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Dragi bralke in bralci! 
Zadnja številka Mostiščar-

ja pred poletnimi počitnicami 
je dvojna, ne toliko po obsegu 
kot zaradi dejstva, da smo v 
njej združili vse gradivo in do-
gajanje v maju in juniju. 

Kar nekaj novic se je nabra-
lo iz občinske hiše – začela se 
bo obnova doma v Zapotoku, 
pestra in delovna je bila po-
mlad Režijskega obrata. Spre-
jet je bil Operativni program 
odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode v Občini 
Ig, občinski svet pa je na zad-
nji seji potrdil nov cenik oskr-
be s pitno vodo ter odvajanja 
komunalne odpadne vode. 
Končan je postopek vpisa no-
vincev v Vrtec Ig, ki bo v šol-
skem letu 2021/2022 na novo 
sprejel 94 otrok. Ne spreglejte 

še javnega naznanila, razpisa 
za delovno mesto ter vabila k 
sodelovanje na Ižanskem sej-
mu. 

Od društev so se javili čla-
ni Gobarsko mikološkega 
društva Ig, ki pišejo o čistilni 
akciji, ter Društvo Fran Gove-
kar, ki napoveduje kar nekaj 
dogodkov, ki jih pripravlja za 
poletne mesece. 

Šolarje in otroke v vrtcu le 
še nekaj dni loči od težko pri-
čakovanih počitnic. Z nekaj 
prispevki so se javili v Mos-
tiščarja. Ptički iz Vrtca Ig so 
zanimivo spoznavali Sloveni-
jo, otroci iz enote Sonček pa so 
sodelovali pri obisku sloven-
ske olimpijske bakle. Učenci 
OŠ Ig so bilo ponovno pesni-
ško razpoloženi, nekaj pesmi 

so posvetili naši domovini, ki 
letos praznuje 30 let obstoja 
kot samostojna država. 

V Zgodovini naših krajev 
končujemo prevod zanimi-
vega reportažnega zapisa o 
Golem, Bojan Jerlah tokrat 
piše o vražah in urokih, vabi-
mo vas tudi, da sodelujete pri 
ohranjanju ledinskih imen. 
Letos mineva 10 let od vpisa 
dveh skupin ižanskih kolišč 
na Unescov seznam svetovne 
dediščine. 

Nekaj novic v nadaljevanju 
bo prav prišlo vsem kmetoval-
cem, odgovornim gobarjem 
ter ljubiteljem narave. Imamo 
tudi novico za vse, ki radi ho-
dite v domače hribe, po novem 
vas planinski žig čaka na 1.059 
m visokem Mokrcu!

Za konec pa športne no-
vice, saj postopoma oživljajo 
športne dejavnosti; sezono 
nadaljujejo rokometaši, mladi 
dirkač Mark Škulj pa po no-
vem tekmuje v reliju, kjer mu 
je šlo že na uvodni preizkušnji 
odlično.

Na obisku v Občini Ig je 
bila slovenska olimpijska bak-
la, ki napoveduje poletne olim-
pijske igre v Tokiu. Upamo in 
želimo, da bo stanje epidemije 
omogočilo izvedbo vsaj ne-
katerih dogodkov, ki smo jih 
vajeni poleti. Nekaj napovedi 
objavljamo že v tej številki. 

Mostiščar se do septembra 
poslavlja, vsem želimo prijet-
no branje in lepo poletje! 

Uredništvo Mostiščarja

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 15. junij 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: Polona Skledar

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
Julija in avgusta Mostiščar ne izhaja, izid naslednje številke 
bo predvidoma 15. septembra.  
Gradivo zanjo zbiramo do ponedeljka, 30. avgusta. 

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
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Podpisana pogodba za obnovo 
Doma borcev in mladine Zapotok
Občina Ig je v začetku meseca maja z izvajalcem GPS Grad 
d.o.o. podpisala pogodbo za obnovo Doma borcev in mla-
dine Zapotok. Vrednost investicije je 74.500 EUR. V okvi-
ru podpisane pogodbe so bodo zamenjala stara, dotrajana 
okna in vhodna vrata, uredila se bo zunanja terasa in od-
vodnjavanje meteornih voda okoli objekta. Rok za dokon-
čanje del je 60 dni.
Investicija je sofinancirana s sredstvi CLLD iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru izvajanja 
strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in po-
deželjem v višini 85 %.

Dom borcev in mladine v Zapotoku

  Marjetka Pintarič Župec,
občinska uprava

Projekt Na-kolih in sodelovanje  
z osrednjimi muzejskimi instituci-
jami
V maju smo na Občini Ig gostili predstavnike osrednjih 
slovenskih muzejev, ki smo jim predstavili naš projekt Na-
kolih, s katerim bomo širši javnosti predstavljali naravo in 
kolišča Ljubljanskega barja. Del njihovega bogatega muzej-
skega gradiva bo namreč vključen tudi na razstavo, ki jo za 
interpretacijski center na Igu pripravljajo partnerji projekta 
Na-kolih, ZRC SAZU (Inštitut za arheologijo in Geografski 
inštitut Antona Melika) ter Krajinski park Ljubljansko bar-
je. Vsi predstavniki muzejev so izrazili pripravljenost za so-
delovanje in pomoč pri našem projektu.
V četrtek, 6. maja, nas je obiskal novi direktor Narodnega 
muzeja Slovenije dr. Pavel Car. Narodni muzej Slovenije je 
ena osrednjih muzejskih institucij v Sloveniji, ki v svojih 
depojih hrani mdr. številne starejše arheološke najdbe z 
ižanskih kolišč, tudi tiste prve na Slovenskem, ki jih je v bli-
žini Iga izkopal Karel Dežman. Manjši izbor teh najdb bo na 
ogled tudi na bodoči razstavi, ki bo postavljena v interpre-
tacijskem centru na Igu. Isti dan smo gostili tudi direktorja 
Muzeja in galerij mesta Ljubljane Blaža Peršina s sodelav-
ci Mestnega muzeja Ljubljana. V njihovih depojih hranijo 
novejše arheološke izkopanine s kolišč, del katerih bo prav 
tako na ogled na Igu. S strokovnimi delavci obeh muzejev 
potekajo zadnja usklajevanja glede končnega izbora najdb 
ter pogojev njihove hrambe.
V četrtek, 13. maja, pa nas je obiskala direktorica Prirodo-
slovnega muzeja Slovenije dr. Breda Činč Juhant. Tudi del 
bogatega naravoslovnega gradiva, ki ga hrani njihov muzej, 
bo predstavljen na nastajajoči razstavi v interpretacijskem 
centru.
Prirodoslovni muzej Slovenije in Narodni muzej Slovenije 
prav letos z vrsto dogodkov obeležujeta 200-letnico delo-
vanja. Takrat je bil namreč ustanovljen njun skupni predho-
dnik, Deželni muzej za Kranjsko. Tega je več let vodil tudi 
Karel Dežman, kateremu bo kot vsestranskemu raziskoval-
cu Ljubljanskega barja posebna vloga zaupana tudi na raz-
stavi na Igu.
Na Občini Ig si želimo dobrega sodelovanja z vsemi ključ-
nimi muzejskimi institucijami tako pri pripravi razstave kot 
tudi po njenem odprtju.

Obisk direktorice Prirodoslovnega muzeja

 Maja Zupančič,
občinska uprava

Spoštovane občanke,  
spoštovani občani!

S ponosom in hvaležnostjo se 
spominjajmo tistih, ki so bili dovolj 

pogumni in so sprejeli odločitve, ki so nato 
omogočile nastanek slovenske države.

Zgled ljubezni do domovine naj ostane 
v vseh nas. Država Slovenija je naša 

domovina in do nje je vodila dolga in težka 
pot številnih generacij.

Čestitke vsem občankam in občanom ob 
prazniku naše domovine Slovenije.

Župan Janez Cimperman s sodelavci



4 Mostiščar 04-05 | Maj-junij 2021

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

Sprejem novincev v Vrtec Ig 
za šolsko leto 2021/2022

Za šolsko leto 2021/2022 je bilo v Vrtec Ig prijavljenih več otrok 
kot je bilo predvidenih prostih mest, zato je o sprejemu odločala 
Komisija za sprejem otrok v Vrtec Ig. 

Do 28. 2. 2021, ko je bil rok za oddajo vlog za šolsko leto 
2021/2022, je komisija sprejela 117 vlog, od tega 83 vlog za otroke iz 
Občine Ig in 34 za otroke iz drugih občin. Komisija je obravnavala 
vloge skladno z Zakonom o vrtcih ter Pravilnikom o sprejemu otrok 
v Vrtec Ig, ki ga je sprejel občinski svet 26. 9. 2018 in je bil objavljen 
v Uradnem listu RS št. 65/2018 dne 5. 10. 2018. V njem so kriteri-
ji, na podlagi katerih je komisija točkovala posamezne vloge. V ta 
namen je komisija uradno pridobila potrebne podatke iz CRP SLO. 

Komisija je opravila svoje delo na dveh sejah. Prva seja je bila 31. 
3. 2021, druga korespondenčna seja pa 6. 4. 2021. Na podlagi vseh 
kriterijev iz 11. člena Pravilnika je točkovala vse vloge, prispele do 
roka. V času dela je upoštevala vsa dokazila, ki so bila oddana z 
vlogami, in tudi vsa tista, ki so jih starši dopolnili vlogam dodatno. 

Glede na doseženo število točk je vrtec oblikoval prednostni 
seznam za posamezni letnik, na katerem so vloge razvrščene od 
najvišjega do najnižjega števila doseženih točk. 

Vrtec oblikuje skupine tako, da je možno sprejeti kar največje 
število otrok skladno s predpisanimi normativi, tudi s preoblikova-
njem že obstoječih skupin ali s premeščanjem že vključenih otrok. 

Iz posameznega prednostnega seznama je vrtec sprejel določe-
no število otrok glede na prosta mesta. 

V Vrtec Ig bo za šolsko leto 2021/2022 sprejetih 94 otrok. 
Otroci, ki so bili odklonjeni, so razporejeni na čakalni seznam 

po posameznih letnikih rojstva. Ko se dodatno sprostijo mesta v 
vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s ča-
kalnega seznama. Proces vključevanja otrok v vrtec bo trajal ves 
čas šolskega leta 2021/2022. Čakalni seznam velja do 31. 8. 2022. 

Letnik 
rojstva 

Prispele 
vloge do  

28. 2. 2021 

Sprejeti 
otroci 

Odklonjeni 
otroci 

(Občina Ig)

Odklonjeni 
otroci 

(druge občine)

2015 1 1 / / 

2016 4 4 / / 

2017 5 5 / / 

2018 11 11 / / 

2019 17 17 / / 

2020 69 55 / 14 

2021 10 1 7 2 

SKUPAJ 117 94 7 16 

Svetovalna služba, 
Vrtec Ig

Občina Ig v konzorciju občin 
na razpis za pametna mesta

Občina Ig je v okviru skupne občinske uprave 5G pristopila v 
konzorcij občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig, Podčetr-
tek, Kamnik, Rogaška Slatina, Vrhnika, Makole, Vodice in Šentjur 
ter se prijavila na javni razpis Ministrstva za javno upravo – Smart 
Life (Sodobno mesto za aktivno, razvojno in trajnostno življenje).

Konzorcij občin je v začetnih stopnjah digitalizacije, ko se obli-
kujejo prve konkretne pobude za digitalizacijo, pripravlja se digi-
talna strategija, vzpostavlja se zavedanje o nujnosti sprememb, 
izvajajo se projekti, ki se dotikajo digitalizacije, zaposleni se sre-
čujejo z digitalnimi storitvami v službenem in zasebnem življe-
nju, na voljo so informacije v digitalni obliki, nekatere osnovne 
digitalne storitve so že dostopne občanom. 

Eden od temeljev digitalne transformacije je zagotovo povezlji-
vost naprav, sistemov, oblakov, uporabnikov preko internetnih 
omrežij. V prvih stopnjah digitalizacije je najpomembnejša široka 
pokritost z internetom oz. razvejanost, v naprednejših stopnjah 
pa je vse bolj pomembna tudi hitrost internetnih povezav ter čim 
krajši čas vzpostavitve povezave. Iz podatkov je razvidno, da se 
najvišje po hitrosti internetnih priključkov uvršča Občina Ig, ki 
ima med temi občinami najvišje število internetnih priključkov v 
gospodinjstvih s hitrostjo nad 30Mbit/s.

V okviru skupnih delavnic med občinami v tem konzorciju so 
bile vsem skupne stične točke, področje varstva okolja. Občina 
Ig je v okviru javnega razpisa prijavila merilnik kakovosti zraka 
v naseljih. S tem želimo spremljati kakovost zraka, kar je pomem-
ben dejavnik pri odločitvah za menjavo kurilne naprave. Prav 
tako smo prijavili merilnik vodostaja in pretoka hudournika reke 
Iške za spremljanje nevarnosti poplav.

Iz analize stanja digitalizacije vsebin v navedenih občinah je 
bilo ugotovljeno, da je obravnavani projekt SMART Life – Sodob-
no Mesto za Aktivno, Razvojno in Trajnostno življenje smisel-
no izvesti zaradi koristi številnih občanov v občinah konzorcija 
SMART Life.

Ministrstvo za javno upravo je ob tem objavilo novico, da je 
kar 75 % slovenskih občin kandidiralo na JR pametna mesta in 
skupnosti, 100 % predvidenih rešitev pa naslavlja skrb za okolje. 
Na Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavitve pame-
tnih mest in skupnosti (JR PMIS) je prispelo 14 vlog v skupni 
vrednosti 14 milijonov evrov. To presega razpisano vrednost 8 
milijonov evrov, pri čemer je sofinanciranje omejeno na 1 milijon 
evrov na posamezni projekt.

Iz navedenega Občina Ig pričakuje pozitivno obravnavo vloge 
našega konzorcija in prav tako zadostno finančno podporo pred- 
laganim vsebinam.

Andreja Zdravje,
občinska uprava

Ižanski sejem 2021
Po enoletnem premoru se v soboto, 18. septembra, v središče 
Iga vrača Ižanski sejem. 
K sodelovanju vabimo vse, ki bi se želeli predstaviti s svojimi 
pridelki ali rokodelskimi izdelki. Domača društva še posebej 
lepo vabljena, da svojo dejavnost predstavite obiskovalcem 
sejma. Dobrodošli tudi ponudniki gostinskih storitev. 
Vsak razstavljavec bo imel na voljo stojnico oz. mizo. Število 
razstavljavcev je omejeno, zato ne odlašajte s prijavo. Upošte-
vali bomo v času sejma veljavne ukrepe za preprečevanje šir-
jenja epidemije. 
Prijavnico dobite na Občini Ig in na uradni spletni strani Ob-
čine Ig: www.obcina-ig.si. Izpolnjeno pošljite najpozneje do 1. 
septembra 2021 na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 
Ig ali po e-pošti na: maja.zupancic@obcina-ig.si.

Za dodatne informacije pokličite na tel. št.: 01/2802-318. 

Maja Zupančič, 
občinska uprava
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Režijski obrat sporoča
Kanalizacija, vodovod Podkraj

Vodovod Kremenica
V maju so se končala dela pri obnovi vodovoda Kremenica. Vodovod čez vas je obnovljen, vgrajena je bila ustrezna velikost cevovo-

da. V prihodnosti bo potrebna tudi obnova cevovoda od vodarne Brezova noga po glavni cesti proti Igu.

V mesecu aprilu so bila končana dela v Podkraju.

Dela na Kremenici

Zgrajeno je bilo javno kanalizacijsko omrežje in obnovljeni so bili 
vodovod in vodovodni priključki.

Asfaltiranje po obnovi vodovoda na Kremenici
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Povezovalni vodovod Iška 
vas–Kot–Staje

V marcu je bil zgrajen povezovalni vodovod v Kotu od gasil-
skega doma do konca naselja Kot proti Stajam.

Obnova vodovoda na Čolnar-
ski ulici na Igu

V juniju 2021 bo objavljeno povabilo k oddaji ponudbe v okviru 
okvirnega sporazuma za obnovo vodovoda na Čolnarski ulici na 
Igu. Po odločitvi o oddaji javnega naročila in sklenjeni pogodbi 
se bodo začela dela izvajati. Lastniki objektov na Čolnarski in Ra-
kovniški ulici bodo o začetku del obveščeni.

Kanalizacija in vodovod Iška 
vas, Iška

S proračunom za leto 2021 so bila zagotovljena sredstva za 
izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda v Iški. V izdelavi je 
projekt za izvedbo. V letu 2021 načrtujemo izvedbo del od konč-
ne avtobusne postaje 19I proti naselju Iška–Mala vas (križišče za 
Gornji Ig).

Menjava vodomerov
V maju se je začela menjava vodomerov v okviru redne menja-

ve na pet let. Menjani bodo tudi vodomeri, katerih rok za menjavo 
je potekel v letu 2020 in letu 2021. V letu 2020 menjava zaradi 
epidemije ni potekala.

Prosimo lastnike objektov, ki imajo vodomere v objektih, in ne 
v zunanjih jaških, da omogočijo izvajalcem menjavo in se odzove-
jo (pokličejo in se dogovorijo za termin menjave) na obvestila, ki 
jih pustijo vzdrževalci.Po obnovi vodovoda v Kotu

Operativni program odvajanja 
in čiščenja komunalne od-
padne vode v Občini Ig

Namen Operativnega programa odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode v Občini Ig (v nadaljevanju OP Ig) je varstvo 
površinskih in podzemnih voda na območju občine in okolice. OP 
Ig je zasnovan na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komu-
nalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) (v 
nadaljevanju Uredba). Kot krovni izvedbeni akt Republike Slove-
nije za doseganje ciljev Nacionalnega programa varstva okolja 
na področju varstva voda pred onesnaženjem z odvajanjem ko-
munalne odpadne vode služi Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju Državni OP). 
V Državnem OP so definirana novelirana območja, za katera je 
v predpisanih rokih treba zagotoviti opremljenost z javno infra-
strukturo oziroma ob izpolnjevanju predpisanih pogojev opre-
mljenost z drugo ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode (v nadaljevanju aglomeracije) skladno 
z veljavno Uredbo.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Občini Ig povzema opremljenost 8 že opremljenih aglo-
meracij, ki so povezane v centralni kanalizacijski sistem s CČN 
Ig ter predvideva opremljanje 7 še neopremljenih oz. delno opre-
mljenih aglomeracij, ki jih je občina zakonodajno dolžna opremiti 
z infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda. Dokument se navezuje na podatke iz Študije variant, ki je 
tudi podlaga za načrtovanje ukrepov v OP. V Študiji so bile po 
terenskem pregledu celotnega območja določene izvedljive tra-
se javne kanalizacije in lokacije MKČN (male komunalne čistilne 
naprave) ob upoštevanju vodovarstvenih območij ter pripravlje-
ne ekonomske ocene projektov. Tako so bili predvideni ukrepi, s 

katerimi namerava občina zagotoviti ustrezno opremljenost ag-
lomeracij ter hkrati okrepiti zaščito vodnih virov na vodovarstve-
nih območjih.

Prednostno bo občina investirala v razširitev centralnega 
omrežja v naselji Iška vas in Iška.

Ta projekt bo v nadaljevanju dodatno razširjen tako, da bo s 
kanalizacijo opremljena celotna dolina Iške do Iškega vintgarja, 
ki je vodovarstveno in ekološko pomembno območje.

V naslednji fazi je predvideno opremljanje aglomeracij Zapo-
tok–Turjak (vas Zapotok) in Visoko (vas Visoko), ki vključujeta 
pomembna vodovarstvena območja znotraj poselitvenih območij.

Sledila bo izgradnja sistema Podgozd–Škrilje–Golo, ki bo po-
vezoval štiri aglomeracije v enoten kanalizacijski sistem. Za tem 
bo izvedeno opremljanje aglomeracije Sarsko in razširitev kanali-
zacijskega sistema Ig na območju Kremenice. Nekatera območja 
zunaj meja aglomeracij, predvsem na vodovarstvenih območjih, 
bodo opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem kot razširi-
tev območja aglomeracije. Opremljanje območij, kjer javna kana-
lizacija ni predvidena, bo potekalo neodvisno od gradnje javne 
kanalizacije skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode.

Občina s tem dokumentom sprejema strategijo opremljanja s 
katero bo zadostila pogojem za ustrezno opremljanje aglomeracij 
glede na zakonodajni okvir.

Za izvedbo predvidenih ukrepov in Operativnega programa 
bo investicija stala približno 9,2 milijona EUR.

Operativni program sta obravnavala Odbor za komunalo, in-
frastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora ter Občinski 
svet Občine Ig na svoji 20. redni seji dne 3. 6. 2021.

Variantne rešitve in operativni program sta objavljena na sple-
tni strani Občine Ig.

  Katja Ivanuš, Režijski obrat



7Mostiščar 04-05 | Maj-junij 2021

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

CENIK
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ig od 1. 7. 2021

Potrjena cena EUR/m3 (brez DDV) Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)

vodarina 1,2953 1,2953

OMREŽNINA – VODA FAKTOR OMREŽNINE Potrjena cena EUR/mesec 
(brez DDV)

Zaračunana* cena EUR/ 
mesec (brez DDV)

DN ≤ 20 1 8,8599 8,8599

20 < DN < 40 3 26,5796 26,5796

40 ≤ DN < 50 10 88,5985 88,5985

50 ≤ DN < 65 15 132,8978 132,8978

65 ≤ DN < 80 30 268,4333 268,4333

80 ≤ DN < 100 50 442,9926 442,9926

100 ≤ DN < 150 100 894,7776 894,7776

150 ≤ DN 200 1.789,5553 1.789,5553

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce 
nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene 
oskrbe s pitno vodo.

Potrjena cena EUR/m3 (brez DDV) Zaračunana* cena EUR/m3 (brez DDV)

Opravljanje storitev/cena 
storitve – KANALIZACIJA 

0,3165 0,3165

OMREŽNINA - KANAL FAKTOR OMREŽNINE Potrjena cena EUR/mesec 
(brez DDV)

Zaračunana* cena EUR/ 
mesec (brez DDV)

DN ≤ 20 1 7,3488 7,3488

20 < DN < 40 3 22,0464 22,0464

40 ≤ DN < 50 10 73,4879 73,4879

50 ≤ DN < 65 15 110,2318 110,2318

65 ≤ DN < 80 30 230,1451 230,1451

80 ≤ DN < 100 50 367,4394 367,4394

100 ≤ DN < 150 100 1.534,3004 1.534,3004

150 ≤ DN 200 4.602,9013 4.602,9013

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce 
nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene 
odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Občinski svet Občine Ig se je na 20. redni seji dne 3. 6. 2021 seznanil z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospo-
darske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021 ter dal pozitivno 
mnenje k cenam storitev obvezne občinske gospodarske javne službe Občine Ig. Od 1. 7. 2021 dalje ni predvidene subvencije 
cene omrežnine.

Sklep o potrditvi elaborata in cenah je objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/21 dne 11. 6. 2021.

Cene se uporabljajo od 1. 7. 2021.

Št.: 3544-0007/2021 
Datum: 11. 6. 2021

Janez Cimperman
Župan
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Objave Občine Ig v glasilu  
Uradni list Republike Slovenije
Od 1. 4. 2021 do 1. 6. 2021:
− Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 2/2021, UL št. 80, 21. 5. 2021
− Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021,  

UL št. 80, 21. 5. 2021 

Javna razpisa
Vse zainteresirane obveščamo, da sta na spletnih straneh 
Občine Ig (zavihek Javne objave) objavljena:
− Javni razpis za sofinanciranje programov turistične 

dejavnosti v Občini Ig za leto 2021 
− Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v 

letu 2021

Rok za prijavo na oba razpisa je 21. junij 2021.

Občinska uprava

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

Na podlagi 11. člena,  
v povezavi s 119. členom 

Zakona o urejanju prostora  
(ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in  

30. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, št. 39/16) 
je župan Občine Ig sprejel 

JAVNO NAZNANILO
o javni  razgrnitvi dopolnjenega osnutka  

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja IG 14-3/SC

1. Župan občine Ig, javno naznanja razgrnitev osnutka 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja IG 14-3/SC, ki ureja gradnjo stanovanjskih 
objektov na zemljišču parc. št. 2383/1, 2399/6, 2399/136, 
2399/139, 2399/141, vse v k.o. 1700-IG v skupni velikosti 
14202 m2.

2. Javna razgrnitev se prične 15. 6. 2021 in bo trajala 30 
dni, do vključno 15. 7. 2021 Osnutek bo razgrnjen na 
spletni strani Občine Ig in v prostorih občine Ig, Gove-
karjeva cest 6.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava 
dne 7. 7. 2021 ob 16.45 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 
4, Ig. V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za 
zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

3. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posre-
dujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v 
knjigo pripomb na mestu razgrnitve v času uradnih ur. 
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan 
razgrnitve.

4. To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ig,  na 
krajevno običajen način in v časopisu Mostiščar. O vse-
bini pa se občane občine Ig obvesti tudi na oglasni deski 
na sedežu Občine Ig in preko spleta www.obcina-ig.si.

Št.: 3505-004/2019
Datum: 7. 6. 2021

Župan Občine Ig
Janez Cimperman

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
Zbirni center Matena je odprt tudi vsako prvo 
soboto v mesecu od 9.00 do 12.00.
Če je ta dan praznik, je zbirni center zaprt.
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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 objavlja

RAZPIS za prosto strokovno-tehnično 
delovno mesto

VZDRŽEVALEC IV
v Režijskem obratu občinske uprave Občine Ig

za nedoločen čas s polnim delovnim časom  
in trimesečno poskusno dobo

Delovne naloge delovnega mesta vzdrževalec IV:
- izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb,
- vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini;
- izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti;
- izvajanje del na področju vzdrževanja javnih površin (či-

ščenje, košnja trave, čiščenje snega);
- pomoč pri izvajanju vzdrževanja in drugih del v zvezi 

z občinskim premoženjem ter deli, ki jih izvaja Režijski 
obrat Občine Ig;

- izvajanje preprostih komunalnih del;
- izvajanje aktivnosti vzdrževanja in upravljanja objektov, 

naprav, poslovnih prostorov;
- spremljanje in obveščanje o stanju objektov, naprav, po-

slovnih prostorov;
- izvajanje drugih del po nalogu predstojnika, direktorja 

občinske uprave ter vodje  režijskega obrata.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- srednja poklicna izobrazba tehnične smeri,
- 4 mesece delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B-kategorije,
- biti državljani Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in 
ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v traja-
nju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

- sposobnost za delo na višini.

Zaželeno je, da prijava poleg dokazil vsebuje tudi kratek ži-
vljenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe na-
vede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici 
z označbo: za javni razpis – vzdrževalec IV na naslov: Obči-
na Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali na elektronski naslov:  
info@obcina-ig.si v roku 8 dni od objave na Zavodu RS za za-
poslovanje, ki je predvidena 14. 6. 2021.
Informacije v zvezi z razpisom prostega delovnega mesta daje 
Tina Škulj na elektronski naslov: tina.skulj@obcina-ig.si ali na 
tel. št. 01/28-02-315.

Celotno besedilo razpisa je dosegljivo na spletni strani www.
obcina-ig.si in na Zavodu RS za zaposlovanje.

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.
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Slovenija, od kod lepote tvoje, 

pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo 
doma … «

Ponosno se ozrimo na prehojeno pot 
in se zazrimo v prihodnost. Slovenija 
je prelepa, največje bogastvo pa je v 
ljudeh, ki znamo, zmoremo in želimo 

delati za skupno dobro.

Pridružite se nam!

Iskrene čestitke ob dnevu državnosti!

Članice in člani OO SDS Ig

Spoštovani,
pred nami je dan državnosti, ko se bomo spomnili 
odločnosti slovenskega naroda pri osamosvojitvi. 
Kot smo takrat vzeli usodo v lastne roke in se z 

odločnimi dejanji postavili po robu tistim, ki so nas 
hoteli ustaviti na začrtani poti do lastne samostojne 

države, nam tudi današnji časi in razmere znotraj 
države kažejo, da ne smemo nikoli zaspati na 

lovorikah preteklih uspehov.
Zato bodimo ponosni na svojo domovino in bodimo 
odgovorni pri svojih ravnanjih, delujmo za skupno 

dobro in lepo prihodnost, v kateri bomo sobivale vse 
generacije.

Lepo praznovanje ob dnevu državnosti vam 
želimo!

Občinski odbor SLS

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

Pozitivne napovedi Sloveniji
Na pragu poletja, ki ni 

tako topel kot običaj-
no, se sproščajo ukre-

pi, ki jih je Slovenija sprejela v 
spopadu z epidemijo korona-
virusa. 253.000 ljudi je korono 
prebolelo, dobrih 662.000 je 
cepljenih z enim odmerkom, 
403.000 pa z obema. V naši 
občimi 30,3 % s 1. odmerkom 
in 18,4 z obema odmerkoma. 
Ker je cepljenje najbolj učinko-
vito sredstvo za preprečevanje 
okužbe, vas vabim, da se čim 
prej cepite. Sama sem v petek, 
28. 5. 2021, prejela drugi odme-
rek cepiva Astra Zeneca. Pre-
cepljenost bo zagotovila bolj 
normalno življenje, kot smo ga 
bili vajeni v zadnjih mesecih. 
Gospodarske in druge napo-
vedi za Slovenijo so dobre, kar 
pomeni, da bi lahko že konec 
letošnjega poletja dosegli ra-
ven, kot smo jo imeli pred epi-
demijo.

Mednarodni denarni sklad 
– IMF je pripravil poročilo za 
Slovenijo, v katerem so oce-
njevali primernost ukrepov 

v času pandemije korona-
virusa in splošne prihodnje 
usmeritve države. Pandemija 
je povzročila veliko trpljenja, 
celo smrti, a so kot odgovor 
nanjo so dobro vplivali hit-
ri, obsežni in dobro usklajeni 
politični odzivi. Protikrizni 
ukrepi so pomagali ohranjati 
delovna mesta, zagotavljati 
likvidnost podjetjem in do-
hodkovno podporo ranljivim 
skupinam.

Prav tako je Evropska komi-
sija v spomladanski napovedi 
izboljšala napoved letošnje 
gospodarske rasti za Slovenijo. 
Slovenija bo imela v letu 2021 
in 2022 eno najvišjih gospo-
darskih rasti in eno najnižjih 
stopenj brezposelnosti v EU. 
Napoved Evropske komisije 
je še en obetaven kazalec, ki 
kaže na to, da je Slovenija pri 
spopadanju z gospodarskimi 
in socialnimi posledicami epi-
demije uspešna. Na spodnjem 
grafu lahko vidite, da smo na 
1. mestu v EU, kar se ne zgodi 
prav pogosto.

Tudi zadolženost se bo 
zmanjšala, saj naj bi bil po 
napovedih Evropske komisije 
bruto javni dolg v letu 2021 79 
odstotkov BDP, leta 2022 pa le 
še 76,7 odstotka BDP. Obeti so 
dobri in v Slovenijo se vrača 
optimizem.

Srečni in ponosni smo tudi 
zaradi 30-letnice samostoj-
nosti in velikega napredka, ki 
smo ga v vseh teh letih doseg-
li. Imamo veliko razlogov za 
hvaležnost in optimizem in že-
lim vam lepo praznovanje ter 
iskrene čestitke.

Naj končam z besedami dr. 
Jožeta Pučnika: »Moč naroda 
ni v letalih in oklepu, je v nje-
govi volji.«

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

Alenka Jeraj, 
poslanka v Državnem  

zboru RS

Gibanje BDP v 1. četrtletju 2021
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Velika čistilna akcija
V mesecu januarju, ko še 

slutili nismo, kakšni 
časi se nam približuje-

jo, smo na občnem zboru Go-
barsko mikološkega društva 
Ig tako kot že vsa pretekla leta 
sprejeli letni načrt dela.

Pa so zaradi covida ostali 
veljavni ukrepi: prepoved dru-
ženja, gibanja, predavanj in 
izobraževanja, tj. vseh dejav-
nosti, ki jih gobarji izvajamo 
zunaj gobarske sezone.

Strogo smo se oklenili pra-
vil in do meseca aprila ostali 
doma. V aprilu, ko je pande-
mija začela usihati, so se po-
lagoma sproščale tudi prepo-
vedi, zato smo zavihali rokave 
in šli v akcijo. Ker kot društvo 
delujemo v javnem interesu 
na področju varovanja okolja 

in narave, smo izkoristili prvo 
priložnost in izvedli načrtova-
no čistilno akcijo. Sicer z zami-
kom, a z veliko entuziazma.

Na zbirnem mestu v Dragi 
se nas je 24. aprila ob 9. uri 
zbralo dvajset članov in trije 
občani. Pridružila nam se je 
ekipa 15 varovancev CUDV  
Draga pod vodstvom pedago-
ginje Lidije Slatner. Po kratkem 
nagovoru predsednika društva 
Braca Vukosavljeviča smo se 
razdelili v trojke in pare, si na-
deli rokavice ter razdelili vreče 
za smeti in palice za pobiranje 
odpadkov. Akcija je ves čas po-
tekala v duhu skrbi za lastno in 
za tuje zdravje.

Skupinice so se razpršile na 
vse smeri neba. Proti bajerjem 
v Dragi, po cesti do občinske meje pri Krčonu in nazaj, proti 

poslovni coni na Igu, po cesti 
do meje s Škofljico in v obra-
tno smer, v Mah, po dolini 
Drage do Dobravice. 

Akcija je pokazala brez-
brižnost nekaterih voznikov 
do okolja, saj smo v jarkih ob 
cestah pobrali največ odpad-
kov. Med njimi je bila množica 
praznih pločevink piva, ener-
gijskih napitkov, izpraznjenih 
steklenic žganih pijač – pred-
vsem vodke, različne plas-
tenke, embalaža kave na poti, 
maske, lateks rokavice, ciga-
retna embalaža ter nekaj avto-
mobilskih tapet in drugih de-
lov. Odpadkov je bilo v smeri 
proti občinski meji s Škofljico 
toliko, da smo skupini, ki je 
delala na tem področju, osta-
li pohiteli na pomoč. Nabrali 
smo zvrhano avtomobilsko 
prikolico odpadkov, 24 200-li-
trskih vreč za smeti, ki so na 
koncu pristale v zbirnem cen-
tru v Mateni.

Varovanci CUDV Draga so 
pobirali smeti okoli svojega 
doma, ribnikov RD Smuč pa 
po cesti Pot v Drago do Iga.

Zadovoljni, čeprav malce 
utrujeni od hoje ter plezanja 
v jarke in po nabrežjih, smo 
odšli na zbirno mesto k lovski 
koči ob bajerju. Tam nas je pri-
čakalo presenečenje, malica 
in osvežujoča pijača. Za pogo-
stitev se zahvaljujemo CUDV 
Draga in JZ Krajinski park 
Ljubljansko barje.

Varovancem CUDV-ja smo 
razdelili čokoladne bombone. 
Bilo je lepo slišati v en glas 
»Hvala ta bonbone«, pozdrav 
in srečno. Obljubili smo jim, 
da se bomo večkrat pridružili 
na njihovih sprehodih po goz-
dni učni poti v Dragi in jim 
marsikaj pokazali.

Srečanje je z nagovorom o 
pomembnosti medsebojnega 
sodelovanja z CUDV Draga in 
zahvalo za prejeto malico kon-
čal predsednik društva Braco 
Vukosavljevič.

Prisotnim gobarjem in osta-
lim sodelujočim se je zahvalil 
za sodelovanje in pomoč v še-
sti tradicionalni čistilni akciji.

Vse občane prosimo, da 
poskrbimo da bo naša občina 
urejena in čista.

Marija Medič

 Foto GMD Ig

Akciji so se pridružili tudi varovanci CUDV Draga.

Člani GDM Ig na čistilni akciji

Vsaka roka šteje!Bera smeri
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Vabimo na

Govekarjev večer
v ponedeljek, 21. junija 2021, ob 19.00.

Večer bo posvečen naši domovini Sloveniji, ki praznuje 30 let. Za 
vas smo pripravili domoljubno poezijo in tekste naših avtorjev.
Če ste tudi vi morda napisali kakšno domoljubno pesem ali sesta-
vek, ste prijazno povabljeni, da to delite z nami. Veseli vas bomo.

V Knjižnici Ig si boste lahko ogledali razstavo slik slikark in sli-
karjev Društva Fran Govekar Ig, ki so nastale v času epidemije.

Vabljeni!

Vabimo vas na vpis  
v Glasbeno šolo Emil Adamič

G L A S B E N A  Š O L A

Emil Adamič

Janez Dolinar, 040 500 873
janez@gs-emiladamic.si

www.gs-emiladamic.si/vpis
Glasbena šola Emil Adamič, Gabrje 50, 1356 Dobrova

Sprejemni preizkus za vpis za šolsko leto 2021/2022 

Ig: četrtek, 17. junij ob 18.00 uri
Sprejemni preizkusi bodo potekali v prostorih Osnovne šole Ig.

�� let
2011–20

21

PIHALA    TOLKALA     TROBILA    GODALA
BRENKALA    GLASBILA S TIPKAMI    PETJE    

Za Slovenijo živim,
zame je edina,

je kot pesem, polna rim,
moja domovina …«

Spoštovani!

Iskreno čestitamo ob dnevu državnosti!
Ne pozabite izobesiti zastave, da bo vsa občina praznično odeta, 
mi bomo pa z domovinsko poezijo na Govekarjevem večeru 
popestrili  praznične dni.

Pridružite se nam!

Društvo Fran Govekar Ig

Teden ljubiteljske kulture  
je letos kar cel mesec
Epidemija se končuje in odločili smo se, da 
bomo v malce okrnjeni obliki pripravili nekaj 
dogodkov v Mesecu ljubiteljske kulture.

Potekale bomo pred Koliščarskim muzejem ali v 
dvorani Centra Ig 

– v sredo, 16. junija med 16.00 in 19.00 slikarke 
in slikarji vabijo v ATELJE NA PROSTEM 

– v četrtek, 17. junij, ob 19.00 bodo igralci Mla-
dinske skupine Pod odrom odigrali odlomek 
iz predstave Mulci proti dr. Zlobi

– v petek, 18. junija ob 13.00, vas čaka PRESE-
NEČENJE

– v soboto, 19. junija ob 19.00, pa vodenje po 
razstavi Koliščarji z Velikega jezera (v Mla-
dinskem domu)

Pridružite se nam!

Članice in člani Društva Fran Govekar Ig

Domovina je kot mati, vredna je zlata,
premalo se zavedamo lepot, ki jih ima....
(Mati domovina, Tone Krkovič)

Spoštovane Slovenke in Slovenci, dragi domoljubi!
Občina Ig ter s tem vsi občani smo vpeti v zlato dobo zgodo-
vine slovenskega naroda - osamosvojitveno dogajanja. Na Igu 
je potekalo prvo usposabljanje prve generacije nabornikov 
Slovenske vojske, ki je 2. 6. 1991 v Učnem centru na Igu tudi pri-
segla slovenski državi. Ižanci smo bili leta 1991 skoraj zravnani 
z zemljo, po zaslugi Zorana Drnovška Raketke, ki je zadnji hip 
sestrelil helikopter JLA, ki je imel za nalogo uničiti Ig in Učni 
center, kjer se danes uri toliko mladih gasilk in gasilcev, se to ni 
zgodilo. Sestrelitev agresorskega helikopterja JLA je tudi sicer 
mejnik v poteku vojne za Slovenijo, saj je bil to prvi sestreljen 
helikopter okupatorske vojske, ki je našim teritorialcem dal 
zagona, da bomo vojno zmagali. Na Krimu je Jugoslovanska 
armada izvedla napad na RTV oddajnike in jih poškodovala. 

Hvala vsem, ki negujete spomin na zlato dobo slovenskega 
naroda in hvala vsem veterankam in veteranom, ki ste bili v 
letih 1990-1991 v prvih bojnih linijah. Slava umrlim v vojni za 
Slovenijo - za samostojno Slovenijo so žrtvovali največ, kar so 
lahko, svoje življenje. 

Čestitke ob dnevu državnost, vse najboljše za 30 let poguma in 
odločnosti, da imamo svojo državo!

Območni odbor VSO Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče
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Otroci iz Enote Sonček pospremili 
slovensko olimpijsko baklo
Slovenska olimpijska bak-

la je prišla tudi v Občino 
Ig. Svojo pot je začela 

v Vrbljenu, kamor smo se na 
deževno ponedeljkovo jutro 
odpravili tudi otroci iz Enote 
Sonček. Preden je odšla na pot 
po občini, smo se z njo foto-
grafirali, nato pa v športnem 

duhu odtekli še kros in si pri-
služili medalje za Mali sonček. 
Hura za otroke iz skupin Žel-
vice in Metulji!

  Strokovne delavke 
Enote Sonček, 

Vrtec Ig

Športni dan za otroke Enote Sonček

Pred čisto pravo kočijoS slovensko olimpijsko baklo

Otroci s čisto pravimi medaljami za Mali sonček. 
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Družba
Družba ima

rada veselje, ki
z njo se smeji in
se po pomladnih

jasah lovi.

Kadar vesela je,
bi počela vse,

tudi pela, samo
da bi bila vesela.

Ptički se potepamo po Sloveniji
S mo skupina Ptičkov, ki 

obiskujemo čudovit vr-
tec na hribčku ob gozdu. 

Stari smo 4-6 let in večina nas 
bo jeseni zakorakala v 1. ra-
zred. Letos je bilo tudi za nas 
zelo posebno in nenavadno 
leto. Zelo veliko smo morali 
biti doma, ko pa smo lahko bili 
v vrtcu, smo spoznavali čudo-
vite kotičke naše prelepe Slo-
venije. In uspelo nam je kljub 
vsem omejitvam, ponosni smo 
nase in na naše starše, brez ka-
terih naš projekt zagotovo ne 
bi uspel.

Projekt smo začeli s spozna-
vanjem državniških simbolov, 
oblike naše domovine in po-
membnih osebnosti, poveza-
nih z našo deželo. Zapeli smo 
Zdravljico in si ogledali tudi 
podelitev medalje našemu 
športniku Tadeju Pogačarju 
na Tour de France, kjer smo s 
ponosom prepevali ob sloven-
ski himni.

Nato smo začeli spozna-
vati pokrajine in posamezna 
mesta ter glavne značilnosti. 

S starši smo se odpravili na 
izlet v izbrano slovensko mes-
to ter doma pripravili plakat, 
ki smo ga predstavili v vrtcu. 
Tako smo spoznali pomembne 
stavbe in ljudi, naravne zna-
menitosti in živali, predvsem 
avtohtone. Cedile so se nam 
sline ob vseh dobrotah, ki jih 
imajo naši kraji od Kopra do 
Murske Sobote ter od Bleda 
do Črnomlja. Tudi na ljudske 
pesmi nismo pozabili in tako 
smo se odločili za Lepo Anko 
iz Bele krajine. Ustvarjali smo 
prav tako, sestavljali grado-
ve in slikali, lepili slovensko 
zastavo, izdelali velik Aljažev 
stolp ter za presenečenje in 
zahvalo tudi darilo za starše 
naredili. Spoznali smo pra-
vljične junake od kamniške 
Veronike do Erazma Predjam-
skega, kralja Matjaža itd. …  Pri 
vsem tem pa sta nam pomaga-
li Anita in Nuša, ki sta vsako 
mesto in kraj označili in z mini 
3D-skulpturo okrasili našo 
maketo Slovenije. To je samo 
kratek izsek našega dela. V 

zapisu smo na marsikaj poza-
bili in še bi se lahko pohvalili 
z veliko uspehi, v naših srčkih 
in radovednih glavicah pa bo 
marsikaj ostalo, predvsem pa 
veselje in sreča, radost in ob-
jemi ter lepi spomini na vse 
preživete trenutke.

Naj s pesmijo končamo, se 
izleta veselimo, da skupaj s 

prijatelji v Kekčevo deželo od-
hitimo. Srečno! 
Jaz pa pojdem in zasejem dob-
ro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce, v drugi 
roki zlati smeh.

  Skupina Ptički,  
Vrtec Ig

Kje vse po Sloveniji smo bili?

Skupina Ptički ob koncu spoznavanja Slovenije

Potujemo po zemljevidu Slovenije.

Družba izbere
družbo zato,

da ni osamljena 
in od žalosti omamljena.

Za družbo,
družba nikoli
ni prevelika,

to je njen stavek in pika.

Sreča za
družbo velika

je vrlina, ki
ni taka, da ne mara nemira.

Ko nastane žalost,
jo lahko reši samo družba
in nobena druga služba.

Tadeja Železnik, 7.a
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3 zlata in 4 srebrna Vegova 
priznanja za učence OŠ Ig
Začela bom z mislijo, ki jo je zapisa-

la za ND – Prednovoletno vzdušje 
učenka Ajda Prašnički iz 8. b razre-

da in je uspešno zastopala našo šolo na 
matematičnem šolskem in državnem tek-
movanju pred vstopom v leto 2021. Takrat 
se resnično nismo zavedali, da se bo težka 
situacija tako ostro nadaljevala tudi v leto 
2021 in v naše šolsko delo.

»Zadnje leto je bilo za vse zelo težko, res 
da se je začelo kot vsako leto, a zadnjih 365 
dni še dolgo ne bo pozabljenih. Verjetno 
si vsi predstavljamo, da ko bomo odšteli 
zadnjih deset sekund leta 2020 in si za-
želeli srečno in zdravo novo leto 2021, se 
zavedali, da je tukaj in zdaj  1. 1. 2021, se bo 
svet spet postavil v red. To so sanje vseh, 
čeprav vemo, da to ni mogoče, lahko pa 
situacijo v svetu sami sebi olajšamo tako, 
da se ne osredotočimo na vse negativno, 
temveč poudarimo vse, kar je  pozitivno. 

Tudi na naši šoli smo to pozitivo pou-
darjali skupaj, pa čeprav narazen.« 

In letošnji matematični dosežki so do-
kaz, da smo tudi v zelo težkih časih delali 
pozitivno, najprej narazen in nato v drugač-
nih okoliščinah skupaj. Najprej vam bom 
predstavila dosežke na šolskem tekmova-
nju, ki je potekalo v četrtek, 22. 4. 2021.

Prvošolcev je sodelovalo 49 in 20 od 
njih je prejelo bronasto Vegovo priznanje. 
Drugošolcev je tekmovalo 49 in 19 od njih 
je prejelo priznanje. Od 38 tretješolcev je 

priznanje prejelo 13 učencev. Pod mentor-
stvom Marjane Pšeničnik sta 100-odstotni 
uspeh dosegla drugošolec Pavel Strle in 
tretješolec Tim Kuplenk, oba iz PŠ Iška vas.

V 4. razredu je sodelovalo 24 učencev 
in 8 od njih je osvojilo priznanje. V 5. ra-
zredu je bilo 27 udeležencev in osvojili so 
9 priznanj. V 6. razredu je bilo 12 tekmo-
valcev in 4 so prejeli priznanja. 

Sedmošolcev je bilo le 7, dva sta preje-
la priznanje. Prvakinja Leja Gačnik iz 7. a 
pod mentorstvom Edine Gerzić je dobila 
povabilo na državno tekmovanje. Uspeš-
ni so bili tudi osmošolci, sodelovalo je 13 
učencev, 4 so prejeli priznanja. Najboljša 
dva, to sta Ajda Prašnički iz 8. b in Matija 
Valjavec iz 8. a pod mentorstvom Diane 
Kuralt, pa tudi uvrstitev na državno tek-
movanje. Najvidnejši rezultat so dosegli 
devetošolci. Sodelovalo je 15 učencev in 
prejeli so 6 priznanj. Kar 5 devetošolcev je 
bilo povabljenih na državno tekmovanje. 
To so Ana Kramar, Zoja Šauer, Kaja Ciber 
in Tine Žučko iz 9. c pod mentorstvom 
učiteljice Andreje Župec in Ožbej Jenko 
iz 9. ˝>b z mentorico Martino Brence.

Za nami pa je tudi uspešno državno 
tekmovanje, na katerega vabijo le najbolj-
še učence od 5. do vključno 9. razreda. To 
tekmovanje je bilo organizirano v soboto, 
15. maja 2021, na matičnih šolah. Odgo-
vorno so k novim matematičnim izzivom 
pristopili vsi naši povabljeni učenci.

Leja Gačnik je med 468 sedmošolci 
osvojila zlato Vegovo priznanje in tako 
potrdila, da ji je matematika še vedno zelo 
lahka in zanimiva, saj je ponovila svoj us-
peh izpred dveh let. Preteklo šolsko leto 
namreč ni bilo matematičnih tekmovanj 
za učence od 4. do 9. razreda.

Osmošolca Ajda Prašnički in Matija 
Valjavec sta osvojila srebrni Vegovi pri-
znanji med 471 udeleženci državnega tek-
movanja.

Največje zadovoljstvo pa je, če uspe 
osvojiti priznanje devetošolec, za katerim 
je 9 let sprotnega zahtevnega učenja in 
je z eno nogo že usmerjen v nadaljne iz-
obraževanje. Učenki Ana Kramar in Zoja 
Šauer sta osvojili zlati Vegovi priznanji, 
Ožbej Jenko in Kaja Ciber pa srebrni. To 
je res velik uspeh, saj je bilo na državnem 
tekmovanju kar 547 devetošolcev iz vseh 
osnovnih šol v Sloveniji.

Iskrene čestitke želim prav vsem udele-
žencem za izkazano znanje iz matematike 
in dosežen uspeh na šolskem in državnem 
tekmovanju ter hkrati devetošolcem želim 
uspešno nadaljne izobraževanje, njihovim 
mentorjem pa uspešne nove izzive. 

 Andreja Župec, 
predsednica matematične šolske 

komisije OŠ Ig

Song o prijateljstvu
Ta pesem o zlatem
prijateljstvu govori.

To ni pomota in
niti zmota.

Na to prijateljstvo
smo ponosni,

saj od sreče žarimo,
ko s prijatelji se smejimo!

Skupaj smo enotni
in gremo čez vse.

A zdaj konec
te lepe pesmi je!

Mateja Železnik, 7.a

Ekologija
Ekologija je veda,

ki se ukvarja z zaščito planeta.
Opozarja na nevarnosti,
ki jih počnemo planetu,

hkrati nas opominja,
da je na Zemlji kot v prelepem cvetu.

Narava je čudovita
in v svoje čudeže ovita.

Ko ji škodujemo,
tudi sebe ponižujemo.

Potem se čudimo,
da nam narava vrača

s hudimi udarci,
ki bodo svet le še bolj spremenili.

Manca Baler, 7. b
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Delovna (eko) 
sobota
Prišla je delovna sobota, 

10. 4. 2021, zato sem si 
morala kot že nekaj let 

do zdaj izbrati neko delo in ga 
dobro opraviti. Tokrat sem si 
izbrala čiščenje svojega kole-
sa, ki je bilo precej umazano 
od blata, saj ga je bilo polno 
na poljskih poteh, kjer sem se 
vozila. Prijela sem cev pomoč-
nika, visokotlačnega čistilni-
ka, in začela umivati kolo od 

leve proti desni. Ko je bilo celo 
kolo mokro, pa sem ga še malo 
obrisala z vlažno krpo. Tako je 
bilo moje delo s kolesom kon-
čano. Počutila sem se super, 
ker vem, da sem naredila nekaj 
dobrega in koristnega. Na spo-
dnji fotografiji se sveti rezultat 
mojega dela.

  Sara Škulj, 7. a

Knjiga je zaklad
Živimo v svetu, kjer se 

vedno bolj razvija teh-
nologija. Obstajajo elek- 

tronski čitalci knjig, knjige 
lahko beremo tudi na ostalih 
elektronskih napravah. A vse-
eno skoraj vsi strokovnjaki 
priporočajo branje knjig v na-
vadni, fizični obliki.

Knjige imajo zelo po-
membno vlogo ob ohranjanju 
in deljenju znanja. Nekatere 
so polne uporabnih podatkov 
in se iz njih ogromno naučimo, 
spet druge pa nas odpeljejo v 
domišljijski svet, v katerem 
poteka veliko dogodkov, ki se 
jih verjetno ne bi mogli spom-
niti sami. Meni so knjige všeč, 
ker so v poučnih knjigah vse 
informacije potrjene s strani 
strokovnjakov, kar pomeni, da 
so resnične in uporabne, vča-
sih pa obiščem tudi svet do-
mišljije nekega avtorja, v kate-
rega me popelje knjiga. Zdi se 
mi, da nas knjiga ne pouči le o 
podatkih/zgodbi, ki jo vsebuje, 
pač pa nam tudi izboljša vizua-
lizacijo, besedni zaklad, razširi 
splošno razgledanost, sposob-
nosti pisanja itd.

Knjige so v fizični obliki 
najboljše predvsem zato, ker 
nam ne obremenjujejo oči 
tako zelo kot elektronski čital-
niki, različne študije pa so po-
kazale tudi to, da si veliko lažje 
zapomnimo vsebino knjige, če 
je ta v fizični obliki, prav tako 
so ljudje ob branju navadnih 
knjig bolj uživali. Zato običaj-

no berem standardne knjige, 
včasih pa tudi elektronske.

Veliko ljudi pa namesto 
knjig raje izbira filme, kar se 
mi zdi v redu, če nimajo dovolj 
časa za branje, a vseeno me-
nim, da so knjige boljša izbira, 
saj si dogodke, osebe in kraje 
lahko predstavljamo svobod-
no, kakor nam omogoča naša 
domišljija. To pomeni, da si 
vsak človek zgodbo v knjigi 
predstavlja drugače, medtem 
ko ob gledanju filma zgodbo 
vedno vidimo iz ustvarjalčeve-
ga zornega kota. Z gledanjem 
filmov nam tako manj napre-
dujejo sposobnosti vizuali-
zacije, izražanja in še mnogo 
drugih sposobnosti, ki bi ob 
branju sicer napredovale.

Pred kratkim je aprila pote-
kal svetovni dan knjige, ob tej 
priložnosti pa smo z družino 
raziskovali zanimive podatke 
o branju. Ugotovili smo, da 
branje zniža raven stresa za 
skoraj 70 odstotkov! Prav tako 
smo izvedeli, da 20 minut bra-
nja vsak dan pomeni 1.800.000 
prebranih besed na leto. 

Mislim, da so bile knjige že 
od nekdaj zelo pomembne za 
naš razvoj ter da nam branje 
močno koristi. Zato predlagam, 
da na kakšen temnejši dan ali 
ko imate veliko prostega časa, 
v roke vzamete knjigo in se po-
topite v svet domišljije ali pa se 
z njo naučite česa novega.

 Kian Hodžić, 8.b

Pesem  
o moji domovini

V moji domovini lepo je živeti,
pozimi, spomladi, jeseni in tudi poleti.

Imamo pokrajin lepih veliko, 
z morjem, gorami in kokošjo obliko.

Športniki tvoji po svetu bleste, 
pesniki radi o tebi »poje«.

Pesem ti svojo lepo imaš,  
spremlja povsod vsak korak naš.

Domovina je kot druga mati,
vsak, ki jo ima, jo zna spoštovati.

30. rojstni dan zdaj slaviš
in upam, da se z nami veseliš. 

Slovenija je moja domovina,
v njej bom živela, dokler bom živa.

Brina Reven Bregar, 5. a

Moja domovina
Sredi Evrope, modra in zelena,

je moja domovina s soncem osvetljena.

V gorah se gamsi potikajo,
v morju pa se ribe svetlikajo.

Na jezerih čolni plavajo,
na gorskih travnikih lepe cvetlice rajajo.

V moji domovini je lepo!
Četudi preselila se kdaj bom,

svoje domovine pozabila ne bom.

Ajda Kovačič, 5. a

Čisto kolo
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Junijska 10. obletnica UNESCO 
dediščine Prazgodovinskih kolišč 
okoli Alp
J unija mineva 10 let, od-

kar so bila Prazgodo-
vinska kolišča okoli Alp 

na UNESCO konvenciji izgla-
sovana za vpis na seznam sve-
tovne kulturne in naravne de-
diščine. V istem letu je za vpis 
na seznam svetovne dediščine 
kandidiralo 39 drugih enot iz 

vsega sveta, a le dvanajst – in 
med njimi kolišča – si je vpis 
tudi prislužilo. 111 koliščarskih 
območij okoli Alp, med njimi 
severna in južna ižanska sku-
pina kolišč, je bilo izbranih kot 
arheološka območja poseb-
nega pomena in skupaj tvo-
rijo serijsko transnacionalno 
UNESCO kulturno dediščino 
Švice, Francije, Italije, Nemči-
je, Avstrije in Slovenije. V pri-
merjavi z nekaterimi drugimi 
obstoječimi kolišči izkazujejo 
izjemno stopnjo ohranjenos-
ti, nenadomestljivo bogastvo 
arheoloških ostalin ter so na 
državni ravni primerno zava-
rovana preko statusa kultur-
nega spomenika državnega 
pomena.

Javni zavod Krajinski park 
Ljubljansko barje kot uprav-
ljavec arheološkega območja 
svetovne dediščine o vseh 
aktivnostih v zvezi z zaščito, 
ohranjanjem in ozaveščanjem 
skladno z obveznostmi uprav-

ljavca dvakrat letno poroča 
Mednarodni koordinacijski 
skupini za kolišča na seznamu 
svetovne dediščine, ki skrbi za 
usklajeno upravljanje na med-
narodni ravni. Z rednimi po-
ročili o aktivnostih in dobrih 
praksah na lokalni in držav-
ni ravni je javni zavod KPLB 

enakovreden partner v odlo-
čevalskem procesu ter skrbi 
za izmenjavo mnenj, razvoj 
novih pristopov, povezovanje 
na mednarodni ravni, pred-
vsem pa večjo vidnost in pre-

poznavnost ižanskih kolišč v 
evropskem prostoru ter širše. 

Izredna ranljivost arheolo-
ških ostankov kolišč izhaja iz 
dejstva, da so plitvo pod površ-
jem in so tako hitro podvržena 
vplivom človeških aktivnosti. 
Po drugi strani je za njihovo 
ohranitev nujna prisotnost 
vlage v barjanskih tleh; ena 
od nalog je torej spremljanje 
sprememb njihovega naravne-
ga okolja in blaženje posledic 
upadanja podzemne vode ter 
sušenja zgornjih plasti tal na 
Ljubljanskem barju. 

Od vpisa kolišč na UNESCO 
seznam svetovne dediščine 
javni zavod KPLB v povezavi 
s preostalimi strokovnimi in-
stitucijami (CPA, ZRC SAZU, 
ZVKDS, idr.) vzpostavlja raz-
lične načine varovanja in ohra-
njanja arheološkega območja. 
Poleg stalnega nadzora in 
spremljanja stanja na terenu 
se meri raven podzemne vode 
in proučuje vpliv na organske 
ostanke. Enako pomemben 
način ohranjanja in varovanja 
pa je informiranje javnosti in 
razlaganje ter ozaveščanje  o 
pomenu kolišč. 

Vse, ki bi si želeli o tem iz-
vedeti več, vabimo, da nas 

obiščite v prostorih Javnega 
zavoda Krajinski park Lju-
bljansko barje v Notranjih Go-
ricah, kjer so na voljo različna 
gradiva, kmalu pa bo na voljo 
tudi prenovljena spletna stran 
Krajinskega parka Ljubljansko  
barje (www.ljubljanskobarje.si).  
Vseh 111 kolišč, vpisanih na 
seznam dediščine UNESCO, 
med njimi tudi ižanska kolišča, 
je predstavljenih na spletni 
strani www.palafittes.org, kjer 
si lahko virtualno ogledate 
različna območja in posebne 
najdbe ter se o izjemnem med-
narodnem pomenu kolišč še 
dodatno podučite. 

  Ana Brancelj, 
Krajinski park Ljubljansko 

barje

UNESCO območje dveh skupin kolišč na Igu

111 območij prazgodovinskih kolišč okoli Alp

Prepoznavni znak mednaro-
dne koordinacijske skupine za 
upravljanje s kolišči
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Vraže in uroki v naših krajih
P raznoverje je staro kot 

človeštvo. Med prepro-
stimi ljudmi so imele 

vraže, prazna verovanja in 
zagovori predznak strahospo-
štovanja in so bili bila spomin 
na pogansko davnino, kjer je 
človek videl duhove, ki so mu 
hoteli škodovati, zato se jih je 
bal. Kakor druga izročila so 
se tudi vraže podedovale iz 
prejšnjih dob, ko so bili ljudje 
obdani z mnogo navadami in 
običaji. Pogosto so bile vra-
že navezane na rastline, saj je 
bilo zdravljenje z zdravilni-
mi zelmi povezano z prazno-
verskimi obredi, zdravilci pa 
so bili pogosto označeni kot 
hudičevi učenci. Zdravilne 
rože so imele simbolični po-
men in dodatek, zdravju pa 
naj bi koristilo besedilo zago-
vora in pa sam potek, ki ga je 
določala vraža. Da gre v tem 
primeru za prastar izvor, je 
pomembno dejstvo, da so po-
dobna verovanja poznali tudi 
drugi slovanski narodi, zani-
miv pa je tudi podatek, ki ga 
je zapisal Marjan Juvan v Slo-
venčevem koledarju leta 1943  
in sicer, da se je mnogo tega 
narodnega blaga ohranilo tudi 
med našimi Ižanci.
Ljudsko verovanje v nepo-
jasnjene dogodke, predvsem 
v podeželskem okolju, je še 
vedno močno prisotno, čeprav 
vse bolj slabi. Ljudski spomin 
iz začetka prejšnjega stoletja 
ponudi več primerov nenava-
dnih dogodkov (smrt je na-
povedalo skovikanje sove in 
kadar je bil mrlič v hiši, se je 
zgodil »cahn«, ki je označeval 
nepojasnjen ropot ali trkanje 
na okno). Verovanje ljudi v 
uroke je bil beg racionalnega 
razmišljanja in verovanje v 
nadnaravne sile, pri tem pa je 
bilo to nemalokrat povezano 
tudi s pretiravanjem pa tudi 
dediščino verovanj in spomi-
na na prednike. Tako je imela 
žalna črnina simbolni  pomen, 
vendar črno oblačilo ni odra-
žalo, da se žalost pokaže na 
zunaj, pač pa so se ljudje za-
čeli oblačiti v črno iz strahu 
pred mrličem. S tem so se že-
leli izogniti, da bi jih duh po-
kojnika spoznal, hkrati pa naj 

bi jih črnina obvarovala pred 
zlimi duhovi. Tudi sveče, ki so 
simboli večne luči, so v davni 
preteklosti začeli prižigati ok-
rog pokojnika, da bi odganjali 
hudobne duhove. Demoni, bit-
ja teme, naj bi se bali svetlobe. 
Krašenje z venci na parah pa 
so ostanki starega praznover-
ja, s katerim so hoteli počastiti 
bogove, hkrati pa tudi mrliča, 
da ne bi preganjal živih. Iz 
razloga, da mrtvi ne bi vstali, 
so ljudje že v davnini pričeli 
postavljati kamne na grobo-
ve. Kamen naj bi varoval žive, 
kajti mnogi so se izogibali 
krajev, kjer je bil kdo pokopan, 
mrliča pa je varovalo tudi pred 
živalmi. Pozneje so se pojavili 
nagrobni spomeniki, ki so jih 
sprva dobili dostojanstveni-
ki in višji sloj, vsebina napisa 
nad grobom pa naj bi mimoi-
doče spodbudila k molitvi.
Še bolj pogoste in značilne pa 
so zgodbe o urokih, ki so naj-
večkrat povezani s škodljivimi 
dogajanji nad posameznikom. 
Ti so se dogajali pri ljudeh, ki 
so bili že v naravi vraževerni 
in so jih taka spoznanja vo-
dila v čustveno ujetništvo in 
odvisnost. V krščanski religiji 
obstajajo temne in svetle sile 
(Satan in Bog), skladno s to 
povezavo pa ljudsko verova-
nje deli nadnaravne sile v črno 
in belo magijo. Po tem razmi-
šljanju naj bi posameznik s 
pokvarjenimi etničnimi meri-
li dobro energijo preusmeril 
v negativno in tako škodoval 
osebi, ki ji je bil urok name-
njen. Tako so nekdaj verjeli, 
da lahko oseba, ki se ukvarja 
s temnimi silami uroči kogar-
koli, tudi potom naročnika. 
Pri izrekanju urokov je torej 
pomembna relacija naročnik 
– prejemnik.  Pri tem je bilo 
pomembno dejstvo, da je mag 
poznal osebo, ki jo je uročil, v 
primeru naročila pa se je opi-
ral na morebiten noht, las ali 
karkoli, kar je bilo povezano 
s to osebo. Mag, ki je izvršil 
urok, je moral po dejanju iz-
stopiti iz njega, sicer bi se le-
-ta lahko vrnil v obratni sme-
ri. Največ urokov naj bi bilo 
tako naperjenih zoper zdravje 
človeka ali živine, pogosta pa 

je bila tudi povezava z mate-
rialnim bogastvom in ljubez-
nijo. Če je bil urok odkrit, so 
se ljudje za odpravo zatekali 
k znanim osebam, ki so imele 
moč duhovnih energij in so 
jih imenovali coprnike. To so 
bili največkrat nabiralci zdra-
vilnih zelišč in vaški zdravilci, 
razni posebneži in vedeževal-
ci, ki jih nekdaj ni manjkalo v 
vaških okoljih.
Komaj se kdo izmed starejših 
na Igu spominja primera sla-
bega uroka še iz časov kralje-
ve Jugoslavije. Gospodinja je 
imela v vasi vedno rejene in 
zdrave prašiče, neko leto pa 
so se začele težave. Niso ime-
li več pravega teka, začeli so 
tudi skrivnostno zbolevati in 
poginjati. Stvar ni vzbujala 
sumov, vendar tudi naslednje 
leto ni bilo nič drugače. To 
je dalo domačim misliti in so 
takoj posumili na urok. Go-
spodinja je šla v sosednjo vas 
k ženski, ki je bila poznana 
kot ljudska zdravilka in ta ji je 
povedala za osebo, ki naj bi ji 
škodovala. Svetovala ji je, da ji 
mora skrivaj vzeti del hrane, s 
katerim hrani svoje prašiče ter 
to umešati v krmo in dati do-
mačim prašičem. Gospodinja 
je ravnala po tem nasvetu in 
stanje se je hitro izboljšalo.
Tudi drugi primer iz Iške vasi 
je bil na las podoben prvemu. 
Tudi pri tej hiši je gospodar 
opazil neješčnost in hiranje 
govedi. Po nasvetu je odšel v 
vas pri Grosuplju k znani zdra-
vilki, kjer je dobil nasvet, da 
mora na skrivaj odvzeti nekaj 
dlake živine od lastnika, ki ga  
je sumil uroka, in to zakopati 
opolnoči v zemljo pred vho-
dom v hlev in pri tem izgovar-
jati določene besede. Ko je bilo 
to opravljeno, naj bi urok pre-
nehal tudi pri tej hiši.
Ljudje so poznali urok tudi 
pri odpravljanju raznih bolez-
ni, bradavic in drugih nadlog. 
Ob polni luni opolnoči naj bi 
taka oseba pljunila trikrat na 
levo in trikrat na desno stran 
čez rame in pri tem izgovarjala 
določen urok. Še več ljudskega 
izročila pa je bilo v zvezi z vra-
žami, ki so združene z rožami 
in raznimi zelmi. Ponekod so 

odpravljali bradavice tudi z 
rastlino, imenovano krvavi 
mleček. Natrgati jo je bilo pot-
rebno ob polni luni, s sokom, 
ki je pritekel, pa je bilo potreb-
no namazati bradavico, ko je 
pričel minevati zadnji krajec. 
Ko je nastopil mlaj, so odpad-
le vse bradavice. Zel je bila še 
bolj učinkovita, če je bila nab-
rana na pokopališču.
Verjetno je vsem znano, da se 
je mnogo skrivnostnih moči 
pripisovalo praprotim, zlasti 
navadni glistovnici. Ljudje so 
verjeli, da varuje pred hudob-
nimi duhovi, pa tudi hudič 
izgubi svojo moč, zato so sve-
tovali vsakomur, ki se izgubi v 
gozdu, naj se zateče med prap-
rot, glavno vlogo pa ima njeno 
seme. Po izročilu je mogoče 
s praprotnim semenom, ki je 
padel v kresni noči v čevelj, 
razumeti govorico živali. Ro-
bidnica je imela pri vragu po-
sebno mesto, kajti mednje rad 
poseda, kadar je slabe volje, in 
premišljuje, kako bi škodoval 
ljudem in koliko duš je pogu-
bil.
Brinov grm naj bi po vraži va-
roval pred zli duhovi, z njim pa 
se je mogoče ubraniti hudiču 
in njegovim slabim namenom. 
Tako je bil ponekod še ne-
davno živ običaj, da so mrliča 
kropili z brinjevo vejico, kajti 
verjeli so, da s tem odganjajo 
hudiča, ki čaka na dušo.
Ljudje so posebno cenili rman, 
ki je med preprosim ljudstvom 
imel status najbolj zdravilne 
rastline. Posebno moč je imel 
za zdravljenje oči, vendar je 
bilo potrebno rman izkopati 
ob polni luni opolnoči na stra-
ni, ki je obsijana od meseca. 
Zviti ga je bilo potrebno v ve-
nec in trikrat pogledati v me-
sec in v izkopano jamo, nato 
pa se rastlino ponovno posadi. 
Ko je rastlina ponovno zakore-
ninjena, so oči zdrave.
Breza je bila nekdaj sveto dre-
vo in so jo kmetje zatikali za 
vrata hleva, kjer naj bi varova-
le živino pred uroki. Tudi po 
poljih so zatikali vejice, da so 
varovale pridelek pred tatovi 
in drugimi nesrečami. Pome-
tanje z novo brezovo metlo na 
sveti večer je pomenilo, da ne 
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Gold is not Golo
V inko je ostal na Go-

lem, dokler se ni rodil 
otrok. Ko pa je bila de-

klica stara mesec dni, je dejal 
Annie, da bo najbolje, da gre 
zdaj nazaj v Kanado. Tony naj 
bi ga pogrešal. Rad bi bil s 
Tonyjem, ko bodo imeli ‚stri-
ke‘. Annie tega ni razumela. 
Bila je angleška beseda. A če 
se bo odpravil zdaj, bo kmalu 
nazaj. In če bosta on in Tony 
našla zlato, bosta imela ona in 
otrok vse, kar bosta hotela. In 
Annie ne bo treba nikoli več 
delati na polju.

Tako se je enajst mesecev 
za tem, ko je pripešačil po ces-
ti navzgor s kovčkom, polnim 
ženskih stvari, Vinko spet po-
dal na pot, tokrat že kot mož in 
oče, spet pa kot iskalec zlata. 
Morda se je zaradi tega, kar je 
Vinko pripovedoval Tonyju o 
Golem in o tem, da je Tonyje-
va žena zgradila hišo, ko je 
bil zdoma, starejši odločil, da 
se mora tudi on za kratek čas 
vrniti na Golo. Kakorkoli že, 
naslednje leto se je domov 
vrnil Tony. Ženi je dejal, da je 
dobro skrbela za dom, ko ga 
ni bilo, saj je minilo že deset 
let. Ona se ni veliko spremeni-
la, dečka pa sta zelo zrasla. In 
nova hiša je bila dobro zgra-
jena, morda bo za nekaj časa 
ostal. A ni bilo za dolgo. Že po 
šestih mesecih je bil spet na 
poti v Kanado in gospa Lenič 
je bila spet hkrati mama, oče 
in gospodar kmetije. 

Nekako tri tedne za tem, ko 
so sile osi napadle Jugoslavijo, 
so po cesti navzgor z Iga priš-
li Italijani, da bi zasedli hri-
bovsko vas Golo. Sprva se ni 
zgodilo nič posebnega razen 
tega, da je vsak poskril vred-
ne stvari, saj so vaščani sliša-

li, kakšni so vojaki. Skrili so 
tudi zaloge hrane. Tri ženske 
pa so skopale luknjo na polju 
in vanjo skrile vse razgledni-
ce iz Kolorada, Minnesote in 
Kanade. Italijani so bili sprva 
korektni. Annie je imela sicer 
nekaj težavic z dvema mladi-
ma Italijanoma, ki sta se ho-
tela pozabavati z njo, a bila je 
dovolj velika in močna, da je 
poskrbela zase. V prvi zimi 
so se po hribih okoli Golega 
začeli zbirati partizani. Moški 
z Golega so drug za drugim 
izginjali. Nikomur drugemu 
razen svojim družinam niso 
povedali, kam gredo. A vedel 
je vsak. Tudi Italijani. Zato so 
prvič požgali vas Golo. Itali-
janski poveljnik je imel govor 
v središču vasi. Vsi moški, ki 
so ostali v vasi, bodo odpelja-
ni v koncentracijsko taborišče 
v Italijo. Vsako hišo bodo uni-
čili, ženske in otroke pa bodo 
odpeljali na Ig. Na Golo lahko 
kar pozabijo. Vasi Golo ne bo 
več. Morda se bodo moški v 
teh hribih iz tega kaj naučili. 
Potem ko so zažgali hiše, vseh 
dvajset, so Italijani zapustili 
hribovje. Od hiš ni ostalo nič 
razen kupov kamenja in ruše-
vin ter ožganih kosov lesa. To 
je bila vas duhov. Toda že čez 
deset dni so se ženske in otro-
ci z Golega začeli vračati. Pri-
hajalo so po dve ali tri ženske z 
otroki. Prišle so, ker je v člove-
ku nagon po domu ravno tako 
kot pri poštnih golobih. Doma 
ni mogoče uničiti tako, da se 
zažge hiša. Edina zgradba, ki 
je ušla usodi dvajsetih kmeč-
kih hiš, je bil gasilski dom. 
Nihče ni vedel, zakaj so ga Ita-
lijani pustili pri miru, a prišel 
jim je prav, saj je v njem živela 
večina žensk in otrok, ko so z 

novimi tramovi, ki so jih pose-
kali v gozdu, poskušali, vsaka 
družina zase, na novo postavi-
ti hiše na ruševinah požganih, 
kjer so pred tem živeli. A vojne 
še ni bilo konec. Ženske in ot-
roci so se vrnili prehitro. Okto-
bra 1943 so v teh hribih južno 
od Ljubljane Nemci sprožili 
veliko protiofenzivo proti par-
tizanom. Med to ofenzivo je 
bilo Golo znova požgano, tok-
rat od Nemcev. To so storili, 
ker če bi med boji izgubili hri-
be, niso hoteli pustiti ničesar, 
kar bi prišlo prav partizanom. 
Tako so uničili vsako od hiš, 
ki so jo ženske malo pred tem 
ponovno zgradile. 

Ko smo prišli do Golega, se 
je dekle iz Kalifornije obrnilo 
k Albertu Rejcu in ga vpraša-
lo, ali so vse prebivalce vasi na 
koncu pobili. Vprašanje je bilo 
logično, saj ni bilo videti ni-
kogar. A ko smo hodili okrog 
ruševin, smo ob cesti zagledali 
kozolec, poln sena, in na njem 
so sedeli trije moški. Ti so nam 
povedali, kaj se je zgodilo. Po-
vedali so, da so po kapitulaci-
ji Italije 37 moških, ki so bili 
odpeljani v koncentracijska 
taborišča v Italiji, izpustili. Vsi 
so se pridružili partizanom, ko 
so izvedeli, kaj se je zgodilo 
njihovi vasi Golo. Eden na ko-
zolcu pa je dejal, da ni bilo čis-
to tako. V partizane jih je šlo 
samo 31 od 37. Šest jih je umr-
lo v italijanskih taboriščih, 
še šest od 31 pa v partizanih. 
Tako jih ostane 25. A enega od 
njih so ujeli Nemci in odpeljali 
na sever. Nihče nikoli več ni 
nič slišal o njem. Tako so tudi 
njega imeli za mrtvega. To po-
meni, da je ostalo 24 moških. 
Ob trinajstih mrtvih. Potem 
pa je bilo ubitih ali pa je umr-

lo še štirinajst žensk in otrok, 
preden je bilo vsega konec. 
Torej 27 mrtvih v tej vasici, to 
je 27 od 70. Poleg vseh drugih 
nadlog, ki so doletele vas, je 
bilo Golo tudi  bombardirano. 
Enajst ljudi se je gnetlo v eni 
hiši, ko je nanjo padla bomba. 
Številni med njimi so bili ot-
roci. Del bombe je šel narav-
nost skozi streho. Tako jih je 
bilo veliko med njimi ranjenih. 
Zdaj poskušajo Golo na novo 
zgraditi. A težava je, kako priti 
do materiala. Smo morda sli-
šali za petletni plan? Večina 
gradbenega materiala se na-
menja za gradnjo tovarn, šol in 
cerkva. Največ gradnji tovarn. 
Vlada pravi, da mora Jugosla-
vija imeti tovarne, da bo lahko 
izdelovala zidake, stroje, žele-
zniške tire in turbine. A enkrat 
bo Golo takšno, kot je bilo. Mo-
goče še lepše in boljše. 

Ko smo se začeli pogovar-
jati s tremi možmi na kozolcu, 
je Albert Rejec prevajal. Toda 
potem se je eden od trojice 
zasmejal in vprašal, zakaj se 
ne pogovarjamo v angleščini. 
Rekel je, da vsi dobro govori-
jo ameriško angleščino. Res je 
bilo tako. Tako smo izvedeli, 
da so vsi trije zlatokopi. Možje 
na kozolcu so bili namreč Joe 
in Vinko Ponikvar ter Tony Le-
nič. Na Golo so se vrnili letos 
10. maja. Seveda med vojno 
niso slišali prav nič o tem, kaj 
se je dogajalo na Golem, na 
Golem pa niso ničesar sliša-
li o njih. Šele ko je bilo vsega 
konec, so izvedeli, kaj vse so 
morali prestati njihove žene 
in otroci. Zares so to izvede-
li šele, ko so se vrnili. Seve-
da so slišali, da je bilo veliko 
vasi požganih, in dopuščali so 
možnost, da je ena izmed njih 

more vse leto stopiti v hišo no-
bena čarovnica. Znana je tudi 
vraža, ki pove, kako se kravi 
povrne mleko. Vzeti je bilo 
potrebno brezov količek, ga  
priostriti na enem mestu in ga 
namazati z gadovo mastjo, da 
čarovnica ne zavoha človeka, 
nato pa ga je potrebno zabiti 
na mestu, kjer leži krava. Po-

noči, ko pride vešča, da bi po-
molzla kravo, le-te ne vidi, ker 
ta leži na količku.
Nekdaj so ob vsaki hiši zasadi-
li bezeg, saj je bilo razširjeno 
verovanje, da prebiva v njem 
dobri hišni duh. Bezgov les naj 
bi bilo zdravilo proti zobobo-
lu, če se ga žveči na veliki pe-
tek. Postopek zadostuje za vse 

leto, posebno čarodejno moč 
pa naj ima bezeg ob kresu. Te-
daj sede vanj ob polnoči hišni 
duh. Mlado vejico je  bilo pot-
rebno odlomiti in jo prepražiti 
na maslu in použiti ob zago-
voru, postopek pa pomaga pri 
bolezni in vročici.
V času, ki ga živimo, teče živ-
ljenje hitro in tiste resnice, na 

katere so prisegali predniki, 
vse bolj bledijo in se pozablja-
jo, čarovnice pa tako ali tako 
obstajajo le še v pravljicah, 
mar ne? Če ne verjamete, pa o 
tem povprašajte svoje otroke 
ali vnuke.

Bojan Jerlah



20 Mostiščar 04-05 | Maj-junij 2021

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

tudi Golo. Nekako so vedeli, 
v kaj se vračajo. Vedeli so, da 
jih čaka veliko težkega dela. 
Toda tisto, kar so v Kanadi 
slišali o novi Jugoslaviji, jih je 
prepričalo, da so se odpravili 
domov. Hoteli so pomagati pri 
ustvarjanju novega življenja. 
Imeli so radi Ameriko, a to ni 
bila Slovenija. Tam čez so po-
grešali Slovenijo. Iskanje zlata 
je bilo vsaj tako težko delo kot 
kmetovanje, in ko enkrat toli-
ko prestaneš, ti ostane samo 
še golo življenje. In zakaj ne bi 
živel tam, kjer si najraje? Kjer 
so tvoji ljudje. Morda bodo v 
novi Jugoslaviji, ko bodo zgra-
dili vse tovarne in obnovili vse 
hiše, bolje živeli, kot so kdaj 
prej. Tako so jim pravili in to 
so verjeli. Dovolj trdno so ver-
jeli, da so se vrnili deset tisoč 
kilometrov daleč. Vedeli so, 
da Jugoslavije najbrž ne bodo 
mogli več zapustiti. Vsaj ne 
kmalu. Toda s tem ni bilo nič 
narobe. Vsi trije so prikimali, 
da je tako. S tem ni bilo nič na-
robe. 

Ko smo se tako pogovar-
jali z njimi, je prišla po cesti 
bosonoga kmetica in vlekla 
majhen voziček s solato. Prva 
stvar, ki sem jo opazil, so bile 
njene velike roke. Bila je za-
gorela, njena polt je bila barve 
posušenega tobakovega listja. 
Na glavi je imela zavezano 
belo ruto. Videti je bila precej 
privlačno. Na kmečki način. 
Vinko je skočil z vrha kozolca, 
šel k ženski in ji tiho dejal ne-
kaj po slovensko. Potem se je 
obrnil k nam in dejal, da je to 
Annie. To je bila žena, ki jo je 

dobil, ko se je vrnil domov iz 
Kanade. Annie je rekel, naj gre 
domov in naj nam prinese kaj 
za pit. Vrnila se je s stekleni-
co rumene slivovke in vsi smo 
pili na prihodnje blagostanje 
vasi Golo, ki je bila večinoma 
še vedno v ruševinah. Dekle iz 
Kalifornije je dejalo, da vode-
nje kmetije, skrb za otroka in 
soočanje z vsem, kar je prines-
la vojna, ni pustilo sledov na 
Annie. Še malo ni bila videti 
tako stara kot Vinko. Vinko 
je bil vesel tega komplimen-
ta. Potem smo vprašali, kako 
se je Annie počutila, ko je vsa 
ta leta čakala nanj, da se vrne 
domov. Ali ga ni pogrešala? 
Vinko se je zasmejal. Dejal je, 
da je bila po njegovem mnenju 
Annie preveč zaposlena, da bi 
mislila na to. Na vsak način ga 
je čakala, ko se je vrnil. Potem 
nas je Vinko odpeljal tja, kjer 
je živel. Bila je hiša, v kateri 
so bili ljudje med bombardira-
njem ranjeni. Pokazali so nam 
veliko luknjo v strehi. Hiša je 
bila polna lukenj. V njej ni bilo 
kaj drugega kot soba, ki so jo 
uredili, da je bila primerna za 
bivanje. V sobi sta bili poste-
lji, peč, miza, klop namesto 
stolov, na zidu pa barvni sliki 
maršala Tita in Josipa Stalina. 
Tony je rekel, naj gremo pog-
ledat še tja, kjer živi on. Nje-
gova hiša je bila tista, ki jo je 
na novo zgradila njegova žena 
leta 1933, a sovražnik jo je 
dvakrat uničil. Zdaj so uredili 
eno sobo, tako kot Vinko. Eno 
sobo in še majhno kuhinjo, 
kjer je starejša ženska lupila 
krompir. Tony je povedal, da 

ona in njena hči živita z njim 
in mu pomagata pri delu. Torej 
štirje živijo v eni sobi. Enkrat v 
prihodnosti pa bo morda lah-
ko uredil še ostali del hiše. Po-
tem bosta lahko imeli starejša 
ženska in njena hči svojo sobo.   

Ravno smo prišli iz hiše, ko 
je prišla ženska z veliko ple-
teno košaro v rokah. V njej je 
bilo nekaj novega krompirja 
in krme za živino. Tony nam 
jo je predstavil, kot da bi šlo 
za kraljico. Gospa Leničeva se 
je zasmejala in v pozdrav po-
nudila umazano roko. Ko se 
je zasmejala, sem opazil, da je 
imela v ustih en sam zob. Bil 
je sprednji zob, ki je poševno 
štrlel. A bila je živahna in z 
njo smo se dolgo pogovarjali, 
Tony pa je prevajal. Dejala je, 
da so na Golem revni. Vedno 
so bili revni, razen ko je prišla 
ovojnica z zelenim papirčkom. 
Tony se je zasmejal, ko je to 
rekla. Po drugem požigu Gole-
ga je živela v gasilskem domu 
s še šestimi družinami, preden 
so uredili sobo v njeni hiši. 
Rekli smo Tonyju, naj vpraša 
ženo, kako se je počutila, ko je 
bil 19 let odsoten. Toda Tony je 
tega ni vprašal. Kar sam je od-
govoril. Rekel je, da se je imela 
dobro. Da je ni motilo, ko ga ni 
bilo. Vsaj ne zelo. Nato je Tony 
prevedel vprašanje in odgo-
vor. Njegova žena se je nas-
mehnila, tako da se je pokazal 
njen zob, a ni rekla ničesar. Ni 
niti zanikala niti potrdila tega, 
kar je rekel Tony. Samo nas-
mehnila se je. Takrat so drugi 
vaščani prihajali s polj. Ura je 
bila  skoraj osem zvečer. Vsi 

so bili videti utrujeni. Tony je 
povedal, da jih večina dela na 
polju od zgodnjega jutra, delo 
pa prekinejo samo za kosilo.  

Ko smo se vračali tja, kjer 
smo pustili avto, smo zagleda-
li velik kos aluminija na sodu, 
v katerega so nabirali dežev-
nico. Tony je dejal, da je to del 
krila ameriškega letala. Letalo 
je strmoglavilo v dolino junija 
1944. Skoraj vsi v vasi so imeli 
dele letala, ki so jih uporabljali 
za različne stvari. Posadka le-
tala je varno pristala s padali. 
Ljudje v dolini so poskrbeli za-
nje, tako da se jim ni nič zgodi-
lo. Prepisal sem nekaj številk s 
kosa letala, ki se je uporabljal 
kot pokrov soda za deževnico: 

FORD MOTOR COMPANY
Part No. 32 W 500
Serial No. 2488 R

Ko smo šli mimo gasilske-
ga doma, je Tony povedal, da 
se zdaj deloma uporablja kot 
zadružna trgovina, v kateri 
ljudje lahko kupijo stvari, ki jih 
potrebujejo. V ostalem delu pa 
živijo tri družine, ki si še ved-
no niso uredile svojih hiš.

Ko smo vstopali v avto, sem 
Tonyja vprašal, če on, Vinko 
ali Joe kaj pogrešajo Ameriko. 
Dolgo časa je razmišljal, pre-
den je odgovoril. Dejal je, da 
je čudno, kako je tam čez v Ka-
nadi vedno imel domotožje po 
Golem. Odkar pa je na Golem, 
ves čas pogreša Kanado. Vpra-
šal me je, kako si to razlagam. 
(Konec)

Prevod: Mihael Šorl

Ohranimo ledinska imena
Zabrv, Banija, Farovški 

klanec, Vrbje, Kramar-
ca, Breznice, Lanišče, 

Tlake, Veliko in Malo Mokro ... 
zveni znano? Vse to so zemlje-
pisna imena, ki jih najdemo v 
naših občini. Nekatera so zapi-
sana na kartah, druga so celo 
postala imena ulic, zaselkov, 
še več pa je tistih, ki jih ni za-
pisanih in se prenašajo samo 
kot ustno izročilo. Gre za t. i. 
ledinska imena. 

Ledinska imena so nenaselbin-
ska zemljepisna imena. Glede 
na predmet svojega poimeno-
vanja jih lahko delimo na ime-
na za: obdelovalne zemeljske 
površine za gojenje kulturnih 
rastlin – polja, njive; travnike, 
senožeti, pašnike; gozdove; 
vodne površine; vzpetine ter 
poti in njihovi dele.
Ta imena so se ohranjala z 
ustnim izročilom, največkrat 
so bila povezana s kmetijsko 

dejavnostjo. Z opuščanjem 
kmetijske dejavnosti so števil-
na že izginila iz spomina, mno-
go jih je  znanih le še starejšim 
generacijam. S tem ko gredo 
ta imena v pozabo, izgubljamo 
jezikovno kulturno bogastvo. 
Prav je, da poskusimo čim več-
ji del te dediščine naših pred-
nikov ohraniti.   
Nekateri posamezniki v naši 
občini so že začeli zbirati le-
dinska imena v svojem okolju, 

zato pozivamo vse posamezni-
ke ali društva, ki bi se želeli 
pridružiti zbiranju ledinskih 
imen, da se javijo Občini Ig 
(tel. št.: 01/2802-318), kjer 
bomo ob zadostnem številu 
zainteresiranih izvedli tudi 
krajše izobraževanje, kako se 
lotiti zbiranja. 

 Maja Zupančič, 
občinska uprava 
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Kače, kuščarji in želve – 
plazeči prebivalci naše 
okolice
Plazilci (Reptilia) so sku-

pina živali, med katere 
sodijo vsem dobro po-

znane kače, sem pa spadajo 
tudi želve in nemalokrat ljub-
kovalno poimenovani mar-
tinčki – to so kuščarji. Te živali 
so izjemno dobro prilagojene 
na kopensko življenje. Njiho-
va koža je prekrita z luskami, 
ki preprečujejo izhlapevanje 
vode, večina vrst pa izlega 
trdolupinasta jajca. Imajo kar 
nekaj posebnih lastnosti, kot 
je redna zamenjava kože, ko 
jim ta postane pretesna. Pro-
ces zamenjave kože imenu-
jemo levitev. V naravi lahko 
naletimo na slečeno kačjo 
kožo, čemur pravimo kačji lev. 
Njihova druga posebnost je, 
da svojo telesno temperaturo 
uravnavajo s pomočjo okolja 
tako, da se izpostavljajo ali 
umikajo sončnemu sevanju. 
Ko se sončijo, jih tudi mi laž-
je vidimo, saj se sicer večino 
časa dobro skrivajo v travi, 
grmovju ali kupu kamenja. 

V Sloveniji živi 22 vrst pla-
zilcev, ki pa so danes ogrožene 
zaradi izgube primernih ži-
vljenjskih prostorov, povozov 

na cestah, namernega pobija-
nja in podnebnih sprememb. 
Močvirska sklednica je naša 
edina sladkovodna vrsta žel-
ve s temnim oklepom, ki je na 
zgornji strani posut z drobni-
mi rumenimi pegami. Prebiva 
v ribnikih, mlakah, mokriščih 
in mirnih in počasnih vodoto-
kih z blatnim dnom. Ne mara 
hitro tekočih voda in ne more 
preživeti, če bregovi niso vsaj 
malo zarasli, kjer si najde 
skrivališče pred plenilci. Zato 
moramo skrbeti za ohranjanje 
zaraslih bregov in počasnih 
voda z blatnim dnom.

Martinček je ime eni od 11 
vrst kuščarjev, ki živijo v Slo-
veniji. Samci so po bokih živo 
zelene barve, medtem ko so 
samice bolj neuglednih rjavih 
barv. Posebnost ali morda kar 
super moč kuščarjev, ki jo ima 
tudi martinček, je ta, da lahko 
odvržejo rep in na istem mestu 
jim zraste nov. To taktiko upo-
rabijo, da ubežijo napadalcu, ki 
jih zagrabi za rep. Odtrgan rep 
se zaradi refleksov v mišicah 
na tleh zvija in poskakuje, kar 
napadalca primerno zamoti in 
kuščarica lahko medtem uide 

na varno. Martinčki zelo radi 
jedo večje žuželke in prebivajo 
na meji travnikov z gozdom. 
Pri nas beležimo drastičen 
upad pojavljanja te vrste, kar 
je najverjetneje povezano z 
intenzivnim kmetijstvom in 
uporabo insekticidov, ki so 
zmanjšali njihov plen. Če pus-
timo naravi, da odigra svojo 
vlogo, bi martinčki in druge 
kuščarice lahko za nas poskr-
beli, da žuželk ne bi bilo pre-
več, vendar pa bi morali za to 
kmetovati bolj sonaravno.

Zaradi pritalnega plazeče-
ga načina premikanja so pri 
kačah okončine povsem zakr-
nele in so brez nog. Te plazeče 
prebivalke naše okolice so za 
marsikoga razlog za prestra-
šenost. Zelo pogosto gre pri 
srečanju s kačo za prestraše-
nost obeh vpletenih, človeka 
in kače, saj je namreč prva 
strategija kač, da pred nevar-
nostjo pobegnejo na varno v 
najbližje skrivališče. Izjemno 
dobre so tudi v skrivanju, pri 
čemer jim pomaga varovalna 
barva. Smokulja je kača, ki ima 
svetlo rjavo ali sivo barvo tele-
sa, po celotni dolžini od vratu 

do repa pa ima še temne lise 
kot šahovnica. Živi v travna-
to-gozdni pokrajini, kjer se iz-
redno dobro skrije med travo, 
vejami ali listjem in jo opazi le 
izurjeno oko. 

Vsa ta pestrost plazilcev je 
pomembna v naravi in za nas. 
Njihova vloga v ekosistemu 
je, da plenijo in regulirajo šte-
vilčnost svojega plena. Prehra-
njujejo se s širokim spektrom 
živali, od različnih žuželk, paj-
kov, polžev, do rib, dvoživk, 
voluharic, miši, podgan, tudi 
ptičev in celo plazilcev. Če 
jih ni, je luknja v prehranski 
mreži velika in ravnovesje se 
lahko podre. Za njihovo ohra-
njanje lahko skrbimo vsi, tako 
da jih namerno ne ogrožamo, 
smo pazljivi na cesti, spodbu-
jamo sonaravno kmetijstvo in 
uredimo vrtove prijazno bio-
diverziteti. V okviru projekta 
Life Naturaviva smo organizi-
rali natečaj, v katerem iščemo 
biodiverziteti najbolj prijazen 
vrt in vas vljudno vabimo k so-
delovanju!

 Dr. Anamarija Žagar

 Davorin Tome

Slepec je videti kot kača, ampak je v resnici breznogi kuščar. Njegova najljubša hrana so polži, zato je dobrodošel prebivalec naših vrtov.
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Gobarska sezona se je začela
Osnovna pravila gobarjenja 

Za opremo pri nabiranju 
gob veljajo enaka pravila 
kot za vsak daljši pohod 

– primerna obutev in zaščita 
pred dežjem. Primerno je tudi 
pokrivalo, saj glave ne ščitimo 
le pred vejami in bodicami, 
temveč po možnosti tudi pred 
klopi, ki so v nekaterih gozdo-
vih postali resna nevarnost.

Če želimo nabrane gobe 
prinesti domov v dobrem sta-
nju in lepe, si moramo nabavi-
ti čvrsto pleteno košaro. Gobe 
v njej lahko ležijo druga na 
drugi, skozi špranje v košari 
pa se med gobarjenjem lahko 
sproščajo tudi trosi in tako 
omogočamo njihovo širjenje 
oziroma reprodukcijo. Nika-
kor ne smemo uporabljati pla-
stične vrečke! Gobe so namreč 
občutljive in se v plastičnih 
vrečkah zaradi koncentracije 
vlage in toplote 'potijo', starej-
še pa se lahko že po nekaj urah 
pokvarijo. Zraven košare pot-
rebujemo še nož, da lahko že 
na mestu, kjer gobo odtrgamo, 
vedno odstranimo ostanke 
prsti, listje, iglice in tudi črvi-
ve ali poškodovane dele gobe.

V Sloveniji je z uredbo iz leta 
2011 prepovedano nabirati 41 
vrst zavarovanih gob. Prav tako 
je prepovedano vsakršno go-
barjenje v osrednjih območjih 
narodnih in regijskih parkov 
ter v naravnih gozdnih rezerva-
tih. Na nezavarovanih obmo-
čjih lahko posameznik nabere 
največ 2 kilograma gob.

Ob vseh omejitvah pa je 
najpomembnejše eno: da ved-

no nedvoumno ugotovimo, ali 
gre za užitno ali za strupeno 
gobo!

Pomembno je tudi, da se pri 
iskanju gob pravilno vedemo:

1. Začetniki naj se na prvo 
nabiranje gob odpravijo le v 
spremstvu izkušenih gobar-
jev. Če kdo v krogu prijateljev 
ali znancev ne najde nobe-
nega učitelja, naj se včlani v 
gobarsko društvo. V društvih 
organizirajo strokovna pre-
davanja in gobarske izlete, na 
katerih se začetniki resnično 
seznanijo z osnovami gobarje-
nja in prepoznavanja gob.

2. Za prepoznavanje strupe-
nih in užitnih vrst gob ni ni-
kakršnega splošnega pravila, 
razen natančnega poznavanja 
njihovih značilnosti in pre-
poznavnih znamenj. Barva do-
ločene gobe ne pove ničesar o 
njeni užitnosti ali strupenosti. 
Prav tako gobe, ki rastejo na 
štorih, niso vse užitne: neka-
tere med njimi so celo smrtno 
strupene. Obstajajo gobe, ki 
ob dotiku ali na prerezu po-
modrijo, vendar spadajo med 
najboljše užitne gobe. Po dru-
gi strani pa se lahko gobe, ki 
pomodrijo, tudi strupene. Tudi 
barva mesa ne pove ničesar o 
uporabnosti določene gobe. 
Le z vsemi prepoznavnimi 
znamenji lahko natančno pre-
poznamo določeno vrst gob.

3. Posebno previdni mora-
mo biti pri čisto mladih gobah, 
ki svojih značilnosti še niso 
povsem razvile. Njihovi klobu-
ki so pogosto še beli, tako da 
lahko na primer mladega go-

bana z lahkoto zamenjamo z 
mladim žolčastim granivcem, 
majhnega kukmaka pa z mla-
do zeleno mušnico ali koni-
často mušnico. Pri zelo mladih 
gobah lahko le s težavo ugoto-
vimo, ali imajo na spodnjem 
delu klobuka lističe ali cevke. 
Tudi morebitne barve na betu 
ali na spodnji strani klobuka 
še niso izrazite pa tudi klobuk 
in bet še zdaleč nimate oblike, 
ki je za njiju tipična. Značil-
na znamenja gobe tako lahko 
ugotovimo le pri odraslih pri-
merkih.

4. Ne smemo se zanašati na 
to, da pripadajo vse gobe, ki 
rastejo tesno druga ob drugi, 
isti vrsti. Sredi gruče užitnih 
gob lahko naletimo na posa-
mezne primerke strupenih 
vrst. To je še posebno nevar-
no, če pripada strupena vrsta 
zamenljivem dvojniku te sku-
pine gob, zato moramo vsako 
posamezno gobo vedno pose-
bej natančno določiti.

5. Pri nabiranju moramo 
gobo rahlo prijeti za spodnji 
del beta in jo previdno iztrga-
ti iz tal, in sicer tako, da iz tal 
izvlečemo vse, kar pripada tej 
gobi: torej celoten bet in tudi 
morebitno lupino. Tak način 
nabiranja je še najbolj neškod-
ljiv za podgobje, ki je v tleh. 
Poleg tega pa je še eden od po-
membnih varovalnih ukrepov 
pred zastrupitvijo – značilnost 
dnišča in morebitna navzoč-
nost lupine nam namreč lahko 
odločujoče pomaga pri dolo-
čanju oziroma prepoznavanju 
vrste gobe. Če so gobe črvive 
ali so jih obžrli polži, to še niče-
sar ne pove o njihovi užitnosti 
za človeka – očitno je, da so za 
polže in insekte tudi najbolj 
strupene gobe neškodljive.

6. Nikoli ne nabirajmo 
prestarih gob. Stara goba nam 
lahko začne, še preden smo jo 
prinesli domov, razpadati in 
učinkuje kot pokvarjeno meso. 
Možno je, da se pri starih go-
banih na cevkah pojavi plesen. 
Tako se lahko pripeti, da smo 
domov prinesli sicer užitno 
gobo, ki pa jo je okužila stru-
pena plesen.

Ne pozabimo, da v dežju 
mnoge gobe spremenijo svo-

jo barvo in čvrstost. Pogosto 
postanejo temnejše in sploz-
ke, robovi klobuka pa včasih 
prosojni. Močnejše deževje 
lahko izpere tudi nekatere od 
najpomembnejših znakov, na 
primer majhne bele krpice s 
klobuka rdeče mušnice in pan-
terjeve mušnice. Prav tako lah-
ko zaradi vremenskih vplivov 
ali polžev izgineta obroček ne 
betu kot tudi lupine v dnišču. 
Zaradi tega moramo vedno 
upoštevati tudi druge značil-
nosti določene vrste gobe.

7. Pri nekaterih gobah je 
njihov okus v surovem stanju 
pomemben prepoznavni znak, 
Vendar pa naj začetnik nikoli 
ne poskuša surove gobe! Ne-
katere vrste gob so namreč 
preveč strupene, da bi lahko 
tvegali poskusiti tudi čisto 
majhen košček. Pri posamez- 
nih vrstah lahko kožico klo-
buka zlahka odstranimo (pri 
masleni lupljivki (maslenki) 
ali rdečkasti mušnici (biser-
nici) na primer). Vendar pa 
moramo to storiti takoj, ko jo 
odtrgamo, ker se kožica hitro 
posuši in je pozneje ne more-
mo več odstraniti. Površina 
klobuka je pri nekaterih vrstah 
gob pogosto lepljiva ter oblo-
žena z ostanki iglic in prsti.

8. Gob, ki jih ne poznamo, pa 
tudi takšnih, ki jih ne prepozna-
mo kot strupene, ne smemo ni-
koli brcati ali jih pohoditi. Vsa-
ka goba služi za hrano celi vrsti 
živali. Mnoge gobe, tudi stru-
pene, pa so zelo pomembne za 
rast in razvoj rastlin, s katerim 
so povezane prek koreninske-
ga sistema. Zato je vsakršno 
uničevanje gob z vidika varo-
vanja narave nedopustno. Ne 
glede na svojo strupenost pa 
so tudi strupene gobe čudovi-
ta bitja in okras gozda, saj nam 
pogled nanje razveseli oko in 
srce. V gozdu ne puščati smeti 
in drugih odpadkov!

9. Nabiramo samo takšne 
gobe, ki smo jih popolnoma 
zanesljivo prepoznali kot užit-
ne. Če pa želimo odnesti do-
mov tudi nepoznane in zaradi 
tega morebiti strupene gobe, 
da bi jih lahko natančno razi-
skali in spoznali, jih moramo 
položiti v ločeno posodo, ne Sezona mavrahov se je že začela. 
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skupaj z užitnimi. Pomotoma 
lahko pride do usodne zame-
njave.

10. Gobe moramo vedno 
očistiti na mestu, kjer jih od-
trgamo. Z dnišča beta odstrga-
mo delce prsti in odstranimo 
ostanke listja, iglic ter dele ob-
jedene od polžev. Če so gobe 
črvive, moramo tudi črviva 
mesta takoj izrezati. Priso-
tnost ličink insektov preveri-
mo tako, da gobo prerežemo 
po dolžini. Majhne luknjice na 
prerezani površini so zanesljiv 
znak, da so v gobi črvi. Mno-
gih gobarjev to sploh ne moti, 
ker menijo, da so takšne gobe 
še vedno primerne za suše-
nje, kajti ko gobe narežejo na 
majhne kose, jih črvi zapus-
tijo. To je sicer res, vendar pa 
ne gredo daleč, ampak se tudi 
sami posušijo čisto blizu gob-
jih rezin. Tako jih pogosto po-
mešajo s posušenimi kosi gob, 
pozneje pa v juhi ali omaki 
znova pridobijo prvotno veli-
kost.

11. Ko pridemo domov, mo-
ramo gobe takoj vzeti iz ko-

šare. Najbolje je, da jih prip-
ravimo še isti dan. Če pa smo 
za kaj takšnega že preutrujeni, 
jih vsaj razpolovimo ali razre-
žemo na četrtine. V takšnem 
stanju jih lahko do naslednje-
ga dne brez skrbi shranimo v 
hladilniku. Če pa jih pustimo 
cele, tvegamo, da bodo črvi na-
daljevali pojedino celo v hla-
dilniku. Prerezane se namreč 
v hladilniku hitreje ohladijo 
in tako zaustavimo nadaljnje 
črvive gobe. Gobe, ki so neko-
liko umazane in jih z nožem ne 
moremo dobro očistiti, lahko 
na hitro operemo v topli vodi, 
vendar jih ne smemo namaka-
ti. Gob, ki so namenjene suše-
nju, pa ne smemo prati, ker se 
napijejo vode in pozneje lahko 
zgnijejo, namesto da bi se po-
sušile.

12. Posamezne vrste gob so 
surove strupene, vendar med 
prekuhavanjem oddajo svoj 
strup v vrelo vodo; so pa tudi 
takšne, pri katerih vročina pri 
kuhanju njihov strup v celo-
ti uniči oziroma razgradi. Če 
vodo odlijemo, lahko preku-

hano gobo vsekakor pojemo. 
Posamezniki so za določene 
vrste gob občutljivi, čeprav 
niso strupene. Takšni ljudje 
naj zaradi varnosti vse gobe 
prekuhajo, vodo pa odlijejo.

13. Tako kot jagode, jajca, sir 
ali oreščki lahko tudi najboljše 
užitne gobe pri nekaterih lju-
deh povzročajo alergije ali jih 
preprosto ne prenašajo dobro. 
Vendar ne pozabimo na nas-
lednje; če bi se takšni znaki 
pojavili pri vseh, ki so zaužili 
gobjo jed, obstaja velika ver-
jetnost, da ne gre za alergijo, 
temveč za zastrupitev. Zato ta-
koj v bolnišnico ali k svojemu 
zdravniku! Za majhne otroke 
ali nekatere starejše ljudi so 
že same gobje jedi pretežke. 
Starejšim ljudem, ki jih imajo 
vseeno radi, gobe nasekljamo 
ali zmeljemo – na primer v ku-
hinjskem mešalniku – in tako 
postanejo lažje prebavljive. 
Nekaterih vrst gob ne smemo 
uživati z alkoholom, sicer lah-
ko pride do hudih zastrupitev!

14. Ko smo gobe skuhali, jih 
lahko v hladilniku hranimo 

tako dolgo kot kuhano meso. 
Tudi večkratnega pogrevanja 
gobjih jedi ne priporočamo, 
ker je za večino gob lahko ško-
dljivo.

15. Previdnost velja tudi 
za globoko zamrznjene gobe 
in gobe, ki so zaradi zmrzali 
pomrznile v naravi. Enkra-
tno zamrznjenje je dovolje-
no; odmrznitev in vnovična 
zamrznitev pa gobe pokvari. 
V lastnem zamrzovalniku to 
lahko nadzorujemo, v naravi 
pa ne, ker ne vemo, ali je goba 
zmrznila prvič in je še užitna 
ali pa ima za seboj že drugo ali 
tretjo zmrzal, zaradi česar je 
ne bi smeli več zaužiti. So pa 
gobe, ki jim zmrzal ne škodu-
je. To seveda tiste vrste gob, ki 
rastejo tudi pozimi.

Varno, lepo bero in veliko 
gobarskih užitkov!

 Gobarsko mikološko 
društvo Ig

Gobarski kodeks Mikološke zveze 
Slovenije
Splošne določbe
− Pri nabiranju gliv upoštevaj zakonske 

predpise in ta kodeks.
− Ne povzročaj nepotrebne škode na ras-

tišču, čim manj poškoduj rastline, listni 
opad in tla v gozdu.

− Ne premikaj lesnih ostankov v gozdu, 
razen če je to nujno potrebno za pravil-
no določitev glive.

− Ne nabiraj primerkov gliv le zaradi nji-
hovega videza.

− Glive poskušaj določiti na rastišču, in 
če je le mogoče, tako, da jih ne odtrgaš.

− Stari gozdovi, negnojeni travniki, šotna 
močvirja in drugi redki habitati so po-
sebno pomembni za ohranjanje gliv, 
zato v njih gobari posebno previdno.

Nabiranje gob za hrano
− Zavedaj se, da so številne gobe zelo 

strupene, zato nabiraj le tiste, ki jih zelo 
dobro poznaš in jih lahko uporabiš za 
hrano.

− Ne nabiraj gob, ki jih ne nameravaš 
uporabiti.

− Spoštuj in varuj preostale vrste gliv, 
vključno s strupenimi vrstami.

− Ne nabiraj redkih in zavarovanih vrst 
gliv.

− Nabiraj le najbolj pogoste in množične 
vrste gob in le takšno količino, kot jo 
lahko porabiš ti sam. Upoštevaj predpi-
se, ki določajo, da lahko v enem dnevu 
nabereš le dva kilograma gob in eno 
gobo poljubne teže.

− Ne nabiraj premladih primerkov gob 
(gumbkov). Daj gobam čas, da se razvi-
jejo in dozorijo.

− Na nekaterih območjih je nabiranje gob 
za hrano (uživanje) prepovedano, zato 
se vedno vnaprej prepričaj, ali ni obmo-
čje, kjer boš nabiral, zavarovano.

Nabiranje gliv za preučevanje
− Pogosto je potrebno nabiranje gliv v 

znanstvene namene. Prepoznavanje in 

preučevanje je pomembno za naše na-
daljnje spoznavanje gliv in za njihovo 
ohranjanje.

− Nabiraj le toliko primerkov, kot je pot-
rebno za popis in zanesljivo določitev 
(determinacijo).

− Zabeleži točno lokacijo, naravno okolje 
(habitat) in datum najdbe vsake vrste 
gliv.

− Če imaš dovoljenje za znanstveno pre-
učevanje gliv (npr. nabiranje v zavaro-
vanih območjih, nabiranje zavarovanih 
vrst), ne izkoriščaj tega v osebne ali ko-
mercialne namene.

− Sodeluj in posreduj podatke v podat-
kovno bazo MZS, obdrži le en primerek 
(eksikat) za svojo zbirko (mikoteka, 
fungarij, herbarij).

Gobarsko mikološko društvo Ig
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Več o natečaju Biodiverziteti najbolj prijazen vrt
Imate na vrtu cvetočo trato, veliko medovitih rastlin, gnezdilnico za čebele samotarke, žuželčnik, gnezdilnice za ptice in ne-
topirje ali pa mlako? Mogoče vas obiskujejo ježi ali na vašem vrtu varno domujejo kače? Vrtovi so vedno bolj pomemben ži-
vljenjski prostor za številne organizme, zato v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta – umetnost življenja iščemo 
biodiverziteti najbolj prijazen vrt!

Vrtove bomo izbirali v štirih kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt.

Na natečaju, ki smo ga podaljšali za eno leto, lahko sodelujete tako, da na elektronski naslov info@botanicni-vrt.si do 31. 12. 2021 
pošljete prijavni obrazec in do 10 fotografij vrta. Zaželeno je, da so fotografije iz leta 2020 ali 2021, izjemoma lahko tudi starejše. 
Podroben opis za prijavo je v prilogah na spletni strani projekta. 

Prijave bo pregledala strokovna žirija Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo, ki bo najbo-
lje ocenjene vrtove naslednje leto obiskala za podrobnejše ocenjevanje. Zmagovalci bodo znani poleti 2022, čakale pa jih bodo 
lepe nagrade.

Vabljeni tudi k spremljanju prispevkov o biodiverziteti na vrtovih na projektno spletno stran, Facebook in Instagram. Uredite 
vrtove tako, da bodo zakladnica biodiverzitete!
Več o natečaju: https://www.naturaviva.si/biodiverziteti-najbolj-prijazen-vrt/
Dodatne informacije: info@botanicni-vrt.si 
Nasveti za biodiverziteti prijazen vrt: https://www.naturaviva.si/nasveti-za-biodiverziteti-prijazen-vrt/ 
Spletna stran projekta: https://www.naturaviva.si/
Facebook profil projekta: https://www.facebook.com/life.naturaviva 
Instagram profil projekta: https://www.instagram.com/lifenaturaviva/ 

Gnojišča in jame za gnojnico in 
gnojevko
Pri vzreji živine uporab-

ljamo različne objekte. 
Poleg hlevov, potrebu-

jemo še več pomožnih pro-
storov: krmilnico, prostor za 
steljo, mlekarnico, prostore 

za skladiščenje krme in tudi 
prostor za skladiščenje gnoja, 
gnojnice ali gnojevke – organ-
skih oziroma živinskih gnojil.
Gnojišča in jame za gnojnico 
ali gnojevko morajo biti tako 

veliki, da v njih lahko skladi-
ščimo organska gnojila vsaj za 
čas, ko je njihova uporaba pre-
povedana – to pomeni preko 
zime. V praksi morajo zadoš-
čati za vsaj 6-mesečno skla-

diščenje. Vsak rejec iz prakse 
večinoma ve, za koliko časa 
zadoščajo njegove skladiščne 
kapacitete. Pri novogradnjah 
in povečevanju hlevov ali 
ob spremembi tehnologije 

 KMETIJSTVO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Načela dobre kmetijske prakse 

Dolžnostih uporabnikov 
fitofarmacevtskih sredstev
Uporabnik mora spošto-

vati načela dobre kme-
tijske prakse, varstva 

okolja, integriranega varstva 
rastlin in drugih postopkov, ki 
zagotavljajo najmanjšo mož-

no uporabo FFS tako, da ne 
povzroči nedopustnega one-
snaženja okolja.

Prav tako mora uporabnik 
skrbeti, da FFS ne pride v ne-
posreden stik s človekom ter 

Finančno nadomestilo v prireji 
govejega mesa za obdobje od 1. 
oktobra 2020 do 31. marca 2021
ARSKTRP poziva vlaga-

telje, da bodo do pod-
pore upravičeni nosil-

ci kmetijskega gospodarstva, 
ki redijo govedo in so ga dali 
v zakol, izvoz ali odpremo v 
obdobju od 1. oktobra 2020 do 
31. marca 2021 ter izpolnjujejo 
pogoje iz odloka in naslednje 
zahteve: 
- Na dan uveljavitve odloka 

upravičenec ne sme biti v 
stečaju, prisilni likvidaciji 
ali v osebnem stečaju.

- Na dan 31. 12. 2019 podjetje 
ne sme biti v težavah. Agen-
cija bo zahtevo preverjala 
na podlagi zadnjih uradno 
objavljenih podatkov Agen-
cija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in 

storitve (AJPES).
- Na dan uveljavitve odlo-

ka ima poravnane zapadle 
davčne obveznosti in druge 
denarne nedavčne obve-
znosti skladno z zakonom, 
ki ureja finančno upravo, v 
višini, ki presega 50 evrov.

- Za nakazilo dodeljenih 
sredstev ima odprt transak-
cijski račun skladno s 35. 
členom Zakona o kmetij-
stvu (Uradni list RS, številka 
45/08, 57/12, 90/12 – Zakon 
o spremembah in dopol-
nitvah določenih zakonov 
na področju varne hrane, 
veterinarstva in varstva 
rastlin (ZdZPVHVVR), 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18). 

- Pri določitvi višine finanč-

nega nadomestila Agencija 
skladno s petim odstav-
kom 116. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 
(ZIUPOPDVE) (Uradni list 
RS, številka 175/20, 203/20 
– ZIUPOPDVE in 15/21) 
upošteva višino prejetega 
mesečnega temeljnega do-
hodka na podlagi Zakona 
o začasnih ukrepih za omi-
litev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, 
številka 152/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) za obdobje od 
1. oktobra 2020 do 31. marca 
2021, razen če upravičencu 
že ni bilo predhodno zniža-
no finančno nadomestilo po 

drugem odloku na podlagi 
116. člena zakona (podpora 
se zniža za prejeti mesečni 
temeljni dohodek, razen če 
se mu je znižala po drugem 
odloku na podlagi 116. čle-
na).

Agencija bo nosilcem kmetij-
skega gospodarstva, ki bodo 
izpolnjevali pogoje, navedene 
v odloku, v 30 dneh po uve-
ljaviti na podlagi podatkov iz 
uradnih evidenc poslala in-
formativno odločbo skladno z 
59. členom Zakona o dodatnih 
ukrepih za omilitev posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 
15/21). 

 Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

odgnojevanja, pa moramo iz-
računati potrebne kapacitete 
jam in gnojišča. 
Normativi za prostornino 
gnojničnih jam, so se v zadnjih 
letih povečali . Kot primer, za 
kravo, oziroma 1 GVŽ goveda, 
potrebujemo najmanj: 3,8 m3 
jame za gnojnico in 7 m3 gno-
jišča. Na podlagi števila GVŽ 
na kmetiji, lahko izračunamo 
potrebe po velikosti gnojnične 
jame in gnojišča.
Če pa pri reji nastaja gnojevka, 
mora biti za odraslo govedo (1 
GVŽ) na voljo vsaj 12 m3 pro-
stornine jame.
Osnovno načelo pri gnojiščih 
in jamah je, da ne sme ničesar 

odtekati v okolico, kar pred-
stavlja potencialno nevarnost 
za onesnaženje podtalnice ali 
zemlje.
Vse jame morajo biti izdelane 
vodotesno iz kislino odporne-
ga betona. Prav tako morajo 
odcedne vode z gnojišča biti 
speljane v jamo. Gnojišče ni 
nujno, da je pokrito, vendar pa 
mora v primeru nepokritega 
gnojišča biti jama toliko večja, 
da zadošča tudi za deževnico 
(meteorne vode), ki pade na 
gnojišče in jo speljemo kot 
odcedno vodo v jamo za gnoj-
nico.
Pri nekaterih sistemih reje pa 
gnojnica ne nastaja, to je npr. 

reja na globokem nastilju, zato 
jama za gnojnico ni potrebna. 
Pri reji drobnice gnoj preko 
zime običajno ostaja kar v hle-
vu in se ga lahko spomladi ra-
zvozi neposredno na travnike 
in njive. V takem primeru tudi 
gnojišče ni potrebno. 
Hlevski gnoj se po 4 mesecih 
skladiščenja na gnojišču lah-
ko začasno shrani na kupu na 
kmetijskih površinah, torej na 
travnikih ali njivah, vendar ne 
dlje kot za dva meseca. Loka-
cijo, kamor začasno shranimo 
gnoj pa je potrebno vsako leto 
menjavati. Začasno skladišče-
nje hlevskega gnoja na njivah 
in travnikih mora biti od teko-

čih in stoječih voda oddaljeno 
najmanj 25 metrov.
Gnojišča in jame morajo biti 
zgrajene ob hlevih, oziroma 
na stavbnem zemljišču. Na 
kmetijskem zemljišču je dovo-
ljeno zgraditi gnojišče ali jamo 
za gnojevko le v primeru, če 
to izrecno dovoljuje občinski 
prostorski načrt. 
Urejena skladišča za organ-
ska gnojila so predpogoj za 
njihovo smotrno uporabo in 
varovanje okolja, hkrati pa se 
zmanjša potreba po nakupu 
mineralnih gnojil.

 Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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Območja z omejenimi dejavniki pridelovanja

Možnosti zamenjave konvencional-
nega načina obdelave tal
Večina kmetovalcev v 

Sloveniji še zmeraj 
kmetuje konvencional-

no, se pravi gre za intenzivno 
kmetovanje, čeprav je skoraj 
celotno območje Slovenije 
opredeljeno kot območje z 
omejenimi dejavniki za kme-
tovanje. Tudi Zakon o vnosu 
nevarnih snovi in Uredba o 
pravilnem gnojenju določata, 
da se sme z živalskimi gnojili 
vnesti največ 170 kg dušika le-
tno, in še to v več obrokih. 

Vzpostavitev drugačnega 
sistema kmetovanja z manj-
šim onesnaževanjem je tako v 
Sloveniji postala skoraj nujna. 
Tudi okoljevarstveni progra-

mi spodbujajo kmetovalce k 
naravi prijaznejšim načinom 
kmetovanja, saj se je s takim 
kmetovanjem možno tudi 
ekonomsko primerjati s kon-
vencionalnim kmetovanjem. 
V primeru slabšega dohodka 
pa je treba spodbuditi lokalne 
skupnosti in državo za doda-
tne subvencije na površino, ki 
bodo spodbujale kmetovalce k 
naravi prijaznejšim tehnologi-
jam.

Zmanjšana uporaba fito-
farmacevtsih sredstev in v 
ta namen načrtno mehansko 
uničevanje plevela je v svetu 
že dolgo znana in tudi upora-
bljena tehnologija. Več kot 10 

% avstrijskih kmetov kmetuje 
ekološko, za zatiranje plevelov 
pa uporabljajo česalno brano 
in zvezdaste okopalnike. V 
nekaterih ameriških zveznih 
državah pa se je uveljavila ne-
posredna setev, tako da v glav-
nem sploh ne uporabljajo plu-
ga, se pravi ne orjejo njivskih 
površin. Minimalna obdelava 
se je v ameriških državah zače-
la predvsem zaradi erozije (ve-
ter), obdržala in uveljavila pa 
zaradi ekonomskih učinkov, 
saj je neposredna setev vsaj 
dvakrat cenejša kot konven-
cionalna, ki zahteva štiri pre-
hode njive, kar pomeni veliko 
strojnih in delovnih ur kme-

tovalca (oranje, predsetvena 
obdelava, trošenje mineralnih 
gnojil in na koncu setev). Mi-
nimalna obdelava je lahko raz-
lična, lahko se seje in gnoji v 
enem hodu ali pa obdela njivo 
s frezo ter potem seje in gnoji, 
vsekakor pa je spuščeno ora-
nje, ki zahteva največ energije 
ter strojnih in delovnih ur.

Vzpostavitev naravi in člo-
veku prijaznejših tehnologij 
bo zmanjšala porabo energije, 
strojnih in tudi delovnih ur.

 Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec

da ne pride do zanašanja v vo-
dotoke, jezera in druge vode, v 
podtalnico, v objekte za pres-
krbo s pitno vodo, na sosednje 
gojene rastline, zemljišča in 
skladišča kmetijskih proizvo-
dov, v objekte za skladiščenje 
in predelavo rastlin, objekte 
za rejo in oskrbo živali, če taka 
uporaba lahko ogrozi zdravje 
ljudi in živali.

FFS moramo uporabljamo 
skladno z navodilom za upo-
rabo vključno s predpisanim 
odmerkom in ob upoštevanju 
vseh  navedb in opozoril na eti-
keti. Prav tako je pri tretiranju 
treba uporabiti metodo, ki je z 
vidika dobre kmetijske prakse 
in varovanja okolja najprimer-
nejša. Uporabnik FFS mora 
upoštevati določbe predpisov, 
ki urejajo varnost in zdravje 
pri delu ter v nočnem času bli-
žini naselij upoštevati predpi-
se, ki urejajo javni red in mir.

Pri tretiranju je treba pa-
ziti, da fitofarmacevtskega 
sredstva ne zanaša na sosed-
nje parcele, zato je treba upo-
števati hitrost in smer vetra.

Če parcela meji na cesto 
ali pot, kjer se v času tretira-
nja na izpostavljenem delu 
sprehajajo ljudje ali prevažajo 

čebele, ki so zaradi tega lah-
ko izpostavljeni negativnemu 
vplivu FFS, mora uporabnik 
tretiranje začasno prekiniti.

Uporabniki, katerih parcele 
mejijo na vrtce, šolo, otroška 
in športna igrišča, zdravstve-
ne ustanove, domove upo-
kojencev ali druge podobne 
objekte, morajo najmanj 24 ur 
pred uporabo FFS o tem pisno 
obvestiti tamkajšnjo upravo. 
V obvestilu morajo biti nave-
deni trgovsko ime FFS, način, 
datum in predvidena ura tre-
tiranja.

Traktorske pršilnike in mo-
torne nahrbtne škropilnice je 
treba uporabljati v oddalje-
nosti najmanj 20 m od čebel-
njaka, objektov iz prejšnjega 
odstavka ali stanovanjskega 
objekta ter njihovih funkcio-
nalnih zemljišč, kjer se zadržu-
jejo ljudje ali gojijo kmetijski 
pridelki, razen če imetnik par-
cele, hišni svet oziroma upra-
va objekta to pisno dovoli.  

Zelo pomembno je varstvo 
čebel 

Cvetoča podrast v trajnih 
nasadih mora biti v času tre-
tiranja s FFS, ki so za čebele 
strupena, pokošena ali po-

mulčena oziroma mora biti 
na drug način preprečeno, da 
bi jo FFS doseglo. Prav tako 
je prepovedana uporaba sis-
temičnih, čebelam strupenih 
FFS v času cvetenja gojenih 
rastlin.

V času cvetenja gojenih 
rastlin je dovoljena uporaba 
kontaktnih, čebelam stru-
penih FFS največ dve uri po 
sončnem zahodu in v nočnem 
času največ dve uri pred sonč-
nim vzhodom, vendar mora 
uporabnik vsaj 48 ur pred vsa-
kim tretiranjem s kontaktnim 
FFS, ki je za čebele strupeno 
ali škodljivo, obvestiti čebelar-
je, ki imajo panje v oddaljeno-
sti do 3 km od predvidenega 
mesta tretiranja. Obvestilo 
mora vsebovati datum in pred-
videno uro tretiranja, trgovsko 
ime FFS, njegovo nevarnost za 
čebele, ime in priimek izvajal-
ca ukrepa ter podatke o mestu 
tretiranja. Če uporabniku če-
belar ni znan, mora obvestiti 
imetnika parcele, kjer je čebel-
njak, ali najbližjo čebelarsko 
družino.

Vodovarstvena območja 
Uporabnik FFS mora upo-

števati omejitve uporabe na 

določenih tleh zaradi varstva 
podzemnih voda in podtalni-
ce, kot je razvidno iz etikete in 
navodila za uporabo ali prepo-
vedi uporabe posameznih FFS  
za vodovarstvena območja.

Prepovedano je tretiranje, 
pripravljanje škropilne me-
šanice in spiranje naprav za 
nanašanje FFS v neposredni 
bližini izvirov, vodotokov, je-
zer, drugih voda in objektov za 
preskrbo s pitno vodo.

Zaradi preprečitve one-
snaženja podtalnice je pri či-
ščenju naprav za nanašanje 
FFS prepovedano točkovno 
izpuščanje vode. Vodo, upora-
bljeno za čiščenje naprav, je 
treba razpršiti na že tretirani 
površini ali na drugi biološko 
aktivni površini.

Pri tretiranju parcel, ki so 
v bližini voda, se mora upo-
števati varovalni pas 20 m, 
določen  skladno s predpisi, 
ki urejajo varstvo voda, in na-
vedbami na etiketi oziroma v 
navodilu za uporabo.

 Zlatko Krasnič,
kmetijski svetovalec
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Planinci PD Krim na Mokrcu 
namestili prvo skrinjico za vpis
Planinsko društvo Krim (v nadaljevanju: PD Krim) je že v preteklem letu načrtovalo namestiti 
skrinjico z vpisno knjigo in žigom na Mokrcu, v Vrbici in pri Partizanski bolnišnici Krvavice. 
To delo je prevzel Odsek za planinske poti pri PD Krim, ki ga vodim načelnik Jože Krašovec s 
svojimi markacisti in drugimi člani društva. 

Zakaj je to potrebno? Za 
vpis zaradi varnosti pri 
morebitni iskalni akciji 

ali da si lahko za spomin od-
tisnemo žig v svoj dnevnik oz. 

dnevnik, ki to zahteva za dokaz 
obiska. Lahko pa tudi žigosa-
mo kartico s pozdravi svojim 
prijateljem. Poznamo več vrst 
žigov, ki so tipizirani:

- žig za na vrhove je trikotne 
oblike,

- žig za Slovensko planinsko 
pot je ovalne oblike,

- žig za planinsko postojanko 
in drugje je pravokotne obli-
ke.

Delo se je zaradi epidemije 
koronavirusa malo zamaknilo. 
Med tem časom smo nabavili 
dve skrinjici ter žige, vpisne 
knjige pa smo dobili od Planin-
ske zveze Slovenije. Nosilce in 
dodatno skrinjico pa smo izde-
lali sami z obrtniki, ki so nam 
podarili material in vgravira-
li napise na skrinjice. Idejni 
predlog za izdelavo in postavi-
tev vseh treh skrinjic z vpisni-
mi knigami je dal predsednik 
PD Krim Boštjan Gačnik. 

Z namenom namestitve 
prve skrinjice na vrhu Mokrca 
smo se 2. maja 2021 zbrali pri 
logarnici. Po markirani poti in 
varni razdalji smo odšli peš na 
Mokrc. Na drog smernih tabel 
smo namestili skrinjico z vpi-
sno knjigo in ostalo opremo. 
Prva, ki sta se vpisala v vpisno 
knjigo, sta bila naš predsednik 
Boštjan in njegov sin Luka. 
Kmalu so prišli še drugi poho-
dniki z Visokega, Zapotoka in 
Ljubljane. Po kratkem postan-
ku smo se vrnili v dolino.

Kako se pride na vrh Mokrca
Peljemo se čez Ig, Škrilje, 

Golo in naprej mimo smero-
kaza Stara žaga in čez nekaj 
sto metrov zavijemo desno na 
makadamsko gozdno cesto, ki 
pelje v smeri Krvava Peč. Čez 
dober kilometer in pol pri-
demo do prve srpentine, kjer 
je pot že markirana iz smeri 
Kureščka za Krvavo Peč. Vo-
zimo se čez vse srpentine in 
pridemo do prvega križišča, 
kjer so smerne table na 742 m 

nadmorske višine. Ta kraj ima 
več imen: Mrzlica, Vrh klancev 
ali Vrh srpentin. V tem križ-
išču zavijemo desno po mar-
kirani cesti za na vrh Mokrca, 
ki je oddaljen 4,3 km. Tu dalje 
gremo lahko peš 1 uro in 10 mi-
nut čez več križišč. Pot je dob-
ro označena z markacijami ter 
smernimi tablami. V kolikor pa 
ne uberemo te možnosti, pa se 
lahko peljemo do križišča petih 
cest na nadmorski višini 890 m 
in tu parkiramo nad Logarico. 
Pot nadaljujemo še do enega 
križišča na nadmorski višini 
950 m (pri Gostincih). Tu nas 
smerna tabla usmeri desno in 
do vrha Mokrca potrebujemo 
še 25 minut. Pot je lahka, saj 
hodimo zgolj po gozdni cesti.

Z dovoljenjem univ. dipl. 
inž. gozdarstva in avtorja knji-
ge Iška, Iški vintgar Tomaža 
Kočarja bom podal nekaj zani-
mivosti Mokrca. Tomaž Kočar 
piše takole:

»Na vrhu Velikega Mokrca 
(1.058 m) sem stopil prvič prav 
na začetku mojega službovanja 
kot revirni logar na tem podro-
čju; bilo je to 2. oktobra 1964. 
Veliki Mokrc ima pravzaprav 
dva vrhova, oddaljena drug 
od drugega približno 200 m 
zračne linije. Prvi je še danes 
porasel z odraslim gozdom, je 
izrazit in samo malo višji. Dru-
gi pa je neizrazit, malo nižji in 
nima imena, v obliki okoli pol 
hektarja velikega platoja in 
je v karti-specialki merila 1 : 
5.000 vpisan z nadmorsko vi-
šino 1.057,5 m. Kmalu se je za-
čela za ta vrh s platojem zani-
mati vojska (JLA) in julija 1967 
sem vojaški komisiji že moral 
kazati možno najugodnejšo 
smer oz. povezavo vrha s spo-
daj obstoječo gozdno cesto 
(pri Gostincih). Marca meseca 
naslednje leto je vojska polo-Prva vpisa v knjigo
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žila traso in maja 1968 je bila 
cesta v dolžini 1,5 km na pla-
to vrh Mokrca zgrajena; »ajns 
- cvaj« bi se reklo v slengu oz. 
žargonu. Potem je, vsaj s stra-
ni vojske sledilo osem let mi-
rovanja. Jeseni leta 1976 pa je 
prišel ukaz, da je treba gozd 
na platoju posekati na golo 
na površini okoli 3 ha. Seveda 
so sledila »civilna ugibanja«, 
čemu – za radar, za raketne 
rampe-kdo ve. »Na brzino« so 

potem v septembru in oktobru 
mokrški sekači nalogo izvršili. 
Sečnja je bila tako intenzivna, 
kar zadeva čas, da je nekega 
dne pri odkazilu drevja, name-
njenega za golosek, padla na 
mene debela bukev. Na srečo 
je bil to vrh podrtega drevesa 
in me je samo vrglo po tleh, 
tako, da sem se brez poškodb 
lahko sam pobral. Po golose-
ku je vojska pripeljala manjši 
radar in vršila poskuse glede 

zmogljivosti delovanja radarja 
s te točke. Vojska je »kmalu« 
potem projekt opustila, golo-
sek pa je seveda ostal. Pozneje, 
ko je bilo očitno, da vrh Mo-
krca za vojsko ni več zanimiv, 
so gozdarji izvršili spopolnitev 
s sadnjo smreke v naravnem 
mladju, ki se je pojavilo po po-
seku odraslega jelovo-bukove-
ga gozda.«
Za izdelavo skrinjic, smernih 
tabel in drugega podarjenega 

materiala v imenu PD Krim 
zahvaljujemo:
- Izdelovanje kovinskih izdel-

kov Tone Strelec s.p.,
- Strojno ključavničarstvo Ci-

ril Podržaj s.p. ter
- Tomažu Kočarju, univ. dipl. 

inž. gozdarstva.

  Jože Krašovec,
načelnik markacistov pri PD 

Krim

Začetek pohoda pri Logarnici
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Slovenska olimpijska bakla na poti 
po Občini Ig
Na deževno ponede-

ljkovo dopoldne je 
našo občino obiskala 

slovenska olimpijska bakla. 
Dogajanju so se pridružili čla-
nih naših športnih društev ter 
olimpijci, ki bivajo v Občini Ig.
Bakla je pot začela v Vrblje-
nu, kjer so jo sprejeli člani KD 

Krim, pot je nadaljevala do po-
družnične osnovne šole v Iški 
vas, kjer so jo pričakali učenci 
in jo z olimpijcem, nekdanjim 
atletom Urbanom Acmanom, 
spremljali do Kota.
Bakla se je ustavila na Igu, 

kjer je bil glavni sprejem. V 
programu so sodelovali člani 
karate-do kluba Ig Shotokan, 
zbrane so nagovorili župan 
Janez Cimperman, ravnatelji-
ca OŠ Ig Biserka Vičič Malnar 
ter olimpijec, ki je sodeloval 

na dveh olimpijskih igrah, gi-
mnastičar Mitja Petkovšek. 
Bakla je v njegovih rokah za-
pustila prizorišče na šolskem 
igrišču. Predal jo je članom ŠK 
Ig, ki so jo na kolesih pripeljali 
do meje z občino Škofljica.

Pri pripravi dogodka so sode-
lovali: OKS – Regijska pisarna 
Ljubljana okolica, Športna zve-
za Ig, OŠ Ig in Občina Ig.

 Maja Zupančič

 Občina Ig

Otroci iz Vrtca ig Olimpijec Mitja Petkovšek in župan z baklo

Prihod bakle na Ig Za konec sta z baklo kolesarila člana ŠK Ig.
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Izjemna predstava Marka Škulja:  
17 let in s črko L na avtomobilu
Velenje je gostilo uvo-

dni del letošnjega 
državnega prvenstva 

in Mitropa Rally Cup, na ka-
terem so nastopili tekmoval-
ci iz osmih držav: Slovenije, 
Hrvaške, Avstrije, Nemčije, 
Madžarske, Hrvaške, Srbije in 
Italije.

Nemški podprvak Dominik 
Dinkel (ford fiesta rally2) je 
bil resda najhitrejši na reliju 
v Velenju in prav tako je imel 
Rok Turk (hyundai i20 R5) tri 
minute naskoka med Sloven-
ci, toda glavni junak relija je 
bil komaj 17-letni Mark Škulj. 
Z nalepko mladega voznika 
na avtomobilu se je zavihtel 
na stopničke med Slovenci in 
bil za državno prvenstvo naj-
hitrejši med dvokolesno gna-
nimi avtomobili.

Nemca Dominik Dinkel 
in Pirmin Winklhofer (ford 
fiesta rally2) sta v spremen-
ljivih vremenskih razmerah 
dobila reli Velenje, sicer tudi 
uvodno preizkušnjo sloven-
skega državnega prvenstva v 
reliju. Med Slovenci sta bila 
po pričakovanju najboljša Rok 
Turk in Vili Ošlaj (hyundai 
i20 R5), za drugouvrščenim 
Darkom Peljhanom (sovoznik 
Matej Čar, VW polo proto) pa 
je s tretjim mestom za sloven-
sko DP skupno in zmago za 
DP med dvokolesno gnanimi 
avtomobili ter prvim mes-
tom med vozniki do 25 let 
navdušil komaj 17-letni Mark 
Škulj s sovoznikom Urošem 
Ocvirkom.  V diviziji 3 za dr-
žavno prvenstvo je zmagal 
Matic  Humar  (renault clio), 
v napetem obračunu divizije 
I pa Luka Brus (MG ZR 105).

17-letnik se je v dežju 
zavihtel na stopničke

Največje presenečenje reli-
ja pa je bil komaj 17-letni Mark 
Škulj (ford fiesta rally4). To je 
bil njegov prvi pravi reli, nek-
danji kartist pa kot mladi vo-
znik dirka z obvezno nalepko 
L. Škulja to v dežju ni ustavilo, 
saj je prav tam vozil najbolje 
in zanesljivo zmagal v divi-

ziji II državnega prvenstva. 
Tam je imel več kot minuto 
naskoka, česar pred relijem 
ni pričakoval niti sam. Škulj 
se je ob tem zavihtel tudi na 
tretje mesto v skupni razvr-
stitvi slovenskega državnega 
prvenstva.

»Razmere so bile res težke, 
v dežju pa sem poskušal voziti 
predvsem čisto in tekoče. Ni-
mam veliko izkušenj, a očitno 
je bil ritem ravno pravi. Kljub 
temu uspehu pa ne spremi-
njam ciljev za letošnjo sezono. 
Rad bi odpeljal vse relije in se 
kar največ naučil,«  je v cilju 
komentiral odlični Škulj. V 
diviziji II sta bila druga Jernej 
in Gregor Fakin (ford fiesta 
rally4), tretja pa Grega Premrl 
in Gregor Brešer (toyota GT 
86). Z razbitim dirkalnikom 
je reli končal lanski državni 
prvak Simon Mlinar (peugeot 
208 R2).

 Gregor Pavšič 

 Uroš Modlic

Rezultati za slovensko DP
1. Turk-Ošlaj (hyundai i20 R5) 54:28,3; 
2. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 3:01,1; 
3. Škulj-Ocvirk (ford fiesta rally4) + 3:42,6; 
4. Fakin-Fakin (ford fiesta rally4) + 4:47,7; 
5. Premrl-Brešer (toyota GT 86) + 5:09,6; 
6. Grossi-Berlot (peugeot 208 R2) + 5:14,3; 
7. Kovačič-Zaljuberšek (peugeot 208 rally4) + 5:42,4; 
8. Brus-Ločnikar (MG ZR 105) + 6:18,2; 
9. Ravenščak-Tomašković (ford fiesta rally4) + 6:21,8; 
10. Mrak-Vončina (suzuki swift) + 6:25,2 …
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Pohod RK Mokerc na vrhove lestvic
Pred nami je konec še ene 

sezone, zaznamovane s 
trdovratno epidemijo. 

Po ustavitvi vseh treningov 
in tekmovanj oktobra 2020, so 
tekmovalne ekipe začele tre-

nirati na daljavo. Trenerji so 
se trudili po najboljših močeh 
vzdrževati fizično pripravlje-
nost igralcev, saj so bile dvo-
rane tesno zaprte vse do sre-
dine februarja letos. Nato so 

se postopoma začeli treningi 
v dvorani, ampak pod strogi-
mi pravili NIJZ in pristojnih 
institucij, kar je seveda otežilo 
delo. Fantom je kljub negoto-
vosti v nadaljevanje sezone 

očitno ostalo dovolj motivaci-
je za treniranje; ko so se konec 
marca postopoma sprostila 
tekmovanja, so se uspešno po-
dali na vrhove lestvic.  

Člani so redni del tekmova-
nja v 1.B ligi končali na 4. mes-
tu in se trenutno potegujejo za 
čim boljši položaj v končnici 
tekmovanj. 

Mladinci se kljub nekaj po-
škodbam držijo zgornjega dela 
lestvice v 1. državni mladinski 
ligi, do konca jih v tem trenut-
ku čakata še dva kroga tekmo-
vanj.

Posebne čestitke gredo eki-
pi kadetov. Obeta se jim sam 
vrh lestvice 1. kadetske lige, 
trenutno zasedajo prvo mesto 
svoje polfinalne skupine. Po-
sebej ponosni smo na Timote-
ja Drnovška in Marka Ferjana, 
ki sta se med prvomajskimi 
prazniki udeležila priprav ka-
detske reprezentance na Rogli. 

Obe ekipi starejših dečkov 
SDA in SDB sta redni del lige 
končali na 1. mestu svoje sku-
pine in igrata v četrtfinalu. 

Ekipa mlajših dečkov A 
nadaljuje tekmovanje po tur-
nirskem sistemu, za zdaj je 
potekal prvi turnir. Fantje in 
dekleta so se z navdušenjem 
vrnili na igrišče po skoraj os-
mih mesecih prekinitve.

Žal tekmovanja niso orga-
nizirana za druge ekipe mlaj-
ših dečkov (B in C), še bolj 
žalostni pa smo, ker naši naj-
mlajši mini rokometaši nimajo 
niti treningov. Trudimo se, da 
bo mini rokomet kot interesna 
dejavnost šole ponovno na vo-
ljo v naslednjem šolskem letu.

Sredi maja nas je razveselila 
novica, da je vlada prižgala ze-
leno luč za zagon kulturnih in 
športnih prireditev v zaprtih 
javnih prostorih in na prostem 
s prisotnostjo gledalcev, ven-
dar pod določenimi pogoji in 
z omejenim številom. Kdaj se 
bodo gledalci lahko vrnili tudi 
v športno dvorano Ig, pa v tem 
trenutku še ni gotovo, saj je 
potrebno soglasje OŠ Ig.

Vsi treningi in vsa tekmova-
nja potekajo v skladu z navodili 
pristojnih služb za preprečeva-
nje okužb s covid-19. Dosledno 
upoštevanje navodil nas je za 

Ekipa SDB med igro

Lestvica razvrstitev 1.B državne lige po rednem delu

 arhiv ŠD Mokerc
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Kaj ti pomeni  
biti rokometaš?  
Zakaj imaš rad rokomet?
(Odgovarjali so člani in članice ekip MDA in MDB, stari 
med 11 in 13 let)

Biti rokometaš mi pomeni 
veliko, saj sem se naučil 
veliko novih stvari in do-
živel veliko epskih trenut-
kov z RK Mokerc Ig, npr. 
zmago na Koper cupu (in 
to dvakrat) ter še veliko 
drugih. 
(Žiga Schulz)

Rad imam rokomet že od 
prvega razreda. Pomeni 
mi sprostitev in urjenje, 
na katerem lahko sproti 
videvam svoje prijatelje. 
Rokomet treniram že 6 let 
in bil bi prav izgubljen, če 
tega ne bi imel. Hvaležen 
sem, da živim v kraju, kjer 
je rokomet tako popula-
ren. 
(Bor Lovšin) 

Rokomet mi je všeč kot 
igra in tudi sicer, ker nas 
povezuje in združuje. Za-
bavno je, ko se družimo, 
najbolje pa je, ko zmagu-
jemo. 
(Tristan Meglič)

Rada sem rokometašica, 
ker se rada družim s prija-
telji in mi ta šport pomeni 
ogromno. Moj oči je treni-
ral rokomet in tudi jaz ga 
igram že od prvega razre-
da. Zelo uživam. 
(Lana Žagar)

Rokomet imam rad, ker 
je ekipni šport, treniramo 
in igramo z ekipo, sode-
lujemo in se spodbujamo. 
Rokomet je hiter in te kaz-
nuje za napake, zaradi 
teh napak pa se lahko iz-
boljšaš. 
(Mark Mladenović)

Na treningih in tekmah se 
imam super, ker v rokome-
tu uživam. 
(Tjaž Uršič)

Rokomet mi pomeni veli-
ko, ker je ekipni šport, kjer 
drug drugemu pomaga-
mo. Igram ga zato, ker mi 
je všeč in v njem uživam. 
(Keja Poznik)

Rokomet imam rad, ker mi 
je všeč šport z veliko stika. 
Rad branim in se veselim 
vsake zmage. Če smo po-
raženi, nam da to moč za 
naprej, za naslednjo tek-
mo. 
(Bine Babnik)

Rokomet me zelo veseli, 
ker v njem uživam. 
(Filip Savić)

Rad igram rokomet in zelo 
rad hodim na treninge 
s svojimi soigralci. Smo 
dobri prijatelji. 
(Taj Babnik)

Biti rokometaš mi pomeni 
da sem zdrav športnik, ki 
igra rokomet z veseljem. 
Rokomet mi je všeč, ker je 
ekipna igra, kar pomeni, 
da je ekipa dobra toliko 
kolikor njen najšibkejši 
člen. 
(Jan Janežič)

Rad imam rokomet, ker je 
hiter ekipni šport. Igram 
ga zato, da se bolje pove-
žem s svojimi prijatelji. 
(Jaka Ščulija)

Igram rokomet, ker v njem 
uživam in nekoč želim 
postati eden izmed profe-
sionalnih rokometašev. 
(Tilen Blatnik)

Člani na prvem treningu v dvorani letos

Mladi ižanski rokometaši s slovensko olimpijsko baklo 
 Aleš Fevžer

zdaj obvarovalo pred širjenjem 
okužbe med igralci, in želimo 
si, da tako tudi ostane.

Za konec še pohvala mlaj-
šim dečkom Filipu, Boru in 
Žigi za odlično opravljeno na-
logo pri sprejemu olimpijske 
bakle v Občini Ig. Slovenska 
olimpijska bakla je na svoji 
poti skozi vse slovenske ob-
čine v ponedeljek, 24. 5. 2021, 
obiskala tudi Občino Ig. Raz-
lična društva, otroci in olimpij-
ci so jo pospremili od Vrbljena, 
Iške vasi do Iga in naprej proti 
Škofljici. Med drugimi so jo 
ponesli tudi mladi rokometa-
ši ŠD Mokerc Ig. Filip, Bor in 
Žiga so baklo ponosno prev-
zeli na Igu in jo pospremili 
na glavni sprejem na šolskem 
igrišču.

 Iva S. Meglič Veselje kadetov po zmagi  
nad RK Gorenje Velenje  

 Klavdija Zalar

 Vaska Arsova
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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

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

 
DRUŽINSKO ZASEBNO ZOBOZDRAVSTVO NA ŠKOFLJICI

NUDIMO VSE STORITVE MODERNEGA ZOBOZDRAVSTVA IN SE HKRATI 
PRILAGAJAMO VAŠIM ŽELJAM IN POTREBAM.

DOBRODOŠLI STE VSI: OTROCI, ODRASLI IN STAROSTNIKI.

PRIPRAVLJAMO POSEBNE PREVENTIVNE PAKETE.
POKLIČITE!

CESTA OB BARJU 68, 1291 ŠKOFLJICA
T: 031 272 398
E: INFO@DENTA.SI
WWW.DENTA.SI

CESTA OB BARJU 68
1291 ŠKOFLJICA
T: 031 272 398
E: INFO@DENTA.SI
WWW.DENTA.SI

PRIPRAVLJAMO POSEBNE PREVENTIVNE PAKETE.
POKLIČITE!
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Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

Z A H V A L A
Za vedno se je poslovil ljubljeni mož,  
oče, dedi in tast

FERDINAND AMBROŽ 
z Iga

(6. 12. 1948–7. 5. 2021) 
 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki so ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 
 

Žalujoči: žena Joži, hčerki Suzana in Alenka, vnuki Mark, 
Nick, Nejc, Rebeka in Naja ter zeta Rajko in Tomaž

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

Z A H V A L A

TAJA TATJANA BERK 
(rojena Kocijan)

1972−2021 
 
S spoštovanjem in iskreno hvaležnostjo se ob izgubi naše ljube mami, 
žene, hčere, sestre … Taje Tatjane Berk zahvaljujemo za vse dobre 
želje in spodbudne besede, izrečena sožalja, tolažbo ter podporo vsem 
najbližjim, sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem.
Hvala tudi vsem za darovano cvetje in sveče.
Posebna zahvala tudi grosupeljskemu župniku gospodu Martinu 
Golobu, da je z nami Tajo pospremil na zadnji poti. 
 

Vsi njeni

Ljubila si zemljo, 
bila njej si predana, 
a prišel je dan, 
ko v njej boš počivala. 
In v naši zavesti
prižgala lučke spomina …

Z A H V A L A
V 93. letu starosti nas je zapustila draga mama, 
tašča, babica in prababica

MARIJA GERMEK 
21. 10. 1928–12. 4. 2021 

 
Ob njenem slovesu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darovano cvetje in sveče. 
 

Vsi njeni

Si kot sonce življenja sijal, 
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča, 
naj ti v nebesih dana bo sreča.

Z A H V A L A

JOŽE JAKIČ 
z Golega

12. 11. 1953−20. 5. 2021 
 
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in brata se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter vsem ostalim, da ste bili z 
nami v težkih trenutkih, za  tolažilne besede, tople stiske rok, darovane 
sveče in cvetje.
Iskrena hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Golo za poslovilni 
govor in pogrebno slovesnost. Zahvaljujemo se pogrebnemu zavodu 
Vrhovec, pevcem, trobentaču ter Rozi Virant za pripravo mrliške vežice.
Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel, tvoj obraz v spominu nam 
večno bo živel! 
 

Tvoji žalujoči: žena Albina, hči Nataša in sin Tomaž  
z družino

Z A H V A L A
V 67. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil 
naš dragi mož, oče in dedek

BORIS ŽAGAR 
z Visokega 

 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za vso pomoč. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, iskren stisk roke 
in tolažilne besede. Zahvaljujemo se tudi osebni zdravnici in patronažni 
sestri za vso izkazano pomoč in podporo. 
 

Žalujoči: žena in hči z družino

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
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki podpirate naše delo 

in s svojimi darovi pomagate lajšati stiske ljudem, saj našo 
pomoč v času koronavirusa še kako potrebujejo.

 Župnijska Karitas Ig
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Vabljeni na razstavo  
Koliščarji z Velikega jezera
S sprostitvijo omejevalnih ukrepov zaradi epidemije 
koronavirusa se ponovno odpira tudi naša razstava 
Koliščarji z Velikega jezera.

Odprtje z vodenjem bo v soboto, 19. junija 2021, ob 19.00. 

Razstavo si je možno ogledati kadarkoli, če se nam 
oglasite na info@dfg.si ali GSM: 031/446-908. Več 
informacij na www.vdezelikoliscarjev.si. 

Vabljeni!

KOLIŠČARSKI TABOR
Tudi letos bomo taborili v idilični dolini Drage, ob 
ribnikih, ki so nastali z zajezitvijo reke Draščice in potoka 
pod vasjo Dobravica. Ribnikov je sedem, izkopali so jih v 
18. stoletju zaradi gojenja rib in pozneje kopanja gline za 
opekarno. Področje nudi dom številnim vrstam ptic, tu 
živi edina avtohtona želva pri nas – sklednica, od rastlin 
pa je najbolj privlačen beli lokvanj. 

Tabor je namenjen otrokom v starosti od 8 do 10 let. 
Na njem bomo spoznavali zgodovino doline Drage, 
rastlinstva in živalstva v okolici, se podali na gozdno 
učno pot, izdelovali koliščarske posode, tekmovali v igri 
Lov na belega bobra ...

1. termin: od 21. do 23. avgusta 2021
2. termin: od 24. do 26. avgusta 2021

Dobimo se ob 17.00 v Dragi pri Igu (smer Ig–Škofljica, 
na koncu naselja Ig zavijete desno na Cesto v Drago in 
se po slabem kilometru pripeljete do lokacije). Končali 
bomo prav tako ob 17.00.

Kaj moram imeti s seboj? Šotor, spalno vrečo, baterijo, 
primerno obleko in obutev (anorak, kopalke, trenirko, 
kratke hlače, sprej proti komarjem ...) ter veliko dobre 
volje. Če nimate šotora, ga zagotovimo organizatorji. 

Cena kotizacije? 60 EUR, za vsakega naslednjega otroka 
55 eur. Ob prijavi boste prejeli račun za plačilo kotizacije.
 
Kdo zbira prijave? E-naslov: info@dfg.si, Alenka Jeraj, 
GSM: 051/374-475, do 13. avgusta 2021. Prijave zbiramo 
do zasedbe mest. 

Pridružite se nam!

Zahvala 
dobrotnikom
Ob pogrebu pokojne-

ga Janeza Kastelica 
iz Staj je svoj dar na-

menila za potrebe Župnijske 
Karitas Ig družina Križman iz 
Staj. Iskrena hvala.
Iskrena hvala  tudi vsem dob-
rotnikom, ki podpirate naše 
delo in s svojimi darovi poma-
gate lajšati stiske ljudem. 
Najlepša hvala Nataši Uršič, 

ki je v OŠ Ig organizirala zbi-
ranje rabljenih oblačil, pred-
vsem pa posteljnine, brisač in 
obutve, ki jih ljudje v stiski še 
kako potrebujejo. Hvala tudi 
vsem učiteljem in učenem OŠ 
Ig, ki so sodelovali v tej akciji.
Iskrena hvala.

 Župnijska Karitas Ig

V A B L J E N I

n a
V DEŽELO      KOLIŠČARJEV

KOLIŠČARSKI DAN
v soboto, 28. avgusta 2021, od 10.00 do 18.00 v Dragi pri Igu. 

Koliščarski dan = zabava za vso družino

Letos v središču: KOLIŠČARSKA PREHRANA 

 

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 30. avgust 2021.



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

• PRVI SLOVENSKI UGANKARSKI TABLOID • 
• Izhaja vsak drugi torek • 8. 6. 2021 • št. 636, leto 25 • 2,09 € •

Lea Sirk, ki je pred dnevi izdala singel 
Always you v angleščini, je izdala, da je v 
času korone odkrila tudi svoje šibke točke. 
Predvsem preveč 'puca', pa ne ve, za koga, 
njen najbolj nenavaden 'talent', ki ga je 
razvila v času korone, pa je razkuževanje 
bobna pralnega stroja _ _  _ _ _ _ _ _   
_ _ _ _ _ _. To počne že eno leto. (Vir: svet24)

ASTRO športniki (str. 48 in 49) :: Sudokuji (str. 46 in 51)
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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
MUFTI - islamski verski predstavnik na določenem ozemlju, PENATI - starorimski bogovi, hišni varuhi skupaj z Lari, RUTENI - Ukrajinci, ki so 
v srednjem veku prišli pod tujo oblast, Rusini, Malorusi

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


