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Dragi bralci in bralke!
Po poletnem oddihu 

smo vstopili v nov, je-
senski cikel leta. Zače-

lo se je novo šolsko leto, zato 
vsi skupaj pazljivo na cestah! 
Prenova ene glavnih prome-
tnic čez Ig je to poletje precej 
obremenila vse uradne in ne-
uradne obvozne poti. O tej in 
drugih načrtovanih prenovah 
pišejo iz občinske hiše pa tudi 
o onesnaženju vodnega vira 
Šumnik, ki napaja vodovodni 
sistem Golo-Zapotok, ki je 
zaznamoval poletno dogajanje 
v hribovskih vaseh naše obči-
ne. Začela se je gradnja šolske-
ga igrišča na Golem, prenovo 
je doživel Dom v Zapotoku, 
nadaljuje se urejanje kulturne 
dvorane na Igu. 

Da bi občanom približali lo-
kacije cepilnih mest, je poleti 

Občina Ig organizirala več ter-
minov obiska mobilne cepilne 
enote v naši občini – odziv je 
bil nad pričakovanji, saj je bilo 
opravljenih več kot 700 cep-
ljenj! Več o tem v rubriki Ak-
tualno. 

Pestro je bilo in še bo do-
gajanje po naših vaseh – na 
Sarskem so imeli delovno ak-
cijo, v kateri so vaščani uredili 
mesto za ekološki otok ter na-
mestili nov zunanji avtomat-
ski defibrilator, iz SVS Škrilje 
pa vabijo k prostočasnim de-
javnostim, ki bodo potekale v 
dvorani njihovega gasilskega 
doma. 

Malce obsežnejše kot v 
zadnjih številkah so strani na-
menjene društveni dejavnosti 
– javili so se iz Društva upoko-
jencev Ig, Kluba harmonikar-

jev Kumše; Turistično društvo 
Kurešček je organiziralo akci-
jo pobiranja invazivnih rastlin 
ambrozije in kanadske zlate 
rozge – še eno podobno akcijo 
pripravljajo v septembru. Pod 
Krimom je potekal vsakoletni 
konjeniški praznik, pestro po-
letje pa so imeli v območnem 
društvu VSO. 

V Kotičku za mlade so se od 
ižanske osnovne šole poslovili 
devetošolci – pišejo o zadnjem 
dejanju, valeti, ki so jo imeli 
letos junija. O novem šolskem 
letu in novih izzivih in drugih 
novostih v OŠ Ig pa v prihod-
nji številki Mostiščarja. 

Konec avgusta je v dolini 
Drage najprej potekal Ko-
liščarski tabor za otroke, ki 
mu je sledil najbolj Koliščarski 
dan celega leta – oboje v orga-
nizaciji Društva Fran Govekar 
Ig in podpori več pokrovite-
ljev. 

Ižanska pažarna – oz. čla-
ni gasilskih društev Gasilske 
zveze Ig so sodelovali na dr-
žavnem gasilskem tekmova-
nju, zaposleni so bili tudi mar-
kacisti Planinskega društva Ig, 
ki so med drugim namestili 
novo skrinjico z žigom na za-
nimivi točki naše občine – kje, 
preverite v njihovem prispev-
ku. 

V rubriki Šport pa o prvi 
bejzbolski tekmi državnega 
prvenstva na novem igrišču na 
Igu ter o uspehu ženske ekipe 
Šahovskega kluba Ig. 

Vsem želimo prijetno branje!

Uredništvo Mostiščarja

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 15. september 2021
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Naslovnica: Aleš Pavlič
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Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za prihodnjo številko Mostiščarja zbiramo do 
četrtka, 30. septembra. Predviden izid številke je 14. oktobra. 

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



3Mostiščar 06 | September 2021

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

Vonj po naftnih derivatih na 
vodovodu Golo Zapotok v juliju 2021
Na podlagi dveh sporočil uporabni-

kov se je 5. 7. 2021 izvedlo prever-
janje stanja vodovodnega sistema 

in vodnih virov, ki napajajo vodovodni sis-
tem Golo Zapotok (naselja Zapotok, Golo, 
Škrilje, Visoko – del, Podgozd, Dobravica, 
Sarsko, Klada). Po pregledu vodohranov 
je bilo ugotovljeno, da je zaznati vonj po 
naftnih derivatih. Naročen je bil odvzem 
vzorcev s strani NLZOH (Nacionalni labo-
ratorij za zdravje, okolja in hrano). Vzorci 
so bili odvzeti 6. 7. 2021. 

Vodni vir Šumnik je bil izključen iz 
uporabe. Izvedlo se je čiščenje vodohra-
nov in izpiranje vodovodnega omrežja.

Vodovodni sistem Golo Zapotok po-
leg površinskega vodnega vira Šumnik 
oskrbujejo z vodo še štiri vrtine, iz katerih 
voda ni imela vonja. V vodovodni sistem 
se je od izključitve Šumnika dovajala voda 
iz štirih vrtin in z gasilskimi cisternami, 
ki so vozile vodo iz Iga (sistem iz vodarne 
Brest).

Občina Ig je ravnala skladno z določba-
mi Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 
19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 
51/17, v nadaljevanju Pravilnik) in na pod-
lagi strokovnih priporočil Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

Uporabniki so bili o ukrepu prepovedi 
uporabe vode obveščeni preko spletne 
strani Občine Ig, informacijskih točk in 
lokalnih radijev oziroma skladno z načini 
obveščanja, s katerimi so seznanjeni na 
računih, v občinskem glasilu in na spletni 
strani.

6. 7. 2021 je bil uveden ukrep prepove-
di uporabe vode iz vodovodnega sistema; 
isti dan sta ogled zajetja opravila Gasilska 
brigada Ljubljana in Policija s predstav-
niki Režijskega obrata Občine Ig. Zdra-
vstveni inšpektorat RS je takoj po preje-
mu obvestila opravil izredni inšpekcijski 
pregled. Sklican je bil Štab civilne zaščite 
Občine Ig.

Občina je skladno s Pravilnikom o pi-
tni vodi in priporočili ter navodili NIJZ 
zagotovila nadomestno oskrbo s pitno 
vodo na omenjenem območju, in sicer z 
gasilskimi cisternami 6. 7. 2021 na nasled-
njih lokacijah: Gasilski dom Golo, Gasilski 
dom Škrilje ter RTC Zapotok (Štale). Od 
7. julija se je nadomestna oskrba izvajala 
s plastenkami na lokacijah: gasilski dom 
Golo, gasilski dom Škrilje, RTC Zapotok, 
Dobravica pri Virantu, na Visokem, Sar-
skem in Kladi.

Pri prevozih vode s plastenkami in raz-
deljevanju so sodelovali Gasilska zveza Ig 
in gasilska društva, občinska uprava, člani 
štaba CZ in prostovoljci.

Ponovni ogled širšega območja zajetja 
Šumnik so opravili člani Gobarsko mi-
kološkega društva Ig ter nato ponovno 
Režijski obrat. Medobčinski inšpektorat 
je opravil ogled objektov, kjer so prever-
jali način odvajanja komunalne odpadne 
vode, vrste kurjave in okolico.

Poročilo o vzorčenju (6. 7. 2021)
Rezultati terenskih meritev so poka-

zali, da je bil v šestih vzorcih pitne vode 
zaznan vonj po naftnih derivatih. Pri fizi-
kalno-kemijskih preizkušanjih niso zas-
ledili prisotnosti benzena, mineralnih olj 
oziroma naftnih derivatov. Gre za lahkoh-
lapne spojine (s slabo topnostjo v vodi), ki 
lahko že v zelo majhni koncentraciji pov-
zročijo organoleptično onesnaženje velike 
količine vode. Hkrati so fizikalno kemijska 
preizkušanja (po filtraciji in kloriranju) 
pokazala povišano motnost pitne vode 
(1,3 NTU) na odjemnem mestu Zapotok 
14. NLZOH, ki je bil izvajalec vzorčenja in 
laboratorijskih preizkušanj, ocenjuje, da 
pitna voda v omrežju vodovodnega sis-
tema Golo-Zapotok zaradi neustreznega 
vonja ni bila skladna z zahtevami Pravil-
nika o pitni vodi (Ur.l. RS, št.19/04, 35/04, 
26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Za 
pitno vodo je za parameter vonj navedena 
mejna vrednost »sprejemljiva za potrošni-
ke in brez neobičajnih sprememb«.

Rezultati mikrobioloških preizkušanj 
so pokazali, da štirje (4) odvzeti vzorci 
pitne vode niso ustrezali zahtevam Pra-
vilnika o pitni vodi zaradi potrjene pri-
sotnosti indikatorskih bakterij Clostri-
dium prefringens. V vzorcu pitne vode 
iz zajetja Šumnik (pred pripravo) je bila 
potrjena prisotnost fekalnih bakterij. Gle-
de na rezultate opravljenih mikrobiolo-
ških   preizkušanj je izvajalec preizkušanj 
NLZOH ocenil, da   pitna voda v omrežju 
vodovodnega sistema Golo-Zapotok ni 

bila skladna z zahtevami Pravilnika o pi-
tni vodi (Ur. l. RS, št.19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09, 74/15 in 51/17). Ugotovljena 
neskladnost pitne vode pomeni tveganje 
za zdravje uporabnikov.

Tabela z datumi vzorčenj
Datum 
vzorčenja

Rezultat

6. 7. 2021 Neskladni 
vzorci

Vonj po naftnih derivatih, 
Cl. perfringens

8. 7. 2021 Neskladni 
vzorci

Koliformne bakterije

12. 7. 2021 Neskladni 
vzorci

Cl. perfringens

19. 7. 2021 Skladno
19. 7. 2021 Skladno 

– ni 
parazitov

26. 7. 2021 Skladno
2. 8. 2021 Skladno
9. 8. 2021 Skladno
23. 8. 2021 Skladno

Vzorci iz zajetja Šumnik so bili in bodo 
pregledani za parametre, ki jih je priporo-
čil NIJZ.

Z NLZOH smo se dogovorili za termi-
ne vzorčenj in spremljanje parametrov na 
podlagi priporočil NIJZ.

Vzpostavil smo opazovanje zajetja Šu-
mnik, da bi preprečili morebitno ponovno 
podobno onesnaženje, saj vzrok onesna-
ženja še ni bil ugotovljen.

Ukrepi:
6. 7. 2021 
	ukrep prepovedi uporabe vode
16. 7. 2021 
	ukrep prekuhavanja in varčevanja
17. 7. 2021 
	ni več nadomestne oskrbe s plasten-
kami
20. 7. 2021 
	vključitev zajetja Šumnik v vodovodni 
sistem
27. 7. 2021 
	preklic ukrepa prekuhavanja, v veljavi 
ostaja ukrep varčevanja

Prevozi vode z gasilskimi cisternami 
z Iga in iz Iške Loke v vodohran 
Zapotok:
Prevozi so se izvajali od 6. do 20. 7. 2021
Število prevozov: 549
Število pripeljanih m3 vode: 4.569
Gasilske cisterne PGD Golo, PGD Ig, PGD 
Iška vas in PGD Vrbljene – Strahomer

Razdeljena količina vode v plastenkah 
– nadomestna oskrba: 
42.336 kom. x 1,5 l = 63.504 litrov = 63,5 m3

Šumnik
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Obnova vodovodnih priključkov in 
pločnika na Baniji na Igu
Občina Ig je že v mesecu 

maju 2021 na Direkci-
jo RS za infrastrukturo 

vložila vlogo za poseg v držav-
no cesto zaradi obnove vodo-
vodnih priključkov in pločni-
ka na Baniji na Igu. 8. 6. 2021 
je bil sestanek na Igu in ogled 
trase. Na ogledu so bili priso-
tni predstavniki Direkcije RS 
za infrastrukturo (DRSI), DRI, 
vzdrževalca državnih cest na 
območju občine – Gorenjska 
gradbena družba in Občine Ig. 
Konec junija je občina prejela 
soglasje DRSI za poseg v dr-
žavno cesto in nato tudi dovo-
ljenje za zaporo, ki naj bi z vse-
mi deli (obnova vodovodnih 
priključkov, obnova pločnika 
in preplastitev ceste) trajala 
od 1. 7. do 30. 7. 2021. 

Obnovo vodovodnih prik-
ljučkov je pogodbeni izvajalec 
Gobut d.o.o., Škrilje začel 5. 7. 
2021. Dela pri obnovi vodo-
vodnih priključkov in obnovi 
pločnika so bila s strani obči-

ne končana 30. 7. 2021. Obnov-
ljenih je bilo 48 vodovodnih 
priključkov, glavni vod se ni 
obnavljal. Pločnik se je obno-
vil v dolžini 620 m (odsek Mer-
cator – uvoz KIG). Nad deli se 
je izvajal arheološki nadzor in 
nadzor DRI na podlagi zahteve 
Direkcije RS za infrastrukturo. 

Nadomestna oskrba z vodo 
občanov ob obnovi vodovod-
nih priključkov se je izvajala 
preko gasilskega voda, iz Ba-
nije (uvoz za KIG) na Gove-
karjevo cesto v dolžini okoli 
420 m, pri tem sta pomagala 
PGD Golo in PGD Ig. Vsem 
stanovalcem na Baniji in dru-
gim občanom, ki niso mogli 
uporabljati ceste, se zahvalju-
jemo za potrpežljivost in razu-
mevanje.

Nadzor DRI je ob obnovi 
priključkov ugotovil, da je 
spodnji ustroj ceste neustre-
zen in ga je potrebno pred 
asfaltiranjem zamenjati, zato 
vseh del ni bilo mogoče kon-
čati do roka prvotne zapore, 
30. 7. 2021. Ta odločitev je bila 
sprejeta šele v zadnjem tednu 
julija 2021, ko so pristojni na 
Direkciji RS za infrastrukturo 

in vzdrževalec državne ceste 
pripravili načrt in terminski 
načrt za rekonstrukcije ces-
te. Ob začetku rekonstrukcije 
ceste sta se Direkcija RS za 
infrastrukturo ter Občina Ig 
dogovorili za izvedbo preplas-
titve ceste tudi od Mercatorja 
do krožišča Studenec.

Naj omenimo, da je v juliju 
prihajalo do motenj v oskrbi s 
pitno vodo tudi na Igu, saj so 
se v popoldanskem času od 
13.30 do 16.00 izvajale preve-
zave vodovodnih priključkov 
na Baniji, hkrati pa so se izva-
jali prevozi vode z gasilskimi 

cisternami z Iga v Zapotok, 
večkrat tudi 24 ur na dan. 
Zaradi pomanjkanja vode v 
vodarni Brezova noga, ki je v 
upravljanju JP VOKA SNAGA,  
je bilo potrebno naselje Draga 
in nekaj objektov v naselju Kre-
menica prevezovati čez dan na 
sistem iz vodarne Brest.

  Katja Ivanuš in  
Uroš Čuden

Stroški:
− Objave na radiu (Val 202, Radio Slove-

nija)
− Voda v plastenkah
− Dovažanje vode s cisternami
− Mnenje GeoZS glede vpliva onesnaže-

nosti na vrtine
− obroč Merus 

− Vzorčenje (NLZOH)
− Pregled filtrov, merilnikov motnosti

Z Geološkim zavodom Slovenije je že 
sklenjena pogodba za opredelitev mož-
nosti zajema dodatnih količin pitne vode 
za vodovodni sistem Golo Zapotok. 

Izvaja se opazovanje zajetja Šumnik, saj 

vzrok za vonj po naftnih derivatih ni bil 
ugotovljen in odpravljen. NLZOH izvaja 
vzorčenje in spremljanje pitne vode na vo-
dovodnem sistemu Golo Zapotok.

  Katja Ivanuš,  
Režijski obrat

Do konca septembra bodo 
dela končana. Novi pločnik 

Občina je urejala vodovodne priključke in pločnik.

Rekonstrukcija cestišča
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Režijski obrat sporoča
Popis vodomerov 2021

Režijski obrat Občine Ig v mesecu septembru izvaja letni po-
pis vodomerov po celotni občini. Če vas popisovalec ne bo 
našel doma, vaš vodomerni jašek pa je v objektu, vam bo 

pustil sporočilo, na katerem so napisane telefonske številke, na 
katere ste dolžni uporabniki javiti stanje oziroma odčitek 

na vašem vodomeru. Vsi, ki imate kakršnokoli vpraša-
nje glede popisa oziroma izdane položnico, naj se 

oglasijo na Občini Ig, da lahko čim hitreje uredi-
mo morebitne napake. Reklamacije sprejema-

mo v roku 8 dni po prejemu položnice.
Hkrati vas obveščamo, da se bo redna 

menjava vodomerov nadaljevala v no-
vembru.

 Režijski obrat, 
Občina Ig

Poziv za priklop na 
kanalizacijsko omrežje

Na območjih, kjer je 
zgrajeno javno kana-
lizacijsko omrežje, je 

skladno s 13. členom Odloka 
o odvajanju in čiščenju komu-
nalne in padavinske odpadne 
vode na območju občine Ig (Ur. 
list RS, št. 41/2009, 24/2012) 
priključitev objektov na javno 
kanalizacijo obvezna.

Če se lastniki objektov ne 
priključijo na kanalizacijo, 
omrežje pa je zgrajeno, se s 
tem povečujejo stroški omre-
žnine.

Postopek pridobitve soglas-
ja za priključitev objekta na 
javno kanalizacijo:

1. Pridobitev soglasja za pri-
ključitev objekta na javno 
kanalizacijo:
Vlogi za izdajo soglasja za 

priključitev morate skladno s 
35. členom Odloka o odvaja-
nju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na 
območju Občine Ig priložiti:
- Gradbeno dovoljenje ali 

druga dokazila o legalnosti 
stavbe

- Projekt kanalizacijskega 
priključka

- Pogodbo o služnosti ali so-
glasje lastnikov parcel, po 
kateri bo potekal priključni 
kanal

2. Pred izdajo soglasja za 
priključitev na javno ka-
nalizacijsko omrežje mora 
biti poravnan komunalni 
prispevek za kanalizacijski 
del (Pogodba o sofinanci-
ranju izgradnje kanalizacij-
skega omrežja oz. odločba 
o odmeri komunalnega pri-
spevka).

3. Priključitev objekta
Objekt se lahko priključi na 

javno kanalizacijsko omrežje 
po izdanem soglasju s strani 
Občine Ig.
4. Pred začetkom gradnje ka-

nalizacije je treba obvestiti 
Občino Ig (telefon 01/2802-
314) zaradi nadzora oz. pre-
veritve ustreznosti izvedbe, 
in sicer najmanj dva dneva 
pred izvajanjem del.
Pozivamo vse lastnike 

objektov, ki imajo možnost 
priključevanja na javno kana-
lizacijsko omrežje, da začnejo 
postopek priključevanja. 

V Odloku o odvajanju in čiš- 
čenju komunalne in padavin-
ske odpadne vode na območju 
občine Ig je za kršitev 13. člena 
(nepriključevanje) določena 
globa 400 eur.

 Režijski obrat

Obnova vodovoda na 
Čolnarski ulici na Igu

V mesecu avgustu 2021 
je izvajalec Pirc grad-
nje d.o.o., Ljubljana za-

čel obnovo javnega vodovoda 
in vodovodnih priključkov na 
Čolnarski ulici na Igu. Dela 
se bodo izvajala predvidoma 
do konca septembra 2021. 
Obnovljeni bodo priključki 

od javnega vodovoda do vo-
domernega jaška. Vodomerni 
jaški morajo biti ob obnovah 
priključkov izven objektov in 
dostopni upravljavcu vodovo-
dnega omrežja.

  Katja Ivanuš, 
Režijski obrat

Rekonstrukcija občinskih 
cest v letu 2021

Občina Ig je izvedla javni razpis za rekonstrukcijo občin-
skih cest za leto 2021. Na podlagi sprejetega načrta na seji 
občinskega sveta se bodo v letošnjem letu rekonstruirale 

ceste v Iški vasi, Škriljah – Ledine, Škrilje pri HŠ 11, Zapotok–Re-
bernice, Zapotok – Na vrte, Podkraju, Gornjem Igu, Rogatcu nad 
Želimljami, Sarsko – do cerkve. Dela se bodo začela v mesecu sep-
tembru. Ob rekonstrukciji cest prosimo stanovalce ter občane za 
potrpežljivost in razumevanje.

 Uroš Čuden

Obnova vodovoa na Čolnarski ulici na Igu
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Dela na Dvorani Ig

V maju 2021 so se nadaljeva-
la dela na Dvorani Ig. Iz-

vedena je bila fasada, potekajo 
končna elektroinstalacijska in 
strojna dela, izvedba avditorija 
in zunanja ureditev. Dela bodo 
začeli podopolagalci v avdi-

toriju in na odru. Nabavljena 
oz. naročena je oprema, ki bo 
vgrajena, ko bodo končana 
gradbenoobrtniška dela. Dela 
bodo končana v letu 2021. 

  Polona Skledar

Ogrodje bodočega 190-sedežnega avditorija

Dom v Zapotoku z novimi okni

Šola in vrtec na Golem bosta dobila 
dodatne zunanje površine.

Urejanje okolice in nova fasada na dvorani

Obnova Doma v Zapotoku
Poleti so se na objektu Dom 

borcev in mladine Zapo-
tok izvajala obnovitvena dela. 
Skladno s podpisano pogodbo 
so se zamenjala okna, vho-
dna vrata, uredila se je terasa 
in odvodnjavanje meteornih 
voda.

Obnova bo prispela k več-
ji energetski učinkovitosti 
objekta in prijetnejšemu biva-
nju uporabnikom doma.

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 %.

  Marjetka Pintarič 
Župec

Gradnja igrišča 
na Golem
Pred Podružnično šolo Golo se je v avgustu začela gradnja 

športnega igrišča, parkirišča in igrišča za otroke. Obnovljeno 
bo tudi vrtčevsko igrišče, prestavljen bo elektro in TK-priključek, 
uredili se bodo cesta, pločnik in javna razsvetljava.

  Polona Skledar
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Objave Občine Ig v glasilu Uradni 
list Republike Slovenije
Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig, UL št. 94, 
11. 6. 2021 

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pit-
no vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne 
vode za leto 2021, UL št. 94, 11. 6. 2021 

Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za 
leto 2021, UL št. 94, 11. 6. 2021 

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig, UL 
št. 94, 11. 6. 2021 

Odlok o poimenovanju Obrtniške ulice in Ulice Josipa 
Palmeta na območju naselja Ig, UL št. 94, 11. 6. 2021 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021, UL 
št. 94, 11. 6. 2021 

Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2020, UL št. 
94, 11. 6. 2021 

Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 
2021, UL št. 115, 16. 7. 2021 

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

Občina Ig Sprejemna pisarna
Uradne ure:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure
V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne infor-
macije, obrazci vlog in navodila za njihovo izpolnje-
vanje ter informacije o predpisanih prilogah. 
Telefon: 01/280-23-00
E-pošta: info@obcina-ig.si

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

www.obcina-ig.si

Urnik Zbirnega centra Matena
Letni čas (od aprila do oktobra):  
sreda, 9.00–13.00 ter 15.00–19.00
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.

 

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



8 Mostiščar 06 | September 2021

 AKTUALNO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mobilna enota za cepljenje v Občini Ig
V skrbi za čim večjo dostopnost 

cepljenja zoper covid-19 vsem ob-
čanom se je Občina Ig odločila, 

da k sodelovanju povabi mobilno cepilno 
enoto. Tako se je v poletnem času po obči-
ni zvrstilo šest terminov za cepljenje, po 
dva na Igu, Golem in v Iški vasi. Odziv je 
bil zelo dober, saj je mobilna enota skupaj 
opravila kar 738 cepljenj. Vsa cepljenja je 
izvedel pooblaščeni koncesionar ADM – 
ambulanta družinske medicine d.o.o.

V prvih terminih so bile potrebne prija-
ve za določena cepiva, v drugih terminih pa 
je izvajalec cepljenja zagotovil vsa različna 
cepiva, tako da predhodne prijave niso bile 
potrebne. Vsi podatki o cepljenih so bili 
vneseni v register, cepljeni pa so prejeli 
natisnjena t. i. digitalna potrdila – kode, s 
katerimi lahko dokazujejo pogoj PCT.

Aktualni podatki (6. 9. 2021) o cepljenih 
v Občini Ig so naslednji: z vsemi odmerki 

je cepljenih 43,9 %, z enim odmerkom pa 
49,19 % občanov, kar nas uvršča v sloven-
sko povprečje. 

Mobilna cepilna enota se bo v naši ob-
čini ustavila še enkrat, in sicer v četrtek, 
16. septembra. Cepljenje bo potekalo na 
Igu v stavbi Občine Ig (Govekarjeva ces-
ta 6) med 17. in 20. uro.

Možno bo izbirati med vsemi potrjeni-
mi cepivi – predhodne prijave niso pot-
rebne, cepijo se lahko osebe, starejše od 
12 let. 

Izvajalcu cepljenja ADM – ambulanta 
družinske medicine d.o.o., se zahvaljuje-
mo za sodelovanje in profesionalen od-
nos. Prav tako se za sodelovanje in pomoč 
pri organizaciji cepilnih mest zahvaljuje-
mo PGD Golo in PGD Iška vas.

 Maja Zupančič

Pozor! Spet smo tu!
Živimo v času, ko se vse 

dogaja hitro, tudi čas 
teče vedno hitreje. 1, 2, 3, 

in že je konec počitnic, naši ot-
roci pa so se ponovno vrnili v 
šolske klopi. Njihove glave so 
še polne počitniških spominov 
in marsikdo je ob ponovnem 
snidenju s prijatelji pozabil na 
svojo osebno varnost. Pa tako 
lepo smo jih učili, pripravili na 
vse težave in zaupamo jim, da 
se bodo vedno in povsod od-
govorno obnašali. 

Pa vas vprašam, ali se mi ob-
našamo odgovorno? Smo mor-
da pomislili, da so te razigrane 
glave pozabile kakšno pravilo, 
da so pozabile, da je treba biti 
na cesti previden? 

Odrasli smo se s podpisom, 
ko smo naredili vozniški izpit, 
zavezali, da bomo spoštova-
li cestnoprometne predpise 
in zakone ter da bomo pazili 
in spoštovali šibkejše v pro-
metu, kot so otroci, kolesarji, 
starejši …

Ko se dnevno vozim v Ljub- 
ljano, se srečujem z najrazlič-
nejšimi vozniki in velikokrat 
me prešine, kako smo sebični. 
Pa ne do drugih, do sebe, saj 
z nespoštovanjem predpisov 
ogrožamo druge in sebe. Niti 
sebe in svoje družine ne spoš-
tujemo, kajti ko se bo nekaj 
zgodilo nam, bo to občutila 
tako naša družina kot okolica. 

Žal se v času, ko se otroci 
ponovno vračajo v šolske klo-
pi, v naši občini še vedno izva-
jajo določena dela na cestah in 
ob cestah. Vse to, da bomo lah-
ko bolj varno vozili po cestah, 
otroci in ostali pa varneje ho-
dili po pločnikih. Da bo torej 
življenje v naših krajih lepše 
in bolj varno. Bodimo strpni in 
uvidevni do vseh udeležencev 
v prometu.

Ob začetku šolskega leta 
vam Svet za preventivo in izo-
braževanje v cestnem prometu 
Občine Ig želi varno in srečno 
novo šolsko leto. Veliko nove-
ga znanja ter srečne in varne 
poti v šolo in domov, vsem vo-
znikom pa veliko potrpljenja 

in pozornosti. Le tako bomo 
vsi srečni in zadovoljni. 

 Lilijana Mavec, 
Svet za preventivo in 

izobraževanje v cestnem 
prometu Občine Ig

Cepljenje v Iški vasi
 Andreja Zdravje
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Dejavnosti v gasilskem domu Škrilje 
Veselimo se začetka no-

vega šolskega leta, ki 
v našo vas prinaša ak-

tivnosti v dvorani gasilskega 
doma Škrilje. Upamo, da nam 
bodo epidemiološke razmere 
dopuščale načrtovane vadbe 
čim dlje. Vljudno vas vabimo, 
da se nam na vadbah priključi-
te. Izbire je dovolj, da najdete 
nekaj zase ali za svojega otro-
ka. Karate vodi Matej Kabaj, 
ples in pilates Elena Karasova, 

vadbo za malčke in Mix vadbo 
pa sodelavci Fit Ig. Z vsemi so 
bili vadeči v lanskem letu zelo 
zadovoljni, zato veselo nada-
ljujemo tudi v tem šolskem 
letu. 

Kdaj se bodo vadbe začele, 
bo objavljeno na spletni strani 
Škrilje: www.skrilje.si

 Katja Gorjup, 
SVS Škrilje

Uspešna delovna akcija na Sarskem

V soboto, 10. julija 2021, 
smo imeli vaščani Sar-
skega delovno akcijo, 

v kateri smo uredili ekološki 
otok. Zabojnika za papir in 
steklo smo zaradi večje pro-
metne varnosti pri vključe-
vanju iz stranske na glavno 
cesto prestavili višje ob cesti 
ter s tem zagotovili večjo pre-
glednost. Na novo smo uredili 
prostor z ograjo za dostavlja-
nje črnih in rumenih hišnih 
zabojnikov za namen meseč-
nega odvažanja. Zbralo se je 
šest vaščanov, ki so ob pomoči 
mlajših fantov uredili ekolo-
ški otok, dekleta in žene pa 
so med tem časom pripravile 

dobrote z žara.
Vaščani smo po-

nosni tudi na posta-
vitev AED-aparata v 
lično izdelani varno-
stni omarici. Name-
ščen je na drogu javne 
razsvetljave naspro-
ti ekološkega otoka. 
Krajše usposabljanje 
vaščanov o uporabi 
defibrilatorja, ki ob za-
stojih srca v kritičnih 
trenutkih rešuje življe-
nja, načrtujemo jeseni.

 Marija Rotar, 
SVS Sarsko 

 Miro Valjavec

Urejanje prostora za ekološki otok

Novi defibrilator v naši občini je nameščen na Sarskem

Ekipa delovne akcije na Sarskem
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Slovenija v četrtem valu epidemije
Kot je bilo pričakovati 

se je s koncem poletja 
povišalo tudi število 

okužb s korona virusom. Če 
bi se večina ljudi cepila, bi 
bilo obolenj manj, predvsem 
pa bi bilo manj težkega pote-
ka bolezni pri nekaterih. Delta 
različica je še bolj nalezljiva 
kot prejšnje in zbolimo lahko 
tudi tisti, ki smo bili cepljeni. 
A zdravniki zagotavljajo, da je 
v tem primeru potek bolezni 
blažji in praktično noben cep-
ljen za dihanje ne potrebuje 
ventilatorja. Zdravniška zbor-
nica je povedala, da je se veči-
na zdravnikov cepila, kar 89 %, 

saj zaupajo znanosti. Ponosni 
bi morali biti, da je bilo zara-
di vlaganj sredstev v znanost 
in raziskave tako hitro mogo-
če narediti primerno cepivo. 
S cepljenjem smo odpravili 
mnogo bolezni, npr. črne koze, 
zaradi katerih so v Afriki ljud-
je še dolgo umirali, medtem ko 
sta jih Evropa in razviti svet s 
cepljenjem praktično uničila. 
Podobno je z mnogo drugimi 
boleznimi: ošpice, otroška pa-
raliza, oslovski kašelj … Zago-
tovo znanstveniki in zdravniki 
vedo več kot mnogi, ki širijo, 
kar preberejo na družbenih 
omrežjih ali kar jim je nekdo 

rekel. Če boste zboleli, boste 
šli k zdravniku, in ne na Fa-
cebook iskat odgovore, kaj 
vam je in kako si lahko poma-
gate. Neverjetno je, koliko je 
naenkrat poznavalcev cepiv, 
zdravil ipd.

V zadnjih dveh mesecih so 
na voljo tudi mobilne cepilne 
enote in dvakrat so obiskali 
tudi našo občino. Odziv na 
cepljenje je bil pozitiven in 
veliko naših občanov se je od-
ločilo za cepljenje. Vabim vse, 
ki o tem še razmišljate v smis-
lu: »…saj ne bom nikamor po-
toval, saj sem samo doma …«, 
da se odločite za cepljenje ter 

tako poskrbite za vašo varnost 
in varnost tistih, ki jih srečuje-
te. Ostanimo zdravi!

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

Alenka Jeraj, 
poslanka v Državnem zboru 

RS

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

Vabimo vas na

Govekarjev 
večer

v ponedeljek, 20. 
septembra 2021,

ob 19.00 v dvorani 
Centra Ig.

Večer bo obarvan koliščarsko, saj v 
letošnjem letu obeležujemo 10. letni-
co vpisa Ižanskih kolišč s kolišči oko-
li Alp na prestižni seznam kulturne 
dediščine pri Unescu. Obiskal nas bo 
nečak pisatelja in duhovnika Janeza 
Jalna Jani Mulej, ki bo povedal več 
zgodb iz življenja Janeza Jalna.

Zadnjo soboto v avgustu smo uspeš-
no izvedli že 11. Koliščarski dan. Sli-
karke in slikarji, ki so risali koliščar-
ske motive, bodo postavili na ogled 
svoje izdelke.

Razstavljeni pa bodo tudi izdelki iz 
gline, ki so nastali na Koliščarskem 
taboru in Koliščarskem dnevu.

Vljudno vabljeni!

V petek, 17. 9. 2021 ob 19. uri,  
v Gasilskem domu v Škriljah

ZVOČNA KOPEL  
z gongi, pojočimi skledami,  

akustičnim kovinski bobnom, zvončki ...

Vsak udeleženec bo prejel individualno zvočno terapijo in  
poskusil zaigrati na različne inštrumente.

V zvočno kopel nas bo popeljala Uršika Bitenc Hernčič, dipl. delovna 
terapevtka, maserka, ki s širokim znanjem izvaja terapije na različnih 

ravneh za zdravje telesa in duha ter vse združuje v celoto.
Prispevek za osebo 15 EUR.

S seboj prinesite podlogo in steklenico vode. Zaradi omejitve števila 
udeležencev je zaželena prijava na 030/680-127 (Simona).

Se veselimo skupnega doživetja.

V petek, 24. 9. 2021, ob 19. uri,  
v Gasilskem domu v Škriljah

vabljeni na

 VAŠKI POGOVORNI VEČER,  
ki ga vodi Jasna Martinjak.

Pogovor o lokalnih pobudah, povezovanju, ustvarjanju, sodelovanju 
in skupinski podpori. Pridite in izrazite svoj pogled. Skupnosti 

nudimo orodje za opolnomočenje in svobodno življenje.

Oba dogodka organizira Rodna zemlja.
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Interesne dejavnosti TD Kurešček
Čeprav v okrnjeni obli-

ki, smo tudi v minulem 
šolskem letu nadaljeva-

li z interesnimi dejavnostmi, 
predvsem za otroke. Vadba 
pilatesa se po prvem valu epi-
demije žal ni vrnila v dvorano 
Škrilje, plesne skupine otrok 
pa so začele z intenzivnimi 
treningi v marcu. Na zaključ-

ku, ki je potekal 18. junija v 
dvorani Škrilje, so tako svojim 
staršem in prijateljem poka-
zali, kaj so se naučili v dobrih 
treh mesecih.

Nad njihovim nastopom 
smo bili navdušeni, želimo jim 
veliko užitkov in sprostitve v 
plesu še naprej.

Jeseni začnemo oz. nada-

ljujemo vadbe, zato vas že zdaj 
vabimo na:
PILATES vadbo ob ponedelj-
kih in sredah ob 20h
BREAKDANCE ob ponedelj-
kih ob 17h in ob 18h
PLESNE KOKICE ob četrtkih 
ob 18.45
PLES ZA ODRASLE ob petkih 
ali sobotah ob 20h

Vse bo potekalo v dvorani 
GD Škrilje.

Če bi želeli katero od 
plesnih skupin prej spoznati, 
ste vabljeni na njihov nastop 
na Ižanskem sejmu 18. 9. 2021 
in seveda na brezplačne vadbe 
v septembru.

  TD Kurešček

Klub harmonikarjev Kumše

Na snemanju oddaje Gostilna pr’ Francet

V nedeljo, 11. 7. 2021, smo bili po-
vabljeni na snemanje oddaje Go-
stilna pr’ Francet v Pivnico As 

pri Šentrupertu. Ker smo v koronskem 
času manj igrali, smo se morali za sne-
manje dobro pripraviti. Posneli smo pet 

skladb in pogovor z voditeljem, na kate-
rem sem na kratko predstavil naše društvo 
in znamenitosti v naši občini. Snemanje 
oddaje je bila še ena lepa izkušnja naše-
ga društva, na kateri smo nastopili Štefan, 
David, Nick in Roman iz naše občine, Mar-

tin P. in Tomaž z Rakitne ter Martin M. iz 
Ivančne Gorice. 

 Roman Kumše, 
predsednik društva Klub 

harmonikarjev Kumše 
 Leja Gorenčič

Nastop skupine BreakdanceNastop skupine Plesne kokice

Med snemanjem oddaje Po snemanju oddaje
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Pobiranje ambrozije in zlate 
kanadske rozge
Vsako leto v juliju in 

avgustu pobiramo am-
brozijo, in sicer pred 

cvetenjem, da onemogočimo 
širjenje. Čistimo znana naha-
jališča od Dobravce do križi-
šča Kurešček/Zapotok.

Ambrozija je škodljiva 
rastlina, ki se v zadnjih letih 
intenzivno širi. Povzroča go-
spodarsko škodo, obenem pa 
je tudi alergena. Z zakonom o 
zdravstvenem varstvu rastlin 
ter odredbi o ukrepih za zati-
ranje škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia je že od leta 2010 
predpisano obvezno zatiranje.

Imetniki zemljišč so dolžni 
sami odstranjevati ambrozi-
jo tako na kmetijskih kot tudi 
na nekmetijskih zemljiščih. 
To velja tudi za upravljalce 
cest, železnic, letaliških par-
kov ter za občine, kmetovalce, 

lastnike vrtov in najemnike 
zemljišč.

Ambrozijo moramo odstra-
njevati pred cvetenjem, cve-
toče rastline pa ne smemo 
odlagati v komposte, saj so se-
mena izredno odporna in hitro 

razmnožujoča. Odstranjujemo 
jo s puljenjem, kjer so rastišča 
redkeje poseljena, ko pa jo 
kosimo, jo moramo kositi po-
gosto, da preprečimo cvetenje, 
saj se pokošena rastlina hitro 
obrašča. Rastlina je alergena, 
zato pri odstranjevanju upo-
rabljamo rokavice, v času cve-
tenja pa tudi zaščitno masko.

Kanadska zlata rozga
Je zelnata trajnica, rumeni 

cvetovi so združeni v koške, 

ki so nameščeni v razvejanih 
ovršnih sosvetih. Razširjena 
je na gozdnih jasah, na obron-
kih gozdov in na barjanskem 
področju. Odstranjujemo jo s 
puljenjem, pri čemer pazimo, 
da odstranimo ves koreninski 
sistem. Najbolje je, da jo pobi-
ramo pred cvetenjem. Pomaga 
tudi košnja v več zaporednih 
letih. Pobrano rastlino odlaga-
mo v za to primerne zaboje. 

  Marija Medič

Pobiranje zlate rozge in ambrozije Končni izkupiček

Kanadska zlata rozga

Ambrozija

V ponedeljek, 20. septembra,  
bo Turistično društvo Kurešček  
organiziralo vsakoletno akcijo 

odstranjevanja in prepoznavanja zdravju 
škodljive neavtohtone invazivne rastline 

ambrozije na območju Kureščka.

Dobimo se pri trgovini na Golem ob 17h.

V primeru dežja se akcija prestavi na torek (21. 9.) 
oz. sredo (22. 9.).

Za naše zdravo okolje zaželena čim večja 
udeležba krajanov!

TD Kurešček
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Konjeniški praznik pod Krimom
V nedeljo, 18. julija, je Konjerejsko društvo Krim v sodelovanju z Kasaško zvezo Slovenije in 
ŠRD francoski kasač na Hipodromu Vrbljene pripravil odmevno že 35. konjeniško prireditev. 
Na spominski dirki Franca Pirca je šla zmaga v Komendo, drugo mesto pa je osvojila domača 
Vittorina Jet.

 

Če je lanskoletno priredi-
tev dodobra zaznamo-
val novi koronavirus 

SARS-CoV-2, je bila letošnja 

izvedena v spremenljivem vre-
menu, tako da so bile poni dir-
ke zaradi naliva odpovedane. 

Uspešno je bilo izvedenih 

pet kasaških dirk, od tega dve 
spominski dirki, Spominska 
dirka Franca Pirca zmaga je 
pripadla Jori KK Komenda 
z voznikom Romanom Je-
rovškom in Spominska dirka 
Srečka Pristavca, zmaga pa je 
pripadla Flotu KK Ljutomer 
z voznikom Brankom Serše-
nom. Vse prisotne sta pred 

začetkom tekmovanja pozdra-
vila Jože Škulj, predsednik KD 
Krim in Janez Cimperman, žu-
pan Občine Ig, ki je tudi ura-
dno odprl tekmovanje. Uradni 
rezultati so na spletni strani 
kasaške zveze Slovenije.

  Milan Knez

Pozdravni nagovor župana in predsednika Konjerejskega 
društva Krim

35. kasaške dirke na hipodromu Vrbljene

Jori KK Komenda z zmagovalno odejo spominske dirke Franca 
Pirca
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Delovanje Društva upokojencev Ig
Sredi izvajanja dela po 

načrtu in organiziranju 
aktivnosti ter pripravi 

na volilni občni zbor je kakor 
strela z jasnega prišel črni 
petek 13. 3. 2020. Prišla je pre-
poved druženja, omejitve pri 
izvajanju aktivnosti, organiza-
ciji izletov in vsega drugega. 
Sestanke UO DU Ig smo še 
nekaj časa imeli, pozneje pa 
smo morali opravljati nujne in 
najpotrebnejše stvari za delo-
vanje društva samo preko te-
lefona in računalnika. Odpadli 
so vsi izleti, športne aktivnosti 
in tekmovanja, telovadba, vaje 
in nastopi pevskega zbora, vsa 
družabna srečanja. 

Že pripravljeni občni zbor 
in volitve smo zato morali pre-
staviti za nedoločen čas. Za za-
dostitev zakonskih obveznosti 
smo letno poročilo in zaključ-
ni račun obravnavali in spre-
jeli na izredni seji UO DU Ig. 
Posebej ga je obravnaval tudi 
nadzorni odbor. Odbor za so-
cialo je svojo aktivnost Starej-
ši za starejše opravljal naprej, 
vendar v omejenem obsegu in 
ob upoštevanju vseh ukrepov. 
Skrbeli smo za delovanje Med-
generacijskega centra. 

V začetku šolskega leta je 
deset naših članov teden dni 
pomagalo varovati šolarje na 
kritičnih točkah pri prihodu in 
odhodu v šolo. Potekalo je na 
Igu in pri podružničnih šolah. 

Tako stanje je trajalo do marca 
letos, ko so začeli počasi od- 
pravljati omejitve in prepo-
vedi. Postopoma smo tudi v 
društvu nadaljevali delo in ak-
tivnosti so se začele opravljati 
naprej. 

Začeli smo priprave na ob-
čni zbor, volilna komisija pa 
je svoje delo opravila že pred 
omejitvami. Zaradi pričako-
vane udeležbe večjega števi-
la članov društva smo morali 
počakati do odprave omejitve 
oz. povečanja dovoljenega 
števila udeležencev. Odločili 
smo se tudi, da zaradi omeji-
tev ne vabimo gostov. Vabljen 
je bil samo župan Janez Cim-
perman, ki se je vabilu tudi 

odzval. Končno smo se zbrali 
na volilnem občnem zboru 26. 
junija 2021 ob 12.00 uri pod 
kozolcem pri gasilskem domu 
Vrbljene ob upoštevanju vseh 
takrat veljavnih ukrepov. Za-
čel se je s pozdravnim govo-
rom Darinke Mazi Batagelj in 
župana, ki je prisotne seznanil 
s težavami pri izgradnji doma 
za starejše. Kratek kulturni 
program, ki ga je povezova-
la Darinka Mazi Batagelj, je 
začela članica Lojzka Petek s 
harmoniko, nadaljevali pa so 
pevci MePZ DU Ig, ki so se 
po letu in pol spet zbrali in 
zapeli Zdravljico ter še nekaj 
pesmi pod vodstvom Klemna 
Jerinca. Občni zbor se je za-
čel z branjem dnevnega reda 
in imenovanjem organov ob-
čnega zbora ter ugotavljanjem 
prisotnosti. Zaradi nesklepč-
nosti smo ga prekinili in na-
daljevali čez pol ure. Potekal je 
nemoteno, bil pa je daljši, saj je 
bilo treba obravnavati in potr-
diti poročila in zaključni račun 
za leti 2019 in 2020. Sledile so 
volitve. Stari organi so dobili 
razrešnico, novi upravni od-
bor, nadzorni odbor in častno 
razsodišče pa so bili na pred-
log volilne komisije izvoljeni 
soglasno. Po koncu uradne-
ga dela sta sledila pogostitev 
in druženje, za razpoloženje 
je poskrbel Marko Šteblaj s 
pevko. Bilo je prijetno popol-
dne ob lepem vremenu. Hvala 
vsem, gasilcem za prostor in 

mize, Marku za glasbo, Juli-
jani Peršič za podarjene slike, 
Klemnu Jerincu za vodenje 
zbora in vsem članom društva 
ki so kakorkoli pripomogli pri 
pripravi in izvedbi občnega 
zbora. Posebna zahvala pa žu-
panu Janezu Cimpermanu in 
Občini Ig za sredstva, prido-
bljena na razpisih in namenje-
na za delovanje društva.

Novi upravni odbor bo 
nadaljeval delo. Življenje se 
počasi vrača v stare tirnice, 
športne vadbe že potekajo, 
prav tako pohodništvo in ko-
lesarjenje. Tudi letos bomo 
sodelovali z enajstimi člani pri 
varovanju otrok na poti v šolo 
in iz nje.

Člane vabim, da se aktivno 
vključijo v delo, posredujejo 
predloge in želje, ki bi prispe-
vali k boljšemu delu društva. 
Vabim tudi vse druge upoko-
jence, da se včlanijo v društvo, 
da ga pomladijo in sodelujejo 
pri delu. Več nas bo, bolje bo. 
Še posebej bi bili veseli člana 
z dobrim znanjem uporabe ra-
čunalnika za urejanje spletne 
strani društva. Na koncu pi-
sanja pozivam vse tiste člane, 
ki še niso, naj se cepijo proti 
covidu, da obvarujemo sebe in 
druge pred to boleznijo.

  Dušan Petrič, 
DU Ig

Nastop pevskega zbora DU Ig

Občni zbor malo drugače - na prostem.
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Kolesarjenje po Kramarjevi poti 
Franc Kramar se je rodil 

27. septembra 1890 v 
Mateni. Glasbeni talent 

je podedoval od očeta in mate-
re in 16 let star je že nastopil 
službo začasnega organista na 
Igu. Od leta 1896 do 1904 je 
obiskoval Ljudsko šolo na Igu 
v času nadučitelja F. Ks. Tro-
šta. Leta 1906 so začeli zbirati 
ljudsko pesemsko izročilo po 
vseh deželah takratne Avstrije. 
Med najbolj vestnimi zapiso-
valci je bil Franc Kramar, ki je 
s kolesom, vlakom in peš prek-
rižaril Slovenijo po dolgem in 
počez ter od leta 1908 do junija 
1914 zapisal 4.740 ljudskih pe-
smi.  Leta 1911 je bil potrjen k 
vojakom in je 5. oktobra  1911 
21-leten zapustil Mateno ter 
odšel v vojsko. Služil je v Si-
nju v Dalmaciji in v Mostarju 
v Hercegovini (1911–1914). 8. 
avgusta 1914 je iz Mostarja od-
šel na fronto (1914–15 Srbija, 
1915–16 Gorica, 1918 Koroška). 
1. januarja 1918 mu je ubilo tri 
prijatelje, Franc pa je moral v 
bolnišnico. Po tem se je vrnil 
na fronto in bil od 3. novembra 
1918 v ujetništvu v taborišču v 
Resanu pri Trevisu. Leta 1919 
se je vrnil domov. Od začetka 
oktobra do konca decembra 

1919 je obiskoval Orglarsko 
šolo v Ljubljani, toda zaradi 
revščine, pomanjkanja stano-
vanja, in ker je imel doma sa-
mega starega očeta, je moral 
šolo zapustiti, kmalu potem 
pa je z odličnim spričevalom 
nastopil službo organista. 
To je bilo leta 1920 v Preser-
ju pri Borovnici, kjer je bil 13 
mesecev, od tam pa je odšel 
v Tomišelj, kjer je ostal štiri 
leta. Poročil se je z domačin-
ko Alojzijo Glasič, s katero sta 
živela v Tomišeljski mežnariji. 
Imela sta šest otrok. Leta 1925 
se je javil na razpis za organi-
sta v Poljanah nad Škofjo Loko 
in se 25. aprila tja z družino 
tudi preselil. Tu je nadaljeval 
zbiranje vse do leta 1941, ko 
je v Poljansko dolino vkora-
kala nemška vojska in med 
drugim močno prizadela tudi 
župnijo. Franc se je z družino 
vrnil na Ižansko v Strahomer, 
na domačijo svoje žene. Na 
Jakobovo nedeljo, 25. 7. 1942, 
so Strahomer obkolili Italija-
ni in med številnimi drugimi 
tudi Franca Kramarja odpelja-
li na Rab. Septembra 1943, po 
kapitulaciji Italije, se je vrnil 
domov. Že med vojno je igral 
orgle v Tomišeljski cerkvi, se-

veda če je bilo bogoslužje, po 
vojni pa je začel redno orglati 
vse do svoje smrti 9. novem-
bra 1959. 

V Društvu Fran Govekar Ig 
smo ponosni, da je tudi Franc 
Kramar na naš predlog dobil 
svojo ulico in smo ga tako iz-
trgali pozabi. Lani je minilo 
130 let od njegovega rojstva, 
a predvidenega kolesarjenja 
zaradi epidemije koronaviru-
sa nismo mogli izvesti. Tako 
bomo zanimivo življenje Fran-

ca Kramarja in njegov prispe-
vek k razvoju glasbe in kulture 
na Ižanskem spoznavali letos, 
na kolesarjenju po Kramarjevi 
poti.

  Društvo Fran  
Govekar Ig

Na kolesarjenje se bomo odpravili
v nedeljo, 26. septembra 2021, ob 14.00. 

Dobimo se pri Pošti na Igu.

Odpeljali se bomo v Mateno, rojstno vas Franca Kramar-
ja, kjer si bomo ogledali cerkev sv. Mohorja in Fortuna-
ta ter Kramarjevo rojstno hišo. Nadaljevali bomo proti 
Brestu in Tomišlju, kjer si bomo na pokopališču ogledali 
grob družine Kramar ter obnovljeno cerkev Rožnovenske 
Matere Božje in mežnarijo, v kateri so nekaj let stanovali 
Kramarjevi. Nadaljevali bomo do Strahomerja, kjer naj bi 
v mežnariji uredili Kramarjevo spominsko sobo. Ogledali 
si bomo cerkev sv. Jakoba. Nato se bomo odpeljali na Ig, 
kjer si bomo ogledali cerkev sv. Martina.
Pot je dolga ok. 13 km in ni zahtevna. Primerna je tudi za 
otroke. 

Vabljeni! 

Pestro poletje VSO Ig, Velike 
Lašče, Škofljica, Brezovica

Obeleženje prve prisege 
vojakov Slovenske vojske 
na Igu

V sredo, 2. junija 2021, je 
potekalo obeleženje 30. 

obletnice prve prisege prve 
generacije Slovenske vojske, 
ki se je od maja 1991 urila v 
Učnih centrih na Igu in v Pek-
rah. Z nami sta Robert Toma-
zin, pripadnik prve generacije 
nabornikov Pekre Ig ter pred-
sednik Društva Pekre Ig in 
Dušan Hudolin, član takratne-
ga poveljstva učnega centra 
na Igu. Zbrane je nagovorila 
predsednica Mladinske sekci-

je VSO Triglav Simona Purkat. 
Pogovor z gostoma je vodila 
poslanka v DZ RS Alenka Je-
raj.

Obletnica sestrelitve 
agresorskega helikopterja 
JLA v Mahu pri Igu

V nedeljo, 27. junija 2021, je 
v Mahu pri Igu potekala  

obeležitev sestrelitve agre-
sorskega helikopterja JLA v 
Mahu pri Igu 1991. Dejanje je 
bilo ključnega pomena za za-
varovanje ižanskega okoliša in 
tudi pomemben mejnik v času 
vojne za Slovenijo. Uvodoma 

Robert Tomazin je predsednik Društva Pekre Ig 
 Alenka Jeraj
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sta zbrane pozdravili generalna sekretar-
ka VSO ter predsednica VSO Velike Laš-
če, Škofljica, Ig, Brezovica Simona Pavlič 
ter poslanka v DZ RS in članica Glavnega 
odbora VSO Alenka Jeraj. Slavnostni go-
vornik je bil Zoran Dernovšek Raketka. 27. 
junija 1991 je Zoran Dernovšek kot pripa-
dnik Teritorialne obrambe RS in vrhun-
sko izurjeni strelec s protiletalskim ra-
ketnim sistemom Strela 2M sestrelil prvi 
sovražni helikopter v konfliktu na tleh 
nekdanje Jugoslavije. Po tridesetih letih 
se spominja usodnega dne sestrelitve he-
likopterjev JLA. Nedvomno gre za enega 
najpomembnejših trenutkov slovenske 
osamosvojitve, ki je odločilno vplival na 
potek dogodkov. Dernovšek je spregovo-
ril o dogajanju 27. 6. 1991: »Čakal sem, da 
se je helikopter umaknil z Iga, takrat sem 
izstrelil. Slovensko nebo nad Igom je bilo 
osvobojeno prvo, za tem ni bilo več prele-
tov agresorskih letal. V vojni smo dokaza-
li, da hrabre spremlja sreča. Ali kot je dejal 
general JNA Aksentijević: Ko je raketa za-
dela, sem vedel, da je konec Jugoslavije.« 
V kulturnem programu je nastopil Stiški 
kvartet. Navzoči so bili tudi praporščaki 
VSO. Prireditev je povezovala Helena Bar-
tol Svete.

Pohod na Krim in sv. maša za 
domovino 

Na Krimu je v nedeljo, 4. julija 2021, po-
tekalo obeleženje osamosvojitvenih 

dogodkov na Ižanskem, med katerimi je 
tudi napad na RTV-oddajnik na Krimu.

Pozdravni govor na slovesnosti je ime-
la poslanka v DZ Alenka Jeraj, slavnostni 

govornik pa je bil notranji minister RS 
Aleš Hojs, ki je zbranim orisal pot agresije 
JLA nad Slovenci, od začetka v Vrhpolju, 
Rigonc, kjer je padel prvi teritorialec, do 
agresije v Gornji Radgoni, Holmca, kjer 
je bil spopad z miličniki, in Medvedjeka. 
Kljub temu smo zmagali, zato ni prav, da 
se pomen osamosvojitve zmanjšuje, je 
dodal. Izrazil je zaskrbljenost nad tem, 
da imamo po 30 letih še vedno premalo 
literarnih del in dokumentarnih filmov, 
manjka tudi igrani film. Tudi v šolstvu ni 
dovolj, da se o osamosvojitvi učijo le zad-
nje ure pouka. Če ne bi bilo vlade Janeza 
Janše, tudi ne bi bilo več kot 800 proslav 
po vsej Sloveniji.

Za kulturni program je poskrbel bend 
Pol plašča iz župnije sv. Martina.

Slovesnosti je sledila sveta maša za do-
movino in vse umrle na območju Krima, 
ki jo je daroval domači župnik Aco Jerant. 
V svoji pridigi je sklenil naslednjo misel: 

»Človek ni rojen samo za sebe, tudi za do-
movino (Platon). Lahko je govoriti o vodi-
teljih in kazati na napake, a domovina je 
dobra le toliko, kolikor je dober posame-
znik. 30-letnica je čas, da premislimo o 
tem, ali nosimo domovino le na jeziku ali 
tudi v srcu.«

Razstava Umetniški šopek domovini v 
Muzeju VSO

V četrtek, 19. avgusta 2021, je v prosto-
rih Muzejske zbirke VSO na Cankar-

jevi 11 potekalo odprtje razstave z naslo-
vom Umetniški šopek domovini za 30 let 
– prikaz naravne in kulturne dediščine. 
Razstavo je v sodelovanju z Združenjem 
VSO pripravila likovna skupina Društva 
Fran Govekar Ig. Društvo Fran Govekar 
Ig je v letu 2012 praznovalo 30-letnico 
delovanja. Poimenovano je po pisatelju 
in kulturnem delavcu Franu Govekarju, 
ki se je 9. decembra 1871 rodil na Igu pri 

Pohoda se je udeležilo kar nekaj pohodnikov.   Alenka Jeraj

Slavnostni govornik je bil minister za 
notranje zadeve RS Aleš Hojs.

Poleg praporščakov še pripadnik specialne brigade Moris Darko Njavro, pripadnik TO 
Zoran Dernovšek in poslanka Alenka Jeraj    Simona Pavlič
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Ljubljani kot sin znanega učitelja in pe-
dagoškega delavca Franceta Govekarja. 
Društvo obsega številne dejavnosti in 
skupine: lutkovno, odraslo in mladinsko 
gledališko skupino, turistično raziskoval-
no skupino, literarno glasbeno skupino 
ter likovno skupino, v kateri so slikarji, ki-
par in fotografi, pohvalijo se tudi z dvema 
univerzitetnima diplomiranima slikarka-
ma. Prirejajo foto- in videonatečaje, slikar-
ska srečanja in kolonije, ex-tempore ter 
samostojne in skupinske razstave. Redno 
razstavljajo na prireditvah v Občini Ig in 
zunaj nje. Tokrat so se odzvali gostovanju 
Muzejske zbirke VSO in pripravili razsta-
vo z domoljubno tematiko. Delo in pos-
lanstvo likovne skupine sta navzočim na 
odprtju predstavili Mateja Jere Grmek in 
Zdenka Vinšek. Slikarji so v različnih situ-

acijah na slikarska platna ujeli utrinke slo-
venske naravne in kulturne dediščine, kot 
so srce med vinogradi, ljubljanski zmaj, 
starodavna kmečka vrata, porečje Krke …  
Slikarji, ki razstavljajo v Muzeju VSO, so 
Zdenka Vinšek, Julijana Peršič, Milan 
Šubic ... Predstavili so svoja dela, koliko 
časa že ljubiteljsko slikajo in spregovorili 
tudi o svoji spominih na osamosvojitvene 
dogodke na Igu. Navzoče je uvodoma poz-
dravil član predsedstva VSO Slavko Kme-
tič. Razstava Umetniški šopek domovini 
za 30 let bo na ogled do konca januarja 
2022 v okviru 30-letnice mednarodnega 
priznanja Republike Slovenije. 

 VSO Ig, Velike Lašče,  
Škofljica, Brezovica

Vodja Likovne skupine DFG Mateja Jere 
Grmek je predstavila razstavljene slike. 

 Tina Matoz

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

Ekskurzija po Notranjski
V sredo, 9. 6. 2021, smo se 

petošolci odpeljali proti 
Notranjski. Sprehodili 

smo se po kraški dolini Rakov 
Škocjan, obiskali Cerkniško 
jezero ter spoznali učno pot 
Drvošec. Ogledali pa smo si 
tudi Planinsko jamo, kjer smo 
lahko videli in občutili popolno 
temo. Z izleta smo se vrnili pri-
jetno utrujeni in polni vtisov.

  Katarina Vinšek, 
vodja ekskurzije OŠ Ig

»Zjutraj smo se z avto-
busom odpravili proti 

Notranjski. Vožnja se mi je 

zdela dolga, a je bilo vredno. 
Najprej smo si ogledali veliki 
in mali naravni most v Rako-
vem Škocjanu. Nato smo se 
odpravili naprej.«

Julija Smolnikar, 5. c

»Pripeljali smo se do 
Cerkniškega jezera. Ne-

kaj časa smo hodili po gozdu, 
nato pa prišli do opazovalnic. 
Tam smo pojedli malico in 
odšli do razglednega stolpa. 
Vodička Jadranka nam je po-
vedala, da so za ta kraj značilni 
medvedi, volkovi in risi.« 

Neja Pozvek, 5. c

»Zjutraj je bilo živahno. 
Ko smo se vsi zbrali, 

smo se slikali in spakirali šol-
sko malico, nato pa smo se 
odpravili na avtobus.«

Aldijana Ibričić, 5. c

»Šli smo tudi v Planinsko 
jamo, skozi katero teče 

reka. Med potjo smo vsi ugas-
nili luči, da smo lahko izkusili 
pravo temo. Videli smo veliko 
različnih kapnikov. Nato smo 
se vrnili. Pred jamo smo še 
malo pojedli in popili ter se 
vrnili v šolo.«

Ema Kočevar Gregorič, 5. c 

»V Planinski jami je bila 
čista tema, videla pa 

sem različne oblike kapnikov, 
človeško ribico, jamski izvir 
pitne vode. Izlet mi je bil zelo 
všeč. Poskusila sem tudi jam-
sko vodo. Po izletu sem bila 
zelo utrujena. Želim si še več 
takih izletov.«

Eli Berk, 5. c

Učna pot Drvošec

Rakov Škocjan
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Valeta 2021
V Osnovni šoli Ig nam je 

kljub številnim omejit-
vam zaradi koronavi-

rusne epidemije letos uspelo 
izpeljati valeto. V športni dvo-
rani se je 11. junija pred starši 

in učitelji ob zvokih četvorke 
zavrtelo 72 devetošolcev in 
nas popeljalo skozi pester va-

letni program.
Priprave, ki so se začele že 

nekaj tednov prej, je spremljal 
občutek negotovosti, v kakšni 
obliki bomo valeto lahko iz-
peljali, in predvsem, ali bomo 
smeli povabiti tudi starše. 
Učenci so ostajali zelo optimi-
stični in se pri pripravah izje-
mno angažirali – oblikovali so 
vabila, pripravili bogat pro-
gram ter naslikali sceno z me-
hurčki, ki so bili, v duhu časa, 
rdeča nit letošnje valete. Po več 
kot letu dni ločenosti zaradi 
epidemije so se 9. a, 9. b in 9. c 
zares iskreno veselili skupnega 
zaključka.

Zapustila nas je izjemna ge-
neracija učencev, ki se je bomo 
učitelji, predvsem pa razredni-
ki Gorazd Šantej, Vilma Trošt 
Stenovec in Nataša Skočir z 
veseljem spominjali še mno-
go let. Poleg pohval za dose-
ženo znanje v 9. razredu smo 
na valeti podelili priznanja z 
državnih tekmovanj: 12 srebr-
nih priznanj (6 iz angleščine, 
3 iz matematike, 1 iz kemije, 1 
Cankarjevo priznanje, 1 pri-
znanje iz tehnologij), tri zlata 
priznanja (2 iz matematike, 1 
iz sladkorne bolezni) ter dve 
priznanji za posebne dosežke 
na matematičnem področju 
Diamantni kenguru. Priznanje 
za opravljeno bralno značko 
S knjigo v svet v vseh devetih 
letih šolanja je prejelo 15 učen-
cev, kar 22 učencev pa je preje-
lo pohvalo za doseženo znanje 
v vseh devetih letih šolanja. Ja-
nez Cimperman, župan Občine 
Ig, je učencem čestital ter jim 
izročil darila. Izbran je bil tudi 
športnik šole – tokrat je ta ug-
ledni naziv prejel Jure Podob-
nik iz 9. a.

Valeta se je začela s plesom, 
končala pa s pesmijo o prija-
teljstvu, ki nas je prav zagotovo 
združevalo in nas opogumljalo 
v kar dveh obdobjih zaprtja šol 
in pouka na daljavo. 

Mehurčki so uspešno pole-
teli v svet, vsak v svojo smer. 
Srečno!

 Nataša Skočir
 Barbara Flajnik,  

Boris Hozjan

9. a z razrednikom Gorazdom Šantejem

9. c z razredničarko Natašo Skočir

9. b z razredničarko Vilmo Trošt Stenovec
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Koliščarski tabor 2021
Tudi letos je v dolini Dra-

ge pri ribniku Rakovnik, 
s katerim upravlja Ri-

biško društvo Smuč Ig, v orga-
nizaciji Društva Fran Govekar 
Ig že 11. potekal Koliščarski 
tabor. Otroci dvakrat prespi-
jo v šotorih in za mnoge je to 
zelo razburljivo in edinstveno 
doživetje. Tabor je namenjen 
otrokom, starim od 8 do 12 let. 
Na taboru spoznajo nekdanje 
prebivalce Ljubljanskega bar-
ja koliščarje. Po postavljanju 
šotorov, pri čemer pomagajo 
starši, je potekala prva lite-
rarna delavnica, v kateri so 
otroci spoznavali Janeza Jalna 
in njegove Bobre. Z Marjeto 
Žebovec smo prisluhnili od-
lomkom iz Bobrov, spoznavali 
družino Ostrorogega jelena in 
si po junakih iz Bobrov izbra-
li koliščarska imena. Zadnje 
čase so med otroki priljubljene 
Zgodbe s konca kamene dobe 
pisatelja Sebastijana Preglja in 
na podlagi teh zgodb so ude-
leženci z mentorico Boženo 
Števančec delali slike za gle-
dališče kamišibaj. Na našem 
taboru se je oglasil arheolog 
dr. Anton Velušček, najbolj 
znani raziskovalec koliščarjev 
in avtor več knjig. Odkril je 
več pomembnih najdb iz tega 
obdobja. Med najpomembnej-
še zagotovo sodi najstarejše 
leseno kolo z osjo na svetu, ki 
ga je odkril na kolišču Stare 
Gmajne pri Verdu, kjer so iz-
kopavali tudi letos. Kaj vse so 
našli, bo predstavil na enem 
od naslednjih predavanj. 

Naslednji dan smo se po 
dobrem zajtrku podali na od-

krivanje lepot doline Drage. 
Od ribnika Rakovnik smo se 
sprehodili do zadnjega ribni-
ka, vmes pa opazovali kobili-
ce, žabe, metulje in kačje pas-
tirje. Seveda smo se osvežili 
v ravno prav hladni Draščici. 
En od udeležencev se je kar 
cel okopal. Članica Društva 
za opazovanje in proučevanje 
ptic je pripravila delavnico z 
naslovom od jajca do peresa in 
otroci so spoznavali različne 
vrste ptic.

Po kosilu smo z arheolo-
ginjo Pavlo Peterle Udovič 
postali arheologi. Spoznali so 
poklic arheologa, nato pa čisto 
zares izkopavali in nato očis-
tili ter zlepili najdbe. Vsako 
leto se veselijo ribiškega te-
čaja in tudi letos ni manjkalo 
ujetih krapov, ki smo jih nato 
spustili nazaj v vodo. Za vode-
nje delavnice se zahvaljujemo 

članom RD Smuč. Zanimivo je 
bilo tudi jahanje, saj so že ko-
liščarji poznali konje. Z Majo 
Zupančič iz DFG so otroci 
spoznavali koliščarsko prehra-
no in spekli koliščarske kruh-
ke, ki so bili skoraj tako dobri 
kot iz pekarne. 

Po večerji smo opazovali 
zvezde in planete s profesor-
jem Khamom in sodelavci. 
Opazovali smo ozvezdje La-
boda, ki so ga opazovali tudi 
koliščarji in ga upodabljali na 
posodah. Videli smo tudi pla-
neta Jupiter in Saturn ter več 
meglic in drugih nebesnih po-
javov. 

Dan je bil kar naporen, tako 
da smo utrujeni popadali v šo-
tore in se zjutraj komaj zbudili 
za zajtrk. Po zajtrku smo imeli 
z Anito Indihar Dimic delav-
nico oblikovanja keramike. 
Nastalo je več koliščarskih 

posod, ki jih bomo razstavili v 
Knjižnici Ig 20. septembra, ko 
bo Govekarjev večer. S pred-
stavnicama Društva za sožitje 
z naravo Anico in Tadejo smo 
se preizkusili v tkanju. Tudi to 
so znali že koliščarji.

Izdelali smo si loke in tek-
movali v igri Lov na belega 
bobra. Ob koncu smo si oblju-
bili, da se prihodnje leto spet 
vidimo.

  Alenka Jeraj

Pri peki koliščarskih kruhkov

Nasmejani udeleženci tabora

Bili smo zelo veseli
in zvečer, ob ognju, 

pesmico zapeli. 
Bilo je res lepo,

škoda, da samo enkrat v letu 
je tako. 

Neža Novak – Rjavi Hrček

Na jahanju

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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Za nami še en uspešen 
Koliščarski dan
Tudi letos vremenska napoved ni bila najboljša, a člani projektne skupine smo se soglasno 
odločili, da tokrat Koliščarski dan bo. In je tudi bil! Osrednja tema letošnje prireditve je bila 
koliščarska prehrana in res je lepo dišalo ves dan ob ribniku Rakovnik v Dragi. 

 

S svojim obiskom so nas 
poleg mnogo obisko-
valcev od blizu in daleč 

razveselili: podžupan Občine 
Brezovica Marko Čuden ter 
direktor JZ Krajinski park Lju-
bljansko barje Janez Kastelic, 
ki je pred kratkim postal naš 
občan in je v uvodu povedal 
nekaj besed. 

Delavnice smo razdelili v 
tri vsebinske sklope (arheolo-
ške izkustvene, naravoslovne 
in ustvarjalne). V arheološko 
izkustvenih delavnicah so 
udeleženci z Anito Indihar iz-
delovali posodo iz gline, z ar-

heologinjo Pavlo spoznavali, 
kaj delajo arheologi, najmlajši 
pa so v peskovniku 'izkopa-
vali' najdbe, jih sestavljali in 
lepili. Na delavnici pri Lojzetu 
Severju (Art-les) so sestavljali 
leseno koliščarsko sekiro, bolj 
spretni pa iz lesenih gradni-
kov čisto pravi koliščarski voz. 
V koliščarski kuhinji so si za-
mesili in nad žerjavico spekli 
koliščarski kruhek. Spekli smo 
tudi krapa v glinenem ovoju 
ter piščanca in ribe. Obisko-
valci so občudovali izdelke Jo-
žice Korenjak, ki izdeluje črno 
barjansko keramiko. 

Brez čolnov si življenja ob 
jezeru ne moremo predstavlja-
ti. Kako so koliščarji izdelovali 
npr. koliščarski voz, je prikazal 
Marjan Čučkin iz TD Škofljica. 
Pripravili pa so tudi dve vrsti 
divjačinskega golaža, ki so ga 
obiskovalci lahko poskusili. 
RD Smuč se je tokrat pridru-
žil kuhinji in za obiskovalce 
so pripravili ričet ter gobovo 
juho. Prvič so bili z nami pred-
stavniki Čebelarskega društva 
Barje, ki so pripeljali s seboj 
čebelnjak, na njihovi stojnici 
pa smo lahko poskusili med. 
Stojnica kmetije Kržič ali kar 

Kolišče Kržič je bilo tudi tok-
rat zanimivo, saj so s seboj 
pripeljali tri koze, občudovali 
pa smo lahko maketo koliščar-
skega naselja. 

Pri naravoslovnih delavni-
cah so tudi tokrat sodelovali 
predstavniki Geološkega za-
voda Slovenije, ki so predsta-
vili kamnine. Predstavitvi so 
dali naslov virtualni svet ge-
ologije, in tokrat so bili bolj 
moderni, saj smo sestavo tal 
opazovali na zaslonu. Pred-
stavniki KP Ljubljansko barje 
so predstavili naravo krajin-
skega parka Ljubljansko bar-

Skoraj prava koliščarska družina Predstavilo se je več kot 20 razstavljavcev in delavnic.

Koliščarski kruh ali kolo? Peka ribe nad ognjem

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV
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je, s posebnim poudarkom na 
10. obletnici uvrstitve praz-
godovinskih kolišč okoli Alp 
na Unescov seznam svetovne 
kulturne dediščine. S člani 
DOPPS-a smo spoznavali pti-
ce na barju. Izjemno zanimivo 
pa je bilo koščevo kosilo – črvi, 
ki so jih otroci iskali v mivki. 
Lan so poznali in uporabljali 
že koliščarji. Zakonca Skubic 
sta prikazovala trenje, prede-
nje in tkanje lanu. 

V ustvarjalnih delavnicah 
so si udeleženci spletli za-
pestnico, z barvami so obi-

skovalcem poslikali kožo s 
koliščarskimi motivi, udele-
žence pa smo povabili, da si v 
literarni delavnici izberejo ko-
liščarsko ime. Za navdih smo 
imeli imena junakov Jalnovih 
Bobrov. Tisti z umetniško ži-
lico so se lahko preizkusili v 
slikanju na slikarski delavnici, 
bolj tekmovalni pa tekmovali v 
lovu na Belega bobra ter stre-
ljanju z lokom. Streli v sredino 
tarče so prinesli dodatne točke 
pri igri Lov na Belega bobra. 
V otroški delavnici pa so naj-
mlajši reševali uganke, križan-

ke, sestavljanke ali si izdelali 
svojega bobrčka.

Na glavnem odru so obisko-
valci prisluhnili predavanju dr. 
Antona Veluščka o koliščar-
ski prehrani. Anton Dvoršek 
v vlogi Karla Dežmana je 
predstavil Velikansko najdbo 
oz. izkopavanja leta 1875 na 
Ljubljanskem barju. Božena 
Števančec je vodila pogovor s 
pisateljem Sebastijanom Preg-
ljem, avtorjem Zgodb s konca 
kamene dobe. Na temo njego-
vih zgodb so otroci na taboru 
pripravili ilustracije za gleda-
lišče kamišibaj in ob koncu po-
govora smo imeli še predstavo. 
Z Mašo iz JZ KP Ljubljansko 
barje so otroci pa tudi odrasli 
iskali zaklade. Ob 15.00 smo 
si lahko ogledali predstavo 
Koliščarji z Velikega jezera, ki 
jo je po zgodbi Janeza Jalna 
dramatizirala Alenka Jeraj. V 
predstavi sodelujejo igralke 
in igralci Mladinske in odra-
sle gledališke skupine Društva 
Fran Govekar Ig.

Za šmorn in druge dobrote 
je poskrbel Tomaž Jeraj. Seve-
da pri tako velikem dogodku 
poleg tistih, ki so pripravili 
in vodili delavnice, ne smemo 

pozabiti na tehnične ekipe: 
od potapljača, ižanskih gasil-
cev, ekipe, ki je pripravljala in 
pospravljala prizorišče, ter Ri-
biške družine Smuč, ki nam je 
prijazno odstopila prostor za 
izvedbo prireditve. Hvala tudi 
Janku Špelaku, ki je prizorišče 
dogajanja polepšal z balami. 
Dogodek so finančno podprli: 
Občina Ig, Pošta Slovenije, KP 
Ljubljansko barje, Kig d.d., Ob-
čina Brezovica, Občina Škoflji-
ca, Kožag d.o.o., Janez Mencej 
s.p. in drugi. Vsem iskrena 
hvala!

Iskrena hvala vsem, ki ste 
sodelovali in kakorkoli pri-
spevali, da smo pripravili naj-
bolj koliščarski dan v letu. Se 
vidimo prihodnje leto, ko bo 
potekal 12. Koliščarski dan, do 
takrat pa naše koliščarske ak-
tivnosti spremljajte na spletni 
strani Društva Fran Govekar 
Ig: www.drustvo-frangovekar.
si ter spletni strani www.vde-
zelikoliscarjev.si in FB Dru-
štvo Fran Govekar Ig in FB V 
deželi koliščarjev. 

 Alenka Jeraj

 Aleš Pavlič

Pogovor s pisateljem Sebastijanom Pregljem

Igralska zasedba predstave po motivih Bobrov

Orodje kot so ga uporabljali koliščarji
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Spremembe na področju uveljavljanja pravic iz 
javnih sredstev

Z iztekom epidemije pre-
neha mesečno avtoma-
tično podaljšanje pravic 

iz javnih sredstev: 
- Za letne pravice CSD odlo-

čajo o podaljšanju pravic po 
uradni dolžnosti (v obliki 
informativnega izračuna ali 
odločbe). 

- Za mesečne pravice (pra-
vica do denarne socialne 
pomoči, varstvenega do-
datka, plačila prispevka za 

obvezno zdravstveno za-
varovanje, kritja razlike do 
polne vrednosti zdravstve-
nih storitev ali subvencije 
najemnine), ki se iztečejo v 
mesecu juniju 2021, morajo 
upravičenci do 30. 6. 2021 
vložiti vlogo za podaljšanje 
pravice, da ne bo prišlo do 
prekinitve upravičenosti. 
Od 1. 7. 2021 dalje začneta 

roka za dokazovanje namen-
ske porabe izredne denarne 

socialne pomoči in za predlo-
žitev dokazil, ki sta se iztekla 
v času razglašene epidemije, 
teči znova 

Pri vlogah za denarno so-
cialno pomoč, varstveni do-
datek, plačilo prispevka za 
obvezno zdravstveno zavaro-
vanje, kritje razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih stori-
tev in subvencijo najemnine, 
vloženih: 
- v mesecu juniju 2021 se 

premoženje (razen prihran-
ki in vrednostni papirji) 
še vedno NE upošteva pri 
ugotavljanju materialnega 
položaja, od 1. julija 2021 
pa se premoženje ponovno 
upošteva pri ugotavljanju 
materialnega položaja.

 Center za socialno delo 
Ljubljana

PGD Golo na državnem tekmovanju
Po skoraj dvoletnem premoru smo se 

gasilci vrnili na 'poligone' in spet so 
se zaslišali raporti: »Tovariš predse-

dnik, enota PGD … je pripravljena za iz-
vedbo vaje!«

GZS je za 5. in 6. junij organizirala dr-
žavna tekmovanja v gasilskih veščinah 
po starostnih skupinah. Da se ekipa uvr-
sti na državno prvenstvo, mora izpolniti 
naslednje pogoje: na občinskem tekmo-
vanju mora doseči 1. do 3. mesto, ravno 
tako mora biti na naslednjem regijskem 
tekmovanju 1., 2., ali 3., nato sledi državno 
tekmovanje. Letos je bilo v Celju, moralo 
pa bi biti že lani, a je vmes posegla korona.

Lahko bi rekel, da je GZS v naglici v 
času korone določila termin 5. in 6. junij 
za tekmovanje, obvestila pa poslala po 1. 
maju. Pred tem je vlada prepovedala vsa 
druženja, zato se do maja ni nič dogajalo, 
a naenkrat je bilo vse mogoče. Zakaj to 
pišem? Iz našega društva sta se na to tek-
movanje uvrstili leta 2019 ekipi veterank 
in veteranov. Obe ekipi sta na regijskem 
tekmovanju dosegli drugi mesti.

Za priprave na državno prvenstvo smo 
imeli malo časa, slabo vreme v maju in za-
radi bolezni v ženski ekipi tudi menjave.

Z vso vnemo in lovljenjem lepega vre-
mena smo se lotili vaj, kajti časa ni bilo 
veliko. Vedno bolj se je bližala nedelja, 6. 
junija, dan našega nastopa. Napovedi za 
nedeljo so bile slabe, a mi gasilci moramo 
reševati tudi v slabih vremenskih razme-
rah (čeprav starejši nismo nič več vključe-
ni v akcije).

Sredi nedeljskega dopoldneva smo se 
s tremi avtomobili podali na deževno pot 
proti Celju. Ker smo malo starejši, nas je 

dež motil do Celja, razmišljali smo, kako 
bo orodje mokro, cevi težke, teren spolzek. 
Ob prihodu na kraj pa se je vreme zjasni-
lo, prenehalo je deževati. Sledil je nastop 
moške ekipe, ki je zasedla 18. mesto od 51 
nastopajočih (prijavljenih 63), nato pa še 
nastop ženske ekipe, ki pa je bila še bolj-
ša, zasedle so 6. mesto med 30 nastopajo-
čimi (49 prijavljenih, osip zaradi korone 
in premalo časa za priprave). Seveda pa 
slabo vzdušje povzročijo tudi sodniki s 
svojimi včasih čudnimi odločitvami. Vse 
se je dobro izšlo, tako da smo po koncu 
ob dobrotah naših veterank in Mirana še 

z nekaj drugimi društvi skupaj proslavili 
zaključek kar v Celju.

Vrnili smo se domov, doma pa nas je 
čakala pogostitev, ki so jo pripravili člani 
društva. Ob tej priložnosti se moram zah-
valiti vsem, ki ste nam pripravili to prese-
nečenje, in seveda vodstvu društva, ki nas 
je podprlo in omogočilo, da smo se ude-
ležili tega tekmovanja. Moram pa se zah-
valiti tudi sotekmovalkam in sotekmoval-
cem za potrpljenje, vztrajnost in dosežek.

  Srečko Mavec, 
PGD Golo 

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

Na državnem gasilskem tekmovanju v Celju
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Sv. maša za domovino
Slovenija letos praznuje 

30 let samostojnosti. Po 
državi že vse leto poteka-

jo različne prireditve in obuja-
jo se spomini na čas, ko naša 

prihodnost ni bila tako svetla 
in bi se stvari lahko zgodile 
tudi drugače. Slovenija je s 
sposobnimi voditelji dosegla 
samostojnost in mednarodno 

priznanje, v prihodnjih letih 
pa smo postali člani Zveze 
NATO in Evropske Unije. 

Zagotovo tega ne bi dosegli 
tudi brez Božjega blagoslova, 
zato se vsako leto ob dnevu 
državnosti v dogovoru z Žu-
pnijo Ig na Kureščku pri Kra-
ljici Miru udeležimo sv. maše 
za domovino.

Marija je po očetu Špeliču 
poslala naslednje sporočilo: 
»Kraljica miru sem. Na tem 
kraju obnovite molitev. Tukaj 
se srečujte z mojim in sino-
vim srcem.« Na podlagi tega 
se je pred 30 leti začela obno-
va cerkve, ki danes krasi hrib. 
Pozneje se je na novo zgradilo 
tudi župnišče. Eno od sporočil 
pa pravi: »To bo milostni kraj, 
kraj ozdravljanja dušnih bo-
lezni in ran. Kdor se bo na tem 
kraju z vero zatekel v moje in 

Sinovo Srce, bo ozdravljen in 
deležen miru, ki ga lahko dajo 
samo nebesa.«

Tudi mi smo lahko začutili 
ta mir. Veseli in ponosni smo 
lahko, da imamo v naši občini 
romarski kraj, ki ga radi obi-
skujejo romarji iz Slovenije in 
tujine.

Po slovesni in domoljubja 
polni sveti maši je upravitelj 
svetišča in častni občan naše 
občine Anton Košir predstavil 
fresko Lojzeta Čemažarja v zu-
nanji kapeli. 

  Alenka Jeraj

Državno gasilsko tekmovanje

Po enoletni prekinitvi 
organiziranja gasilskih 
tekmovanj je Gasilski 

zvezi Slovenije le uspelo orga-
nizirati državno tekmovanje 
gasilsko športnih tekmoval-
nih disciplin. Državno tekmo-
vanje bi moralo biti že lansko 
leto, a je bilo zaradi epidemije 
prestavljeno na 5. in 6. junij 

2021 v Celju.
Gasilsko zvezo Ig je zasto-

palo kar pet ekip iz naslednjih 
društev: Matena – pionirji, To-
mišelj – člani B, Golo – starejši 
gasilci, Golo – starejše gasilke 
in Škrilje – starejše gasilke. 

S svojo udeležbo so poka-
zali najboljšo pripravljenost; 
na državno tekmovanje se uvr-

stijo le ekipe, ki so bile uspeš-
ne na občinskem in nato na 
regijskem tekmovanju. Vsem 
petim ekipam se v svojem 
imenu kot tudi v imenu GZ Ig 
zahvaljujem za dosežene uspe-
he – ponosni smo, da ste nas 
tako uspešno zastopali. Poka-
zali ste, da tudi Ižanci uspešno 
sestavljamo del mozaika slo-

venskih gasilcev.
Hvala vam za ves trud in 

prosti čas, ki ga namenite 
pripravam, in še veliko nadalj-
njih gasilsko športnih uspe-
hov.

 Vesna Podlipec,  
GZ Ig 

 Tone Rebov

Gasilci tekmujejo

Po maši na Kureščku

Sodelovalo je pet ekip iz GZ Ig. 

 ŽIVLJENJE ŽUPNIJ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Planinci PD Krim namestili 
skrinjico za vpis v Vrbici 
V začetku julija nam je 

uspelo izvesti zbor čla-
nov. Med drugim smo 

potrdili poročila za leto 2019 
in 2020. Posebnost zbora ni 
bila le v tem, da je bil pod ko-
zolcem v Vrbljenu, izveden je 
bil brez navzočega predsedni-
ka društva Boštjana Gačnika. 
Zaradi poškodbe je še vedno 
na okrevanju. Želimo mu čim-
prejšnjo vrnitev v našo sre-
do. Covid je zaznamoval tudi 
društveno dogajanje. Vodeni 
izleti so skoraj onemogočeni. 
Kljub temu je bilo nekaj izve-
denih, predvsem zahtevnejših 
z malo številno udeležbo. Po 
postavitvi skrinjice z vpisno 
knjigo na Mokrcu smo jo pos-
tavili tudi na Vrbici – sotočju 
Iške in Zale. Ta dan smo izko-
ristili tudi za vzdrževalna dela 
na planinski poti od doma v 
Vintgarju do Krvave Peči. Mo-
torna žaga, težko kladivo, škar-
je, nič nam ni bilo pretežko. 
Nekaj udeležencev je bilo celo 
prvič na tovrstni akciji. Voda 
in veter zahtevata naše neneh-
no posredovanje na poti. Kljub 
temu je na tem odseku nevar-
nost zdrsa, predvsem ko je te-
ren razmočen. 

Nekaj znamenitosti o Vrbici 
in Iškem vintgarju 

Avtor knjige Iška, Iški vint-
gar Tomaž Kočar mi je dovolil 
prepisati iz nje nekaj utrinkov 
tega bisera:

»Že Rimljani so okoli leta 
320 n. š. zgradili cestni odcep 
na Lavrici, ki je bil priključek 
na dobro utrjeno pot, katera 
je bila speljana čez Kremenco, 
Golo, Mokrc, Purkače in nap-
rej vse do Trsta. Od te ceste so 
zgradili odcep pri Purkačah, 
kjer je pot vodila čez Krvavo 
Peč in navzdol do reke Iške in 
ob njej do njenega izliva v Lju-
bljanico. Tako so bile že v rim-
skem času znane steze, poti in 
ceste na območju soteske Iške. 
Po teh poteh so se domačini 
Krvave peči in njene okolice 
umikali pred Turki v 'Turjaške 
gore' posebno v Mokrc in Iško.

Ko so omenjene rimske 
in 'Turške' poti naj se za hip 
pomudimo še pri novejših. 
Glasilo slovenskih planincev 
iz leta 1896 piše o tem, da je 
Slovensko planinsko društvo 
označilo poti iz Gornjega Iga, 
Preserja in iz Jezera na Krim. 
Soteska Iške s fotografijo je 
bila zabeležena tudi v Planin-
skem vestniku leta 1913. V Pla-
ninskem vestniku iz leta 1921 
piše nekako takole: »28. 3. 1921 
so obnovili obledele markaci-
je skozi Iški Vintgar«. Pot se 
je začela pri cerkvici Sv. Jedrt 
pri posestniku – mlinarju Pri-
stavcu v Iški, nadaljevala se 
je po Iški naprej do Turjaške 
brvi čez Iško pri izlivu Zale pri 
Vrbici. Od tu gre ena pot levo 
v Krvavo Peč, druga pa desno 
po Turjaški brvi čez Iško in 
naprej na Osredek. V karti iz 

leta 1825 list VIII piše: Od izli-
va Zale v Iško navzdol ob reki 
Iški zapisano na desnem bre-
gu (k. o. Krvava Peč, parcela št. 
3) krajevno ime Sauden. To je 
Sovodenj oz. sotočje reke Zale 
in Iške, pozneje imenovano 
Vrbica, Pri Vrbici, Na Vrbici, 
V Vrbici.

Nekoč v stari Avstriji, v 
času dežele Kranjske je bila 
meja treh političnih okrajev – 
Ljubljanskega, Postojnskega 
in Novomeškega. V obdobju 
vzpostavljanja Franciscejske-
ga katastra pri nas (1823 do 
1828) so geodeti v podnožje 
skalnega moža turna vzidali 
reper-geodetski klin. Ta ta-
kratna tromeja je ena redkih 
mejnih točk pri nas, morda 
celo na svetu, ki je v globeli, 
soteski, in ne kot ponavadi na 
vrhu-špici ali grebenu. V kar-
ti – specialki iz obdobja pred 
2. svetovno vojno je v Vrbici 
vrisana brv čez reko Iško, pre-
ko katere se steza nadaljuje 
navzgor na Osredek. Soteska 
Zale pa ni samo lepa, čudo-
vita, ampak tudi divja, zla. Po 
zadnjem je po vsej verjetnosti 
dobila tudi ime.

Mimo Vrbice vodi tudi 
evropska pešpot E6.«

Danes je v sotočju Zale in 
Iške pri Vrbici stičišče vzdrže-
vanih poti planinskih dru-
štev Krim, Podpeč–Preserje 
in Sv. Vid, je pa tudi stičišče 
štirih občin: Ig, Velike Lašče, 
Cerknica in Brezovica. Planin-
ska društva iz vseh štirih ob-
čin si bomo skupaj prizadevala 
ponovno postaviti brv. Upamo, 
da nam bodo pri tem pomaga-
le vse štiri občine. 

Za postavitev kovinskega 
droga in nove smerne table 
nad Vrbico in namestitev skri-
njice z vpisno knjigo ter osta-
lo opremo v Vrbici se moram 
zahvaliti vsem udeležencem 
delovne akcije.

Zadovoljni smo, da nam je 
Občina Ig prisluhnila in nam 
dodelila dve dovolilnici za vo-
žnjo in parkiranje v Iškem vint- 
garju, ki ju bomo uporabljali 
ob takih priložnostih. Upamo, 
da bo jesen naklonjena hri-
bovskim aktivnostim.

 Jože Krašovec, 
načelnik markacistov, in  

Janko Purkat, PD Krim 
 Jože Krašovec

Občni zbor PD Krim

Udeleženci delovne akcije na Vrbici
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Strokovni pohod Iški 
vintgar—Krvavice
Hvala vsem za lepo urejeno 

dolino Iškega vintgarja – 
varujmo našo lepoto! No pa 

pojdimo v višino, korak za korakom 
in smo prišli do točke, ko smo se 
obrnili strmo navzdol proti Krvavi-
cam in si ogledovali mogočne ska-
le nad seboj. Previdno pridemo do 
Krvavic. Sledijo ogledi, ogledova-
nje, slikanje, pijača, jedača. Ko smo 
se okrepčali in razgledali pa pot 

pod noge in nazaj. Lep dan, prijetna 
družba in zadovoljni smo se razšli. 
Vabimo tudi vas, da se nam pridru-
žite na naših izletih.

 Marija Ramšak, 
naravovarstveni 

odsek PD Krim 
 Simona Zorko

Ena od barak nekdanje partizanske bolnice v Krvavicah

8. Dan slovenskih markacistov na 
območju Pomurja
Dan slovenskih marka-

cistov se vsako leto 
tradicionalno poteka 

prvo soboto v juliju. To je dan, 
ko se na enem mestu zberemo 
markacisti z vseh koncev Slo-
venije. Letošnja organizatorja 
dogodka sta bila Meddruštve-
ni odbor (MDO) planinskih 
društev Pomurja in Komisija 
za planinske poti (KPP) Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS). 
Obnavljale so se planinske 
poti v Pomurju.

Zbor se je začel ob 9. uri 
zjutraj pri okrepčevalnici Rak, 
v Gornji Slaveči v občini Kuz-
ma, kar je blizu tromeje Slo-
venije, Avstrije in Madžarske. 
Zbralo se nas je 133 marka-
cistov, 12 vodnikov in 6 po-
močnikov. To je praznik vseh 
markacistov, ki ga vedno pra-
znujemo delovno, vsako leto 

v drugem kraju. Pozdravili so 
nas med drugimi tudi pred-
sednica PD Goričko Jasmina 
Šinko in župan Občine Kuzma 
Jožef Škalič.

Razdelili smo se v 23 sku-
pin po 5 ali več udeležencev, 
prejeli smo okrepčilo ter načrt 
dela. V naši skupini so bili trije 
markacisti iz PD Kočevje, dva 
iz PD Tolmin ter po eden iz PD 
Nova Gorica, PD Murska So-
bota ter PD Krim. Dobili smo 
nalogo, da očistimo planinsko 
pot ob reki Ledava. Odpelja-
li so nas v sosednjo občino 
Rogašovci do naselja Nusko-
va. Od tu smo začeli delo od 
izvira pri slatinskem vrelcu 
Nuskova. Hitro nam je šlo od 
rok, tako da smo pravočasno 
končali. Odpeljali so nas nazaj 
na zbirno mesto po daljši poti 
ob meji z Avstrijo in pokaza-

li zanimivosti tega kraja. Ob 
vrnitvi smo dobili enolončni-
co in hladno osvežilno pijačo.

Nekaj zanimivosti tega 
kraja

Največja zanimivost tega 
kraja so slatinski vrelci, kjer 
je osem izvirov slatine, in si-
cer so deloma zaprti, deloma 
odprti. Najbolj znan je slatin-
ski vrelec Nuskova, kjer izvira 
najboljša mineralna voda na 
Slovenskem. Voda, ki bruha iz 
globine, izloča veliko železo-
vega oksida in odlaga mineral-
ne snovi. Ima malce specifičen 
okus in vonj, saj ni prav dobre-
ga okusa. Spada pod Krajinski 
park Goričko.

Sotinski breg oz. Kugla je 
s 418 m najvišji vrh Prekmur-
ja. Z vrha, na katerem je lesen 
razgledni stolp, na njem pa 
zvon in križ, se nam odpre lep 
razgled na severovzhodno Slo-
venijo, del Avstrije, Madžar-
ske in Hrvaške. Domačini mu 
pravijo kar 'njihov Triglav.' V 
bližini razglednega stolpa pa 
je tudi avtomatska vremenska 
postaja Krajinski park Gorič-
ko.

  Jože Krašovec, 
načelnik odseka za 
planinska pota pri 

Planinskem društvu Krim

Najboljša mineralna voda – slatinski vrelci

Ena izmed skupin markacistov pred odhodom
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Po bejzbol na Ig
Na sončno soboto 5. 

junija smo Ižanci 
gostili 2. serijo član-

skega državnega prvenstva v 
bejzbolu. Na domačem igri-
šču sta potekali dve srečanji,  
Race Ig : Golovec Ljubljana ter 
Ježica Ljubljana : Lisjaki Ško-
fja Loka. Zgodovinski trenu-
tek 1. tekme na Ižanskem smo 
počastili s postrojem igralcev 
in sodnikov ter poklonom 
trem zastavam ob spremljavi 
Zdravljice. Na ta poseben dan 
je žogo v igro pospremil prvi 
met župana Iga Janeza Cim-
permana.

Golovec je veljal za favorita 
prve tekme, a se je ob koncu 
srečanaja zgodil dramatičen 
preobrat. Golovec je po priča-
kovanjih že v prvih treh me-
njavah hitro dosegel visoko 
prednost ter se nevarno pribli-
žal prednosti, ki vodi v pravilo 

usmiljenja v peti menjavi 2 : 11.  
Igu se je uspelo izmuzniti 
predčasnem koncu srečanja 
in na previsu v šesto menjavo 
poskrbeti za presenečenje. S 
tremi uspešnimi udarci je Ig 
dosegel dva teka 4 : 11. (Romo-
bo, Penko). Golovec je v nada-
ljevanju končal še dva teka. Ig 
je odgovoril s tremi teki 7 : 13  
(Tegelj, Sovič, Penko). Po-
trpežljivost pri odbijanju in 
Ižanski napad sta napolnila 
baze (Zupan, Tegelj, Penko). 
Preden se je nasprotnik zave-
dal, je žogica ob spremljavi 
pogledov poletela preko og-
raje v smeri desnega centra. 
GRAND SLAM Lesjaka in 
zgodili so se še štirje prosti 
teki za Ig, 11 : 13. Ig se je vrnil 
v zajemu hrbtnega vetra. V 
nadaljevanju je Golovec priti-
skal in napadal, a neuspešno. 
V obrambi je Sovič blestel na 

položaju zunanjega centra, 
Lesjak in Rombo sta obvlado-
vala prostor v sredini notra-
njega polja. V osmi menjavi 
sta Rombo in Zupan na udarec 
Soviča dosegla še dva teka in 
rezultat je bil izenačen 13 : 13. 
V zadnji menjavi je Ig ustavil 
poskus nasilnega naleta Go-
lovca in vse je bilo odvisno od 
zadnjega napada domače eki-
pe. Ob dveh izločenih napa-
dalcih se je na bazo z odličnim 
udarcem spravil Sovič, ki ga 
je nato Lesjak s podobnim iz-
strelkom pospremil v uspešen 

zaključni tek in Ig je zabeležil 
zgodovinsko prvo zmago v 
članski kategoriji bejzbola.

Dogodek smo izpeljali kar 
se da najbolje glede na pogoje 
in situacijo. Vsem prisotnim 
ter drugim, ki se dogodka niso 
mogli udeležiti, a so kakorkoli 
prispevali v mozaik svoje zrno, 
se zahvaljujemo za udeležbo, 
sodelovanje, aktivnost, pomoč 
... hvala vsem, bravo in gremo, 
Ig!

  Ižanske race 
Športno društvo za baseball 

in softball Barje 

Ženska ekipa ŠK Ig se je uvrstila 
v državno ligo
V letošnjem letu državna šahovska 

tekmovanja potekajo po prilago-
jenem urniku zaradi epidemije 

koronavirusa. Urnik tekmovanj se torej 
prilagaja vsakokratnim epidemiološkim 
razmeram.

Dolgo ni bilo določeno, ali se bo Prva 
ženska liga sploh izvedla. Zmagovalna 
ekipa Prve ženske lige za leto 2021 se na-
mreč uvrsti v Državno žensko ligo 2022, 
kjer igrajo najboljši klubi iz Slovenije. 

Kljub vsemu je ŠZS uspelo izvesti ligo 
v vikendu od 5. do 6. junija. Tekmovanje je 
potekalo v Termah Zreče. Na tekmovanju 
je sodelovalo 17 ekip, med njimi nekaj zelo 
močnih – npr. iz Domžal, Celja in Kranja. 

ŠK Ig se je tekmovanja udeležil v za-
sedbi Lara Janželj in Anja Jelen. Glede na 
rating je bila ekipa postavljena na začetno 
tretje mesto. Prvi dan tekmovanja sta naši 
igralki dosegli pomembni zmagi proti 
kluboma iz Celja in Komende. Drugi dan 
tekmovanja sta proti ŠD Domžale igrali 
neodločeno, v preostalih dvobojih pa sta 
zmagali. Po devetih dvobojih je ŠK Ig za-
sedel prvo mesto z doseženimi 15 točkami 
pred ŠD Domžale in ŠK Komenda s po 14 
točkami. 

Lara Janželj je igrala izjemno dobro na 
prvi deski, saj je premagala vse nasprotni-
ce. Za doseženo prvo mesto pa je zaslužna 
tudi Anja Jelen, ki je po tekmovanju pove-
dala: »Vesela sem, da sem igrala zelo dob-
ro. Nisem pričakovala, da bova prvi. Lara 
je vse partije zmagala in jaz sem v zadnjih 
kolih tekmovanja tudi igrala odlično.«

Rezultati tekmovanja so dosegljivi na 
spletni strani https://www.sah-zveza.si/
prireditve/festival/131. 

Našima članicama iskreno čestitamo za 
zmago v Prvi ženski ligi in uvrstitev v Dr-
žavno žensko ligo.

  Tanja Bakan Rožič

Tekma državnega prvenstva v bejzbolu 

Vpis v novo vadbeno leto v KRG TiM
Ritmičarke in telovadci pod vodstvom bivših vrhunskih športnikov Mojce Rode in 
Mitje Petkovška bodo sredi septembra ponovno pričeli s krepitvijo teles za uspeš-
no borbo proti »malim nevidnim sovražnikom«. Vadbe bodo potekale na OŠ Ig. 
Vpis lahko elegantno opravite na www.krgtim.si ali preprosto skenirajte QR kodo:
Ritmična gimnastika (deklice):
PETKI: 13.30–14.15 (1. r) in 14.15–15.00 (2. r)
TORKI in ČETRTKI: 13.45–15.15 (3.−9. razred)
Gimnastika (dečki in deklice):
ČETRTKI: 13.45–14.30 (1.−2. razred) in  
14.30–15.15 (3.−9. razred)

Več informacij o klubu  
najdete na krgtim.si,  
facebook.com/klubrgtim in 
instagram.com/krg_tim/.
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ŠD Mokerc vabi k vpisu  
na mini rokomet
Rokomet so igrali že an-

tični Grki in Rimljani. 
Temelji modernega ro-

kometa pa so bili postavljeni 
leta 1915 v Nemčiji. Danes je 
rokomet ena najhitrejših ter 
najbolj popularnih moštvenih 
iger sploh. Je olimpijska disci-
plina, ki se igra po vsem svetu.

V rokometni igri sodelujeta 
dve moštvi s po šestimi igral-
ci in vratarjem. Igralci moštva 
v napadu žogo lahko vodijo z 
roko ali si jo med seboj podaja-
jo, dokler si ne ustvarijo prilož-
nosti za strel na gol. Ko žogo 
izgubijo, pred golom okrog 
svojega kazenskega prostora 
ustvarijo obrambno formaci-
jo in poskušajo nasprotnemu 
moštvu preprečiti dosego za-
detka. 

V Sloveniji rokomet spada 
med najuspešnejše moštvene 
športe. Ustvaril je kar nekaj 
športnih legend.

Kaj je mini rokomet
Mini rokomet je predvsem 

igra, pri kateri se otroci prvič 

srečajo z rokometom – tekmo-
vanje tu ni v ospredju. Med 
igro se gradi predvsem pozi-
tiven odnos igralca do samega 
sebe, soigralcev, nasprotnikov, 
trenerjev in sodnikov.

Mini rokomet ima prirejena 
pravila, ki temeljijo na pravilih 
Mednarodne rokometne zve-
ze (IHF) in Rokometne zveze 
Slovenije (RZS). Namenjen je 
otrokom od 6. do 10. leta sta-
rosti. V tem obdobju je otrok 
že sposoben sodelovati v sku-
pini, kar mu daje možnost za 
uvajanje v kolektivne športe. 
Na drugi strani otrok potre-
buje določeno tekmovalnost, 
ki mu omogoča primerjanje s 
sovrstniki, prek česar si gradi 
samopodobo.

Zakaj žoga
Žoga je močno orodje za ra-

zvoj možganov, grobe in fine 
motorike, prostorskih pred-
stav, čutov (vid, sluh, ravno-
težje …), določanja velikosti, 
razdalje in moči ter podaljša-
nja pozornosti.

Tudi priznani strokovnjak, 
ki proučuje področje nevroz-
nanosti pri otrocih, dr. Rajović, 
poudarja: »Vsi otroci imajo 
žogo, ampak se z njo ne igrajo 
toliko, kot bi se morali. To je 
velika napaka. Starši ves čas 
sledijo novim sredstvom in 
novim tehnološkim odkritjem, 
ampak že desetletja nazaj je 
vsem bilo jasno, da to sredstvo, 
tj. igrača, že obstaja, da je 
vsem na dosegu roke tako 
enostavna in čarobna, njeno 
veličastvo ŽOGA. Naravno je, 
da se otrok uči skozi igro in 
gibanje. Igranje je v človekovi 
naravi, je osnovna potreba in 
elementarni način izražanja. 
Odgovor je enostaven, otrok 
potrebuje žogo.«

Kdo so trenerji in kako 
potekajo treningi

Interesno dejavnost mini 
rokomet izvaja Osnovna šola 
Ig v sodelovanju z rokomet-
nim klubom Mokerc Ig. Trener 
z licenco Rokometne zveze 
Slovenije Matija Maričič de-
luje kot trener tudi v rokome-
tnem klubu Mokerc Ig. Ima 
bogate izkušnje ter čut za delo 
z najmlajšimi igralci. V pomoč 
so na voljo tudi ostali trenerji 
in sodelavci kluba, ki delajo z 
mlajšimi selekcijami.

Otroci v mini rokometu so 
razvrščeni v skupine MINI1 
do MINI5 – enako, kot so raz-
vrščeni v razrede. Treningi po-
tekajo v dvorani OŠ Ig enkrat 
(MINI1) oziroma dvakrat (os-
tale MINI skupine) tedensko 
po eno šolsko uro neposredno 
po koncu pouka.

Med šolskim letom se otro-
ci lahko udeležijo več turnir-
jev MINI rokometa. Turnirji so 
organizirani po vsej Sloveniji, 
eden pa se odigra tudi doma v 
organizaciji rokometnega klu-
ba Mokerc Ig. 

Kako je z rokometom v 
višjih razredih

Otroci po 10. letu starosti 
začnejo tekmovanja v držav-
nem ligaškem tekmovanju 

mladih. Takrat lahko nadalju-
jejo s treningi (pravega) ro-
kometa v rokometnem klubu 
Mokerc Ig. V klubu dajemo ve-
lik poudarek delu z mladimi. 
Spodbujamo mlade k zdrave-
mu preživljanju prostega časa, 
gojenju moštvenega duha, so-
delovanju v skupini in trdnem 
grajenju delovnih navad. Tru-
dimo se ustvarjati okolje, v 
katerem lahko naši člani na-
predujejo in gradijo pozitivno 
samopodobo. 

Da je naše delo z mladimi 
kakovostno, dokazuje podatek, 
da je klub v zadnjih letih redno 
uvrščen med 5 najuspešnejših 
slovenskih rokometnih klubov 
v tekmovanju mladih (poseb-
no točkovanje pod okriljem 
RZS) in se lahko pohvali s kar 
nekaj naslovi državnih prva-
kov v mlajših kategorijah.

Kaj lahko otrok pridobi s 
treningom rokometa 
− Dobro voljo in nove prijate-

lje.
− Ustrezno telesno moč, hit-

rost, spretnost in obvlado-
vanje žoge. 

− Udeležbe na tekmovanjih 
državnega ligaškega tek-
movanja.

− Udeležbe na turnirjih, 
pripravah doma in v tujini.

− Gradnja močnega moštve-
nega duha in učenje, kako 
deluje dobro povezana in 
enotna ekipa.
Vse nadobudne šolarje, bo-

doče vrhunske ali rekreativne 
športnike vabimo, da se nam 
pridružijo na enem izmed tre-
ningov in se sami prepričajo o 
čarih te čudovite igre. Vablje-
ni tako otroci do 10. leta kot 
tudi starejši začetniki. Nikoli 
ni prepozno. Urniki treningov 
so objavljeni na spletni strani 
www.mokerc-drustvo.si. Za 
več informacij o vpisu se lahko 
obrnete na e-naslov: uprava@
mokerc-drustvo.si.

ŠD Mokerc Ig

POSTANI 
ROKOMETAŠ

Vsi otroci od 6. leta starosti, 
ki si želijo aktivno preživljati 
svoj prosti čas in se skozi igro 

in druženje z vrstniki učiti rokometnih veščin, 
vabljeni k vpisu.
Trening rokometa je več kot šport – je trening 
medsebojnega sodelovanja in odgovornosti do 
sebe in drugih.
Treninge vodijo strokovno in pedagoško uspo-
sobljeni trenerji.
Za več informacij o vpisu se lahko obrnete na: 
uprava@mokerc-drustvo.si.

Vljudno vabljeni! 

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

september - december 2021 | št. 41, leto 11 | cena: 3,19 €

Fo
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Jesen

PISU_41_-_001_108.indd   1 1.9.2021   15:12:53

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 RoyceAHERON - mejna reka v Hadu, KUMP - čolnu podobna priprava na Muri, ki drži mlin nad vodo, TEŠIN - češko-poljsko dvojno mesto
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Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak spremljal v tišino.

Z A H V A L A
Po hudi bolezni se je v 68. letu poslovil naš dragi 

BORIS JAKOPIN
1954−2021

z Iga

Vsem sorodnikom in prijateljem, sosedom in znancem se iskreno 
zahvaljujemo za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Iskreno se zahvaljujemo Lovski družini Ig za organizacijo pogrebne 
slovesnosti in poslovilni govor. Še enkrat hvala vsem, ki ste se poslovili 
in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Z A H V A L A
V 86. letu starosti nas je zapustila  
draga sestra in teta

DANICA LUSKOVNIK
z Iga

21. 7. 1935–6. 6. 2021

Za izrečeno sožalje, podporo in podarjene sveče se zahvaljujemo 
sosedom, vaščanom in sorodnikom. 
Hvala gospodu župniku za opravljen obred, gospe Silvi za pomoč pri 
pogrebu in pogrebnemu podjetju Vrhovec. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Vsi njeni

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi dragega očija, dedka in brata

MILANA ŠKRABA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem ter vsem ostalim, 
da ste bili z nami v teh težkih trenutkih, za izraze sožalja, podarjene sveče 
in cvetje ter finančno pomoč.
Hvala tudi ge. Silvi Dolinšek za pripravo vežice in pogrebnemu zavodu 
Vrhovec za opravljen pogrebni obred.
Pogrešali te bomo.

Vsi njegovi

Kjer jablana za hišo rase,
od nekdaj se naš dom je v soncu grel. 
Spomin beži v otroštva čase, 
ko tam je oče moj rad posedel. 
Marjan Stare

Z A H V A L A
V 81. letu se je tiho poslovil mož, oče in dedek

JANEZ KASTELIC,
po domače Kaplov,

iz Staj
1940–2021 

Vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem se iskreno zahvaljujemo za 
izrečeno sožalje, darovane svete maše in sveče. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, gospe Silvi za vso 
pomoč pri pogrebu in pogrebnemu podjetju Vrhovec. 
Posebna zahvala Ansamblu Hervol za čustveno zaigrane melodije slovesa. 

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

Vsi tvoji

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak spremljal v tišini!

Z A H V A L A 
Ob boleči izgubi moža, očeta, dedka, tasta in brata

FRANCA MAVCA
31. 5. 1946–12. 7. 2021

z Golega

Njegova smrt nas je presenetila in globoko prizadela. Bolezen je bila 
močnejša … 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter drugim, 
ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih, za tolažilne besede, objeme 
in tople stiske rok, darovane sveče, cvetje, svete maše … Zahvaljujemo 
se osebju Onkološkega inštituta, patronažni sestri Tanji Kralj in Ingrid 
Babeli Planinc ter osebni zdravnici Mariji Štefančič Gašperšič. Hvala 
župniku Janezu Drnovšku, pogrebni službi Vrhovec, gospe Rozi Virant 
in gasilcem PGD Golo ter Škrilje.
Hvala vsem, ki ste našega Franca v tako velikem številu pospremili k 
njegovemu zadnjemu počitku.

POGREŠAMO TE, vsi tvoji

Zahvala dobrotnikom

Župnijska Karitas Ig je tudi med počitnicami dejavna, saj ljud-
je v stiski potrebujejo našo pomoč, predvsem v hrani, higienskih 
potrebščinah, oblačilih, posteljnini, plačilu položnic ipd.

Hvala vsem dobrotnikom, ki nam pomagate in podpirate naše 
delo.

 Župnijska Karitas Ig
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Z A H V A L A
Z žalostjo v srcu sporočamo, da se je 13. avgusta  
za vedno poslovila naša draga žena, mama, babica 
in prababica

MILICA PAVLIČ
iz Zapotoka,

rojena 10. 5. 1949

Imela je veliko srce. Svojo pozitivno energijo in svoje znanje je delila 
drugim. Bila je prostovoljka. Negovala je in pomagala bolnim in 
ostarelim krajanom.
Vodila je učne delavnice za otroke iz hriba. Bila je aktivna članica društva 
veteranov vojne za Slovenjo, društva Maksa Perca, društva Zapotok, TD 
Kurešček, Odmev Mokrca, KD Mokrc in GMD Ig.
Na žalost jo je zahrbtna huda bolezen premagala. Dotrpela je v UKC 
Ljubljana.
Hvala medicinskem osebju abdominalne kirurgije in prof. dr. Omejcu, 
da so mi dovolili, da sem zadnjih 48 ur njenega življenja preživel ob njej.
Svoje telo je darovala medicinskem inštitutu za raziskovalne medicinske 
namene, zato pogreba ni bilo.
Hvala g. župniku Koširju za darovano mašo, hvala društvu Zapotok in 
posebna zahvala članom Gobarsko mikološkega društva Ig, da so mi ves 
čas njene bolezni do smrti stali ob strani.
Draga moja, hvala Ti, da si bila 35 let del mojega življenja. Počivaj v 
miru.

Tvoj Braco in tvoji najdražji

Z A H V A L A
V 94. letu nas je zapustil naš dedek

FRANC ŠKERL
z Visokega

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, znancem in 
prijateljem za vse skupne trenutke v njegovem življenju. Hvala vsem 
za darovano cvetje, sveče ter iskren stisk roke in tolažilne besede ob 
njegovem slovesu.
 

Dare in Maja Škerl z družino

V  S P O M I N 

Milici Pavlič (1949–2021)
Z globokim spoštovanjem in dostojanstvom smo se poslovili od 
Milice, naše drage prijateljice in vaščanke Zapotoka. Odšla je v vročih 
avgustovskih dneh, tiho, spokojno in mirno. Težki so trenutki spoznanja, 
da med nami ni več človeka, ki smo ga imeli radi. V vsej nemi bolečini 
srce še ni dojelo, da jo nebo je vzelo.
Življenje – ta človekova izkušnja med rojstvom in smrtjo, to spoznanje 
samega sebe, v katerega je človek vržen sredi nenehnega postajanja in 
minevanja, ta pot, ki si jo vsak oblikuje sam in jo na koncu tudi konča. 
Pride čas, ko si srce želi v neskončnosti zaspati.
Življenje Milici ni bilo dolgočasno. Tako kot jo je kronalo, jo je tudi 
bičalo. Prispevalo je k njeni rasti, a jo je tudi oklestilo. Tako kot se je 
vzpelo do njenih višin in ji božalo najtanjše veje, ki so se poigravale 
v soncu, ji je prodrlo tudi do korenin in jih streslo tam, kjer so se 
najtrdneje oklepale zemlje. 
Milica se je v Zapotok preselila pred 35 leti. Smisel življenja je našla 
v ustvarjanju, v dosežkih, v delu. Bila je človek narave in vsega, kar 
je izkazovalo življenje. Nežno je znala v roke vzeti cvetlico, pobožati 
domače in sosedove male ljubljenčke, nahraniti divje golobe. Uživala 
je v peki slaščic in v vzgajanju rož. Smisel je dopolnjevala z ljubeznijo 
do vsega, do otrok, vaščanov, sodelavcev v službi in mnogo njenih 
prijateljev, predvsem pa do svojih najbližjih in sorodnikov, ki so radi 
prihajali k njej na obisk. Njeno srce je bilo kot drevo, polno sadov, ki 
jih je razdajala. 
Kljub težkim trenutkom, ki jih je zadalo življenje, jim je znala kljubovati 
in jih je presegla. Zavedala se je svojega dostojanstva in neprecenljivosti 
življenja. Vedno je bila pozitivno naravnana, pogumna in optimistična. 
Vendar bolezen je na koncu zmagala, zaspala je v neskončni čas. 
Imela je mnogo idej in želja, kot žuboreč potok, ki poje svojo pesem 
v noč. Nekatere je uresničila, nekatere so ostale skrite in neizpolnjene. 
Prekratki so bili dnevi, prehiter je bil njen odhod. S seboj na svojih krilih 
ni ponesla vsega. Raztrosila je drobce svojega duha po naši pokrajini in 
pustila sled v naših srcih. 
Vsakdo ima svoj namen v življenju, edinstven dar ali poseben talent. To, 
kar leži za nami in pred nami, so drobne zadeve v primerjavi s tem, kar 
se skriva v nas. Milici so bili podarjeni mnogi darovi. S svojim delom se 
je tesno povezala, povezala se je s seboj in z drugimi. Vesela, družabna 
in pozitivna, kot je bila, je bila vedno pripravljena za akcijo, sodelovanje 
in pomoč, sosedom, vaščanom in pri društvenem delu v našem kraju. 
In kar je premogla najboljšega, je delila, med svojimi najbližjimi, 
med prijatelji. V teh drobnih stvareh je njeno srce našlo svojo svežino 
in izpolnjenost. Kot cvet na hribu, ki oddaja svoj vonj, je dajala – z 
veseljem, kot ne naprošena, iz razumevanja. Vedela je, da bo vse, kar 
imamo, nekega dne darovano.
Mnogo vsega je bilo, a govorijo le spomini. Morda smo bili včasih nemi 
in s tančico zastrti. A ljubezen vedno spozna svojo resnično globino šele 
ob času ločitve. V naših srcih bo živelo njeno srce, v naši ljubezni njena 
ljubezen, v naših glasovih njen glas in v naši tišini njena globoka tišina. 
Želeli bi te spet objeti, te pobožati lahno ... A le dež meglen, prepeval 
svoj bo spev leden. 

Draga Milica – za vso dobroto, ki si nam jo dala, hvala. 
Počivaj v miru.

Vaščani Zapotoka in Društvo Zapotok

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.).



Na sejmu se bodo predstavila domača društva,
na stojnicah boste lahko nakupovali rokodelske izdelke domače 

in umetnostne obrti ter lokalne kmetijske pridelke in izdelke!

Sejem bo potekal ob upoštevanju takrat veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. 

Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT!

sobota, 18. september 2021, med 10. in 16. uro

Ižanski sejem

Vabljeni na sejemski dan na Igu! 

V SREDIŠČU IGA


