
je koprnela po ljubezni in celo
življenje se je žalostila, ker
sreče zanjo ni bilo. Tugomera,
njenega sina, ni videl nikoli, videl pa je njegova psa, ko
je še študiral, dve dogi … vsaj
misli, da sta bili dogi.
Dvakrat je bil na pokopališču, prvič v večernem mraku,
naslednji dan pa prav opoldne, ko se je od spodnje župne
cerkve oglasilo brneče zvonjenje. Groba ni našel. Pisarna uprave pokopališča je bila
zaprta.
Gostov je bilo v Rogaški
Slatini malo. Po prihodu, sredi dneva, so vstopili v hotel
Donat na kavico. Hotel je bil
zamračen in bili so edini gostje. Nekam pozno, ko so že
mislili oditi, je prišla strežnica
in potem je spet trajalo, da jim
je postregla. Ko so plačevali
in je prvi že vstal s stola, jim
je zaželela prijetno bivanje v
Rogaški Slatini.
Večina hotelov tam okoli je
bila v mraku in pozneje v temi
nerazsvetljena. Kaže, da so zlati časi Rogaške Slatine minili.
Kraj kot tak je vendarle pridobil boljši videz in bolj funkcionalno ureditev. Zgradili so obvozne ceste, priključke, nekaj
novih stavb, sprehajališče tam,
kjer je bila nekdaj glavna cesta, in še skulptura mitološkega
Pegaza, ki so mu sicer bogovi
določili teritorij na nebu med
zvezdami, se je pojavila tam in
zdaj privlači poglede tistih nekaj radovednih tujcev.
»Vozi me vlak v daljave …«

se je spomnil na pesem, ko je
lokomotiva potegnila s postaje. Kdo jo je že pel? … Neka
ženska … Marjana Držaj ali
Majda Sepe? »… daleč v moj
mali svet,« si jo je priredil po
svoje. Vračal se je v svoje tuzemsko zatočišče pod Mókrec
in Golec, v naravo in med
medvede, kjer je nedolgo nazaj med perjadjo moril šakal.
Bo v Rogaško Slatino še kdaj
prišel?
Iskrena zahvala naši vladi
(Naj vlada dolgo!) za kratke
počitnice in za popestritev
življenja. Hvala lepa tudi hčerama Sabini in Saši, ki jima je
uspelo, da sta ga zbezali po
dolgem času med ljudi. Bilo je
zanimivo, poučno, včasih tudi
malce turobno. Prvo noč gori
v drugem nadstropju v sobi
280 nikakor ni mogel zaspati.
Bral je, v mislih pel, po nemško ovčice štel; pazil je, da se
je izražal pravilno in se s pozornostjo namerno izčrpaval.
Nič ni pomagalo. Ne pravijo
ljudje kar tako, da je nekaj v
zraku. Okna se ni dotaknil:
pustil ga je, kot ga je nastavila sobarica – zgoraj priprtega. Spomnil se je, da je videl
v omari še en vzglavnik in je
še tega naravnal pod glavo in
ramena, toda ni mu ustrezalo.
Nazadnje si je z njim s strani
podprl hrbet in ledja; postalo
mu je prijetno toplo, napetost
je popuščala in začel je toniti … Ni ga še zmanjkalo, ko je
dvignil glavo in napel ušesa …
Nekaj je škrebljalo, kot bi hotel
kdo pritajeno z vitrihom vdreti
v sobo. Šel je k vratom in stopil še k oknu. V soju zunanje
oranžne svetlobe, ki ji ni videl
izvora, je videl lesk na strehah
in na strehah parkiranih vozil.
Deževalo je.
Vincencij Klemenčič,
Golo
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Kako pomagati?
Razmislek o temeljnih načelih nudenja pomoči: vzgoja in učenje za solidarnost

P

omoč drug drugemu je
ključno sporočilo solidarnosti. S tem soustvarjamo varnostno mrežo,
ki nas bo ujela, če bomo potrebovali pomoč. Marsikdo si želi
pomagati, a to ni vedno enostavno. Poskus pomagati se
lahko včasih konča z razočaranjem, jezo ali pa zgolj samospraševanjem, ali sem naredil
prav? Več organizacij nudi
pomoč preko organiziranega
prostovoljstva, a medsosedska
pomoč je ključnega pomena,
da dosežemo vse, ki bi pomoč
potrebovali.
Humanost je osnova našega delovanja. Pojem nosi
sporočilo, da se je na stisko
treba odzvati po svojih najboljših močeh. Marsikomu, še
posebej če živi sam, že veliko
pomeni, da smo na voljo za
pogovor. Pogosto, ko se znajdemo v stiski, ne prepoznamo
lastnih zmožnosti za soočanje
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s situacijo. Vprašanje »kako
se počutiš?«, pogovor o tem,
kaj nekoga skrbi, in aktivno
poslušanje, kaj nam oseba želi
sporočiti, že odpre možnost
pogovora o tem, kako si lahko
človek pomaga sam.
Nekdo pa bo poleg pogovora potreboval tudi pomoč. Pomoč mora odražati spoštovanje in ohranjati dostojanstvo
človeka, zato vedno preverimo
pri posamezniku, ali pomoč in
kakšno sploh potrebuje. Imamo različne potrebe in navade, zato pomoči ne moremo
vsiljevati. Spoštujte odločitev
posameznika, ki pomoči ne
želi ali pa je v tistem trenutku
ne (z)more sprejeti. Prositi za
pomoč pomeni, da razkriješ
svojo ranljivost ali nemoč, kar
je lahko izjemno težko. Načelo zaupnosti nam pomaga pri
krepitvi medsebojnega zaupanja. Včasih je dovolj, da ohranimo stik, da nekdo ve, da se

Stopimo skupaj
lahko obrne na nas, če bo pomoč res potreboval.
Ob zaostrovanju ukrepov je
velika možnost, da bodo ljudje,
predvsem starejši ali bolni, pomoč potrebovali pri konkretnih praktičnih opravilih, kot
so nakup in dostava hrane iz
trgovine, pomoč pri dostavi
zdravil iz lekarne, dvig gotovine, dvig pošte, odnašanje
smeti, sprehajanje in skrb za
hišne ljubljenčke, informacije
o pomoči, ki je na voljo s strani
javnih služb in organizacij.
Skrb za svojo varnost in
varnost tistih, ki jim nudite
pomoč, je izredno pomembna
pri tem, da bo pomoč sploh
dosegla svoj namen. Bodite
pozorni na morebitne zlorabe,
posameznike, ki želijo ranljive
izkoristiti za lastno okoriščanje, in na njih opozorite pristojne. Pomagate lahko samo,
če ste sami zdravi. V skrbi za
druge morate paziti nase. Če
sami ne zmorete nuditi pomoči, je mogoče kdo drug, ki to
zmore.
Ob praktični pomoči vsekakor upoštevajte načela nudenja brezkontaktne pomoči
ter aktualna priporočila NIJZ.
Uporabljajte zaščitno masko,
rokavice, s seboj imejte razkužilo za roke. Če boste uporabljali svoje vozilo, ga redno po
uporabi razkužite. Osebam v
notranjost stanovanjskih pro-

storov ne nosimo hrane in/ali
zdravil, ampak material odložimo pred vhodna vrata in
se pomaknemo na razdaljo
vsaj dva metra od vrat ter
počakamo, da oseba pride in
prevzame prineseno. Po končani dostavi osebno varovalno
opremo (rokavice, maske ipd.)
odvrzite v plastično vrečko in
zaprite ter odložite v mešane
komunalne odpadke ali ob
uporabi pralnih te prekuhajte.
Kaj bo prinesla prihodnost,
težko rečemo, a če bomo prihajajoče izzive pričakali bolj
povezani, se bomo nanje lažje
odzvali. Resnično pomembno
je, da se vsak človek ozre okoli sebe in naredi, kar lahko, da
svet spremeni na bolje. Na tem
mestu pozivamo k akciji: Ozri
se okrog sebe in poglej, kaj
lahko storiš za sočloveka danes, da bo svet prijaznejši.
Več o organiziranem prostovoljstvu v okviru Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Ljubljana,
pa najdete na https://www.
rdecikrizljubljana.si/sl/
Prostovoljstvo/
Več informacij:
info@rdecikrizljubljana.si,
01/62-07-291
RKS – OZ Ljubljana
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Sodelujte v natečaju Biodiverziteti
najbolj prijazen vrt

Zelenec 		

I

Davorin Tome

mate na vrtu cvetočo trato,
veliko medovitih rastlin,
gnezdilnico za čebele samotarke, žuželčnik, gnezdilnice za ptice in netopirje ali pa
mlako? Mogoče vas obiskujejo
ježi ali na vašem vrtu varno
domujejo kače? Vrtovi so vedno bolj pomemben življenjski
prostor za številne organizme,
zato v okviru projekta LIFE
NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja iščemo
biodiverziteti najbolj prijazen
vrt!
Vrtove bomo izbirali v štirih kategorijah: hišni vrt, vrt
na terasi ali balkonu, šolski vrt
in društveni vrt.
Na natečaju lahko sodelujete tako, da na elektronski
naslov info@botanicni-vrt.si

do 20. 12. 2020 pošljete prijavni obrazec in do 10 fotografij
vrta. Zaželeno je, da so fotografije iz leta 2020, izjemoma
lahko tudi starejše. Podroben
opis za prijavo je v prilogah na
spletni strani projekta.
Prijave bo pregledala strokovna žirija Botaničnega vrta
Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo, ki bo najbolje ocenjene
vrtove prihodnje leto obiskala
za podrobnejše ocenjevanje.
Zmagovalci bodo znani jeseni
2021, čakale pa jih bodo lepe
nagrade.
Vabljeni tudi k spremljanju
prispevkov o biodiverziteti
na vrtovih na projektno spletno stran, Facebook in Instagram profil. Uredite vrtove

Jež 		

Davorin Tome

Krastača 		

Danilo Bevk

Več o natečaju:
https://www.naturaviva.si/biodiverziteti-najbolj-prijazen-vrt/
Dodatne informacije: info@botanicni-vrt.si
Nasveti za biodiverziteti prijazen vrt: https://www.naturaviva.
si/nasveti-za-biodiverziteti-prijazen-vrt/
Spletna stran: https://www.naturaviva.si/
FB-profil: https://www.facebook.com/life.naturaviva
IG-profil: https://www.instagram.com/lifenaturaviva/
tako, da bodo zakladnica biodiverzitete!
JZ Krajinski park
Ljubljansko barje

Sinica 		

Davorin Tome
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Narava je najboljša šola

Č

lani GMD Ig smo že v
spomladanskem času
izvedli predavanje Spoznavanje gob. Takoj smo začeli
izobraževanje za naziv determinator pripravnik in determinator svetovalec.
Po uspešno končanem
usposabljanja smo po programu dela nadaljevali z aktivnostjo spoznavanja gob v naravi. V začetku smo skupinsko,
pozneje pa individualno odšli
v gozd s točno opredeljenimi
nalogami.
Že na prvem predavanju
smo se srečali z vprašanjem,
kaj je gliva in kaj goba. Gliva je

Navadna žveplenjača

Kosmata ploskocevka
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živo bitje, pri katerem je večji
del organizma skrit očem, saj
je pod površjem tal in se imenuje podgobje, vidimo pa le
nadzemni del, imenovan plod
glive ali goba.
Glive kot gobe s podgobjem
vred torej niso ne rastline in
ne živali, temveč so samostojno kraljestvo v naravi in tako
imenovani heterotrofni organizmi, kar pomeni, da se hranijo le z živalsko in rastlinsko
hrano, zato jih najdemo povsod tam, kjer se najdejo ostanki organskih snovi.
Glede na sistem prehranjevanja jih razvrščamo v tri skupine gliv:
− Zajedavke ali paraziti
Napadajo žive organizme, kot je slabotno, staro ali
poškodovano drevje, in jih pri
tem uničujejo, lotijo se tudi
živali ali samih gliv, tipični
predstavnik pa lesne gobe, ki
rastejo na drevesih. V nekaj
letih drevo popolnoma uničijo
in se nato preobrazijo v gniloživke; med zajedavke spadajo
tudi glivice na človeku.
− Gniloživke ali saprofiti
Hranijo se le na mrtvih organizmih ali njihovih ostankih, kot so mrtva oz. razpadla
drevesa, listje, slama ali drugi organski odpadki, njihova
glavna naloga pa je, da vsako
organsko snov predelajo nazaj
v minerale. Ločimo tri skupine
gob: v prvi so gobe, ki rastejo
na zakopanih ali delno predelanih ostankih organskih snovi, v drugi so gobe, ki rastejo
na premičnih ostankih organskih snovi (listje, hrana), sem
spadajo plesnivke, v tretji pa
so gobe, ki so lahko zajedavke
(npr. lesne gobe).
− Soživke oz. simbionti ali
mikorizne glive
Živijo vedno v sožitju z
zelenimi rastlinami, kot so
drevesa in trave, pri tem pa
se podgobje (micelji) spoji z
drobnimi koreninami različnih rastlin. Gobe za svoj razvoj
dobijo potrebne organske snovi, rastline pa sprejemajo iz
podgobja minerale, ki jih potrebujejo za rast. Sem spadajo
vse gobe, ki živijo v sožitju z
drevesi in se navadno vsako

leto pojavijo na istem kraju ob
približno istem času.
Na kratko: gniloživke pospravljajo naravo, zajedavke
nam naravo uničujejo, soživke
pa pripomorejo k boljši rasti
rastlin.
Gliva je torej organizem, ki
je sestavljen iz vegetativnega
dela ali podgobja (micelija) in
iz razmnoževalnega dela oziroma gobe (trosnjaka). Podgobje
obstaja ves čas in se razrašča v
organski podlagi več mesecev,
let ali stoletij, za gobarje pa je
najbolj pomemben trenutek,
ko podgobje začne 'cveteti' oz.
se pojavijo gobe.
Glede oblike gob vemo, da
ima več kot 80 % višjih gliv
značilno zgradbo, klobuk in
bet. Klobuki so različnih oblik
in barv. Beti se delijo na dva
dela – na zgornji del ali trup
in na spodnji del ali dnišče
ter so različnih oblik. Pod betom je nameščena trosovnica
različnih oblik. Tudi trosi so
različnih oblik. Celica glive je
podobna živalski celici in vsebuje: celično steno iz hitina,
jedro, celično mrenico in vakuolo. Glive se razmnožujejo
spolno in nespolno na različne
načine. Če je trosovnica gobe
pod klobukom sestavljena iz
lističev ali luknjic, potem goba
spada med prostotrosnice,
kjer najdemo veliko užitnih in
tudi skoraj vse najbolj nevarne strupene gobe. Med prostotrosnice spadajo: gobani,
golobice, lisičke, mušnice, kolobarnice, tintnice, koprenke
in številne druge gobe. Drugi
in še večji razred pa tvorijo zaprtotrosnice, med katere spadajo npr. smrčki, hrčki, skledice, čašice, gomoljke oziroma
tartufi.
Podkovani s takim teoretičnem znanjem, opremljeni
z gobarsko opremo – košaro,
gobarskim nožem, fotoaparatom, povečevalnim steklom in
primerno obutvijo – začnemo
raziskovati teren in gobe. Ko
odkrijemo rastišče in zavarovano gobo, jo fotografiramo,
opredelimo, zapišemo lokacijo in vnesemo podatke preko
aplikacije Boletus, ki se vodi

Bukova kresilka in sluzasta
širokolistka

Grbasta ploskocevka
na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Take gobe ne nabiramo. Pri drugih gobah podrobno opravimo ogled, določimo
vrsto in rastišče. Lahko odvzamemo samo en vzorec za natančno ugotovitev podatkov
o njej.
Kot gobarji ne hodimo v
gozd samo zaradi nabiranja
užitnih gob, temveč zato, da se
nekaj naučimo in s tem poskrbimo za varovanje narave.
Velikokrat gremo v gozd s
prazno košaro, iz gozda pa se
vračamo s polno košaro novega znanja.
Narava je najboljša šola!
Gobarski pozdrav: Dobro
bero!
Braco Vukosavljević,
GMD Ig
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Sveti Martin v času korone

L

etos je vse drugače. Na
vse svete, 1. novembra,
smo sami obiskali grobove in molili za rajne. Duhovnika sva sama opravila molitve
za rajne po svetih mašah na
daljavo po internetu. Sama sva
tudi molila in pokropila pokopališča z blagoslovljeno vodo.
Ob zadnjih pogrebih, ko
nas je bilo pri obredu le peščica, smo videli, kako smo
bili nagneteni pred grobom,
in zato smo hvaležni našemu
nadškofu, da nas je tudi javno
pozval, naj bomo za 1. novembra pozorni na vse ukrepe za
zajezitev koronavirusa, upoštevamo razdaljo, nosimo maske in ter se razkužujemo. Ne
pozabimo pa na naše rajne in
zanje molimo. Cerkev letos zaradi korone naklanja odpustke
pod običajnimi pogoji še ves
mesec november.
Tudi letos bo 11. 11. prišel
god svetega Martina, po njem
pa Martinova nedelja. To je za
župnijo Ig velik praznik, saj
praznuje naš zavetnik, sveti
Martin iz Toursa. A letos bo
praznovanje okrnjeno zaradi
koronavirusa. Ne bo mogoče
priti v cerkev k sveti maši. Ne
bomo deležni nagovora gosta, ne bo igral orkester, ne bo
postreženo z mladim vinom
in pecivom. Starejši ne bodo
imeli svojega srečanja. Ne bo
srečanja zakonskih jubilantov,
kjer se vedno z veseljem družimo tudi s pesmijo in harmoniko. Ne bo filmskega večera za
mlade. Tudi ne bo celodnevnega češčenja in molitve na
predvečer Martinove nedelje.
Kaj nam sploh še ostane?
Ves čas zaostrenih ukrepov bomo prenašali svete maše po našem YouTube kanalu. Kontakt zanj dobite tudi na naši spletni strani:
http://zupnija-ig.rkc.si/.
Sveti Martin je bil velik
dobrotnik, z revežem je delil
pol plašča. Za izkazano dobroto se mu je zahvalil sam Jezus,
ki je bil v revežu, saj veljajo
besede: »Kar ste storili kateremu izmed mojih najmanjših
bratov, ste meni storili.« (Mt
25, 40)

Sv. Martin v nebeški slavi

Sveti Martin nam je zgled
pozornosti do bližnjih. V naši
župniji je veliko dobrih ljudi.
Ti se izkažejo vsak dan v letu
in ne le na zahvalno nedeljo,
ki je tudi bila okrnjena. Župnijska Karitas ni v karanteni
in še vedno pomaga. Stiske ne
poznajo počitnic. Konkretno
smo iz ljubezni do bližnjih zdaj
doma, v javnosti nosimo masko, se slišimo na daljavo po
telefonu in pomagamo tistim,
ki so pozabljeni, osamljeni in
težko živijo iz meseca v mesec.
Sem morda tudi jaz okužen?
Ne vem, a za varnost sebe in
drugih se bom držal vseh priporočenih ukrepov. Ne zaradi
kazni, ki me čaka, če se tega ne
bom držal, ampak zaradi dobrote do bližnjih in do samega
sebe.
Naj nas sveti Martin podpira s svojo priprošnjo, da ostanemo zdravi in dobri še naprej. Vsem obolelim pa želimo
čimprejšnje okrevanje. Molimo za vse vas! Sveti Martin,

Sv. Martin deli plašč

prosi za nas!
Naj še zapišem o drugem
dobrotniku, svetem Miklavžu.
Tudi letos bo obdaril otroke, a
organiziranih daril in srečanj
v župniji na Igu žal ne bomo
pripravili. Zato bo ta dobrot-

nik uporabil starše in otrokom
pripravil veselje, ki naj tudi letos ne izostane.
Janez Avsenik,
župnik

Svete maše iz župnijske cerkve sv. Martina
lahko spremljate na spletu:

zupnija-ig.rkc.si
Župnijska Karitas Ig
Troštova ulica 12, 1292 Ig

Uradne ure Karitas Ig
Župnijska Karitas Ig ima uradne ure vsak drugi petek v
mesecu od 17. do 18. ure v učilnici župnišča.
Transakcijski račun župnijske Karitas Ig, na katerega
lahko prispevate svoj dar za pomoč ljudem v stiski:
SI56 0209 8026 0579 946 (NLB, d. d.).
Župnijska Karitas Ig
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 PLANINSKI KOTIČEK /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Od Apalaške poti do Transverzale

L

eta 2017 sem kot prvi
Slovenec prehodil 'mater vseh poti', ameriško
Apalaško pot: 3.500 kilometrov dolgo pešpot po istoimenskem pogorju Apalačev, ki poteka ob vzhodni obali ZDA. Že
s poti sem se oglašal AirBeletrini in ta je sproti objavljala
moje reportaže, ki so še vedno
dostopne na www.airbeletrina.
si. Po prehojeni poti pa sem
napisal potopisni roman, ki
ni bil le zelo pozitivno sprejet med bralci – gre za pravo
knjižno uspešnico! –, temveč
je prejel tudi niz nagrad: za
najboljši literarni prvenec,

za najboljši potopis in za najboljše samozaložniško prozno
delo. Knjigo najlažje dobite na
www.apalaska.si.
A ob vseh že navedenih razlogih za pohod po tej krasni
dolgi poti sem imel še kakšnega. Nanjo sem se odpravil tudi
zato, ker gre za prvo sodobno
planinsko transverzalo, katere zgledu so vede ali nevede sledile tudi vse druge. Ob
samem viru vseh transverzal
sem se torej želel poučiti, kaj
so osnovne in druge zanimive
lastnosti takšnih poti, da bi jih
prenesel na slovenska tla: tu
smo namreč že po drugi sve-

tovni vojni poskušali vzpostaviti takšno pot, a nam načrta
nikdar ni uspelo speljati.
Transverzalo je leta 1951
predlagal mariborski markacist Ivan Šumljak in skladno
z njegovim predlogom bi bila
prava transverzala, saj bi ti
vzela dva meseca hoda. Po njegovem predlogu bi bila tudi
unikatno krožna – na svetu še
danes ni nobene druge takšne
'vélike ture', ki bi bila 'brez
začetka in konca'. Šumljakov
predlog je bil seveda sprejet
z navdušenjem in sprva mu je
kazalo zelo dobro: do leta 1952
je šla Transverzala že prek Pohorja in koroških hribov vse
do Robanovega kota, do leta
1953 se je od tam vila prek
Kamniških, Karavank in prek
Julijcev. Južno od njih pa se je
začelo zatikati in se je zatikalo
vse do konca petdesetih, ko so
se odvrnili od prvotnega načrta: Transverzalo so od Julijcev
spravili še do Slavnika, od tod
pa so jo namesto v krog zapeljali do Ankarana, v morje.
Ta slaba polovica načrtovane Transverzale je seveda
lepa, a ne izpolnjuje prav nobenega od osnovnih smislov
in ciljev prave transverzale,
saj je preprosto prekratka.
Tudi marsikakšnega druge-

ga in zelo dragocenega člena
Šumljakovega predloga ne izpolnjuje. Kot krožna bi zaobjela celotni slovenski planinski
svet, s čimer bi dala pohodniku celostno sliko te dežele.
Namenjena naj bi bila nadalje
vsem, ne le tistim, ki so kos
tudi zelo zahtevnim plezalnim
potem. In tako dalje: marsikaj je bilo treba dodelati ali
popraviti tudi na stari polovici, sploh pa je manjkala dobra polovica od Slavnika prek
bistvenih členov jugovzhoda
in severovzhoda slovenskega
planinskega sveta. In na Apalaško se nisem šel zgolj neposredno k viru poučit o tem,
kako opraviti takšne popravke
in vzpostaviti manjkajoči del
trase. Ameriško planinstvo je
ohranilo precejšen del divjinske pohodniške tradicije, ki
sem jo moral nujno obvladati:
dobršen del manjkajoče polovice naše Transverzale gre
vendar po terenu, ki je vsaj
zelo dober približek divjine. In
vedno bolj je kazalo, da bom
po določitvi manjkajočega
dela trase Transverzale prav
ta del prvič prehodil s svojima
najstnikoma.
dr. Jakob J. Kenda,
član PD Krim

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

Ostanite aktivni – pridružite
se nam na spletnih vadbah

K

aj je tisto, na kar je
vsakdo od nas v času
pandemije že pomislil? Zagotovo na to, kako bi s
svojim ravnanjem preprečil
okužbo pri sebi ali svojih bližnjih. Pa ste kdaj pomisli, kaj
bi lahko poleg nošenja mask,
razkuževanja rok in upoštevanja vseh drugih ukrepov še
naredili? Kaj pa tisto najpomembnejše? Bistvo je v zdravem načinu življenju, s čimer
krepimo imunski sistem. Še
tako dober napoj ne more nadomestiti učinka vsakodnev-
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nega razgibavanja. Tega se v
našem društvu še kako dobro
zavedamo, zato smo z mislijo
na vas v času epidemije koronavirusne bolezni pripravili
posebno ponudbo kar 18 različnih vadb. Zajemamo področja od joge in pilatesa do
borilnih veščin, intenzivnega
HIIT-a, vadbe za zdravo hrbtenico, vadbe za zlata leta do
gibalnih uric za predšolske otroke in Zumba Junior za malo
večje damice. Ker sta gibanje
in druženje v tem zahtevnem
obdobju omejena, smo začeli

vadbe izvajati varno. Kako?
Vadbe potekajo preko spleta, s
pomočjo preproste aplikacije
Zoom ob zelo ugodni mesečni
ponudbi storitev. Ker vemo,
kako si vsi želimo dobrega
zdravja in počutja, vam toplo
priporočamo, da se obrnete na
nas in brezplačno preizkusite
naše vadbe. Dosegljivi smo
na tel.: 041/410-340 (Špela) ali
po elektronski pošti alina.sorcan@gmail.com, vse informacije in prijava na vadbe pa so
dostopne tudi na spletni strani
www.karateig.com.

Aktiv inštruktorjev Fit Ig

 KRIŽANKA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NOVO! 1,59
VSAKO DRUGO SOBOTO!
EUR

VULKANI SVETA
Ugankarska
popestritev za vroče dni!
• november 2020 • št. 167, leto 24 • 2,99 € •

Nahaja se na enem od Eolskih oziroma
Liparskih otokov, ki ležijo severno od Sicilije. Vulkan, ki se dviga 924 m nad morjem, je eden od najaktivnejših vulkanov
na svetu. Zadnji izbruhi vulkana so bili
v letih 2002, 2003, 2007, 2013–14, 2019
in 2020. Leta 2002 je izbruh privedel do
tega, da je v morje zgrmel del skalnega
pobočja, kar je povzročilo 10 m visok
val, izbruh leta 2019 pa velja za enega
največjih od začetka meritev v letu 1985.

KRIŽANKE
UGANKE
SUDOKUJI
OSMEROSMERKE
DRUGA ZABAVNA
VSEBINA

700 €

v denarnih nagradah
in še mnogo privlačnih
blagovnih nagrad

Nove edicije

že na prodajnih
mestih

www.salomonov-ugankar.si

KORPUSKUL
za osnovni
delec
v fiziki, MIX,-Tom
– predvojni
ameriški
in režiser
vesternov,
Fani
ANAHI
- igralka –
iz splošni
mehiškeizraz
telenovele
Rebelde,
INTERLAKEN
klimatsko
zdravilišče
v Šviciigralec
med jezeroma
Brienzer
See inOKIČ,
Thuner
See,– naša
pisateljica
in raziskovalka
človeških
Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
LOJA
- kmetijsko
središče zahodno
odprakultur,
Granade vROLLS,
južni Španiji

Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.
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 ZAHVALE //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno,
a kar ni njeno, si ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

Z A H VA L A

Z A H VA L A

ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, tasta, brata

IVANA MODICA

JULIJANA KOMAROV

4. 9. 1930–12. 8. 2020
iz Podkraja

18. 11. 1926–17. 10. 2020
iz Staj

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter drugim, ki
ste bili z nami v teh težkih trenutkih, za tolažilne besede, tople stiske
rok, darovane sveče, cvetje, svete maše … Zahvaljujemo se osebju
zdravstvene postaje Ig in hiši Ljubhospic.
Hvala tudi župniku, pogrebni službi Vrhovec, gospe Joži in gasilcem
PGD Tomišelj.

Ob boleči izgubi naše mame, babice in prababice se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem, vaščanom in
znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe ter podarjeno cvetje in sveče.

Vsi njeni

Vsi njegovi

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

Cvetličarna Grdadolnik
Gasilska ulica 10, Ig

gsm cvetličarne: 031/790-655
DRENOV GRIČ 128, VRHNIKA
WWW.VRHOVEC.EU

01/ 755 14 37
24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 637 617

NUDIMO
VAM TUDI ŽALNE
ARANŽMAJE

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!

oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd 1

3.3.2016 7:36:34

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI LESA,

GREGOR CELARC S.P.
031/573-255
ODKUP – SEČNJA – SPRAVILO

BR E Z P L A Č N A D O S TAVA na območju Ljubljane z okolico.
18 Mostiščar 09 | November 2020

Nudimo vam odkup vseh vrst GLS tako
listavcev kot iglavcev po konkurenčnih cenah
in zagotovljenemu plačilu.
Prav tako nudimo tudi posek in spravilo lesa.

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

ZOBNA AMBULANTA

PRENADENT

PRIHAJA ÈAS KOLIN

Draga 1, 1292 Ig
GSM: 040 934 000

N OVO

GOVEJA OKROGLA ČREVA:
40/43, 43/46
SVINJSKA TANKA ČREVA:
30/32, 32/34, 34/36, +40
RITNIKI 1,5 m
DANKE
GOVEJA RAVNA ZA SALAME
Φ 55-60
!!

ZAČIMBE: poper, česen, paprika, ...
UMETNI OVITKI ZA SALAME
Φ 50,55, Φ 60,65

• estetsko zobozdravstvo,
• protetika,

OVitek d. o. o.
Telefon: 01/286-46-52
GSM: 041/656-100, 031/640-099
Zabrv 16, 1292 Ig

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

Prisotni smo vsak delovnik od 9. do 13. ure,
od 2. 11. 2020 do 27. 1. 2021 tudi
ob sredah med 16. in 18. uro ter
ob sobotah med 9.00 in 10.00.
Za nakup nad 100 EUR
nudimo 5 % popust.

www.zobozdravstvo-prenadent.si

oglas Prenadent 2016_97x137.indd 1

5. 03. 2020 10:39:12

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS
ali samoplačniško.
Za več informacij
pokličite v podjetje.

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.

BAUERFEIND.SI
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Avtohiša Zalar d.o.o., Male Lašče 105, 1315 Velike Lašče
T: 01 788 1 999, M: 040 490 070, www.avtohisa-zalar.si

a
v
a
t
os
D
hrane
040 336 179
01 286 46 77
www.gostilna-mars.si
Brest 45, Ig

PONEDELJEK–SOBOTA
NEDELJA in PRAZNIKI

11.00–21.30
12.00–21.30

