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Spoštovani bralci in bralke, 
marca mineva leto dni, od-

kar naša življenja kroji koro-
navirus. A Mostiščar vseeno 
izhaja po običajnem urniku, 
le malo tanjši pride med vas. 
V tem mesecu praznujemo 
občinski praznik, v spomin na 
upor ižanskih kmetov 1848, 
ki je bil odraz širšega zgodo-
vinskega dogajanja, saj je bil 
model fevdalizma preživet. Ta-
kratni napad na ižanski grad 
je odmeval vse do cesarskega 
dvora na Dunaju. 

V tokratni številki Iz občin-
ske hiše nekaj novic o kakovo-
sti naših virov pitne vode, kon-
cesionar, ki skrbi za največjo 
čistilno napravo v občini, pa 
piše o tem, kaj vse se znajde v 
njej. Še vedno nekateri naravo 
zamenjujejo za odpad – kupi 
kosovnih odpadkov zagoto-
vo ne sodijo na Ljubljansko 

barje ali v odmaknjen kotiček 
prostranih gozdnih površin. V 
namen zbiranja tovrstnih od-
padkov imamo zato v Mateni 
urejen zbirni center. 

V rubriki Aktualno se nis-
mo mogli izogniti epidemiji, 
naša zdravnica koncesionarka 
piše o tem, kako  širjenje viru-
sa preprečiti in kako se zaščiti-
ti pred okužbo.

Prireditve v živo nadome-
ščajo spletna predavanja – 
tako je z Govekarjevimi večeri 
ter predavanji iz serije Barje, 
ali te poznam, ki jih pripravlja 
Društvo Fran Govekar. 

Učenci so tokrat uživali v 
zimskih počitnicah, v rubriko 
Kotiček za mlade pa so se ja-
vili otroci, ki obiskujejo vrtec. 
Vrnitev jih je zelo razveselila, 
otroci enote Studenček pa se 
niso vrnili v prejšnje prostore, 

ampak od zdaj obiskujejo vr-
tec na novi lokaciji. 

Za rubriko Zgodovina naših 
krajev je Tomaž Kočar pred 
dvema letoma uredništvu pos-
lal obsežnejši članek o svojih 
spominih na službovanje na 
ižanskem ter ižanske gozdne 
posestnike. Zaradi obsežno-
sti gradiva se takrat nismo 
odločili za objavo – zanimivo 
gradivo je zato 'končalo' v pri-
mernejši celostni izdaji, o ka-
teri piše urednica novoizdane 
knjige Bilo je nekoč na Igu in v 
bližnji okolici. 

V rubriki Dobro je vedeti 
boste izvedeli nekaj o novem 
projektu, ki poteka na Lju-
bljanskem barju – o njem piše 
Gozdarski inštitut Slovenije. 
Tam tudi opozorilo na spo-
mladansko migracijo žab, zato 
previdno vozite po mestih, 
kjer prečkajo cestišča. 

Za konec še nekaj nasvetov 
za kmete ter nepogrešljiva kri-
žanka. 

Prijetno branje! 

Uredništvo Mostiščarja

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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 12. marec 2021

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: Tomišelj; 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) 

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za naslednjo številko Mostiščarja zbiramo do 
četrtka, 1. aprila. Predviden izid številke je 16. aprila.
Svoje prispevke lahko pošljete do roka na e-pošto: 
mostiscar@obcina-ig.si oz. na naslov:  
Uredništvo Mostiščarja, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Za prepozno oddane prispevke ne moremo 
zagotoviti objave.

TIF

SLIKOVNO GRADIVO –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

1.   Fotografij ne vstavljajte med besedilo, ampak jih pošlji-
te vsako posebej v obliki, kot ste jih prenesli  
s fotoaparata. Primerni so npr. formati jpg, tif.

2.   Za objavo so primerne fotografije velikosti najmanj  
500 KB. Manjše fotografije niso uporabne!

3.   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

Pogled iz doline Drage na Alpe  Dejan Pintar
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 ŽUPANOV KOTIČEK ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zaradi karnevalskih zastav  
vik in krik na Facebooku
Ali so bile zastave samo 

izgovor, da so nekateri 
dali duška svojim pi-

sateljskim sposobnostim, raz-
bremenili svoj ego in postavili 
na ogled svojo poštenost in 
neizmerljivo pripadnost obči-
ni s tem, da so širili neresnice 
o delu občinske uprave?

Dopisovanje med pišočimi 
na Facebooku bi lahko upo-
rabili na kakšnem političnem 
predavanju. Ta spletni pogo-
vor bi lahko bil šolski primer 
širjenja laži z namenom očrniti 
nasprotnika in prepričati čim 
več občanov, da na občini kra-
dejo, zganjajo korupcijo in si iz 
občinskega proračuna izplaču-
jejo visoke dodatke. 

To je 12. februarja v dopiso-
vanju na Facebooku zapisovala 
skupina avtorjev in avtoric ki 
so znani z namenom, da z lažmi 
zasejejo dvom o poštenosti ob-
činske uprave in njenega vode-
nja. Naj razložim po vrsti, kot si 
sledijo obtožbe dopisovalcev. 

Karnevalske zastave so vise-
le po vseh mestih in vaseh, kjer 
potekajo tradicionalni pustni 
karnevali. Tisti, ki ne poznajo 
ižanske tradicije, bi se o njej 
lahko seznanili. In tudi še o 
čem drugem, predno začnejo 
lajati vsevprek. Kot sem omenil 
na začetku, so bile zastave očit- 
no samo izgovor za blatenje 
občinske uprave, širjenje laži in 
podtikanj, da se na občini samo 
krade. Da se dogaja korupcija. 
Da se nič ne dela in da se iz 
proračuna občine izplačuje vi-
soke koronske dodatke. 

Če bi na občini samo krad-
li in se ukvarjali s korupcijo, 
kot se trdi, ne bi bili vsi malč-
ki sprejeti v vrtec. Zdravstvo 
in zobozdravstvo bi še vedno 
sprejemalo svoje paciente v 
kletnih prostorih blokovskega 
naselja. Knjižnica bi bila še ved-
no na 90 kvadratnih metrih. Po 
zdravila bi hodili v Ljubljano. 
Vsi bi hodili v malo trgovino 
Mercator. Polovica gasilcev bi 
se na požar vozila z osebnimi 
avtomobili ali bi šli peš, če se 
malo pošalim. V enem razre-
du bi sedelo najmanj petde-

set osnovnošolcev. Ig bi bil še 
vedno dolga umazana vas. Pa 
ne samo Ig. Kaj vse je bilo stor-
jenega na celotnem območju 
občine v teh letih, nima smisla 
podrobno razlagati, kajti neka-
teri so se odločili, da storjenega 
nočejo videli. Tisti, ki pa vidijo, 
kaj in koliko je storjenega, vidi-
jo tudi tisto, kar je še treba po-
storiti v prihodnosti.

Glede koronskih dodatkov, 
ki so očitani, nekaj črnila glede 
tega je bilo prelitega tudi po 
drugih medijih, naj povem, da 
se ta sredstva ne izplačujejo iz 
občinskih proračunov, ampak 
iz proračuna Republike Slove-
nije, kar določa Zakon o inter-
ventnih ukrepih za omilitev 
posledic epidemije covida-19. 
Glede na določilo 11. točke 
39. člena kolektivne pogodbe 
javnega sektorja je dodatek 
v višini 65 % jasno določen in 
javnim uslužbencem pripada 
za vsako uro opravljenega dela, 
ko obstaja nevarnost okužbe. 
Zoper sklep predstojnika je 
možna pritožba na Komisi-
jo za delovna razmerja Vlade 
RS in v nadaljevanju tudi so-
dno varstvo. Tako je zapisano 
in sprejeto s strani državnih 
organov. Vsem zaposlenim v 
občinski upravi je bil oktobra, 
novembra in decembra 2020 iz 
državnega proračuna izplačan 
dodatek skladno z zakonom 
in kolektivno pogodbo. Funk-
cionarjem, kot so direktorji 
občinskih uprav in župani, pa 
dodatek ne pripada, in v pri-

meru Občine Ig ni bil izplačan. 
Članek v tedniku Mladina je bil 
napad na SDS in predsednika 
vlade, tako sem razumel, kar 
je nesprejemljivo in od pisca 
skrajno sprevrženo. Izpostavi-
tev Občine Ig, da je izplačala 
največjo vsoto posamezniku 
med občinami (kar je neresni-
ca), pa zgolj zato, ker je direk-
tor občinske uprave Občine Ig 
član SDS, včasih pa je bil tudi 
predsednik OO SDS Brezovica. 

Nič od tega, kar trdijo in 
podtikajo tudi na družbenem 
omrežju, se pod mojim župa-
novanjem ni in ne bo dogajalo. 
Kar nekajkrat so nas zaradi pri-
jav o korupciji obiskali krimi-
nalisti. Ugotovitev je bila ved-
no enaka, ni suma kaznivega 
dejanja.

Tudi proti meni osebno je 
bila podana ovadba na Komi-
sijo za preprečevanje korupcije 
(KPK). Komisija je bila dolžna 
sprožiti postopek na pristoj-
nih institucijah. Po šestih letih 
postopka je sodišče razglasilo 
sodbo »obtoženi Janez Cim-
perman ni storil očitanega se 
mu kaznivega dejanja«. Tudi 
nadzorni odbor Občine Ig 
budno spremlja delo občinske 
uprave in se zelo trudi odkriti 
kakšno večjo napako ali nepra-
vilnost.

Kar pa se tiče pripomb pi-
scev glede igral, brvi čez Iščico 
in še nekaterih drugih stvari, 
pa so nekatere tudi upravičene. 
Glede brvi naj omenim, da je 
že pridobljeno gradbeno dovo-

ljenje in gre letos v izgradnjo. 
Otroška igrala, ki mi jih neka-
teri očitajo, da jih je premalo in 
bi morala biti na vsaki manjši 
občinski fliki, so posebno pog-
lavje. Pri otroških igralih je te-
žava zaradi kontrole uporabe. 
Igrala so namenjena najmlaj-
šim. Iz prakse pa vemo, kdo vse 
se na njih zadržuje predvsem v 
večernem času ali ponoči. Ve-
likokrat so igrala namenoma 
poškodovana ali pa so pod nji-
mi odvržene igle. Kdo bo odgo-
varjal, če se kakšnemu otroku 
kaj zgodi?

Vsi ti pisatelji, ki jih tako 
močno skrbi za prihodnost 
občine, lahko pridejo osebno 
povprašat in se prepričat, ali se 
na občini dogaja tisto, kar trdi-
jo na družbenem omrežju. Vsak 
občan ima pravico preverjati, 
kaj se dogaja in kako se ravna 
z občinskim denarjem. Nihče 
pa nima pravice po krivem ob-
toževati – to je kaznivo dejanje. 
Vsako obtožbo, ki vzbuja sum 
na kaznivo dejanje, je potrebno 
dokazati, in potrebno bo tudi te. 

Vedno sem zagovarjal za-
poslene v občinski upravi in 
jih tudi tokrat. Bili so izpostav-
ljeni okužbi in prav je, da so za 
nevarno delo prejeli dodatek  
skladno z zakonom. 

 Janez Cimperman, 
župan

C
ˇ
estitke vsem našim občankam za minuli praznik žena.

Vsem materam voščim ob materinskem dnevu, naj vam pomladne cvetlice 

narišejo smeh na obraz, vaša družina pa naj vam polepša praznik.

Velika noč je praznik veselja, novega upanja in življenja, zato naj velikonočni 

čas v vas prinese vedrino, upanje, moč in ljubezen. Naj novo upanje poraja 

radost in veselje ter nas vse navdihne s svetlimi mislimi na prihodnost.

Veselo praznovanje velike noči

vam želi

župan Janez Cimperman
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 NOVICE IZ OBČINSKE HIŠE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Režijski obrat sporoča
Rezultati notranjega nadzora vodovodnih sistemov 2020 

Občina Ig, leto 2020 (omrežje)

Vodovodni sistem 
(VS)

Skupno število 
odvzetih vzorcev Mikrobiološka preskušanja (M) Fizikalno kemijska  

preskušanja (K)

M K
SKLADNO NESKLADNO

EC Ent. KB CP
SKLADNO NESKLADNO

S % S % S % S %

IŠKA VAS 29 4 27 93,1 2 6,9 0 0 2 0 4 100 0 0

GOLO - 
ZAPOTOK 48 8 46 95,8 2 4,2 0 0 2 0 8 100 0 0

CVS BREST 21 5 21 100 0 0 0 0 0 0 5 100 0 0

VISOKO - 
ROGATEC 24 4 23 95,8 1 4,2 0 0 1 0 3 75 1* 25

BREZOVA NOGA 4 4 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0

SKUPAJ (omrežje) 127 25 122 96 5 4 0 0 5 0 20 100 0 0

Legenda: M – mikrobiologija, K – kemija, S – skupaj, EC – Escherichia 
coli, Ent. – enterokoki, KB – koliformne bakterije, CP – Clostridium  per-
fringens, * vzrok motnost (odvzem iz hidranta)

Rezultati laboratorijskih preizkušanj vzorcev pitne vode, 
odvzetih z omrežja pri uporabnikih ter izredno s hidrantov 
zaradi SARS-CoV-2 (covid-19)

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 infor-
macije, obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnje-
vanje ter informacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00
E-pošta: info@obcina-ig.si

Režijski obrat
Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba: 
041/408-407
Stanje vodomernega števca lahko sporočite:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
−  prek elektronskega obrazca, ki ga najdete na  

www.obcina-ig.si

Urnik Zbirnega centra Matena

Letni čas (od aprila do oktobra):  
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00
Če je ta dan praznik, je zbirni center zaprt.

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

Zbirni center Matena je odprt tudi vsako prvo 
soboto v mesecu od 9.00 do 12.00.
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Komunalna čistilna naprava na Igu
Petrol d.d., Ljubljana, v 

okviru podeljene Kon-
cesije za opravljanje 

obvezne gospodarske javne 
službe čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v 
Občini Ig upravlja Komunalno 
čistilno napravo Ig (KČN Ig), 
projektirane velikosti 5.000 
populacijskih ekvivalentov1 
(PE), ki je začela obratovati v 
letu 2016. 

Na kanalizacijsko omrež-
je, ki se konča s KČN Ig, je 
priključenih 4.672 prebivalcev, 
preostali prebivalci v Občini 
Ig imajo zgrajeno greznico 
ali malo komunalno čistilno 
napravo – njihovo blato prev-
zamemo in predelamo na KČN 
Ig (odvoz vrši pogodbeni izva-
jalec Kanal d.o.o.).

V zadnjih dveh letih opaža-
mo, da je komunalna odpadna 
voda na vtoku v KČN Ig po-
gosto obremenjena bistveno 
bolj kot za 5.000 PE, predvsem 
z organskim onesnaženjem, 
merjenim kot parameter skup-
ni dušik (N) in skupni fosfor 
(P), kot prikazuje fotografija.

Glede na to, da je priklju-
čenih manj kot 5.000 prebi-
valcev, obremenitev ne more 
presegati 5.000 PE, če gre 
samo za komunalno odpadno 
vodo gospodinjskega izvora. 
Zato predvidevamo, da se v 
kanalizacijsko omrežje steka-
jo odpadne vode nekomunal-
nega izvora, ki bistveno bolj 
obremenijo odpadno vodo kot 
odpadna voda gospodinjskega 
izvora (stranišča, kuhinja, tuš, 
pomivalni in pralni stroji).

Ker želimo ugotoviti vzrok 
teh nenormalno povečanih 
obremenitev, smo v dogovo-
ru z Občino Ig začeli vzorčiti 
po posameznih kanalizacij-
skih vejah z namenom, da 
ugotovimo izvor(e) odpadnih 
voda nekomunalnega izvora. 
Nekaj vzorčenj smo izvedli 
v letu 2020, a zaradi ukrepov 
koronavirusa ne v celoti, zato 
bomo intenzivno nadaljevali v 
letu 2021. Če izvora ne bomo 
mogli locirati, bomo morali v 
primeru takih povečanih obre-

1 Organsko onesnaženje, ki ga 
povzroči en prebivalec v enem dnevu.

menitev KČN Ig nadgraditi, 
kar bo pomeni tudi višjo ceno 
storitve čiščenja odpadne 
vode.

Prav tako vas obveščamo, 
da po glavnem kanalizacijskem 
kolektorju s komunalno odpa-
dno vodo pritečejo na KČN Ig 
tudi trdni odpadki, ki v kanali-
zacijski sistem ne sodijo: 
− Trdni odpadki, kot so no-

gavice, čistilna volna, kosi 
tekstila, kosti, drobni pla-
stični in kovinski predmeti, 
kosi lesa, embalaža, osvežil-
ni robčki, higienski ženski 
vložki, palčke za čiščenje 
ušes, britvice, plenice – ti 
odpadki pri obratovanju 
črpališč povzročajo mehan-
ske poškodbe (zamašitev, 
povečano obrabo mehan-
skih delov, strojelom).

− Organski odpadki, kot so 
ostanki hrane iz gospodinj-
stev ali obratov za pripravo 
hrane – ti odpadki poveču-
jejo obremenitev odpadne 
vode in povečujejo količi-
no usedlin, ki pospešuje-
jo gnitje v kanalu in s tem 

povzročajo neprijetne vo-
njave; poleg tega so organ-
ski odpadki vaba in hranilo 

za glodavce, ki se zato lah-
ko čezmerno razmnožuje-
jo. Kuhinjske odpadke je 
prepovedano rezati, drobiti 
ali mleti ter redčiti s teko-
čimi odpadki z namenom, 
da se z odpadno vodo od-
vajajo v javno kanalizacijo, 
MKČN, greznice, nepretoč-
ne greznice ali neposredno 
v vode (skladno z veljavno 
zakonodajo). 

  Petrol, d.d.

Zamašena črpalka zaradi krp, vlažilnih robčkov ipd.

Okvara grobih grabelj zaradi 
večji odpadkov, npr. kosi lesa ipd.

Prikaz povečanih obremenitev nad 5.000 PE na vtoku v KČN Ig

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
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Srečanje županov občin SOU 5G 

Vzpostavljanje pametnih mest in 
skupnosti

V sredo, 17. februarja 
2021, so se v Družbe-
nem domu Grosuplje 

srečali župani občin Grosuplje 
dr. Peter Verlič, Ivančna Go-
rica Dušan Strnad, Škofljica 
Ivan Jordan, Ig Janez Cim-
perman in Dobrepolje Igor 
Ahačevčič. Sestanka so se 
prav tako udeležili podžupan 
Občine Ig Anton Modic, direk-
tor občinske uprave Občine 
Grosuplje mag. Dušan Hoče-
var in Jasmina Selan iz Sku-
pne občinske uprave 5G.

Župani občin Skupne ob-
činske uprave 5G so se namreč 
že v začetku februarja odločili, 
da bi sodelovanje med občina-
mi, ki v okviru skupne občin-
ske uprave pokriva področja 
inšpekcijskega nadzorstva, 
redarstva, notranje revizije, 
varstva okolja, urejanja pros-
tora in civilne zaščite, vzposta-
vili še na področju digitaliza-

cije občin in s tem namenom 
podpisali pismo o nameri.

Občine namreč že ves čas 

povezujejo tudi razvojni pro-
jekti, medtem ko tudi novi 
instrument Evropske unije za 
okrevanje po pandemiji co-
vida-19 Next Generation EU 
spodbuja naložbe v zeleno, 
digitalno in odporno Evropo, 
ki bo bolje pripravljena na 
današnje in prihodnje izzi-
ve. Pred kratkim, v petek, 12. 
februarja 2021, pa je bil ob-
javljen tudi napovedani in že 
težko pričakovani javni razpis 
Ministrstva za javno upravo 
za demonstracijske projekte 
vzpostavljanja pametnih mest 
in skupnosti PMIS. Prav ta jav-
ni razpis je bil tudi povod za 
tokratno srečanje županov.

Zbrane sta uvodoma poz-
dravila župan dr. Peter Verlič, 
ki je zbranim zaželel dobrodo-
šlico v Grosupljem z željo, da 
bo naša prijava na javni razpis 
uspešna, predvsem pa da bodo 
inovativne rešitve, ki se jih 
bomo lotili, v kar največjo ko-
rist občankam in občanom, ter 
Jasmina Selan, ki pa je pred- 
lagala, da se kar podrobneje 
osredotočijo na samo vsebi-
no razpisa, pregledajo, katera 
vsebinska področja bi nas naj-
bolj zanimala, in razpravljajo o 

morebitnih vprašanjih v zvezi 
z njim.   

Namen javnega razpisa je 
sicer pospešiti uvajanje ino-
vativnih rešitev na področju 
digitalizacije občin, ki bodo 
omogočile boljše upravljanje, 
boljše komuniciranje, proak-
tivno reševanje problemov, 
koordiniranje virov in proce-
sov za hitro odzivanje, mini-
miziranje posledic nepredvi-
denih dogodkov in naravnih 
nesreč ter s tem izboljšanje 
javnih storitev za občane in 
druge uporabnike.

Vsebinska področja, ki jih 
razpis naslavlja, so:
1. Upravljanje z viri in infra-

strukturo
2. Skrb za okolje
3. Zdravo in aktivno življenje
4. Mobilnost, logistika in tran-

sport
5. Kultura, šport in turizem
6. Varnost in zaščita

Skupna višina sredstev, na-
menjenih za izvedbo razpisa, 
je 8 milijonov evrov, od tega 
bo Evropski sklad za regional-
ni razvoj prispeval 6,4 milijona 
evrov.

  SOU 5G

Predstavniki občin SOU 5G

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT
Tel.: 01/788-87-57, 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 8.30 do 9.30
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.: 01/788-87-53, e-pošta: redarstvo@grosuplje.si

Uradne ure po telefonu za občane so  
vsak dan od ponedeljka do petka od od 8.30 do 9.30

PODROČJE UREJANJA PROSTORA IN  
VARSTVA OKOLJA
Tel.: 01/788-87-59, e-pošta: jasmina.selan@grosuplje.si



Občina Ig / številka 1, marec 2021

Uradne objave

- 1 -

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 2021 (Uradni list RS, št. 200/2020), 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 2021

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

2. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev s pod-
ročja kmetijstva in gozdarstva je 5.610 EUR. Sredstva so zagotovlje-
na v proračunu Občine Ig za leto 2021 na proračunskih postavkah 
1011000 in 1011001, na kontu 412000.

3. Upravičenci in pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjujejo nas-
lednje pogoje:
− so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s pod-

ročja kmetijstva in gozdarstva,
− delujejo najmanj eno leto,
− delujejo v javnem interesu,
− imajo sedež v občini Ig, 
− kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti povezane z pospeše-

vanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih 
dejavnosti in podeželja nasploh, 

− imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani občine Ig,
− imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organiza-

cijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
− redno izvajajo svojo dejavnost,
− imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to 

določa zakonodaja,
− da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in dokazila Ob-

čini Ig skladno z zahtevami,
− imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslovne obve-

znosti,
− 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 kmetij-

stva.

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 ovrednote-

nim programom dela za tekoče leto, 
− program dela društva in opredelitev povečanja razvoja kmetijstva 

z delovanjem društva na območju občine Ig, 
− strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatu-

ra, 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 2021, potrjen 

na občnem zboru.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
− besedilo razpisa.
− prijavni obrazec,
− izjavo,
− vzorec pogodbe.

8. Obveznost prijavitelja 
Društva bodo realizacijo programov za leto 2021 in vrednost izvedenih 
aktivnosti podala na obrazcu za poročanje z dokazili (računi, iz kate-
rih je razvidna vrednost sofinanciranih izvedenih aktivnosti za najmanj  
60 % programa; za ostalih 40 % posameznega programa, ki je so-
financiran 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 dru-
gih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko 
tega razpisa. Vlogi je priložena izjava, da se posamezni prijavljen pro-
gram 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, 12. 4. 
2021. 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.
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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 te-
lefon 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.

Datum: 18. 2. 2021  Župan Občine Ig
Številka: 439-0003/2021 Janez Cimperman 

Občina Ig objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2021 (Ur. list RS, št. 200/2020), Pravil-
nika 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, 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 2021

I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje sredstev pomoči za ohranja-
nje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za leto 
2021 in sicer za izvajanje ukrepov s področja kmetijstva, za
izvajanje ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah (splošna pravila za gospodarstvo – po-
moč »de minimis«) za naslednje ukrepe:

Ukrepi: Višina sredstev:
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo; (18.800 EUR)
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja 
in informiranja; (1.000 EUR)

19.800 EUR

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

5.000 EUR

POMOČ OBČINE
UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij; 2.000 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 de-
javna 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 po-
dročju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

III. Razpisno področje
UKREP 1: POMOČ ZA NALOŽBE V OPREDMETENA ALI NE-
OPREDMETENA 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 gospo-

darstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljša-
njem 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, oskr-

bo in varčevanjem z energijo in vodo;
− obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih ne-

sreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravni-
mi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah 
ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvo-
dnjo 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 proi-
zvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
− stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekon-

strukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih,

− stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospo-
darskih 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 izje-

mo namakalnih naprav,
− stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenski-

mi razmerami (protitočne mreže…),
− stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodar-

stvih. 
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospo-
darstvu lahko znaša do 3.000 EUR. 

Upravičenci do pomoči so:
− kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma ka-

terih 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 
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702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, 
predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
− ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo,
− predložitev zadnje oddane zbirne vloge (subvencijska vloga za 

leto 2021),
− 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 paš-
nikov.

Upravičeni stroški:
− stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtev-

ne agromelioracije, pašniki),
− stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
− stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z og-

rajo,
− stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Intenzivnost pomoči: 
− do 50 % upravičenih stroškov,
− najvišji možni znesek je do 2.000 EUR. 

Upravičenci do pomoči:
− posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospo-

darstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna 
skupnost…),

− kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma ka-
terih naložba se izvaja na območju občine,

− posamezno kmetijsko gospodarstvo ima v lastni najmanj 2 ha pri-
merljivih 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 pro-

gram 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.

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

UKREP 3: POMOČ ZA DEJAVNOST PRENOSA ZNANJA IN 
INFORMIRANJA
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Upravičeni stroški: 
− stroški organizacije poklicnega usposabljanja, dejavnosti pridobi-

vanja strokovnih znanj vključno z usposabljanji,
− izvajanje delavnic ter inštruiranje,

Intenzivnost pomoči: 
− do 100 % upravičenih stroškov.

Upravičenci do pomoči:
Člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetij-
skih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo 
z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost,  ki je ustrezno 

registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposoblje-
nosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči: 
− pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, 
− pomoč se lahko izplača tudi nosilcu oz. članu kmetijskega gospo-

darstva na podlagi predloženih dokazov ( potrdilo o prijavi, potr-
dilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja in potrdilo o plačilu 
izobraževanja) potrebnega za opravljanje dejavnosti. 

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti,
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom 

stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, 
pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor 
najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca 
usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega 
naročila.
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in 
organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah 
ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečla-
nov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije pro-
izvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki 
je predmet podpore.
Organizator izobraževanja 

UKREP 7: POMOČ »DE MINIMIS« – Pomoč za gozdarstvo 
– urejanje gozdnih vlak  
Sredstva so namenjena vzdrževanju, izgradnji in rekonstrukciji goz-
dnih vlak z namenom odpiranja gozdov in ureditve dostopov posa-
meznih 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 gozdnogo-
jitvenem načrtu ZGS. 

Upravičeni stroški: 
− delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno kladivo) - strojne 

ure in ure delavca.

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, oziro-
ma največ do 900 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Višina dodeljenih sredstev je ob upoštevanju navedenih finančnih do-
ločb in ostalih pogojev v okviru ukrepa odvisna od višine razpisanih 
sredstev in števila vlog prosilcev.

POMOČ OBČINE

UKREP 8: ŠTIPENDIRANJE BODOČIH NOSILCEV KMETIJ

Namen ukrepa: 
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov in štu-
dentov kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
− izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
− kopijo zadnjega šolskega spričevala,
− potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
− potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).

Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohod-
ka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na 
družinskega člana.

Upravičenci do sredstev:
− udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni 
za naslednike kmetij.

Finančne določbe:
− do 500 EUR na učenca v tekočem letu.
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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 po-
dročju kmetijstva v letu 2021 morajo prispeti na naslov sedeža Obči-
ne Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, 
za UKREP 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva, do 7. 5. 2021
za UKREP 3 – Pomoč za dejavnost prenosa znanja, do 7. 5. 2021
za UKREP 8 – Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij, do 7. 5. 2021 
(velja datum žiga pošte). 
Vloge za UKREP 7 - GOZDNE VLAKE,  pa bomo sprejemali do pora-
be sredstev oz. najpozneje do 27. 9. 2021. 

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena v letu 2021. 
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 dogo-
vorjene 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 naka-
zilo je potrebno dostaviti najkasneje do 2. 11. 2021. 

VII. Nadzor in sankcije 
Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občin-
ska strokovna služba Občine Ig, lahko pa tudi druga oseba, ki jo po-
oblasti župan.

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

Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem 
pravilniku za naslednji dve 2 leti. 

VIII. Način reševanja vlog
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, pri-
ložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogo-
jev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 
2015–2020. 

Komisija za kmetijstvo, ki jo imenuje župan opravi pregled popolnih 
vlog, občinska uprava pa pripravi sklepe o dodelitvi sredstev. Odpi-
ranje vlog ne bo javno. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna. 

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.

Ig, 18. 2. 2021  Župan Občine Ig
Številka: 439-0002 /2021 Janez Cimperman 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno 
prečiščeno besedilo) je občina dolžna zagotoviti sredstva za delova-
nje zavetišč za zaščito živali. Glede na vse večji problem, ki ga pred-
stavljajo zapuščene in prostoživeče mačke, Občina Ig v sodelovanju 
z izbranim izvajalcem veterinarskih storitev: Veterinarska ambulanta 
Max Lavrica, Dolenjska cesta 250, 1291 Škofljica, izvaja sofinancira-
no 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 oseb-
nim dokumentom in tudi dejansko živijo na območju Občine Ig.
Sterilizacija mačk in kastracija mačkov je bistvenega pomena za 
omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in posledično nezaže-
lenih mačjih mladičkov, ki neuspešno iščejo nov dom. S sterilizacijo 
in kastracijo se hkrati zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi bo-
leznimi itd.
Občani lahko cenovno ugodnejše posege izkoristijo od objave tega 
poziva, od: 13. 3. 2021 do 30. 5. 2021, oz. do porabe predvidenih 
sredstev. 
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 1.000 evrov.
Poseg sterilizacije in kastracije po tem pozivu je s strani občine sofi-
nanciran v višini 23 evrov po živali za kastracijo in 31 evrov za sterili-
zacijo. 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  Veteri-
narska 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. do 19. ure.

Številka: 439-0011/2021 Župan Občine Ig
Datum: 2. 3. 2021 Janez Cimperman 

POZIV OBČANOM
Sterilizacija in kastracija mačk
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 POSLANSKI KOTIČEK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Epidemija in cepljenje
4. marca je minilo eno leto, 

kar smo v Sloveniji potrdili 
prvi primer okužbe z novim 
korona virusom. V samo enem 
letu se je naše življenje koreni-
to spremenilo.

Kakšen cirkus zaradi virusa, 
ki povzroča navaden prehlad, 
sem slišala reči gospoda, ki je 
prebolel blago obliko bolezni. 
Ni čisto enostavno, da tako še 
ni bil bolan, mi je povedal dru-
gi, ki se je z boleznijo boril dlje 
časa, a jo je premagal. Nekaj 
občanov je žal bitko z virusom 
izgubilo.

Kot zdravnica, ki delam 
med vami, čutim dolžnost, da 
se oglasim. Potek bolezni co-

vid-19 je nepredvidljiv, lahko 
zelo težak. Virus je še vedno 
tukaj in se prenaša z osebe na 
osebo s kapljicami. Epidemija 
še traja!

Kako širjenje virusa 
preprečiti in kako se pred 
okužbo z njim zaščititi?

Prvo lahko naredimo z upo-
števanjem ukrepov za omeji-
tev širjenja: z umivanjem in 
razkuževanjem rok, nošenjem 
maske in omejevanjem druže-
nja ter vzdrževanjem socialne 
distance.

Pred okužbo se zaščitimo 
s cepljenjem. Cepiva imamo 
na žalost v omejeni količini, 

zato je stroka izdelala Nacio-
nalno shemo cepljenja. Tudi 
v naši občini poteka cepljenje 
skladno s to shemo. Tako smo 
v zadnjem tednu februarja 
končali cepljenje oseb, starej-
ših od 80 let, ki so za to izra-
zile interes. V tem tednu bodo 
cepljeni tudi nepokretni bolni-
ki na domu. Začenjamo cepiti 
naslednjo starostno skupino, 
a za cepljenje se je odločila 
samo tretjina starejših, za ka-
tere vemo, da imajo veliko tve-
ganje za hud potek bolezni. Ne 
bo epidemije ustavilo cepivo, 
epidemijo bo ustavilo ceplje-
nje! Sama se bom cepila čez 
pol leta, ker sem bolezen pre-

bolela. Cepili so se moji soro-
dniki, starejši od 80 let, mlajši 
so se naročili in na cepljenje 
čakajo. 

Ne odlašajte, na cepljenje se 
naročite pri svojem osebnem 
zdravniku, najbolje po elek-
tronski pošti.

Ravnajmo odgovorno! V 
času, ko na cepljenje čakamo, 
upoštevajmo priporočila stro-
ke za preprečevanje širjenja 
okužbe, naročimo se na ceplje-
nje in se cepimo!

Marija Štefančič 
Gašperšič, dr. med.,  

Ordinacija družinske 
medicine Remedia 

Interpelacije in konstruktivna 
nezaupnica sredi epidemije
V lanskem letu je opozi-

cija (LMŠ, SD, Levica, 
SAB) vložila tri in-

terpelacije: proti ministru za 
notranje zadeve Alešu Hojsu 
(SDS), proti ministru za go-
spodarstvo Zdravku Počival-
šku (SMC) in ministrici za 
kmetijstvo Aleksandri Pivec 
(DeSUS). Nobena ni bila uspe-
šna. Delo Vlade RS pod vod-
stvom Janeza Janše ocenju-
jejo kot neuspešno, in to tako 
zelo, da so pred novim letom 
napovedali še konstruktivno 
nezaupnico, s katero so gro-
zili že nekaj mesecev. Najprej 
je bil za novega mandatarja 
predviden ekonomist in pro-
fesor Jože P. Damijan, pozne-
je pa so se odločili, da bi kot 
mandatarja podprli novega/
starega predsednika Desu-
sa Karla Erjavca. Predsednik 
LMŠ Marjan Šarec je sicer 
dejal, da v normalnih okoliš-
činah Erjavca ne bi podprl. 
Predsednica SD Tanja Fajon 
pa mu je obljubila podporo, 
ker »drugega imena trenutno 
nimajo«. Izkazalo se je, da Kar-
lu Erjavcu ni uspelo prepriča-

ti niti svojih poslancev, da bi 
odšli v opozicijo in se pridru-
žili koaliciji KUL, saj mu je 15. 
februarja 2021 na izredni seji 
DZ uspelo zbrati le 40 glasov 
za, kar je za 6 premalo, da bi se 
oblikovala drugačna koalicija. 
Da niti sami niso verjeli v us-
peh nezaupnice, so pokazali že 
s tem, da so v vmesnem času 
vložili še tri interpelacije. Tok-
rat proti ministru za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake 
možnosti Janezu Ciglarju Kra-
lju (NSi), ministrici za izobra-
ževanje Simoni Kustec (SMC) 
in ministru za kulturo dr. Va-
sku Simonitiju (SDS). Ob tem 
ves čas očitajo, da smo bili 
tudi mi zelo kritična opozici-
ja v času, ko je Marjan Šarec 
vodil Vlado RS. Naj spomnim, 
da smo v letu in pol vložili eno 
interpelacijo. No, morda pri 
nekaterih velja kvaliteta, pri 
drugih kvantiteta. Kakorkoli. 
V slabem letu dela je Vlada RS 
doživela neuspešno konstruk-
tivno nezaupnico in 6 interpe-
lacij ministrov in ministric. O 
treh bomo odločali v prihod-
njih tednih.

Smo pa na izredni seji DZ 
RS sprejeli spremembe volilne 
zakonodaje skladno z odločbo 
Ustavnega sodišča. Nekateri 
so menili, da morajo biti spre-
membe večje, a soglasja med 
poslanskimi skupinami o tem 
ni bilo. To pomeni, da smo 
sprejeli le popravke 15 volilnih 
okrajev, ki so bili preveliki ali 
premajhni. Ustavno sodišče je 
namreč odločilo, da so razlike 
med največjim in najmanjšim 
okrajem po številu volivcev 
prevelike. 

Virus je še kar med nami, se 
je pa število okuženih in tistih, 
ki potrebujejo zdravniško po-
moč, nekoliko zmanjšalo, kar 
omogoča, da so se nekateri 
ukrepi opustili oz. so se zadeve 
malce sprostile. Seveda epide-
mije še ni konec, kar pomeni, 
da moramo še vedno upošte-
vati osnovne ukrepe: razkuže-
vanje rok, maske in socialna 
distanca. Zdaj je nekoliko laž-
je, ker je zunaj topleje in smo 
lahko več zunaj, nas pa čakata 
še kakšen mesec ali dva pre-
vidnosti. V tem času bo veliko 
ljudi cepljenih, veliko jih je ko-

rono prebolelo, in upajmo, da 
se bo ta agonija končala. 

Vlada RS pa tudi mi se in-
tenzivno pripravljamo na čr-
panje evropskih sredstev z na-
slova okrevanja pa tudi nove 
perspektive 2021–2027. Pri-
javili smo tudi več občinskih 
projektov, in če bo vse teklo 
po načrtih, bomo pridobili kar 
nekaj sredstev za nujne inve-
sticije (obvoznica, kanalizaci-
ja, prometna študija). Občina 
se je prijavila tudi na razpis za 
sofinanciranje gradenj vrtcev 
in šol, s projektom prizidka k 
Vrtcu Ig. Računamo, da bomo 
pri tem uspešni.

Za vse informacije sem na 
voljo na 01/478-95-80 ali GSM: 
051/374-475. Lahko se mi ogla-
site po e-pošti: alenka.jeraj@
dz-rs.si. Lahko obiščite mojo 
Facebook stran, kjer objavljam 
aktualne misli in vse o svojem 
delu v DZ.

Alenka Jeraj, 
poslanka v Državnem zboru 

RS
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Naš sosed Fran Saleški Finžgar
Ob slovenskem kultur-

nem prazniku smo 
pripravili predstavitev 

duhovnika, pisatelja, dramati-
ka in prevajalca Frana Saleške-
ga Finžgarja, za katerega lah-
ko rečemo, da je bil naš sosed. 
Več let je namreč služboval v 
Želimljem, kjer je napisal tudi 
znani roman Pod svobodnim 
soncem. 

Rodil se je v Doslovčah na 
Gorenjskem 9. februarja 1871 
v revni kajžarski družini. Že 
v nižjih razredih je pritegnil 
učiteljevo in župnikovo pozor-
nost, ki sta prepričala očeta, 
da ga je poslal v Radovljico v 
3. razred osnovne šole. Tam 
se je tudi naučil nemškega je-
zika. Bil je odličnjak, čeprav 
je večino svojega časa prebil 
na paši. Od leta 1882 do 1891 
je obiskoval gimnazijo v Lju-
bljani. Zaradi posmehovanja 
drugih otrok je tam preživljal 
notranjo krizo. Krize so se po-
tem v njegovem življenju ne-
kajkrat ponovile. Prvi razred 
je moral ponavljati, vendar je 
začetne težave uspešno pre-
magal in leta 1891 z odliko ma-
turiral. Šolanje je nadaljeval 
v Bogoslovnem semenišču v 
Ljubljani. Posvečen je bil leta 
1894. Kot duhovnik je službo-

val v Bohinju, na Jesenicah, v 
Kočevju, Idriji, Sori pri Med-
vodah, leta 1902 pa je prišel v 
Želimlje. 

Izobraževanje ima v Želi-
mljem dolgo tradicijo, saj je 
bila prva šola ustanovljena že 
leta 1851. Pouk je potekal v žup- 
nišču. Fran Saleški Finžgar je 
bil glavni pobudnik za gradnjo 
šole in ob odprtju leta 1903 je 
bila to edina šola na območju 
današnje občine Škofljica. Ta 
del svojega življenja je po-
drobno popisal v delu Leta 
mojega popotovanja. Leta 
1918 je odšel na svoje zadnje 
službeno mesto v Trnovo v 
Ljubljani, kjer je spoznal arhi-
tekta Jožeta Plečnika, s kate-
rim sta postala prijatelja. Tam 
je bil leta 1936 upokojen, a je 
še vedno zelo aktivno delal kot 
duhovnik in pisatelj. Zagovar-
jal je povezovanje vseh Slo-
vencev med drugo svetovno 
vojno in odpor proti okupator-
jem. Poleti 1944 je praznoval 
kot zlatomašnik. Za tem je ko-
maj preživel v bombardiranju, 
ki je močno poškodovalo nje-
govo hišo. Do smrti je živel v 
Ljubljani, v hiši na Koleziji, ki 
jo je načrtoval arhitekt Jože 
Plečnik. Bil je urednik Mladike 
in med prvimi rednimi člani 

Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti, od 1941 tudi ča-
stni meščan Ljubljane. Umrl je 
2. junija 1962 v Ljubljani. 

Posnetek predavanja, ki ga 
je pripravila Marjeta Žebovec, 
si lahko ogledate na povezavi: 
https://www.youtube.com/wa-
tch?v=PUcUVKAMTK4.

Najdete ga tudi na spletni 
strani društva in FB-strani. 

 Alenka Jeraj

Aktivnosti svetniške skupine SDS
Po novem letu 2021, v ja-

nuarju in februarju, smo 
se občinski svetniki na 

seji občinskega sveta dobili 
samo v mesecu februarju, in 
sicer na izredni seji 24. febru-
arja. Na tej seji smo najprej z 
nekaj popravki potrdili DIIP 
(Dokument Identifikacije In-
vesticijskega Projekta) za pri-
zidek k stavbi vrtca, ki stoji 
na cesti na Kurešček. Prizidek 
bo lahko sprejel do štiri nove 
skupine otrok. V zvezi s tem 
smo se kot Občina Ig prijavili 
tudi na javni razpis RS za so-
financiranje investicij v vrtcih 
in osnovnih šolah v Republiki 
Sloveniji. Glede na to, da naša 

občina leži v osrednji Sloveni-
ji, smo lahko deležni sofinan-
ciranja samo v manjšem de-
ležu, pa vendar. Vsak evro, ki 
ga lahko prihranimo v našem 
(občinskem) proračunu, nam 
pride prav za druge prepotreb-
ne projekte.

Nato smo na februarski (5.) 
izredni seji razpravljali o urba-
nizmu v naši občini. Razpra-
va je tekla predvsem na ravni 
OPPN-jev. Občinska uprava 
nam je poročala, koliko OPPN- 
jev je že realiziranih in koliko 
jih je še treba realizirati. 

Vseh OPPN-jev, potrjenih v 
okviru prostorskega reda Ob-
čine Ig, na podlagi 44. člena 

Odloka o prostorskem redu 
Občine Ig, objavljenega v Ura-
dnem listu številka 35, dne 14. 
5. 2012, je dvanajst. Od tega 
jih je pet realiziranih, eden v 
mirovanju, eden v izvajanju 
in pet v pripravi. Glavnina 
časa za razpravo se je porabila 
za OPPN Ig 14-1/SC in 14-5/
ZS – to je OPPN ob Cesti na 
Kurešček. Seja se je prekinila 
ob 20.30 zaradi odhoda domov 
vseh prisotnih glede na ukrep 
proti covidu-19, ki prepovedu-
je gibanje po 21. uri. Svetniki 
smo se v večini strinjali s tem, 
da to izredno sejo nadaljujemo 
10. marca 2021.

Epidemična situacija pri 

nas v zvezi s covidom-19 nam 
še vedno onemogoča sreča-
nja s svetniško skupino SDS. 
Vabimo pa vas, da se oglasi-
te preko elektronske pošte in 
nam zaupate svoje predloge. 
Mnenja, opozorila na pro-
bleme in predloge za rešitve 
morebitnih problemov, ki jih 
opazite v naši občini, pošljite 
na e-naslov: mirko.zate@gma-
il.com.

Želim vam vse dobro!

Mirko Merzel, 
vodja svetniške skupine SDS

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

Ob občinskem prazniku vas vabimo na

Govekarjev večer
v nedeljo, 21. marca 2021, ob 18.00.

V spomin na ižanski punt v Občini Ig  
na prvi spomladanski dan, 21. marca,  

praznujemo občinski praznik.

Učitelj in pisatelj Fran Jaklič je napisal 
povest Ižanci gredo, trilogijo, v kateri 
opisuje priprave na punt in takratno 
dogajanje. Podnaslovil jo je  
Povest o ljubljanski in ižanski  
revoluciji leta 1848.
Marjeta Žebovec bo predstavila Frana 
Jakliča, članice društva pa bodo prebrale nekaj najbolj 
zanimivih odlomkov iz povesti Ižanci gredo.

Posnetek si lahko ogledate na spletni strani društva  
www.drustvo-frangovekar.si ali  
FB-strani Društva Fran Govekar Ig.

Vabljeni!
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Dobrodošli v obnovljenem starem 
vrtcu

»V ta vrtec je že moja mami 
hodila,« so hiteli pripovedova-
ti otroci, medtem ko so se star-
ši prepoznavali na porumeneli 
fotografiji iz ene od igralnic 
našega vrtca.  

S ponovnim odprtjem 
vrtcev konec meseca januarja 
so se tudi ižanski otroci vrni-
li v institucijo, ki jih s pos-
lanstvom kakovosti za življe-

nje opremlja. Več kot petdeset 
jih je – v korakih še majhnih, a 
v srcih velikih, ki so enotama 
Studenček in Mavrica poma-
hali v slovo, za svojega pa ob-
novljeni vrtec na Troštovi ulici 
sprejeli. Kako tudi ne, njegova 
skoraj štiridesetletna duša je 
še vedno prijazna in topla, vr-
tec je velik in svetel, igralnice 
so prostorne, z razgibanimi 

naravnimi površinami pa ima-
jo otroci več možnosti gibanja. 
Vrtec je vpet v sam kraj, zato 
otroci vsakodnevno spoznava-
jo ožje družbeno in kulturno 
okolje ter že od prvih korakov 
razvijajo pripadnost domače-
mu kraju.

Enota Studenček, ki je dob-
rih dvaindvajset let delovala 
v občinski stavbi ter s svojo 

domačnostjo prirasla otro-
kom, staršem in zaposlenim, 
se je torej zaradi povečanih 
vrednosti radona preselila v 
obnovljene prostore starega 
centralnega vrtca. Vanje se je 
preselil tudi eden od treh od-
delkov otrok iz mlajše enote 
Mavrica, ta pa je tako pridobi-
la prostor za izvajanje gibalnih 
dejavnosti z otroki. 

Lepo je v obnovljeni stari 
vrtec sprejemati navduše-
ne otroke in starše – prvi si 
ustvarjajo nove spomine, dru-
gi nostalgično obujajo stare. 
Ta vrtec je nekaj posebnega. 
Občini Ig smo hvaležni za sa-
nacijo njegovega dela, zaradi 
katere se vsi, ki v njem biva-
mo, počutimo prijetno in var-
no ter malce ponosno. 

  Strokovne delavke 
enote Studenček

Kužki – garderoba je lahko tudi telovadnica. Zajčki – okusno kosilo pride iz kuhinje centralnega vrtca.

Lunice – le korak od vrtčevskih vrat in smo na hribu.
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Ponovno skupaj

Tako kot marsikje jo je 
tudi skupini Ribic za-
godla korona. Zaradi nje 

smo prekinili stike in dejavn-
soti za kar 14 tednov. Stik smo 
imeli samo preko elektronske-
ga naslova ter zoom srečanja, 
da nismo pozabili, kako smo 

videti. Zares smo bili veseli 
ponovnega snidenja. 

Otroci so potrebovali druž-
bo in skupno igro. Ravno za-
radi tega so naše dejavnosti in 
socialne igre tako dobro stekle 
že v prvem tednu. Pogrešali 
smo smeh drug drugega, po-

govor, bližino in tudi prepire. 
Tako smo prisluhnili zgodbi 
in kamišibaju z naslovom La-
sulje klovna Jurija. Ob zgodbi 
smo ponovili barve in dneve v 
tednu, preizkusili smo se v sa-
mostojni obnovitvi zgodbe ter 
pokazali svoje znanje v vožnji 

s poganjalčki in kolesi. Pri nas 
ni dolgčas.

  Skupina Ribice,  
Vrtec Ig

Ribice ustvarjamo Kamišibaj gledališče 

 ZGODOVINA NAŠIH KRAJEV /////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vabimo na drugo predavanje v sklopu predavanj  
Barje, ali te poznam z naslovom

Iznos posmrtnih ostankov iz 
Koščevega brezna na Gornjem Igu
V okviru Komisije za prikrita grobišča so v lanskem letu 
pregledali Koščevo brezno na Gornjem Igu, v katerem so 
bili ostanki žrtev medvojnega in povojnega nasilja.
Ekipa pod vodstvom arheologa Luke Rozmana je iznesla 
ostanke žrtev. O tem bo spregovoril v 
sredo, 24. marca 2021, ob 18.00.
Posnetek si lahko ogledate na spletni strani društva  
www.drustvo-frangovekar.si ali  
FB-strani Društva Fran Govekar Ig.

Vabljeni!
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Pogled na cerkev sv. Marjete na Golem, vidne so še ruševine nek-
danjega župnišča, pod njo na sredini golska šolaUršičev kozolec z zidanimi oporniki – babcami na Dobravici

Barje, ali te poznam

Prazgodovinsko naselje Pungart nad Igom
V sklopu predavanj Barje, ali te poznam sta v februarju arheologa mag. Matjaž Novšak in Petra Vojaković 
pripravila predavanje o prazgodovinskem naselju Pungart nad Igom. Predavanju lahko prisluhnete na 
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=lpzH_yrvHyk&t=28s
Posnetek si lahko ogledate na spletni strani društva www.drustvo-frangovekar.si  
ali FB-strani Društva Fran Govekar Ig.
Vabljeni!     Društvo Fran Govekar Ig

Bilo je nekoč na Igu in v bližnji 
okolici

Mnogo vas pozna Tomaža Kočarja 
bodisi osebno bodisi po kateri 
od domoznanskih knjig, ki jih je 

napisal o naših krajih. Po izobrazbi goz-
dar je svojo poklicno pot preživel v mo-
krških gozdovih med ižanskimi gozdnimi 
posestniki. Kot pronicljiv opazovalec in 
vedoželjen amaterski raziskovalec prete-
klosti je o naših krajih napisal že tri obse-
žna dela – v prvem je raziskal gozdarstvo 
turjaške graščine, sledili sta razprodani 
monografija o Iški in Iškem vintgarju ter 
Svet med Mačkovcem, Mokrcem in Iško. 
Je tudi avtor več domoznanskih prispev-
kov, ki ste jih v preteklosti lahko prebrali 
v Mostiščarju. 

Pred približno dvema letoma je Tomaž 
na uredništvo Mostiščarja prinesel obse-
žen članek – neke vrste spomine na čas, 
preživet med Ižanci. Prav zaradi dolžine in 
ohranjanja celovitosti sem mu kot uredni-
ca predlagala, da se članek raje objavi kot 
samostojna publikacija, ki sem mu jo po-
magala urediti. V tem času je Tomaž svoje 
spomine vedno znova dopolnjeval. Njegov 
»samo še nekaj malega imam za dodati« je 
pripeljal do skoraj sto strani obsegajoče 

knjige, bogato opremljene z avtorjevi-
mi ter drugimi zanimivimi fotografijami, 
ki pričajo o ižanski preteklosti in ljudeh. 
Zgodovinski drobci o ižanskih rodbinah 
(podprti tudi z arhivskimi viri) in zapi-
sani spomini Ižancev na nekdanje dni so 
prepleteni z njegovimi osebnimi spomini. 

Občina Ig je prepoznala potencial Ko-
čarjevega dokumentiranja preteklosti 
naših krajev ter omogočila izid knjige, ki 
bo pot med bralce našla prav v dneh okoli 
občinskega praznika. Predgovor knjigi je 
napisal župan Janez Cimperman. 

Maja Zupančič

Tomaž Kočar

Bilo je nekoč na Igu  
in v bližnji okolici

Spomini Ljubljančana, nekdanjega ižanskega gozdarja

Tomaž Kočar (1938) tudi v svoji zadnji knjigi ostaja zvest krajem, 

v katerih je preživel gozdarsko poklicno pot in pri tem spletel števil ne 

vezi, ki ga na Ižansko redno vodijo tudi desetletja kasneje. V spominih 

piše o ižanskih rodbinah, s katerimi je stkal poklicne in zasebne vezi, ter 

o zgodovinskih zanimivostih krajev pod Mokrcem.

Kot zvedavemu in natančnemu opazovalcu – tudi skozi objektiv foto-

aparata – mu je uspelo pripraviti zanimivo branje za vse Ižance in tiste, 

ki jih v naše lepe kraje še zanese – morda tudi po zaslugi te knjige.

Cena: 14 EUR

Za naročilo knjige se lahko obrnete 
na Občino Ig (info@obcina-ig.si ali 
01/280-2318). 
Cena: 14 EUR

Iz predgovora župana: 
Prišel je iz bele Ljubljane na pode-
želje, na kmete, na Ig. Mlad, samoza-
vesten, izobražen, ne vedoč, kaj ga 
čaka kot gozdarja, ki bo imel glav-
no besedo pri varovanju, ohranja-
nju, in gospodarjenju z gozdovi na 
Ižanskem. Takrat, ko je Tomaž Kočar 
prišel na Ig službovat kot gozdarski 
inženir, so bili gozdovi bogastvo ...
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Ljudstvo zapisuje v kamro spomina doživetja in dogodke iz preteklosti, predvsem pa pripovedi, sestavljene iz drobcev življenja 
posameznikov, ki so bili drugačni od drugih. Zgodbe nekdanjih dni počasi tonejo v pozabo, zakladnica narodnega izročila se praz-
ni, zato je dragocena vsaka zabeležena pripoved, kajti kar je zapisano, ostane, v nasprotnem primeru pa kot da se ni zgodilo. Veliko 
ljudskih pripovedi se je ohranilo v narodovem spominu, žal pa tudi pozabilo. Ena izmed še živih pripovedi je tudi naslednja zgodba 
vaškega posebneža, ki je izhajal iz obrobja šmarske fare, pot življenja pa ga je večkrat zanesla tudi v ižanske kraje.

Kajžarjev Nande
Nande je bil drugorojeni sin na manjši 

hribovski kmetiji. Samotno selišče, ki 
je bil dom dveh bratov, bi zlahka premeril 
v nekaj sto korakih, k posestvu pa je pripa-
dalo tudi nekaj gozda, ki je obkrožal hišo 
in kmečka poslopja okoli nje. Posestvo je 
podedoval brat, družine pa si nista ustva-
rila in sta na kmetiji živela sama kot žeblja 
na steni. Nande je imel odmerjen kvartir v 
majhni kamri, kjer so nekdaj spali otroci, 
vendar ga ni motilo, če je kdaj prespal tudi 
na seniku, posebno v poletnih mesecih. Ži-
vel je v bratovski ljubezni, kar je pomenilo, 
da je moral delati od zore do mraka. V zim-
skih mesecih, ko ni bilo dela na polju in v 
gozdu, je pletel košare, jerbase in cambohe, 
nato pa krošnjaril in veseljačil po okoliških 
vaseh, zato tudi na Ižanskem ni bil nepoz-
nan in so ga poznali vsi tamkajšnji krčmar-
ji. Od doma do Iga bi lahko z zmerno hojo 
porabil debele štiri ure, vendar se njemu 
življenje ni vrtelo v prazno. Med potjo je 
prodajal izdelke pri znancih in si vzel čas 
tudi za ponujeni kozarec pijače, odrekel pa 
se ni tudi družbi veseljakov svojega kova, 
zato se je njegova pot zavlekla tudi za te-
den dni. Kadar je imel v rokah kozarec in 
pivsko družbo, se mu ni nikamor mudilo, 
pa tudi jezik mu je dobro tekel in je govo-
ril kot cigan o žametnih hlačah. Videlo se 

je, da je žejen, da bi morje z ribami požrl, 
pa tudi delo mu je tedaj smrdelo kot hudi-
ču kadilo. Ob takem početju je bil seveda 
deležen bratovih očitkov in njegovih potr-
muljastih pogledov, zato se je nekaj tednov 
držal doma in se spet vrgel v delo, nato pa 
ga je ponovno povleklo v svet in si poiskal 
sorodno družbo, saj vendar ni bil pusta 
čmerika in je rad kakšno okroglo zabelil. 
Žepi so bili največkrat prazni in suh moš-
njiček tedaj ni obetal kakšnih pivskih do-
godivščin v vaških krčmah, zato je bil pri-
siljen poiskati nekajdnevno priložnostno 
delo pri kakšnemu posestniku, v zameno 
za skromni zaslužek.

Bil je pravo nasprotje brata, ki je bil 
samotar in ni iskal družbe ljudi. Pri njem 
je imela pravo veljavo stara misel, ki pra-
vi, da je kmetu bolje iti koze past, kot se z 
gosposko sprehajati. Od doma se skoraj 
ni ganil, zato ga tudi v vasi ni bilo videti 
pogosto. Brata sta živela skromno, kar se je 
na daleč videlo, saj sta bila suha kot kajžar-
ska koza meseca sušca. Na mizi je bila ob 
svetkih in petkih menaža s krompirjem in 
zeljem ali zelje s krompirjem, pa tudi druge 
podobne preproste jedi. Do jeseni sta vzre-
dila prašička, vendar se ni utegnil odebeliti 
in vrag se spoznaj, revež suhih reber je mo-
ral že pred adventom pod nož. Mesne jedi 
so bile bolj na redko posejane v njunih lon-
cih, saj sta meso jedla le na debeli četrtek, 
veliko noč in ob pustu, za kaj pozneje pa je 
bilo mesa toliko, kot bi iskal luknjo v morju.

Takega življenja se je Nande počasi 
naveličal, saj je vedel, da je  njegovo delo 
doma prazno, kot bi črepinje krpal, in nima 
drugega svojega kot žlico. Nekega dne se je 
otresel starih navad in odrinil v notranjske 
gozdove kuhat oglje. Zaslužek ni bil velik, 
pa še tisti drobiž je sproti drobil za veselje 
v vaških krčmah. Lezel je že v štirideseta 
leta in začel je, malo pozno, pa vendar, mis-
liti na ženitev. Obraza ni imel ravno tako 
šavrastega, da bi se ga ženski spol ogibal že 
na daleč, vendar resnici na ljubo posebne 
vneme za umivanje ni imel in je bil včasih 
tako umazan, da bi lahko repo nanj sejal, 
pa tudi ponošene hlače in zmečkana srajca 
nista bila magnet, ki bi prevagal v njegovo 
dobro. Posebne gorečnosti za lepo govor-
jenje ni imel in je vsakih deset krščanskih 
besed začinil z nekaj sočnih kletvic. Kot 
rečeno ga tudi denar ni tiščal, zato pri žen-
skah pravega uspeha ni imel, pa tudi misel 
na ženitev ga je počasi minila.

Bližal se je čas poletnih trav in ponekod 
se je košnja že začela. Vsako leto je ob istem 
času Nande prišvedral v Iško vas k Cojzlo-

vemu Alojzu. Poznala sta se še iz časov, ko 
sta služila cesarju in domovini na tirolski 
in soški fronti. Kadar Nande ni imel vinske 
rihte, je bil dober delavec in se ga Alojz ni 
branil imeti nekaj dni pri hiši, saj je  tedaj 
zalegel za dva hlapca. Cojzlovi so imeli na 
barju obširen travnik, zato je košnja, če je 
bilo primerno vreme, trajala tudi nekaj dni, 
saj se je kosilo vedno le v jutranjih urah, po-
poldne pa so pokošeno travo obračali, da se 
je sušila. Spal je pod napuščem kozolca ali 
pa si je prinesel otep sena in prespal pod 
milim nebom. Ob delu je pozabil na vinski 
opoj in vino, ki ga je sicer pil za vsako žejo 
in se na vsa usta na debelo hvalil: »Ko de-
lam, ne pijem in žvečim tobaka, ko pa bom 
izgubil veselje do dela in bom v gostilni, 
bodo pa pele druge strune!«

S takim govorjenjem je gospodinji ne-
hote stopil na žulj in mu je ob koncu koš-
nje še bolj ihtavo očitala njegova ravnanja 
in navade: »Kaj te ni škoda, da piješ in si 
ne ustvariš boljšega življenja, pa tudi pri 
maši te ni bilo od tedaj, ko so te prinesli od 
krsta!« je bila ostra, ko ga je ošvrknila z jez-
nim pogledom.

Nande sprva ni ničesar rekel in je nare-
dil obraz kot hudič na sveto noč, nato pa 
je odločno izustil: »Veš, Ivana, če bi bil tvoj 
jezik podplat na mojih šolnih, se ne bi niko-
li znucal. Stari ljudje so včasih pravili, da je 
treba hribe spodaj gledati, cerkev na zunaj, 
gostilno pa na znotraj. Red mora biti in jaz 
se držim starih manir, pošteno rečeno!«

Kako se je znala Ivana razhuditi: »Kri-
žanagora, kaj romplaš in trosiš neumnosti. 
Najdi si vendar že enkrat žensko in se ože-
ni, pa v red se spravi, dosti let imaš že na 
grbi!« je odločno pribila.

Tudi Nande ji ni ostal dolžan: »Lepega 
vraga bi si nakopal na vrat,« je odvrnil v 
smehu  in jo pomenljivo pogledal. »Veš, za 
ženske se menim toliko kot za lanski sneg 
na griču! Mlade se ne menijo za tako stra-
šilo, kot sem, stare pa jaz ne maram, saj po-
nošenih čevljev nihče rad ne nosi!« je od-
rezavo zategnil. »No, morda bo drugo leto 
kaj drugače, zdaj pa hvala za potrpljenje in 
za plačilo. Kar prav mi bo prišlo, saj moram 
spotoma še Gerbca obiskati, da si grlo pod-
mažem, in če mi vino ne bo zlezlo v glavo 
in me ne bodo vrteli vinski duhovi, bom že 
danes doma prespal. Kar lahko storiš jutri, 
ne odlašaj na danes,« je modro končal in se 
z majavim korakom odpravil iz hiše.

Nande je bil resnično močno zaposlen s 
svojim življenjem in si je znal začiniti dan.

  Bojan JerlahKošnja nekoč



17Mostiščar 02 | Marec 2021

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

Izvajanje ukrepov za izboljšanje 
upravljanja mokrišč na 
Ljubljanskem barju

Na Ljubljanskem barju 
v bližini t. i. Ižanskih 
toplic se v okviru pro-

jekta LIFE IP CARE4CLIMA-
TE (LIFE17 IPC/SI/000007) 
izvajajo ukrepi za izboljšanje 
upravljanja mokrišč. Gozdar-
ski inštitut Slovenije vodi ak-
tivnosti, ki pokrivajo sektor 
raba zemljišč, sprememba 
rabe zemljišč in gozdarstvo 
(LULUCF). Glavni cilj aktiv-
nosti na tem pilotnem obmo-
čju je ugotoviti vpliv vodnega 
režima na bilanco emisij to-
plogrednih plinov in biotsko 
raznovrstnost.

Na barju ima ključno vlo-
go voda. V preteklosti se je 
na Ljubljanskem barju razvil 
kompleksen sistem drenaž-
nih kanalov oz. jarkov. Njihov 
prvotni namen je bil odvaja-
nje vode v smislu osuševanja, 
predvsem zaradi osnovanja 
kmetijskih zemljišč, pozneje 
zaradi naseljevanja in zmanj-
ševanja poplavne ogroženos-
ti. Najmanjši (terciarni) jarki, 
ki so običajno ob robovih njiv 
in travnikov, so razporejeni 
po celotnem barju na razdalji 
približno 10 m. Čiščenje teh 

jarkov izvajajo kmetje oz. la-
stniki zemljišč, običajno na 
nekaj let. V preteklosti je bilo 
v zvezi z vzdrževanjem dre-
nažnih jarkov na Ljubljanskem 
barju izvedenih že več razisko-
valnih nalog in projektov, ne-
davno pa je bilo podano tudi 
strokovno mnenje o vplivu 
čiščenja terciarnih jarkov na 
vodni režim.

Konec leta 2020 je bilo na 
izbranih terciarnih jarkih na-
meščenih 9 mikrozapornic, 
ki bodo služile zadrževanju 
viškov površinske vode in 
uravnavanju gladine talne 
vode. Čeprav je iz doseda-
njih raziskav znano, da ima 
tovrsten ukrep lokalni vpliv 
na vodni režim, je njegov cilj 
izboljšati pogoje za revitaliza-
cijo mokrotnih travnikov. Pri 
tem je glavno vprašanje, kako 
bo sprememba vodnega reži-
ma vplivala na bilanco emisij 
toplogrednih plinov ter biot-
sko raznovrstnost travnikov. 

Za ugotovitev izhodiščnega 
stanja sta bila zato lani že izve-
dena vzorčenje tal in popis ve-
getacije. Poleg tega je bila na 
pilotnem območju nameščena 

tudi prva naprava, s katero se 
bodo med projektom izvajale 
meritve emisij ogljikovega di-
oksida (CO2) in metana (CH4) 
ter temperature in vsebnosti 
vlage v tleh. V kratkem bodo 
na območju ukrepov in kon-
trolnih površin nameščene 
še tri takšne naprave in izve-
deno vrtanje za namestitev 
piezometrov, s katerimi se bo 
spremljal nivo talne vode.

Tovrstnih raziskav na mo-
kriščih v Sloveniji še ni bilo. 
Raziskave iz tujine kažejo na 
to, da se po revitalizaciji mo-
krišča zaradi bolj vlažnih po-
gojev emisije CO2 zmanjšajo, 
medtem ko se emisije CH4 po-
večajo. Pričakuje se, da se bodo 
po izboljšanju vodnega režima 
na ta območja vrnile rastline, 
ki so značilne za barjansko 
okolje, kar je pomembno za 
ohranjanje ogroženih habita-
tnih tipov Ljubljanskega barja. 
V projektu trenutno poteka 
razprava o možnosti dodatnih 
ukrepov, ki bi prispevali k revi-
talizaciji barjanskih travnikov, 
pri čemer je ena od možnosti 
opustitev čiščenja terciarnih 
jarkov.

Projektne aktivnosti poleg 
izvajanja ukrepov vključujejo 
tudi ozaveščanje in informira-
nje javnosti ter krepitev zmo-
gljivosti v omenjenem sektor-
ju, zato bo v bližini pilotnega 
območja postavljena informa-
tivna tabla z bistvenimi in-
formacijami o aktivnostih, 
ki potekajo na Ljubljanskem 
barju. V naslednjih letih bos-
ta za splošno javnost v zvezi 
z ukrepi na barju organizirani 
dve delavnici na terenu, kjer 
bodo predstavljeni prvi rezul-
tati. Končni rezultati projekta, 
vključno z ugotovitvami in iz-
sledki na Ljubljanskem barju, 
bodo zajeti v sinteznem poro-
čilu. Za izboljšanje gospodar-
jenja z barjanskimi travniki in 
upravljanja s terciarnimi jarki 
bodo podane strokovne smer-
nice in priporočila. V projektu 
je bila že opravljena analiza in 
identifikacija potencialnih po-
vršin za prenos in ponovitev 
ukrepov.  

 dr. Boštjan Mali, 
Gozdarski inštitut Slovenije

Nameščanje mikrozapornice    Boštjan Mali Naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov  
    Andreja Ferreira
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Žabe
V sklopu društva Žverca 

je Občina Ig vpisana 
na seznam področij se-

litve dvoživk. Zdaj je torej pra-
vi čas, da žabicam pomagamo 
varno čez cesto.

V Občini Ig je označeno ob-
močje od Dobravice do Škrilj, 
ugotavljamo pa, da moramo 
območje razširiti, ker opa-
žamo, da selitev poteka vse 
do Stare žage. Postavili smo 
oznake na prometnih znakih, 
ki opozarjajo, da se je selitev 
zaradi toplega vremena že za-
čela. Pomembno je, da je jav-
nost seznanjena, ribniki v doli-

ni Drage so namreč lep primer 
srečnih žabic, ki jim je uspelo 
povečati svoj rod.

V Sloveniji živi 13 vrst žab, 
ki sodijo v red nerepatih dvo-
živk. Vse naše žabe so na rde-
čem seznamu in so zaščitene 
z zakonom. Delijo se na kolu-
tojezičnice (urhi) in krastače 
(navadna in zelena), česnov-
ke, rege, rjave žabe (sekulje, 
plavček rosnica in laška žaba 
ter zelene žabe (debeloglavka, 
zelena in pisana žaba).

Žaba je največja in najbolj 
znana skupin dvoživk. Beseda 
izvira iz grške besede anura, 

ki pomeni brez repa, brezre-
pec, kar je najbolj primeren 
izraz za žabo.

Večina žab živi v vlažnih bi-
vališčih blizu mlak in vodoto-
kov, kjer se razmnožujejo, ne-
kaj jih živi v sušnih področjih, 
največ vrst pa jih živi v dežev-
nih gozdovih – tropih.

Razmnoževanje žabic pote-
ka od jajčeca do mlade žabice, 
ko zapusti vodno okolje v ob-
dobju do 60 dni. Mlade žabice 
se po preobrazbi iz paglavca 
v vodi utopijo, če ne morejo 
na kopno. Paglavci prejemajo 
kisik iz vode preko škrg, po 

preobrazbi pa preko pljuč iz 
zraka.

Žabe so izredno občutljive 
na čisto in zdravo okolje, zato 
jih varujmo. Dokler bodo žive-
le žabice, bomo živeli tudi mi.

  Marija Medič

Sprehodi v naravo
V spomladanskem času, 

ko ima veliko živali 
mladiče, odsvetujemo 

sprehajanje s psi po gozdu. 
Pse moramo imeti vedno pod 
nadzorom, ne le zato, ker tako 
predpisuje zakon, ampak ker 
lahko spuščeni preganjajo div-
jad. 

Med sprehodom po gozdu 
se držimo označenih poti. Na 
svojo prisotnost opozorimo 
z nekoliko glasnejšo hojo in 
govorjenjem; da se nam živali 
lahko umaknejo. Vse obisko-
valce narave želimo opozoriti, 
da so prostoživeče živali v ob-
dobju, ko polegajo mladiče, še 
posebej občutljive. V času, ko 
iščejo hrano, mladiče pustijo 
same. Mladičem se ne pribli-
žujemo in jih ne hranimo. 

Divje svinje, ki polegajo 
med marcem in majem, se 
skrivajo v gostem kritju, hrani-
jo se ponoči, zato so možnosti, 
da nanje naletimo podnevi, 
zelo majhne. V zadnjih desetih 
letih ne beležimo niti enega 
napada divje svinje na člove-
ka. Napadalne bi lahko bile, če 
bi naleteli na gnezdo svinje z 
majhnimi mladiči. V takšnem 
primeru se počasi umaknemo.

Srne polegajo mladiče maja 
in v začetku junija, večinoma 
na travnikih. Mnogi spreha-
jalci zato zmotno menijo, da 

gre za izgubljene oziroma osi-
rotele mladiče. Dejstvo je, da 
srne mladiče, dokler jim niso 
sposobni slediti, odložijo v vi-
soko travo ali drugo kritje in 
jih poiščejo le ob hranjenju. 
Mladičev se zato ne dotikajte 
z golimi rokami, saj s tem pre-
nesete svoj vonj na mladiča in 
s tem povzročite nepopravlji-
vo škodo. Srna takšnega mla-
diča zaradi vonja po ljudeh ne 
sprejme več.

Medvedke se začnejo pariti 
maja in junija in v tem obdob-
ju odženejo lanske mladiče, 

da jih samci ne poškodujejo. 
Mladiči se morajo znajti sami 
in se pri tem lahko zelo pribli-
žajo človeku. Pes, ki ni na po-
vodcu, bo ob srečanju z med-
vedom zbežal k gospodarju in 
medveda pripeljal neposredno 
k nam. Previdni naj bodo tudi 
kolesarji, saj so hitri in tihi, s 
tem pa medveda ne opozorijo 
nase in ga lahko presenetijo. 

Pri medvedih je pogost po-
skus strašilnega napada, kar 
pomeni, da želijo človeka, ki 
je zanje vsiljivec, sprva samo 
pregnati. To pogosto naredi 

tudi medvedka, ki vodi mla-
diča. Nevarno pa je, kadar se 
človek znajde med medvedko 
in mladiči. Takrat medved-
ka meni, da so njeni mladiči 
ogroženi, in sledi pravi napad. 
Ob morebitnem srečanju z 
medvedom se vedemo umirje-
no – umikamo se počasi in ri-
tensko, ne obrnemo mu hrbta. 
Ne pobegnemo, ker bi nam v 
tem primeru verjetno sledil.

 Lovska zveza Slovenije

Sekulja

POSEBNO SPOROČILO IZ NARAVE!
SRNE POLEGAJO MLADIČE

IMEJTE PSE NA POVODCIH!
Foto: Jožef Tkalec, v lovišču LD Taborska jama

 ZELENA BRATOVŠČINA /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Obvestila kmetijske svetovalne 
službe
Kampanja vnosa zbirnih 

vlog za leto 2021 (EIV 
2021) se bo začela v 

sredo, 24. 2. 2021, in trajala do 
vključno 6. 5. 2021

Tudi letos se predtiska 
kmetom ne bo pošiljalo, podat-
ki bodo objavljeni le na spletu.

Dokumenti, ki jih potrebu-
jete pri vnosu vloge:
– Subvencijska vloga za leto 

2020 
– Če ste v zadnjem letu spre-

menili transakcijski račun, 
potrebujete fotokopijo ve-
ljavnega  transakcijskega 
računa

– Podatke o staležu živali 

na KMG na dan 1. 2. 2021 
(podatki o staležu govedi 
se avtomatsko prenesejo 
iz centralnega registra), 
potrebujemo le podatke o 
prašičih, kokoših, konjih in 
ostalih živalih

– Če nosilec kmetijskega go-
spodarstva ne bo prišel na 
dogovorjeni sestanek, mora 
izpolniti in podpisati nava-
dno pooblastilo v dneh iz-
vodih, ki ga lahko dvignete 
na sedežu KSS ali s spletne 
strani ARSKTRP.

Pozivam vas, da na UE ure-
dite stanje na GERK-ih, kjer je 
to potrebno (izločitev neupra-
vičenih površin, usklajevanje 

velikosti GERK-ov in podob-
no). 

Zaradi epidemioloških 
razmer lahko na vnos vlog 
pride samo ena oseba, obve-
zno brez bolezenskih znakov, 
s spoštovanjem vseh preven-
tivnih ukrepov in samo po 
predhodni najavi prihoda.

Pred oddajo zbirne vloge 
priporočam vsem vlagateljem, 
da v Registru kmetijskih go-
spodarstev preverite pravil-
nost vrisa GERK-ov na svojem 
kmetijskem gospodarstvu. Vsi, 
ki imate dostop do interneta, 
lahko to najlažje naredite kar 
doma preko spletnega preg-

ledovalnika (http://rkg.gov.si/
GERK/WebViewer/). Dostop 
do vaših podatkov je mogoč 
z vpisom vaše KMG-MID šte-
vilke. Kdor doma oziroma pri 
sorodnikih ali sosedih nima 
možnosti za dostop do spleta, 
lahko za pregled svojih GERK-
-ov zaprosi na upravni enoti, 
kjer boste GERK-e po potrebi 
tudi dopolnili.

Obvezno naročanje za vnos 
subvencijskih vlog na tel. št.: 
01/ 290 94 62 in 041/310-196

 Zlatko Krasnič,  
KKS, Enota Ig

Nadomestilo in odškodnina na VVO 
območjih
Razlike v dohodku zaradi 

omejitev pri pridelavi 
na vodovarstvenih ob-

močjih se ocenjujejo na rav-
ni kmetijskega gospodarstva 
kot celote ob upoštevanju 
lastnosti tal ter specifičnih 
proizvodnih, tehnoloških in 
prostorskih danosti kmetij-
skega gospodarstva. Razlika v 
dohodku kmetijskega gospo-
darstva se oceni na podlagi 
primerjave modelno izraču-
nanega dohodka kmetijskega 
gospodarstva ob predpostavki 
obstoječe strukture proizvo-
dnje in uporabi konvencional-
nih tehnologij na eni strani ter 
modelno izračunanega dohod-
ka kmetijskega gospodarstva 
pri spremenjenih tehnologi-
jah pridelave, ki so posledica 
omejitev na delu kmetijskih 
zemljišč na vodovarstvenem 
območju. Osnova za oceno 
razlik v dohodku so modelne 
kalkulacije, ki so izdelane za 
tipične kmetijske kulture, in 
sicer ločeno po razredih tal 
ter ločeno za konvencionalne 

tehnologije in tehnologije, pri-
lagojene omejitvam različnih 
režimov na vodovarstvenih 
območjih. Konvencionalne 
tehnologije kot standard za 
primerjavo so opredeljene ob 
upoštevanju vseh zahtev dob-
re kmetijske prakse in zahtev 
navzkrižne skladnosti. 

Kot kriterij za oceno razlik v 
dohodku se upošteva: 
− omejitve na vodovarstve-

nem območju (režim vodo-
varstvenega območja), 

− skupna površina kmetijskih 
zemljišč na kmetijskem go-
spodarstvu po vrstah rabe 
(njive-poljščine, njive-vr-
tnine, trajni nasadi, trajno 
travinje), 

− površina kmetijskih ze-
mljišč na vodovarstvenem 
območju po vrstah rabe in 
po razredih tal,

− setvena sestava (kolobar) 
po vrstah rabe,

− število GVŽ po vrstah živa-
li. 
Metoda ocene temelji na 

točkovanju razlik ob upošte-
vanju specifičnih razmer na 
kmetijskem gospodarstvu. 
Število točk, preračunano na 
hektar kmetijskih zemljišč na 
najožjem vodovarstvenem ob-
močju in izraženo v EUR, je 
višina nadomestila. 

V Uradnem listu RS št. 
197/2020 je bila ob koncu leta 
2020 objavljena Uredba o na-
činu izplačevanja in merilih 
za izračun nadomestila za 
zmanjšanje dohodka iz kmetij-
ske dejavnosti zaradi prilago-
ditve ukrepom vodovarstvene-
ga režima.

Vsako leto lahko zavezanci, 
katerih kmetijska zemljišča le-
žijo na območju najstrožjega 
režima z državno uredbo varo-
vanega vodenega vira (VVO I),  
vložijo vlogo pri zavezancu. 
Obdobje, v katerem lahko vlo-
žite vlogo, se začne z 31. 1. in 
konča z 31. 3. tekočega leta. V 
tem času oddate vlogo z vsemi 
pripadajočimi obrazci, ki jih 

najdete na spletni strani: 
https://www.vokasnaga.si/ak-
tualno/vloge-za-izplacilo-na-
domestila-za-zmanjsanje-do-
hodka-iz-kmetijske-dejavnos

Popolno vlogo lastniki 
zemljišč na območju Vodar-
ne Brest in Brezova noga (z 
vsemi pripadajočimi obrazci 
Uredba odškodnine VVO 1 ob-
razci) pošljete ali oddate na: 
JP VOKA SNAGA d.o.o, Vodo-
vodna cesta 90, 1000 Ljubljana 
ali na elektronski naslov voka-
snaga@vokasnaga.si; lastniki 
zemljišč na območju drugih 
vodovodnih sistemov (Iški 
vintgar, Gornji Ig, Visoko - Ro-
gatec, Golo - Zapotok) pa vlo-
go oddate na Občino Ig.

Rok za oddajo vloge je do 
31. 3. 2021.

 Zlatko Krasnič,  
KKS, Enota Ig
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Tako kot reka v daljavo se zgubi, 
ti odšel tiho, brez slovesa si. 
Za seboj spomin pustil si 
na naše skupne preživete dni.
Le srce in duša ve, 
kako boli, 
ko več te ni …

Z A H V A L A
V 78. letu starosti tiho odšel je …

JOŽEF ANZELJC
(1942–2021)

z Iga

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, tasta 
in strica se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, sovaščanom in vsem, ki so ga poznali.
Hvala vsem za vse izrečene besede, objeme in oporo.
Hvala za darovane sveče, ki svetijo mu vsak dan.
Hvala tistim, ki so namesto cvetja in sveč svete maše darovali.
Prisrčna hvala župniku Janezu Avseniku za opravljen pogrebni obred.
Iskrena hvala tudi pogrebni službi Vrhovec za vso organizacijo in 
prisrčna hvala ge. Silvi Dolinšek za vse priprave.
Hvala tudi Infekcijski kliniki na covid oddelku, kjer so se do konca 
borili zanj.

Za vedno v srcih naših boš, pozabljen nikoli ne boš!

Vsi tvoji

Skromno željo si imela,
da živela let bi sto;
tvoja védrost in iskrivost
v naših srcih bo živela,
a praznina v duši bo ostala.

Z A H V A L A
V 99. letu starosti nas je zapustila draga mama

OLGA BAŽEC
z Golega

V ožjem družinskem krogu smo pospremili našo drago mamo k 
zadnjemu počitku. Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, 
ki ste se od nje poslovili, nam izrekli besede tolažbe, darovali cvetje in 
sveče, se iskreno zahvaljujemo.
Posebej se zahvaljujemo osebni zdravnici Mariji Štefančič Gašperšič in 
njenima sodelavkama, patronažnima sestrama Ingrid in Martini, ter Lei 
Sever za poslovilne besede, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Golo in 
Odmevu Mokrca, trobentaču, pogrebnemu zavodu Zakrajšek in Rozi 
Virant.

Vsi njeni

V  S P O M I N 

JOŽETU MATJAŽU
V soboto, 30. 1. 2021, smo se na pokopališču Ig poslovili od člana naše 
Župnijske Karitas Ig Jožeta Matjaža z Iga. Član je bil vse od ustanovitve 
aprila 2012. Vedno je rad pomagal pri delih, ki jih imamo kot člani 
Karitasa. Nobeno delo mu ni bilo odveč. Včasih nam je dal tudi kakšne 
koristne predloge, da smo lažje in hitreje opravili svoje delo. Vestnega in 
prijaznega člana bomo pogrešali. Ohranili ga bomo v lepem spominu.  

Župnijska Karitas Ig

Po kruhu več ne bo dišalo,
za tabo vrt bo žaloval
in spomladi ti v zahvalo
v rožah bo nov cvet pognal.

Z A H V A L A
ob boleči izgubi mame, babice in prababice

SABINE GLAVAN,
rojene Zgonc

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom ter 
drugim, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih. Hvala za tolažilne 
besede, izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje ter svete maše.
Hvala Janji za lep poslovilni govor, gospodu župniku Jerantu za lepo 
opravljen obred, gospe Jožici za skrbno pripravljeno mrliško vežico in 
pogrebnemu zavodu Vrhovec.
Hvala tudi zdravnici Štefančičevi in patronažni sestri Mateji.

Vsi njeni

Tam, kjer si ti, ni sonca ne luči,
le tvoj nasmeh nam v srcih še živi
in nihče ne ve, kako zelo zelo boli. 

Z A H V A L A
V 81. letu se je za vedno poslovil dragi oče in mož

MILOVAN KREJIĆ
(10. 2. 1941–18. 2. 2021)

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sestri Radojki, bratu Miru, 
bratu Rajku in njihovim družinam. Prav tako se zahvaljujeva sestrama 
Stanki in Zori z družino, bratu Krstanu z ženo. Velika hvala tudi 
nečakinji Mirici, nečakom Goranu, Željku, Rajku, Damirju z družino 
ter vsem ostalim prijateljem in znancem za celotno podporo. 
Za čudovit govor se posebej zahvaljujeva Krstanu, Slobodanki in 
Gregorju. 
Najlepša hvala zdravstvenemu osebju, dr. Mariji Štefančič Gašperšič, dr. 
Mateji Lopuh ter patronažni sestri Ingrid. 

Žena Dušanka s sinom Darkom

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

zupnija-ig.rkc.si 
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24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 716 176

01/ 755 14 37

CELOTNA 
ORGANIZACIJA IN 

IZVEDBA 
POGREBNIH 
STORITEV -

VSE NA ENEM 
MESTU

in fo@vrhove c . eu

OROR

VV

in foin fo

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

www.vrhovec.eu

P O G R E B N E  I N  P O K O P A L I Š K E  S T O R I T V E
C V E T L I Č A R S T V O

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!

Cvetličarna Grdadolnik  

oglas cvetlicarna Grdadolnik 2016_97x65.indd   1 3.3.2016   7:36:34

Z A H V A L A

V 91. letu se je tiho poslovila naša mama,  
tašča, babica in prababica

STANISLAVA FIJAVŽ
1930–2021 

z Iga (Ptičji gaj)

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem se iskreno 
zahvaljujemo za izrečeno sožalje, darovane svete maše, darovano cvetje 
in sveče. 
Iskreno se zahvaljujemo patronažni sestri Martini Bavdek za oskrbo 
in pomoč na domu. Zahvaljujemo se tudi dr. Štefančič za skrbno 
zdravstveno obravnavo ter župniku Andreju za pogrebni obred in 
pogrebnemu zavodu Zakrajšek za vso organizacijo. 

Žalujoči vsi njeni

Rože v šopku ovenijo, 
sveče hitro dogorijo, 
s spomini v naših srcih
še naprej živijo. 

Z A H V A L A
Za vedno se je poslovila mama, stara mama in 
prababica

ŠTEFANIJA JAKIČ
(1927–2021),
rojena Mrkun,
s Kremenice 1

Od nje smo se poslovili 5. februarja na ižanskem pokopališču.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
znancem, sodelavcem in prijateljem za izrečeno ustno in pisno sožalje, 
darovane sveče, cvetje, darove za svete maše.
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, gospe Silvi za vso pomoč pri 
pogrebu in pogrebnemu podjetju Vrhovec. Hvala tudi zdravstvenemu 
osebju bolnišnice Sežana, kjer je preživela zadnje dni svojega življenja.
Ohranimo jo v lepem spominu.

Vsi njeni

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.).

Zahvala dobrotnikom
Ob pogrebu pokojne Jožice Jeršin s Pijave Gorice je svoj 

dar namenil za potrebe Župnijske Karitas Ig mož Jože. 
Ob pogrebu pokojne Štefanije Jakič iz Kremenice je svoj 

dar namenila za potrebe Župnijske Karitas Ig družina Zgonc, 
Kremenica 3.

Iskrena hvala.

Iskrena hvala tudi vsem dobrotnikom, ki podpirate naše 
delo in s svojimi darovi pomagate lajšati stiske ljudem.

 Župnijska Karitas Ig
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 OGLASI ////////////////////////////////////////

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI LESA, 

GREGOR CELARC S.P.
031/573-255

ODKUP – SEČNJA – SPRAVILO

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

ZOBNA AMBULANTA
PRENADENT

www.zobozdravstvo-prenadent.si

• estetsko zobozdravstvo,

• protetika,

• implantologija,

• otroško zobozdravstvo,

• brezbolečinsko lasersko zobozdravstvo,

• ustni higienik

• laserski dermatološki posegi

Draga 1, 1292 Ig

GSM: 040 934 000

oglas Prenadent 2016_97x137.indd   1 5. 03. 2020   10:39:12

 OBVESTILA //////////////////////////////////

Koledar izdaj Mostiščarja v letu 2021
Mesec Rok za oddajo prispevkov Predviden izid
Januar Mostiščar ne izhaja.
Februar 22. 1. 5. 2. 
Marec 25. 2. 12. 3. 
April 1. 4. 16. 4. 
Maj 29. 4. 14. 5. 
Junij 27. 5. 11. 6. 
Julij Mostiščar ne izhaja.
Avgust Mostiščar ne izhaja.
September 30. 8. 15. 9. 
Oktober 30. 9. 14. 10. 
November 4. 11. 19. 11. 
December 25. 11. 10. 12. 

Datumi so okvirni, zato spremljajte tudi aktualne mesečne podat-
ke o predvidenih rokih izdaje na spletni strani in v Mostiščarju.

Uredništvo Mostiščarja

Cenik oglasnega  
prostora v Mostiščarju
Tip oglasa Cena v € (brez DDV-ja) 

CELOSTRANSKI: 

Zadnja stran 300 

Notranja stran 220 

POLSTRANSKI: 

Zadnja stran 165 

Notranja stran 120 

1/4 STRANI:

Zadnja stran 100 

Notranja stran 70 

1/8 STRANI: 37 

ZAHVALA 13

Cenik je potrdil Občinski svet na 8. redni seji dne 23. 12. 2015.

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 nadna-
slov in glavni naslov.

–  Ne pozabite se podpisati, nepodpisanih člankov ne obja-
vljamo!

–  Uredite in izberite slikovno gradivo ter predvidite pod-
pise k vsaki fotografiji (gl. še posebna navodila o slikov-
nem gradivu). 

Uredništvo Mostiščarja

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 1. april 2021.



23Mostiščar 02 | Marec 2021
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Obiščite spletni portal Občine Ig na: www.obcina-ig.si.

NAŠI NOČNI METULJI
• marec 2021 • št. 171, leto 25 • 2,99 € •

Adscita statices
Razpon kril je od 25 do 30 mm. Sprednja 
krila, telo in tipalke ima kovinsko zelene, 
zadnja krila pa rjava. Gosenica je zelenobela 
z vzdolžnimi progami. Glavo ima črno. 
Hranilne rastline gosenic: Travniške kislice. 
Razširjenost: Vlažni, a tudi bolj suhi travniki 
do 1500 m nadmorske višine.
Doba letenja: Od maja do avgusta v enem 
zarodu. 

SK_171_-_001_108.indd   1 19.2.2021   11:15:19

Nove edicije
 že na prodajnih 

mestih
www.salomonov-ugankar.si

NOVO!
VSAKO DRUGO SOBOTO!

KRIŽANKE
UGANKE

SUDOKUJI
OSMEROSMERKE 
DRUGA ZABAVNA 

VSEBINA

Ugankarska popestritev za vroče dni!
EUR

1,59

700 € 
v denarnih nagradah 
in še mnogo privlačnih 
blagovnih nagrad

KORPUSKUL – splošni izraz za osnovni delec v fiziki, MIX, Tom – predvojni ameriški igralec in režiser vesternov, OKIČ, Fani – naša 
pisateljica in raziskovalka človeških prakultur, ROLLS, Charles Stewart – soustanovitelj britanske tovarne avtomobilov Rolls Royce
ENKI - sumerski bog sladkih voda, modrosti in kulture, znan tudi kot Ea, NIALA - volovska antilopa, ki živi v južni Afriki, REGLETA - nekdaj v 
tiskarstvu letvica za razmikanje vrst pri ročnem stavljenju



ČESTITKA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Vsem občanom in občankam čestitamo ob občinskem prazniku 
Občine Ig, ki ga obeležujemo ob začetku pomladi, 21. marca,  
na dan, ko so se naši kraji in ljudje z napadom na ižanski grad  

zapisali v slovensko zgodovino! 

Črpajmo izkušnje preteklosti za boljše razumevanje sedanjosti  
in pogumno prihodnost!

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije slavnostne akademije s podelitvijo 
priznanj na predvečer praznika žal že drugo leto zapored ne bo mogoče izpeljati. 

Občina Ig
Župan Janez Cimperman 


