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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 16. junij 2022

Naslov uredništva: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig 
Telefon: 01 280 23 10
E-naslov: mostiscar@obcina-ig.si
Izdajateljski svet: Suzana Bratkovič Zavodnik, Zdravko 
Grmek, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni
Naklada: 2.700 izvodov
Ustanovitelj: Občinski svet Občine Ig
Izdajatelj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Uredniški odbor: Maja Zupančič, odgovorna urednica,  
Matjaž Zupan, namestnik odgovorne urednice,  
Gregor Bolha, Tina Škulj, Andreja Zdravje
Lektoriranje: Katarina Mihelič Bajt
Prelom: Camera, d. o. o., Ljubljana, tel. 01 420 12 00
Tisk: Present, d. o. o., tel. 01 427 22 79
Distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o.
Naslovnica: Gregor Bolha

Uredniški odbor si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu.  
Rokopisov ne vračamo. Članki morajo biti opremljeni s podpisom avtorja.
Občinsko glasilo Mostiščar z občasno prilogo Uradne objave izdajatelja Občine Ig je na podlagi Zakona o medijih  
(Uradni list RS, št. 35/2001) vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS pod zaporedno številko 354.
ISSN 2350-4412 Mostiščar (tiskana izdaja), ISSN 2536-4111 Mostiščar (spletna izdaja) 

Mostiščar je uradno  
glasilo Občine Ig.

Občina Ig

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

Dragi bralci in bralke 
Dočakali smo najtoplejši 

del leta in počitnice, ki 
se jih zagotovo najbolj 

razveselijo učenci in dijaki. 
Veliko idej, kaj poleti početi 
na ižanskem koncu, najdete v 
Mostiščarju. 

Tokratna številka prinaša 
informacijo o spremembi cen 
vode, ki pa ne bo tako dra-
stično povečala zneska na po-
ložnicah, kot smo zadnje čase 
vajeni pri drugih storitvah. 
Občina objavlja več pozivov 
– jeseni se pripravljamo na 
odprtje kompleksa Na-kolih, 
zato pripravljajo in vabijo na 
izobraževanje vodnikov. Če 
vas to delo zanima, se čim 
prej prijavite. Septembra se po 
dveh letih premora v sedišče 
Iga vrača tudi Ižanski sejem.

Pretekli mesec je bil zelo 
kulturno obarvan – največje 
kulturno društvo v Občini Ig 

je pripravilo Teden ljubiteljske 
kulture, aktivni so bili tudi 
njihovi zbori, moški in ženski 
pevski zbor sta v Domu kultu-
re Ig pripravila vsak svoj letni 
koncert z gosti. Veliko so pre-
pevale tudi Borovničke, vsi pa 
so se udeležili medobčinskih 
pevskih revij. Videospot so na 
Igu in v Tomišlju posneli har-
monikarji Kluba harmonikar-
jev Kumše, ki letos praznuje 
10 let delovanja. O društvenih 
dejavnost pišejo še Konjerej-
sko društvo Krim, Društvo 
upokojencev Ig in VSO Velike 
Lašče, Škofljica ter Ig Brezovi-
ca. Zadnje je s prireditvijo obe-
ležilo obletnico prve prisege 
slovenskih vojakov na Igu. 

Veliko zanimivega se je 
dogajalo tudi v šoli in vrtcu, 
o čemer lahko preberete v ru-
briki Kotiček za mlade. Zelo 
uspešni so bili učenci OŠ na 

športnem področju. 
Začela se je sezona gasil-

skih veselic, a gasilska društva 
so bila aktivna tudi na drugih 
področjih – vrstili so se uspe-
hi na različnih tekmovanjih, 
a v mnogo vaseh so gasilska 
društva gonilo dogajanja in 
sodelujejo pri raznovrstnih 
projektih. Lep primer za to 
najdemo v člankih PGD Škri-
lje in PGD Iška vas. Prav zad-
nji letos praznujejo 110. oble-
tnico delovanja, ki jo bodo 25. 
junija zaznamovali s parado in 

veselico. V Tomišlju je župnija 
prvič pripravila blagoslov mo-
toristov, ki so se ga množično 
udeležili. 

Za konec nekaj športno 
obarvanih novic – o uspehih 
poročajo naši karateisti, v or-
ganizaciji gorske reševalne 
službe Ljubljana pa je potekal 
23. Tek na Krim. 

Mostiščar se do septembra 
poslavlja, uživajte poletje!

Uredništvo Mostiščarja

PISANJE ČLANKOV –  
navodila avtorjem prispevkov v Mostiščarju

Pred oddajo piscem priporočamo naslednje korake: 
-  Vzemite si čas in še enkrat v miru preberite svoj članek.
-  Članek naj ima naslov, ta naj bo kratek in jedrnat – do 30 

znakov s presledki. Če je daljši, ga raje razdelite v nadna-
slov in glavni naslov.

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

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

Uredništvo Mostiščarja

Rok za prihodnjo številko
Julija in avgusta Mostiščar ne izhaja. Gradivo za novo 
številko Mostiščarja zbiramo do četrtka, 1. septembra. 
Predvideni izid številke je 15. septembra. 

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.
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Poziv lastnikom 
oz. uporabnikom 
kmetijskih zemljišč 
ob vodotokih in 
urejanje poljskih 
poti

Občinska uprava poziva lastnike, najemnike 
oz. uporabnike kmetijskih zemljišč, da ob 
večjih deževjih pregledujete svoja zemljišča. 

Če opazite plavajoče predmete, ste jih dolžni tudi 
odstraniti. Ker se med občani pogosto pojavljalo 
vprašanja, kdo je odgovoren za urejanje brežin vodo-
tokov, tako stalno kot ob posebnih situacijah (popla-
ve), smo za mnenje prosili Direkcijo RS za vode.

Direkcija Republike Slovenije za vode obvešča 
vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. 
reda (Uradni list RS, št. 67/02 in spremembe), da so 
dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne za-
rasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega 
listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in 
drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi 
z vodnih in priobalnih zemljišč.

Občina Ig ureja poljske poti in skrbi, da lastniki, 
najemniki oz. uporabniki kmetijskih zemljišč do njih 
nemoteno dostopate. Če opazite, da je treba urediti 
še kakšno poljsko pot, nam svoj predlog posredujte.  

Svoje predloge lahko pošljete na naslov Občina 
Ig, Govekarjeva c. 6, Ig ali na elektronski naslov: 
info@obcina-ig.si. Več informacij na tel.: 01 2802 
324. Pobudo za ureditev lahko posredujete tudi 
osebno v času uradnih ur.

 Andreja Zdravje, občinska uprava

Občina Ig 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Sprejemna pisarna 01/280-23-00
Župan 01/280-23-02
Direktor občinske uprave 01/280-23-04
Družbene dejavnosti 01/280-23-10
Komunalne dejavnosti 01/280-23-12
Gospodarske dejavnosti 01/280-23-08
Kmetijstvo 01/280-23-24
Požarna varnost in zaščita 01/280-23-24
Turizem 01/280-23-18
Finančno-računovodska služba 01/280-23-06
Urbanizem 01/280-23-16

Občina Ig 
Sprejemna pisarna

Uradne ure:
ponedeljek:  od 8. do 12. ure
sreda:  od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
petek:  od 8. do 12. ure

V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne 
informacije, obrazci vlog in navodila za njiho-
vo izpolnjevanje ter informacije o predpisa-
nih prilogah. 

Telefon: 01/280-23-00
E-pošta: info@obcina-ig.si

Ižanski sejem 2022

Po dvoletnem 
premoru se v 
soboto, 17. sep-

tembra, v središče 
Iga vrača Ižanski se-
jem. 

K sodelovanju 
vabimo vse, ki bi se 
želeli predstaviti s 
svojimi pridelki ali 
rokodelskimi izdelki. 
Domača društva še 
posebej lepo vablje-
na, da svojo dejav-
nost predstavite obiskovalcem sejma. Dobrodošli tudi ponudniki gostinskih 
storitev. 

Vsak razstavljavec bo imel na voljo stojnico oz. mizo. Število razstavljavcev 
je omejeno, zato ne odlašajte s prijavo. 

Prijavnico dobite na Občini Ig in na uradni spletni strani Občine Ig: www.ob-
cina-ig.si. Izpolnjeno pošljite najpozneje do 1. septembra 2022 na naslov: Občina 
Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali po e-pošti na: maja.zupancic@obcina-ig.si

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

 Maja Zupančič, občinska uprava 
 Arhiv Občine Ig

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
iskrene čestitke ob dnevu državnosti.

Krepimo zavest, da je domovina  
naš domači kraj, naš dom.

Želimo vam veselo in ponosno praznovanje!
Župan Janez Cimperman

mailto:info@obcina-ig.si
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Ali je moj pes nevaren?
V zadnjem času na ob-

čini beležimo več in-
formacij o nevarnih 

lastniških psih po naših vaseh. 
Med drugim smo bili priča 
tudi napadom lastniškega psa 
na sprehajalce. 

Zavedamo se, da se v zad-
njih letih povečuje število 
registriranih lastniških psov. 
Pričakuje se, da se za psa od-
ločijo odgovorni lastniki, ki 
bodo za svojega hišnega ljub-
ljenčka tudi primerno skrbeli. 

Zakon o zaščiti živali v 11. 
členu jasno navaja, da mora 
skrbnik živali z ustrezno 
vzgojo in šolanjem oz. drugi-

mi ukrepi zagotoviti, da žival 
ni nevarna okolici. Prav tako 
moraj skrbnik živali na jav-
nem mestu zagotoviti fizično 
varstvo psa tako, da je pes na 
povodcu. 11. a člen tega zakona 
navaja, da se šteje za nevarne-
ga psa pes, ki ogroža okolico 
zaradi svoje neobvladljivosti 
ali kaže napadalno vedenje do 
človeka ali je ugriznil človeka 
oziroma žival.

Če pride do ugriza, lah-
ko uradni veterinar v 
inšpekcijskem postopku izda 
odločbo, da je pes nevaren, 
in ga v centralnem registru 
hišnih živali označi za 

nevarnega. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži njene 
izvršitve. 
Pes, ki ima status nevarnega 

psa, mora biti fizično varo-
van, za kar morajo poskrbe-
ti skrbniki živali in njihovi 
prevozniki, in sicer tako:

− da so psi na povodcu in 
opremljeni z nagobčnikom,

− da so zaprti v pesjaku ali 
objektu,

− da so v ograjenem prostoru 
z ograjo, visoko najmanj 1,8 
m, ki je na vhodu označena 
z opozorilnim znakom.
Pomembno je izpostaviti, 

da nevarnega psa ni dovolje-

no zaupati v vodenje osebam, 
mlajšim od 16 let. Pomembna 
je tudi informacija, da je za 
neupoštevanje določil zakona 
predvidena denarna kazen.

Želimo si, da bi upoštevali 
Zakon o zaščiti živali in s tem 
poskrbeli, da se bo vaš pes po-
čutil dobro ter varno in ne bo 
ogrožal drugih. Na sprehodu 
in na javnih površinah pa po-
skrbite, da bo na povodcu.

 Andreja Zdravje, 
občinska uprava

PROGRAM: 

Teoretični del 

Ponedeljek, 27. 6. 2022, od 17.00 do 20.00 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 
LJUBLJANSKEGA BARJA

JZ Krajinski park Ljubljansko barje 4 x 45 minut

Torek, 28. 6. 2022, od 17.00 do 20.00 PRAZGODOVINSKA KOLIŠČA 
NA LJUBLJANSKEM BARJU

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU 4 x 45 minut

Sreda, 29. 6. 2022, od 17.00 do 20.00 INTERPRETACIJA DEDIŠČINE Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 4 x 45 minut

Izobraževanje bo potekalo v dvorani Centra Ig (Banija 4, 1292 Ig).

Praktični del
Predvidoma v septembru 2022. 

Brezplačno izobraževanje za 
vodnike
Občina Ig bo do konca 

letošnjega leta prido-
bila nov atraktiven 

turistično-izobraževalni kom-
pleks z delovnim imenom 
Na-kolih, ki bo obiskovalcem 
zanimivo približal biotsko 
raznovrstnost Ljubljanskega 
barja in dediščino prazgodo-
vinskih kolišč. Obsegal bo 
interpretacijski center v sre-
dišču Iga s stalno razstavo, 
povezovalno (učno) pot in 
koliščarsko naselbino na Lju-
bljanskem barju. Za potrebe 
delovanja tega kompleksa bo 
upravljavec, Občina Ig, potre-
boval vodnike. 

Če vam je delo z ljudmi v 
veselje ter vas zanimata na-
ravna in kulturna dediščina 

Ljubljanskega barja, vas vabi-
mo na izobraževanje za vodni-
ka kompleksa Na-kolih! Čim 
prej izpolnite prijavnico in 
nam jo posredujte, kajti število 
mest za izobraževanje je ome-
jeno. Prednost pri prijavi bodo 
imeli kandidati z najmanj 
srednješolsko izobrazbo in z 
aktivnim znanjem vsaj enega 
tujega jezika. Za vodnike je 
sprva predvideno honorarno 
sodelovanje. 

Izobraževanje je za udele-
žence brezplačno. Zavežejo 
se, da bodo po uspešno konča-
nem izobraževanju za Občino 
Ig opravili najmanj tri vodenja. 

Prijave zbiramo do 21. 6. 
2022 oz. do zapolnitve mest 
na info@obcina-ig.si

 Maja Zupančič, 
občinska uprava

Interpretacijski center na Igu

https://www.mojaobcina.si/ig/novice/turizem/brezplacno-izobrazevanje-za-vodnike.html
https://www.mojaobcina.si/ig/novice/turizem/brezplacno-izobrazevanje-za-vodnike.html
mailto:info@obcina-ig.si
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Sprememba cene – sporočite stanje 
vodomerov

Režijski obrat Občne Ig z Elaboratom o ce-
nah storitev obvezne občinske gospodar-

ske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odva-
janja komunalne in padavinske odpadne vode 
za leto 2022 v juliju 2022 načrtuje spremembo 
cen storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvaja-
nja komunalne in padavinske odpadne vode. 
Naprošamo vas, da javite stanje vodomerov 
do 30. 6. 2022.

  Režijski obrat Občine Ig

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012, 76/2017) in 15. člena Statuta Občine Ig (Ur. list RS; št. 39/2016) je 

Občinski svet Občine Ig na 25. redni seji dne 8. 6. 2022, sprejel

SKLEP
I.

Občinski svet potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odva-
janja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2022.

II.

Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja  komunalne odpadne vode 
v Občini Ig.

1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
 – vodarino, ki znaša

Potrjena cena EUR/m3 
(brez DDV)

Zaračunana* cena EUR/m3  
(brez DDV)

VODARINA 1,3371 1,3371

 – omrežnino, ki znaša:

OMREŽNINA - 
VODA

FAKTOR 
OMREŽNINE

Potrjena cena EUR/
mesec (brez DDV)

Zaračunana* cena  
EUR/mesec (brez DDV)

DN≤20 1 8,3921 8,3921
20< DN < 40 3 25,1764 25,1764
40≤ DN < 50 10 83,9213 83,9213
50≤ DN < 65 15 125,8820 125,8820
65 ≤ DN <80 30 259,2160 259,2160
80 ≤ DN <100 50 419,6066 419,6066
100 ≤ DN <150 100 864,0533 864,0533
150 ≤ DN 200 1.728,1067 1.728,1067

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

2.  Cena odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vklju-
čuje:

 – ceno storitve, ki znaša:

Potrjena cena EUR/m3 
(brez DDV)

Zaračunana* cena  
EUR/m3 (brez DDV)

Opravljanje stOritev/cena 
stOritve - KanaliZacija 0,3030 0,3030

 – omrežnino, ki znaša:

OMREŽNINA - 
KANAL

FAKTOR 
OMREŽNINE

Potrjena cena EUR/
mesec (brez DDV)

Zaračunana* cena  
EUR/mesec (brez DDV)

DN≤20 1 8,4067 8,4067

20< DN < 40 3 25,2201 25,2201

40≤ DN < 50 10 84,0670 84,06710

50≤ DN < 65 15 126,1005 126,1005

65 ≤ DN <80 30 240,4369 240,4369

80 ≤ DN <100 50 420,3350 420,3350

100 ≤ DN <150 100 801,4564 801,4564

150 ≤ DN 200 1.602,9128 1.602,9128

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

III.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o zaračunanih 
cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komu-
nalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig št. 3544-0007/2021 
z dne 4. 6. 2021 objavljen v Ur. listu RS, št. 94/2021.

Cenik storitev se objavi na spletni strani občine.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja naslednji dan po objavi, 
uporablja pa se od 1. 7. 2022 dalje.

Št.: 3544-0007/2022 Župan Občine Ig 
Datum: 9. 6. 2022 Janez Cimperman 

Režijski obrat sporoča 
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KAKO NAROČIM
PREVOZ?

Za naročilo prevoza pokličite

brezplačno številko 080 10 10 vsaj

tri dni pred prevozom, in sicer vsak

delovnik med 8. in 18. uro.
 

V klicnem centru bodo zabeležili vaš

prevoz in obvestili prostovoljnega

voznika; ta vas bo na dan prevoza

prišel iskat na dom in vas odpeljal na

želeno lokacijo, kjer vas bo počakal,

da vse opravite, nato pa vas odpeljal

nazaj domov.  

 

Z A V O D  Z L A T A  M R E ŽA
 

O b r t n a  c o n a  L o g a t e c  2 1
L o g a t e c  1 3 7 0

 
i n f o @ z l a t a - m r e z a . s i
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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.

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

Obiščite spletni portal Občine Ig 
na: www.obcina-ig.si.
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Rekonstrukcije občinskih cest
Občina Ig nadaljuje z rekonstrukci-

jo občinskih cest, in sicer se dela 
izvajajo na Gornjem Igu ter v Iški 

vasi za šolo. V nadaljevanju se bo izvajala 
rekonstrukcija cest tudi na drugih lokaci-
jah (Podkraj, Dobravica, Visoko, Kot). 

  Uroš Čuden

Gornji Ig (pri črpališču) Gornji Ig (Maček) Iška vas (za šolo)
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 POSLANSKI KOTIČEK ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15. Vlada Republike Slovenije
Poslanke in poslanci smo, 

tako kot je običajno ob 
začetku novega manda-

ta, na izrednih sejah potrje-
vali najprej mandate poslank 
in poslancev, nato pa izvolili 
predsednika Vlade RS dr. Ro-
berta Goloba in njegovo ekipo. 
Tako smo 1. junija 2022 dobi-
li 15. Vlado RS, v kateri bo za 
zdaj sodelovalo 17 ministric in 
ministrov. Dr. Golob z ekipo 
želi ustanoviti tri nova mini-
strstva. Vtis je, da si je kar vsak 
izbral področja, ki jih želi, npr. 
novo ministrstvo za solidarno 
prihodnost, ki naj bi ga vodil 
koordinator Levice Luka Me-
sec. Skrbel naj bi za področje 
dolgotrajne oskrbe, stanovanj 
in ekonomsko demokracijo. 

Ker v SDS ocenjujemo, da to 
ni potrebno in bo pomenilo le 
več administriranja, prilagodi-
tev in stroškov, smo temu na-
sprotovali in vložili pobudo za 
referendum, s čimer smo dali 
novincem v politiki možnost, 

da še enkrat razmislijo, ali res 
Sloveniji, državi z dvema mi-
lijonoma prebivalcev, potre-
bujemo 20 ministrstev. Bili bi 
unikum, saj imajo v povprečju 
EU države med 9 in 12 mini-
strstev. No, ko se bo izteklo 
30 dni, bo verjetno koalicija 
vztrajala pri tem predlogu in 
s spremembo Zakona o Vladi 
RS ustanovila tri nova mini-
strstva. Ali bodo zato res bolj 
učinkoviti, kot so napovedali, 
pa bomo še videli.

V obravnavi je že nekaj 
zakonov, ki smo jih vložili v 
SDS in NSi, pa tudi koalicijske 
stranke, tako da bo do poletja 
in potem jeseni še kar pestro. 
V SDS smo vložili zakone, ki 
so bili praktično pripravljeni 
že pred volitvami ali pa jih v 
prejšnji koaliciji ni bilo možno 
sprejeti. Med njimi je tudi za-
kon, v katerem predlagamo, da 
se zniža DDV na energente, in 
sicer kot odgovor na krizo, ki 
je že tu, zaradi vojne v Ukrajini 

ter drugih okoliščin. 
Kar pestro bo tudi na po-

dročju urejanja RTV Slovenija 
in sprememb Zakona o RTV  
Slovenija. Vloženih je več pred- 
logov. V naslednjih mesecih 
bodo vsi prišli na dnevni red 
Odbora za kulturo, katerega 
članica sem, nato pa še na ple-
narno zasedanje.

V tem mandatu bom čla-
nica štirih odborov, in sicer: 
Odbora za zdravstvo, Odbo-
ra za kulturo, Odbora za izo-
braževanje, visoko šolstvo in 
šport (do ustanovitve novega 

ministrstva, a ni nujno, da se 
bo spremenil tudi odbor v DZ) 
ter Mandatno volilne komisije.

Alenka Jeraj,  
poslanka v Državnem zboru RS

Vstopili smo v junij, ki je krasen mesec, ker 
praznujemo dan državnosti.  

Lani, ob 30. obletnici, je bilo še posebej slovesno, 
tako pa bo tudi letos, saj je za osamosvojitvijo 
prišlo tudi mednarodno priznanje in vključitev 

Slovenije v različne organizacije.  
Želim vam prijetno in ponosno praznovanje 

dneva državnosti!

Za vse informacije sem na 
voljo na 01/478-95-80 ali 
GSM: 051/374-475. Lahko 
se mi oglasite po e-pošti: 

alenka.jeraj@dz-rs.si.  
Lahko obiščite mojo 
Facebook stran, kjer 

objavljam aktualne misli in 
vse o svojem delu v DZ.

»Bodi zdrava domovina,  
mili moj slovenski krov…!«

Spoštovani!
Iskreno čestitamo  

ob dnevu državnosti
in vas vabimo na tradicionalni  

PIKNIK  
od 12.30 dalje  

pri Kuharjevi kapelici. 
(na cesti Ig–Matena, ob koncu Gorice zavijete 

levo proti polju in se pripeljete do kapelice)

Ob 13. uri bo krajši kulturni program,  
s katerim bomo počastili naš praznik.

Poskrbljeno bo za pijačo in hrano in  
veseli bomo, če se nam boste pridružili.  
Piknik je namenjen vsem ljudem dobre  

volje, vsem, ki imate radi Slovenijo.  
Prosimo vas le, da se najavite na  

GSM: 051/374-475 (Alenka).

Pridite, skupaj bomo preživeli  
prijetno popoldne!

30 let ŽO SDS
Avgusta lani smo članice Žen-

skega odbora SDS praznovale 
30-letnico delovanja. Začelo se 

je s čajem ob petih, nadaljevalo pa z ak-
tivnostmi za ženske, opolnomočenjem 
žensk za delo v politiki in odzivanjem 
na aktualne družbene dogodke. V 30 
letih je bilo izvedenih več projektov in 
različnih aktivnosti, ki smo si jih ogle-
dale na kratkem filmu na praznovanju 
v Hotelu Jama pred Postojnsko jamo. V 
začetku nas je pozdravila predsednica 
ŽO SDS in poslanka Alenka Jeraj, ki je 
članica našega odbora. Nagovorile so 
nas nekdanji predsednici Bojana Kos 
in dr. Romana Jordan, predsednik SDM 
Dominik Štrakl in podpredsednica Klu-
ba seniorjev in seniork Ida Medved. 
Slavnostni nagovor pa je imela poslan-
ka v Evropskem parlamentu Romana 
Tomc.

Po slovesni akademiji, kosilu in torti, 
ki ob taki priložnosti ne sme manjkati, 
smo si ogledali skrite kotičke hotela, 
kjer so odkrili prisluškovalne naprave, 
ki so jih uporabljali v nekdanji državi, 
v času nedemokratičnega režima, ko so 
vohunili in spremljali različne posame-

znike. Bilo je pretresljivo in šele ob tem 
se zaveš, v kakšnem sistemu smo živeli.

 Minka Jenko,  
predsednica ŽO SDS Ig

 Barbara Frontini

Predstavnice ŽO SDS Ig na obletnici

mailto:alenka.jeraj@dz-rs.si
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KD Krim pregledalo in  
ocenilo svoje delo
V aprilu so se člani Ko-

njerejskega društva 
zbrali na rednem let- 

nem zboru članov. Na zboru 
po dveh letih, zaznamovanih 
s pandemijo covida-19 in po-
sledično tudi ukrepov, veza-
nih na to, se je zbralo veliko 
članov in gostov, med drugim 
tudi župan Občine Ig Janez 
Cimperman ter predstavniki 
pobratenih in prijateljskih ko-
njerejskih društev.

Ko so ocenjevali svoje delo 
v preteklem dvoletnem ob-
dobju, je treba poudariti, da 
je bilo delo posameznih sekcij 
zaznamovano z ukrepi in seve-
da je bila tudi aktivnost temu 
primerna. Kljub temu pa so se 
člani rejske sekcije udeležili 

nekaterih prireditev, od tega 
je dve organiziralo KD Krim. 
Seveda sta bili najbolj odmev-
ni prireditvi na hipodromu 
Vrbljene, to je kasaška dirka, 
na kateri so poleg kasačev tek-
movali tudi poniji in hladno-
krvni konji. Žal zaradi spreje-
tih ukrepov niso mogli izvesti 
tradicionalne prvomajske po-
vorke in blagoslova konj. 

Jahalna sekcija pa je so-
delovala na vseslovenski pri-
reditvi Slovenska bakla pri 
prenosu olimpijske bakle od 
hipodroma v Vrbljenah do 
osnovne šole v Iški vasi.

Zelo uspešna pa je bila po 
tekmovalni plati kasaška sek-
cija, saj so kasači člani KD 
Krim v letu 2021 po slovenskih 

hipodromih zabeležili 72 so-
delovanj, od tega so se kar 25-
krat uvrstili med prve tri. 

Seveda pa so člani KD Krim 
potrdili kar ambiciozen de-
lovni program za leto 2022 – 
glavna prireditev bo 17. julija 
na Hipodromu Vrbljene, ko se 
bodo spet zbrali najboljši slo-
venski kasači.

Naslov Konj leta je tokrat 
pripadel 8-letni kobili Vittori-
ni Yet lastnika T-PIRC d.o.o., 
trener in voznik je bil Dušan 
Zorko. Vittorina Yet je v sezo-
ni 2021 večinoma tekmovala 
na tujih hipodromih, in sicer 
na Madžarskem in v Trstu, 
na domačih tleh pa se je tudi 
dokazala, da je zelo konku-
renčna. Naslov voznik leta je 

osvojil Borut Zaletel. Zabeležil 
je 44 startov, od tega je osvojil 
dvakrat prvo mesto, dvakrat 
drugo in devetkrat tretje mes-
to.

Ob koncu so najbolj zasluž-
nim članom za delo v društvu 
podelili zaslužena priznanja, 
Milan Knez, član predsedstva 
Športne zveze Ig, je v imenu 
Regijske pisarne OKS – ZŠZ 
vsem nosilcem Olimpijske 
bakle podelil posebne spo-
minske zapestnice, predsedni-
ku KD Krim Jožetu Škulju pa 
knjigo Olimpijska bakla, ki jo 
je izdal OKS – ZŠS.

  Milan Knez

Za 10 let aktivnega 
delovanja v društvu:
Blaž Babnik
Dejan Ivanuš
Janez Modic
Jan Pirc
Nejc Pirc

Za 20 let aktivnega 
delovanja v društvu:
Igor Gašperšič
Martin Goršič
Olgica Goršič
Janez Kramar
Mitja Pirc
Alojz Potočnik
Andrej Župec
Jure Župec

Zbor članov KD Krim Delovno predsedstvo

Za 25 let aktivnega 
delovanja v društvu:
Borut Kneisel
Anton Susman
Borut Zaletel
Janez Zaletel

Za 30 let aktivnega 
delovanja v društvu:
Anton Gerbenc
Franc Gruden
Janez Petrovčič
Stanislav Pikovnik
Ludovik Sterle
Miroslav Susman st.
Marjan Žagar
Franc Gruden ml.
Jože Intihar
Janez Primožič

Jani Šivc
Andrej Škulj
Boštjan Škulj
Danica Škulj

Posebno priznanje za dolgolet- 
no pomoč, vzorno medsebojno 
sodelovanje in iskren prijateljski 
odnos Janezu Cimpermanu.

Posebno priznanje za dolgoletna 
sponzorstva, pomoč pri vodenju 
in delovanju društva, donacijah 
in pridobivanju finančne pomo-
či ter vseh drugih stvareh, ki so 
pomagale pri odličnem delova-
nju društva navznoter in navzven 
skozi vsa leta Miru Pircu in Mar-
janu Žagarju.

Priznanja KD Krim za zasluge v 
društvu, za dosego najboljših re-
zultatov na delovnem ali šport- 
nem področju:
Maša Škulj
Jure Župec (olimpijska bakla)
Vesna Knez (olimpijska bakla)
Sabina Knez (olimpijska bakla)
Alenka Pirc (olimpijska bakla)
Maja Lorger (olimpijska bakla)

Voznik leta 2021: Borut Zaletel
Konj leta 2021: Vittorina Jet 
Rejca leta 2021: Boštjan Škulj in 
Rok Gumilar 
Naj vozniki poni vpreg 2021: 
Aleksander Zaletel, Alja Zaletel 
In Ažbe Zaletel

PRIZNANJA KD KRIM
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Prvomajska konjeniška povorka po 
dveh letih v celoti uspela 
Člani Konjerejskega 

društva Krim so letos 
po dveh letih na 1. maj 

organizirali konjeniško povor-
ko. Na Hipodromu Vrbljene 
se je zbralo lepo število konje-
nikov, članov KD Krim in kar 
lepo število okrašenih kočij. 
Povorka je krenila proti Tomiš-
lju, Brestu, Mateni, Iški Loki, 
Igu, Stajam, Kotu, Iški vasi 
in nato v bazo na hipodrom 
Vrbljene. Seveda se po naporni 
ježi prileže počitek in prvomaj-
ski članski piknik, na katerem 
ni manjkalo konstruktivnih 
debat o prihajajočih dogod-
kih, v ospredju je bila seveda 
organizacija tradicionalne ko-
njeniške prireditve v mesecu 
juliju. Ob poti so prvomajsko 
povorko navdušeno pozdravili 
občani Občine Ig. 

  Milan Knez

V počastitev spomina na prvo 
prisego SV predstavitev knjige 
V četrtek, 2. 6. 2022, je 

na dan obletnice prve 
prisege prve generaci-

je nabornikov novorazvijajoče 
se Slovenske vojske na Igu po-
tekalo spominsko obeleženje. 
Navzoče sta nagovorili gene-
ralna sekretarka VSO Simona 
Pavlič in članica predsedstva 
VSO Alenka Jeraj, ki sta iz-

postavili mejnike v procesu 
osamosvojitve, ki so bili po-
membni za Občino Ig. Kultur-
ni program je osnoval pesnik 
in domoljub Tone Kuntner. 
Veseli smo bili, da je z nami 
praznoval tudi naš član odbo-
ra VSO Argentina Damijan 
Ahlin.

V nadaljevanju smo prisluh-
nili predstavitvi knjige Zma-
goslavno leto, ki je po kako-
vosti vsebine in domiselnosti 
zagotovo med top 10 knjigami, 
ki bi jih vsako slovensko go-
spodinjstvo (družina) moralo 

imeti. Nastala je v sodelovanju 
z Uradom za komuniciranje 
Vlade RS in založbo Družina. 
Gre za projekt, pri katerem je 
sodelovalo 21 piscev prispev-
kov. Knjigo in njen nastanek 
so predstavili zgodovinarja 
dr. Andreja Valič Zver in mag. 
Jurij Pavel Emeršič, Franci 
Donko ter predstavnik založbe 
Družina David Ahačič. Ahačič 
je dejal, da je poslanstvo Dru-
žine v tem, da v slovenske do-
move prinaša kakovostno lite-
raturo v lepem jeziku in da so 
veseli, da so temu poslanstvu 
zvesti že 70 let. Knjigo lahko 
kupite pri založbi Družina. 

VSO Velike Lašče, 
Škofljica, Ig, Brezovica 

  Alenka Jeraj 

Konjeniška povorka po ižanskih vaseh

Tone KuntnerPredstavitev knjige Zmagoslavno leto
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Kolesarjenje Društva upokojencev Ig
V soboto, 21. maja, smo 

organizirali kolesar-
jenje Društva upoko-

jencev Ig. Zbrali smo se ob  
9. uri pri gasilskem domu na 
Igu. Lepo sončno vreme nas je 
popeljalo z Iga v smeri Bresta 
in Tomišlja. V Podkraju smo 
se napotili preko Ljubljanske-
ga barja v Lipe in Črno vas. 
Potrebno je bilo okrepčilo ob 
prijetni jutranji kavici v Črni 

vasi, od koder smo pot na-
daljevali po črnovaški cesti 
v smeri proti Ljubljani. Med 
potjo je bilo zanimivo vide-
ti delovišče pri obnovi ceste, 
kjer so v vlažna barjanska tla 
zabijali velike betonske pilo-
te. Po prečkanju Ižanske ceste 
smo zavili na Hauptmanco v 
smeri Mahu, kjer smo od daleč 
opazovali novonastajajoče ko-
lišče. Prijetno utrujeni smo se 

pripeljali na Ig, kjer nas je ča-
kala obilna malica v gostišču 
Ulčar. Postregla nas je prijaz-
na gospa Jelka. Po uspešnem 
kolesarskem izletu ter okusni 
malici kar ni zmanjkalo po-
govorov. Žal smo se na koncu 
vseeno morali raziti vsak na 
svoj dom. Še prej pa smo se 
dogovorili za naslednje kole-
sarsko druženje, ki bo poteka-
lo predvidoma v sredo, 1. juni-

ja, ob 9. uri. Pot nas bo vodila 
preko Kremence v Želimlje, v 
Podturjak in nazaj domov.

 Zmago Werbole, 
DU Ig

Uspešen Teden ljubiteljske kulture 
V Društvu Fran Govekar 

Ig smo letos k sodelo-
vanju povabili učenke 

in učence Osnovne šole Ig. 
Veseli smo, da so se odzvali 
našemu povabilu in s svojimi 
nastopi prijetno osvežili aktiv-
nosti. 

Letošnji vseslovenski te-
den ljubiteljske kulture smo 
doživeli v središču Iga, pred 
novim Interpretacijskim cen-
trom. Čeprav nam je občasno 
ponagajal dež, smo večino 
dogodkov izvedli na prostem, 
kar bo praksa tudi v prihodnje. 
Morda že jeseni, ob tednu ot-
roka, organiziramo nekaj po-
dobnega. 

V ponedeljek je bil dan na-
menjen mladim, ki so lahko 
spoznali poklic glasbenika, 
prepoznavali instrumente in 
poskusili igrati na nekatere. 

Nastopila sta Plesna skupina 
in Mladinski pevski zbor OŠ 
Ig pod vodstvom zborovodki-
nje, domačinke Polone Kuko-
vica. Za konec pa je zaigrala 

še skupina Nočni šiht ali DUO 
Ni. Skupaj smo zapeli Gorsko 
rožo, Sivo pot ter kar nekaj 
drugih skladb slovenskih av-
torjev popularne glasbe. 

Dobro obiskan Teden ljubiteljske kulture

Skupina Nočni šiht ali DUO Ni

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

Spoznavanje instrumentov
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Koncert je privabil veliko 
poslušalcev, ki so se spraševa-
li, kaj se dogaja. 

V torek je nastopil Ženski 
pevski zbor Perunike, ki ga 
zadnje leto vodi nova zboro-
vodkinja Brigita Gregorčič 
Lenarčič. V sredo je sredi Iga 
vrata odprl Atelje na pros-

tem, v katerem so moči zdru-
žili mladi umetniki z OŠ Ig in 
člani Likovne skupine DFG Ig. 
Eni so ustvarjali zunaj, drugi 
v Medgeneracijskem centru. 
Nastalo je kar nekaj krasnih 
del. Dan so sklenile Borovnič-
ke s koncertom s kitaristom 
Primožem in pianistko Nadjo 

Rus.
V četrtek zvečer pa smo 

si ponovno lahko ogledali 
predstavo Mož najblažjega 
srca, predstavitev romana 
Padar Žajbelj s podnaslovom 
Kronika vasi na Ižanskem. Ve-
seli smo bili obiska in pohval, 
ki smo jih bili deležni.

Na Tednu ljubiteljske kultu-
re se vidimo ponovno prihod-
nje leto.

30 LET

  Članice in člani 
Društva Fran Govekar Ig

Koncert Borovničk

Pevsko aktivna pomlad
Borovničke smo letošnjo pomlad pre-

cej prepevale. Začelo se je z nasto-
pom na občinskem prazniku v špor-

tni dvorani Ig, sledil je nastop na odprtju 
Doma kulture Ig. Borovničke smo se nove 
kulturne dvorane z imenom Dom kulture 
Ig zelo razveselile, saj bo ta prostor omo-
gočal kakovostne koncerte in druge kul-
turne dogodke.

PGD Iška vas nas je v mesecu maju 
povabilo k sodelovanju pri sveti maši ob 
praznovanju njihovega zavetnika svetega 
Florjana. Na sončno nedeljo v maju smo 
se torej družile in praznovale z gasilci. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujemo PGD Iška 
vas, ki nam omogoča izvedbo vaj v njiho-
vem gasilskem domu.

V Sori in Podpeči je v letošnjem letu 

po dveh letih premora potekala revija 
pevskih zborov in malih pevskih zasedb 
Ljubljana okolica Naj se sliš' 2022 v okviru 
Sklada za ljubiteljske kulturne dejavno-
sti Ljubljana okolica. Borovničke smo se 
predstavile na prvem večeru v Sori. Pri-
reditev je strokovno spremljal slovenski 
zborovodja Tomaž Pirnat.

V tednu ljubiteljske kulturne dejavno-
sti smo v centru Ig pred interpretacijskim 
centrom in kaščo izvedle koncert, na ka-
terem smo s kitaristom Primožem Kri-
stanom in pianistko Nadjo Rus prepevale 
ljubezenske pesmi, ki ne smejo manjkati v 
mesecu maju – mesecu ljubezni – in ki jih 
prepevamo na porokah, ter s pesmimi iz 
filmov in risank, s katerim smo napoveda-
le tematiko našega koncerta, ki bo jeseni.

Poleti si bomo nabrale novih moči, da 
jeseni začnemo sezono z novo energijo.

Ker pa je življenje nepredvidljivo, se 
lahko srečamo tudi poleti na kakšnem 
krajšem nastopu.

Uživajte poletje tudi vi.

  Borovničke
Pestra pomlad za Borovničke
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Letni koncert Moškega pevskega 
zbora Ig

Po več mesecih osiroma-
šenega kulturnega do-
gajanja smo veseli, da se 

spet lahko zbiramo in uživamo 
na različnih kulturnih dogod-
kih. Mogoče se je v tem času 
marsikdo zavedel pomena 
lepe slovenske besede, glasbe 
in petja. Petja tudi slovenskih 
ljudskih pesmi, ki so pevcem 
MPZ Ig tako ljube. Zato niti v 
preteklih težkih mesecih niso 
počivali, ampak so izvedli več 
nastopov, kadar in kakor so 
razmere dopuščale.

Ena od priložnosti, da 
predstavijo svoje delo, je tudi 
letni koncert, ki so ga po dveh 
letih spet izvedli v petek, 6. 
maja, v dvorani Doma kulture 
na Igu.

V lepem pomladnem ve-
čeru so pevci z zborovodjem 
Mirkom Merzelom z žametni-
mi glasovi razvajali poslušalce 
z izbranimi ljudskimi pesmi-
mi. Lepo so zvenele spevne 
domače pesmi. V prvem delu 
smo slišali Tam na vrtu, Vse 
mine, Pleničke je prala, Vrtec 
ogradila bodem, Kaj bi te vpra-
šal, Roža na vrtu, v drugem 
delu pa še Dobiu sem pisem-
ce, Čej so tiste stezice, Slovo, 
Slovenec sem, Pobratimija in 
Žabja svatba.

Pevci že 38. leto ostajajo 
zvesti slovenski ljudski pesmi 
in z njo pomembno bogatijo 
kulturno življenje v naših do-
mačih krajih in povsod tam, 
kjer gostujejo, tako v domo-

vini, kot med našimi rojaki v 
zamejstvu. MPZ Ig uspešno 
deluje kot ena od skupin v 
sklopu Društva Fran Govekar 
Ig, ki letos obeležuje 30-letni-
co delovanja.

Pevci MPZ Ig so na tokra-
tni koncert kot goste povabili 
domači Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Ig, ki ga 
vodi zborovodja Klemen Je-
rinc. Prepevati so začeli leta 
2004 in z vztrajnim delom z 
leti prišli do visoke ravni zbo-
rovskega petja, da so danes 
prepoznani kot kakovostni 
zbor. V društvu upokojencev 
Ig so nosilci kulturne dejavno-
sti. Veliko nastopajo v domo-
vih starejših v naši okolici, sre-
čanjih starejših v naši občini, 

na pevskih revijah in ostalih 
priložnostih. V njihovi izvedbi 
so zazvenele pesmi: Tiho skri-
ta med gorami, Domo v slo-
venski kraj, Koroška, moja de-
žela, Pod lipo zeleno, En vetrič 
je pihal in Zbadljivka.

Slovenska pesem je odme-
vala včeraj, odmeva danes in 
bo odmevala jutri. Ker je zbo-
rovsko petje eden od stebrov 
kulturne sedanjosti in priho-
dnosti našega naroda.

Prireditev sem povezovala 
Karmen Likovič.

Karmen Likovič 
  Alenka Jeraj 

Moški pevski zbor Ig

Gosti koncerta Mešani pevski zbor DU Ig

30 LET
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Vasovanje
Pevci Moškega pevskega zbora Ig 

smo se odločili, da v okviru Tedna 
ljubiteljske kulture letos izvedemo 

pevski nastop pod imenom Vasovanje na 
Gornjem Igu. 

Povezali smo se s predstavniki vaške-

ga sveta in se dogovorili, da bo vasova-
nje v petek, 13. maja, ob 19.30 v središču 
vasi pred gasilskim domom. Malo smo 
bili zaskrbljeni zaradi slabše vremenske 
napovedi, vendar nam je bilo vreme nak-
lonjeno in smo lahko v celoti izvedli načr-
tovani program. S prepevanjem domačih 
ljudskih pesmi smo poskušali pričarati 
vzdušje časa, ko je bilo fantovsko petje na 
vasi nekaj vsakdanjega, in po odzivu pos-
lušalcev smo prepričani, da nam je to tudi 
uspelo. 

Vsem krajanom se zahvaljujemo za 
obisk, topel sprejem in gostoljubje ter 
prijetno druženje po nastopu. Posebno se 
zahvaljujemo družini Čampa in družini 
Brancelj za veliko pomoč pri organizaciji 
in izvedbi našega nastopa.

Še enkrat hvala vsem, bilo je prijetno, 
pridemo še kdaj!

 Franci Orhini, 
predsednik MPZ Ig 

  Meta Čampa 

Plečnikovo leto 
Letošnje leto je posvečeno 

enemu največjih sloven-
skih arhitektov 20. sto-

letja Jožetu Plečniku. Mine-
va namreč 150 let njegovega 
rojstva. S svojimi deli je zazna-
moval tri prestolnice – Dunaj, 
Prago in Ljubljano. Izbor nje-
govih del v Ljubljani je bil lani 
vpisan na Unescov seznam 
svetovne dediščine. Pa veste, 
da lahko Plečnikovo delo ob-
čudujete tudi v naši občini? 
Odpraviti se morate na Golo, 
tam so leta 1951 postavili spo-
menik padlim v drugi svetov-
ni vojni, ki ga je načrtoval Jože 
Plečnik. V njegovem opusu 
spomeniki in spominska obe-
ležja NOB obsegajo 25 izvede-
nih del. Izbor teh je bil maja 
predstavljen na fotografski 
razstavi na Gallusovem nab-
režju v Ljubljani. Med predsta-
vljene spomenike je bil zajet 
tudi Plečnikov spomenik na 
Golem oz. natančneje v Gol-
cu. Pri načrtu zanj je sodeloval 
njegov učenec Anton Bitenc. 

Podstavek golskega spo-
menika je zgrajen iz grobega 
kamna, sam spomenik z napi-

snimi tablami pa je finejše ob-
delan. Na vrhu se konča s pris-
podobo žarne hišice, na kateri 
kraljuje peterokraka zvezda iz 

rdečega hotaveljskega kamna. 
Spomenik je vpisan v register 
nepremične kulturne dedišči-
ne. 

 Maja Zupančič

Vasovanje na Gornjem Igu

Predstavitev golskega spomenika na razstavi v Ljubljani

30 LET
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Ženski pevski zbor Perunike

Po dolgi prekinitvi ponovno na odru
V soboto, 4. 6. 2022, so 

Perunike z gosti Mi-
haelovimi tamburaši 

iz Grosuplja pripravili vesel 
glasbeni večer v Domu kultu-
re na Igu.

Lahko rečem, da zbor po-
novno orje ledino, kajti pevke 
dve leti in pol niso stale na 
koncertnem odru. Zdaj se po-
novno postavljamo na noge, 
saj se je v tem neprijetnem 
času pandemije število pevk z 
nekdanjih 20 zmanjšalo na 14. 
Trudimo se v svoje vrste pri-
tegniti nove, predvsem mlajše 
pevke, da bi novo sezono zače-
le spet v polni zasedbi.

Program sobotnega koncer-
ta so predstavljale predvsem 
ljudske skladbe, pod vodstvom 
zborovodkinje Brigite Gre-
gorčič Lenarčič so jih pevke 
predstavile doživeto. Čeprav 
je na odru stalo samo 12 pevk, 
smo prepričale in navdušile 
obiskovalce.

Našemu povabilu za so-
delovanje na koncertu so se 
prijazno odzvali Mihaelovi 

tamburaši iz Grosuplja. Pod 
vodstvom Zvonke Erceta so 
zaigrali šest skladb in zvoki 
tamburic so napolnili kultur-
no dvorano. Za konec koncerta 
pa je zazvenela še Avsenikova 
Slovenija, od kod lepote tvoje 

v skupni izvedbi tamburašev 
in Perunik.

Nastopajoči in obiskovalci 
smo doživeli prijeten večer, 
po koncertu pa smo še malo 
pokramljali ob kozarčku in 
zakuski. Razšli smo se z željo, 

da se kmalu spet srečamo, saj 
smo v teh dveh letih zelo po-
grešali podobna druženja.

  Emilijana Meglič

Gosti koncerta so bili Mihaelovi tamburaši iz Grosuplja. 

Letni koncert ŽPZ Perunike v Domu kulture Ig

Vabilo pevkam 
Članice Ženskega pevskega zbora Perunike vabimo vse, ki imate veselje do zbo-

rovskega prepevanja in nekaj posluha, da se nam pridružite na skupnih pev-
skih vajah in koncertih. Z nami boste lahko razvijale pevski talent ter se ob tem 
dobro imele. Pevske vaje imamo ob torkih zvečer v Centru Ig. Več informacij lahko 
dobite na številki 041/317-133. Vabljene.

Društvo Fran Govekar Ig
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Govekarjev večer v Domu kulture Ig
Majski Govekarjev 

večer je bil prvič v 
novem Domu kultu-

re na Igu. Z nami so bili glas-
beniki Glasbene šole Emil 
Adamič, in ker je to velika 
zasedba, smo gostovali v novi 
ižanski dvorani. Predstavil se 
je Otroški orkester Glasbene 
šole Emil Adamič, ki ga ses-
tavljajo učenci iz vseh enot 
glasbene šole. V orkestru so 
pihala, trobila in tolkala, kar 
pomeni, da gre za pihalni 
orkester. Poleg enostavnih 
skladb, ki so odličen začetek 
za učence, ki šele vstopajo v 
svet skupinske glasbe, so zai-
grali tudi zahtevnejše skladbe. 
Prisegajo na zabaven, zanimiv 
repertoar z znanimi napevi in 
skladbami. Mentorja sta Ma-
tej Rihter in Urban Knez, ki je 
tokrat tudi dirigiral.  Predsta-
vili so se s pisano paleto pesmi 
vse od klasičnih fanfar do ja-
majške ljudske v moderni pri-
redbi. Manjkali nista niti Lady 
Gaga in znamenita skladba iz 
šestdesetiih I got you (I feel 
good). Navdušili so občinstvo 
in poželi zaslužen aplavz.

Osrednja gostja Govekarje-
vega večera je bila častna ob-
čanka, upokojena profesorica 
nemščine in francoščine Mira 
Gantar, s katero je pogovor vo-
dila Alenka Jeraj.

Mira Gantar se je rodila  5. 
maja 1941, ko se je že začela 
druga svetovna vojna. Mamo 
je do porodnišnice spremljal 
italijanski vojak, ker je morala 

tja v času policijske ure. Vojne 
se ne spominja, ker je bila pre-
majhna, selitve ob koncu vojne 
pa, saj so morali udobno stano-
vanje zapustiti zaradi potreb 
novih oblastnikov. Pod streho 
jih je vzela gospa Kraljič. Tak-
rat so mislili, da le začasno, 
tam pa so ostali za vedno. 
Oče, ki je bil zdravnik, je bil 
doma na Igu. Tukaj je živela 
njegova sestra, zato so radi 
prihajali na Ig, predvsem po-
leti na počitnice. Na počitnice 
so se peljali z vozom in prese-
lili skoraj vse gospodinjstvo. 
Danes se sprašuje, kje so vsi 
spali, saj je bila tetina hiši-
ca majhna, v njihovi družini 
pa sta bili poleg staršev še 
dve sestri in brat. Zelo rada 
je hodila v šolo, želela je pos-
tati učiteljica. Učiteljišče so ji 
odsvetovali, ker so za učitelje 
veljali posebni pogoji. Študira-
la je jezike in postala profeso-
rica nemščine in francoščine. 
Tako je po drugi poti prišla 
za kateder. Prva služba je bila 
gimnazija v Kočevju, kjer si je 
ustvarila družino in tam osta-
la kar enajst let. Medtem so si 
na Igu zgradili hišo in se pre-
selili. Vključila se je v delo za 
župnijo. Postala je organistka 
in zborovodkinja župnijske-
ga zbora. Kot organistka se je 
preizkusila že v študentskih 
letih, ko je nadomeščala orga-
nista, ki je bil pri vojakih. Po 
prestani bolezni se je upoko-
jila in po nekaj letih postala 
še zborovodkinja Mešanega 

zbora Društva upokojencev 
Ig. Njeno nesebično delo ni 
ostalo neopaženo, postala je 
častna občanka Občine Ig. Go-
spa je še vedno dejavna. Ob 
izdaji romana Padar Žajbelj 
je pripravila odličen nagovor. 
Pogovor je Alenka Jeraj kon-
čala: »Draga gospa Mira. Hva-
la, da ste svoje spomine delili z 
nami in nam prikazali življenje 
na Ižanskem pred mnogo leti. 
Hvala za vse, kar ste naredili 
za nas Ižance. Želimo vam še 
veliko zdravja in optimizma 
ter čim več mirnih dni.«

Vlada je letošnje leto raz-
glasila za Plečnikovo leto in na 

hitro smo se sprehodili skozi 
njegovo življenje, saj so letos 
članice in člani Likovne sku-
pine Društva Fran Govekar 
Ig ustvarjali na temo arhitekt 
Jože Plečnik. 

Razstava je na ogled v Knjiž- 
nici Ig. Razstavljajo Julijana 
Peršič, Milan Zgonc, Ivanka 
Demšar, Zdenka Vinšek, Irena 
Brovet Zupančič, Irena Gašpa-
rič, Minka Žagar, Zmago Wer-
bole, Marija Franinovič, Zvez-
dana Sabotič in Vlasta Krapež.

Razstava bo na ogled do 
konca julija, zato vabljeni k 
ogledu. 

Tončka Jeraj

Pogovor z Miro Gantar

Vabimo vas na
Govekarjev večer

v ponedeljek, 20. junija 2022,  
ob 19.00 v dvorano Centra Ig.

Večer bo posvečen naši domovini Sloveniji,  
ki praznuje 30 let.

Gost večera bo častni občan Kajetan Gantar.
Zapeli nam bodo pevci MPZ OŠ Ig pod 

vodstvom Polone Kukovica.
V Knjižnici Ig si boste lahko ogledali razstavo 
slik slikark in slikarjev Društva Fran Govekar 

Ig, ki so nastale na temo Plečnikovo leto.
Vabljeni!

30 LET

Spoštovani!
Zadnje leto še nekoliko bolj obujamo spomine 
na zmagoslavno leto 1991 in dogodke, ki 
so sledili. Tudi Ig je odigral v tistem času 
pomembno vlogo, zato je prav, da z različnimi 
obeležitvami pomembnih dogodkov osvetlimo 
ta del zgodovine, ki ga premalo poznamo. 
Letos tudi naše društvo praznuje 30 let in veseli 
smo, da praznujemo z našo Slovenijo. 
Iskreno vam čestitamo ob dnevu državnosti in 
vam želimo ponosno praznovanje!
Društvo Fran Govekar Ig

30 LET
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Snemanje videospota
V nedeljo, 15. maja, 

smo člani društva 
Klub harmonikarjev 
Kumše skupaj preživeli 
lepo popoldne. V centru 
Iga in v Tomišlju smo 
snemali videospot za 
skladbo Kaj mi nuca pla-
ninca in tako predstavili 
naše kraje. Sodelovali so 
tudi mlajši člani društva. 
Videospot je že objavljen 
na spletu.

Letos društvo praz- 
nuje deseto obletnico 
ustanovitve, za kar smo 
prejeli tudi občinsko 
priznanje. Jubilej bomo 
obeležili s koncertom in 
srečanjem, ki bo 19. juni-
ja 2022 ob 16. uri v dvo-
rani v Vrbljenju.

  Roman Kumše, 
predsednik društva 

Klub harmonikarjev 
Kumše

EKO detektivi
V letošnjem šolskem letu smo na 

naši EKO šoli OŠ Ig izbirali EKO 
detektive. Med njimi sem bila tudi 

jaz povabljena k raziskovanju čistoče in 
urejenosti v višjih razredih. Razdelili smo 
se v tri skupine. Prva ekipa je preverjala 
urejenost v jedilnici, druga je preverja-
la čistočo v straniščih (urejenost smeti, 
ugasnjene luči in zaprta voda). Ekipa 3, v 
kateri sem bila tudi sama, pa je obiskala 
nekaj razredov. Ocenili smo, ali so smeti 
pravilno ločene, ali so pobrisali klopi ter 
tablo in ali so ugasnjene luči in projektor. 
Zmagovalci EKO raziskav so učenci 3. c. 
Drugo in tretje mesto si deli več razre-
dov, 4. mesto pa smo zasedli mi – učenci 
6. c razreda. Akcija je bila super pobuda 
za EKO VSAKDAN. Mislim, da se učenci 
premalo zavedamo, kaj pomeni, da smo 
eko šola. Take akcije nas opozarjajo, da 
so pomembne tudi drobne reči, s katerimi 
lahko nekaj privarčujemo.  

  Gaja Petkovšek,  
6. c

Snemanje videospota na IguSnemanje videospota v Tomišlju

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

Preverjanje čistoče Eko detektivsko delo
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Obisk knjižnice
V torek, 17. 5. 2022, smo 

učenci 2. a in 2. b iz-
vedli kulturni dan z 

obiskom krajevne knjižnice na 
Igu. V knjižnici nas je sprejela 
prijazna knjižničarka Maja. 

Najprej smo poslušali pra-
vljico Princesa v papirnati 
vrečki. Po srečanju z junaki iz 
pravljic Roberta Munscha smo 
si ogledali prostore knjižnice. 

Knjižničarka nam je 
predstavila delovanje sploš- 
ne knjižnice in osnove siste-
ma COBISS. Razdelili smo se 
v štiri skupine in v sistemu 
COBISS tudi sami poskušali 
poiskati knjižno gradivo.

Ogledali smo si mnogo za-
nimivih knjig, predvsem pa 
smo se naučili, kako so knjige 
v knjižnici razvrščene, kje naj-
demo primerne za svojo sta-
rost in interes, kako ravnamo 
s knjigo in kako se obnašamo 

v knjižnici. 
Gospa, ki je vodila naš 

obisk, nam je pokazala različ-
ne vrste gradiv, ki si ga lahko 
izposodimo.

S seboj smo odnesli tudi 
darilo, ki smo ga odprli v raz- 
redu. 

Želimo si, da se kmalu spet 
vrnemo v knjižnico in si iz-
posodimo katero od mnogo 
knjig.

Delo smo nadaljevali v raz- 
redu. Prebrali smo pravljico o 
Rdeči kapici. Nastalo je mno-
go zanimivih izdelkov. Izde-
lovali smo lutke, risali, pisali 
zgodbico in pravljico drama-
tizirali.

  Učenci 2.a in 2.b

Akcija zbiranja tekstila 
na Osnovni šoli Ig
V okviru projekta Ekošole Ne zavr-

zi oblek, ohrani planet! je od 17. 
do 19. maja na šoli potekala akci-

ja zbiranja tekstila. Zbirali smo ohranje-
na oblačila za otroke in odrasle ter hišni 
tekstil. Zadovoljni smo z odzivom na ak-
cijo, na zbirnem mestu se je nabralo več 
lepo urejenih in označenih vreč. Po koncu 
zbiranja nam je pri nadaljnjem razdeljeva-
nju pomagala Mojca Ferjan. Zbrano blago 
je dostavila društvu Stigma, ki bo tekstil 
razdelil med svoje uporabnike in v varno 
hišo.

Poleg same zbiralne akcije so na šoli 
potekale tudi spremljevalne aktivnosti. 

Učenci ustvarjalnega krožka so pod men-
torstvom učiteljice Petre Strelec izdelali 
plakat za zbirno točko z uporabo starega 
tekstila. V skupinah oddelkov podaljšane-
ga bivanja so učenci iskali kreativne nači-
ne za ponovno uporabo blaga.  

Staršem, učencem in zaposlenim se 
zahvaljujemo za sodelovanje v akciji. Gle-
de na dober odziv načrtujemo v prihod-
njem šolskem letu dve zbiralni akciji, prvo 
konec jeseni in drugo konec pomladi.

  Urška Brvar Rušnjak,  
organizatorica akcije

2. razred na obisku v Knjižnici Ig

Ustvarjamo

Lutke za Rdečo kapicoPredstavitev sistema COBISS

Zbran tekstil
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Atleti iz OŠ Ig uspešni na šolskem 
področnem tekmovanju 

Uspešni nogometaši OŠ Ig

                          Športna zveza Ig

Mark v finalnem teku

Keja Poznik, srebrna v metu vortexa

Učenci letnik 2009 in mlajši so postali šolski medobčinski podprvaki v nogometu in se uvrstili na šolsko področno tekmovanje,  
Športna dvorana Ig, 30. 5. 2022.

Mark Križman, najhitrejši na 60 m Tjaž Uršič, zlata medalja v metu vortexa

V organizaciji Športne zveze 
Ig, OŠ Ig, AZS, Zavoda za 
šport RS Planica in Timinga 

Ljubljana je v torek, 24. 5. 2022, na 
stadionu ŽAK Ljubljana potekalo 
šolsko posamično področno tekmo-
vanje v atletiki.

Čeprav OŠ Ig nima nobenih zu-
nanjih atletskih površin, so se otroci 
udeležili tekmovanja in dosegli nas-
lednje rezultate:
Mark Križman, zlata medalja, tek 
60 m
Tjaž Uršič, zlata medalja, met vor-
texa

Keja Poznik, srebrna medalja, met 
vortexa 

Ostali uvrščeni med 10 najbolj-
ših:
Luka Jelen, tek 1.000 m, 5. mesto
Jaka Ščulija, tek 1.000 m, 6. mesto
Urša Pusar, krogla, 6. mesto
Lana Acman, tek 60 m, 8. mesto
Sara Škulj, tek 300 m, 8. mesto
Matic Janc, tek 300 m, 9. mesto
Trina Poznik, met vortexa, 10. mesto
Luka Umbergar, met vortexa, 10. 
mesto

  Stanko Zavec
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Šolsko državno tekmovanje,  
Polhov Gradec, 1. 6. 2022

Plesni festival
Na šolsko državno tekmovanje sta se uvrstili tudi dve učen-

ki iz OŠ Ig in dosegli odlične rezultate. Sara Škulj je pos-
tala državna podprvakinja, Lea Gačnik pa je osvojila 9. 

mesto v državi. Čestitke obema učenkama in mentorici Aniti Šuc.

  Športna zveza Ig

Šolsko polfinalno tekmovanje OŠ  
v nogometu 
V četrtek, 12. 5. 2022, je 

v športni dvorani OŠ 
Ig potekalo polfinalno 

državno tekmovanje v nogo-
metu. Na tekmovanju so so-
delovale štiri ekipe, med njimi 
tudi naši učenci. V ekipi OŠ Ig 
so sodelovali učenci od 7. do 9. 
razreda.

Tekmovanje se je začelo 
s prihodom ekip in posluša-
njem slovenske himne. Sle-
dila sta nagovora župana in 
ravnateljice, ki sta podala 
nekaj motivacijskih besed. V 
uvodnem programu se nam je 
predstavila uspešna slovenska 
boksarka in svetovna prvaki-
nja Ema Kozin. Opisala nam 

je svojo zgodbo od začetkov 
boksanja. Gimnastičar Mitja 
Petkovšek se je spet  izkazal s 
spretnostmi, postavil se je na 
glavo. Pred prvo tekmo smo se 
predstavile še saksofonistka 
Frida Košnik ter jaz in sošolka 
Sara z najino plesno točko.

Prvo tekmo so igrali naši 
učenci in izgubili samo za 
gol razlike. Vse tekme so bile 
napete in zanimive. V drugi 
tekmi pa je žoga prešla golo-
vo črto v točno zadnji sekundi 
tekme. 

Športna dvorana je bila ves 
čas polna navijačev, ki so navi-
jali in vpili, še posebej za našo 
ekipo. Tudi v naslednji tekmi 

naši niso ime-
li dovolj sreče 
za zmago. Vsi 
nogometaši so 
se trudili po 
svojih najbolj-
ših močeh, pri 
Koprčanih pa 
je to še posebej 
izstopalo, saj 
so premagali 
vse ekipe, tudi 
7 : 0.

Tak je bil še končni rezul-
tat: 1. OŠ Koper, 2. OŠ Milojke 
Štrukelj, Nova Gorica, 3. OŠ 
Drska Novo mesto in 4. mesto 
OŠ Ig.

Čeprav so naši nogometa-
ši pristali na zadnjem mestu, 
smo lahko ponosni na njih, da 
so prišli tako daleč. Vsa osvo-
jena mesta so bila prislužena 
s trdimi treningi. Največ v teh 
letih pomeni trud in veselje do 
igre, z bučnim navijanjem pa 
so dobili naši nogometaši tudi 
zadoščenje.

  Leja Gačnik, 8. a 

Mark v finalnem teku

Polfinalne OŠ v nogometu

Uspešni plesalki OŠ Ig

Nogometaši OŠ Ig
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Likovna kolonija v enoti Studenček
V sklopu izvajanja vses-

lovenskega projek-
ta Teden umetnosti 

v vrtcu in šolah smo v enoti 
Studenček izvedli tudi likov-
no kolonijo. Medse smo po-

vabili članici likovne skupine 
Društva Fran Govekar Julijo 
Peršič in Zdenko Vinšek. Priš-

li sta opremljeni s slikarskim 
stojalom, risalnim papirjem, 
barvami in čopiči. Na ogled 

Evakuacija  
v enoti Sonček
V četrtek, 12. 5. 2022, je v 

kuhinji enote Sonček 
in PŠ Tomišelj zagore-

lo, ampak ne čisto zares. Kljub 
temu smo vsi iz vrtca in šole 
situacijo vzeli resno, saj nesre-
ča nikoli ne počiva. Ob zvokih 
gasilskih siren smo se uspeš-
no evakuirali iz stavbe in na 
zbirnem mestu počakali gasil-
ce iz PGD Tomišelj, PGD Brest 
in PGD Vrbljene-Strahomer.  
Vsi so hitro prišli in pogasi-

li požar. Po opravljeni nalogi 
smo si skupaj na velikem as-
faltnem igrišču ogledali še ga-
silska vozila, se zapeljali krog 
in imeli vodno zabavo. Najlep-
ša hvala gasilcem iz vseh ga-
silskih društev in veselimo se 
srečanja z vami spet prihodnje 
šolsko leto.  

Na pomoč!

  Strokovne delavke 
enote Sonček

Likovno izražanje predšolskih otrok Razvijanje občutka za lepo

Varno smo zapustili stavbo šole.

Ena gasilska z gasilskimi vozili Malo zabave z vodo
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sta nam postavili svoje slike 
motivov iz narave in podob 
Iga, da smo si ob njih razvija-
li občutek za lepo. Razstavili 
smo jih tudi v garderobi. 

Sončen majski dan je kar 
vabil, zato smo si na igrišču 
vrtca pripravili slikarski ate-
lje. Olepšali smo ga s travniš- 
kimi cvetlicami v kuhinjskih 
loncih, ki so bile naš slikarski 
motiv. Ograjo smo spremenili 
v slikarsko stojalo. Amaterski 
slikarki sta že začeli skicirati 
šopek mačeh oz. močvirske 
perunike. Zavihteli sta čopič, 
mi pa smo ju radovedno opa-
zovali in spraševali. Po nepo-
srednem opazovanju naših 

motivov smo začeli slikati tudi 
mi. Likovna dela smo ustvar-
jali zbrano in jih estetsko do-
življali. Spoznavali smo, kako 
z mešanjem osnovnih barv na-
stajajo nove, sekundarne. Sli-
karki sta nas spodbujali ter se 
navduševali nad našim zano-
som in ustvarjalnostjo. Našo 
razstavo so si ogledali tudi 
obiskovalci ob dnevu odprtih 
vrat vrtca. 

Za prijazno sodelovanje in 
kakovostno likovno izkušnjo 
se našima gostjama lepo zah-
valjujemo. 

  Vrtec Ig
Podoživljanje ob razstavi nastalih del

Gasilska mladina v Iški vasi
Zelo ponosni smo na našo 

mladino, saj tudi v letoš-
njem letu dosega odlič-

ne rezultate. Presenečeni smo 
nad številčno udeležbo, saj 
vemo, da je v teh časih, ko je 
otrokom ponujenih veliko raz-
ličnih dejavnostih, te težje pri-
vaditi v gasilske vrste. Gasil-
ske vaje so odlična priložnost, 
da se otroci družijo, gibajo na 
svežem zraku ter spoznavajo 
svoj kraj, prav tako pa se na-
učijo discipline ter različnih 

veščin, ki jim še kako pridejo 
prav v življenju. Naša želja je, 
da iz njih zrastejo pravi gasilci, 
ki bodo želeli in znali pomaga-
ti ljudem.

Leto se je začelo z gasilskim 
kvizom, tega se v našem dru-
štvu udeleži manj otrok, am-
pak to ne pomeni, da so manj 
uspešni. Poleg prvega in dru-
gega mesta so prejeli še pre-
hodni pokal.

Nadaljevali smo s tekmo-
vanjem v gasilski orientaciji, 

ki je našim otrokom najljubše. 
Postali smo absolutni prva-
ki v številu prijavljenih ekip, 
kar 13, in osvojili prvo mesto, 
dvakrat drugo in tretje mesto. 
Ekipe, ki so se uvrstile na re-
gijsko tekmovanje, pa so se še 
bolj izkazale, saj so pionirji in 
mladinci zmagali, mladinke pa 
so osvojile peto mesto. Zdaj ne 
bomo počivali, saj sta se zma-
govalni ekipi uvrstili na držav-

no tekmovanje, ki pa ga orga-
nizira naše društvo in bo v Iški 
vasi. Zato smo se odločili, da 
pridno treniramo do 10. sep-
tembra 2022, ko bo omenjeno 
tekmovanje. 

Na koncu se zahvaljujem 
vsem otrokom in mentorjem 
za prizadevnost in dobro voljo. 

  Tina Škulj

Občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji

Regijsko  tekmovanje v gasilski orientaciji

 IŽANSKA PAŽARNA //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Skupaj nam je uspelo
Pa nam je uspelo dokon-

čati še en večji projekt, 
ki smo se ga lotili v 

PGD Iška vas. V sodelova-
nju z vaškimi sveti Gornji Ig, 
Iška in Iška vas smo obnovili 
športno igrišče. Po kar šestih 
sestankih pri županu Občine 
Ig Janezu Cimpermanu in po 
kar nekaj telefonskih pogovo-
rih s podžupanom ter svetniki 
Občine Ig smo igrišče končno 
obnovili. Seveda brez izdatne 
finančne pomoči tega ne bi 
mogli storiti sami, zato se ob 
tej priložnosti zahvaljujem 
Občini Ig in županu, podžupa-
nu, vsem svetnikom ter občin-
ski upravi. 

Predvsem pa kapo dol 
vsem prostovoljcem, ki so ka-
korkoli pomagali pri projek-
tu. Treba je vedeti, da je tukaj 
opravljenih več kot 3.000 ur 
prostovoljcev, ki so nesebično 
priskočili na pomoč in poma-
gali s svojim orodjem, stroji, 
traktorji, bagri … Zahvala tudi 
zgoraj omenjenim vaškim sve-
tom, ki so namenili finančna 
sredstva za ograjo okoli igri-
šča. 

Najlepše od tega pa je, ko 
vidim, kako je igrišče ob po-
poldnevih polno otrok. Tukaj 
vadimo tudi vse gasilske ve-
ščine za tekmovanja od pio-
nirjev pa vse do veteranov, in 
mislim, da je prihodnost na-
šega gasilstva zelo svetla, saj 
imamo trenutno več kot 40 
aktivnih otrok, zaradi katerih 
smo tudi tako močno vztrajali, 
da je igrišče sedaj obnovljeno.

Ob tej priložnosti pa vas 
vabim 25. 6. 2022 na gasil-
sko veselico ob 110-letnici 
društva PGD Iška vas z an-
samblom Nemir. Veselica 
se začne s parado ob 18. uri, 
obenem pa bo še blagoslov 
novega igrišča. Zabava z an-
samblom in srečelovom se 
začne ob 20. uri. Vabljeni.

  Tomaž Škulj

Igrišče je prenovljeno.

Obnova igrišča

PGD Iška vas 25. 6. 2022

ANSAMBEL NEMIR
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Uspešen tekmovalni maj za PGD Ig

V soboto 14. maja, je 
na območju občine 
Ig, Škofljica in Velike 

Lašče v organizaciji GZ Veli-
ke Lašče potekal gasilski ral-
ly. Tekmovanje je potekalo v 
dveh kategorijah: GVC/AC 
(13 ekip) in GV/GVV (9 ekip). 
Gasilski rally je gasilsko tek-
movanje, pri katerem se gasil-
ska enota operativnih gasilcev 
in gasilk s svojim vozilom vozi 

na različne delovne točke z 
upoštevanjem CPP-predpisov. 
Na vsaki delovni točki je treba 
pravilno in čim hitreje izvesti 
različne vaje, na primer: spret-
nostna vožnja z vozilom, prva 
pomoč in temeljni postopki 
oživljanja, preiskovanje pros-
tora, hitri napad iz vozila, hitro 
oblačenje in navezava orodja 
ter hitro spajanje in polaganje 
cevovoda. 

Naše društvo je tekmovalo 
z dvema ekipama v različnih 
kategorijah ter doseglo prvo 
(ekipa GVC) in četrto mesto 
(ekipa GV).

Aktivni pa so bili tudi otro-
ci, in sicer se je v nedeljo, 22. 
maja, ižanska mladina ude-
ležila gasilske orientacije na 
Škofljici. Gasilska orientacija 
je tekmovanje, pri katerem 
tekmujejo ekipe v kategori-
jah pionirji/pionirke, mladin-
ci/mladinke in pripravniki/
pripravnice v skupinah po 3. 
Glede na starost pretečejo raz-
lično dolžino poti in opravijo 
različno število vaj. Pomem-
ben je čas teka od točke do 
točke in pravilno ter seveda 
hitro izvedena vaja. Pionirji in 

pionirke tekmujejo v vaji z ve-
drovko, preskusijo se v pozna-
vanju topografskih znakov in 
branju karte, poznati morajo 
delovanje kompasa in gasilske 
vozle. 

Naši gasilci in gasilke so 
vsak teden pridno vadili in 
se pripravljali na tekmovanje. 
Tekmovanja smo se udeležili 
s tremi ekipami pionirjev in 
eno ekipo pionirk ter dosegli 
odlične rezultate. Ekipa pio-
nirjev je dosegla neverjetno 
prvo mesto in se s tem dosež-
kom uvrstila na regijsko tek-
movanje, ki je bilo v soboto, 
28. maja, v Medvodah.

  PGD Ig

Uspešni na gasiskem rallyju

Na tekmovanju iz gasilske orientacije

Gasilsko tekmovanje

Gasilski podmladek
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Dogajanje v Škriljah
V nedeljo, 22. maja, smo 

preživeli prijeten dan 
na Škofljici, kjer je bilo 

organizirano tekmovanje za 
mladino v orientaciji. Po dol-
gem premoru, ki smo ga imeli 
zaradi epidemioloških raz-
mer, se je bilo prijetno družiti 
z našimi najmlajšimi člani in 
tudi malo večjimi, ko smo se 
skupaj pripravili in vadili tek-
movanje. Tako na vajah kot na 
tekmovanju nam je šlo enkrat 
bolje, drugič malo manj. V pri-
jetnem vzdušju smo opravili 
vse naloge, ki so nas čakale 
na tekmovanju. Do razglasitve 
rezultatov smo se družili in 
zabavali v parku šole, potem 
pa smo se zadovoljni odpravili 
domov. Veselili smo se z dobi-
tniki odličij drugih društev, ob 
tem jim za njihov uspeh tudi 
čestitamo.

Z dobrim namenom in ve-
liko dobre volje si želimo, da 
bomo lahko nadaljevali in pos-
tajali vse bolj uspešni tako kot 
naši člani.

Ekipa članov je odlično iz-
vedla vse naloge na rally tek-
movanju in osvojila zasluženo 
prvo mesto. Konec koncev 
– pomembno je druženje in 
sodelovanje, ki nagradi dobro 
delo, v primeru naših fantov 
odličen rezultat.

Lep uvod v poletne dni 
smo člani PGD Škrilje prip-

ravili z otroci s pohodom na 
Stražar, vendar smo ga zaradi 
prilagajanja vremenu končali 
pri lovski koči, kjer smo si po 
taborniško pripravili malico, 
pekli smo si  hrenovke na pali-
cah. Super je bilo, za glasbo pa 
je poskrbel harmonikar Izak. 
Tudi športni utrip ni manjkal, 
saj smo se za eno žogo podili 
vsi povprek in se imeli fino.

Hvala vsem. Otroci, super 
ste bili, takšno srečanje si želi-
mo še ponoviti. Srečno in lepo 
poletje vsem.

 Marina Plantan 
 Maja Glinšek

Podmladek

Uspešni na tekmovanju

PGD Škrilje
vas vabi na  

GASILSKO VESELICO 
POD ŠOTOROM,

ki bo v soboto,  
2. 7. 2022, ob 20. uri  
z ansamblom Nemir.

Pohod na Stražar
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Prireditev V Gospoda zaupam
V nedeljo, 22. maja 2022, 

nekaj dni po rojstnem 
dnevu škofa Vovka, 

smo izvedli v cerkvi sv. Mar-
tina na Igu prireditev V Gos-
poda zaupam. Tak naslov smo 
izbrali, ker je bilo to škofovsko 
geslo nadškofa Antona Vov-
ka, ki je povezan tudi z našo 
župnijo. Nekaj o tem nam je 
povedal naš župnik Janez Av-
senik.

Na prireditvi so sodelovali 
pevke in pevci Mešanega pev-
skega zbora Župnije Ig, ki so 
zapeli nekaj Marijinih pesmi, 
solista Franci in Branka Kri-
stan psalm Gospod je moj pas-
tir, Brigita Gregorčič in Igor 
Kovačič pa skladbo Ave Maria. 

Med prireditvijo smo pris-
luhnili Marijinim sporočilom, 
ki jih je prejel oče France Špe-
lič in so povezana s škofom 
Vovkom. Med njimi je tudi 
sporočilo, ki ga je dala 1. marca 
1990 na Kureščku: »On, škof 
Anton Vovk, je veliko molil 
in skrbel, da bi imela Cerkev 
dovolj duhovnikov. Zaradi ne-
varnosti je bil za svoje duhov-
nike v velikih skrbeh, zato je v 
nebesih njihov priprošnjik. K 
meni in k njemu se obračajte s 
prošnjami za duhovniške pok-
lice in v raznih nevarnostih, 
stiskah in preizkušnjah du-
hovnikov.« 

Prisluhnili smo tudi skupi-
ni Pol plašča in Martinovim 
animatorjem, kar je bil uvod v 
osrednji del prireditve, priče-
vanje družine Lipovšek. 

Lovro in Ana Lipovšek sta 
pričevala o čudežni ozdra-

vitvi svojega sina Metoda. 
Molivci za Metodovo zdravje 
so prepričani, da je čudežno 
ozdravitev mogoče pripisati 
priprošnji Božjega služabnika 
škofa Antona Vovka, saj se je 
takrat molila devetdnevnica k 
škofu Vovku. 

Pretresljivo pričevanje ni 
nikogar pustilo ravnodušnega 
in mnogo oči se je orosilo. Pri-
sotni smo bili izjemno hvalež-
ni za pričevanje, saj nas opom-
ni, da nismo sami, da Bog v 
vsakem trenutku skrbi za nas. 
Ljudje smo pogosto neobčut-
ljivi za nesrečo in žalost, če 
se ne zgodi nam. Po navadi se 
težave dogajajo ljudem daleč 
od nas in redko se postavimo 
v njihovo kožo. Šele ko se ne-
kaj dramatičnega zgodi blizu 
nas, nekomu, ki ga poznamo, 
ki ga vsak dan srečujemo, se 
zamislimo. Šele takrat pomis-
limo, kako hvaležni smo lahko 

za vse, kar imamo, in posku-
šamo razumeti bližnjega, ki 
ga je prizadela nesreča, smrt. 
Šele takrat se zavemo, kaj je v 
resnici vera, šele takrat morda 
res prvič molimo s srcem in 
iskrenim upanjem, da nam bo 
Gospod pomagal. Šele takrat 
se zavemo, kaj zares pomeni 
v Gospoda zaupam. Šele tak-
rat smo hvaležni za to, da smo 
Božji otroci. Da so nas star-
ši krstili in vzgajali v veri, da 
imamo nekoga, ki se mu lahko 
v stiski zaupamo. Na katerega 
ramena lahko naložimo križ 
svojih težav.

Zapeli in zaigrali so tudi 
člani skupine Pol plašča in 
Martinovi animatorji. 

Zgodovinar, profesor na 
Gimnaziji Želimlje Jurij Pavel 

Emeršič, pa je pripravil be-
sedilo o škofu Vovku, ki ga je 
prebrala Lidija Sušnik. Ob bra-
nju smo spremljali prezentaci-
jo fotografij iz življenja škofa 
Vovka, ki so ga komunisti 20. 
januarja 1952 v Novem mestu 
zažgali.

Trenutno poteka postopek 
za beatifikacijo škofa Vovka, ki 
je bil rojen 19. 5. 1900 v Vrbi, 
v hiši, kjer se je rodil tudi naš 
največji pesnik France Preše-
ren. 

Prireditev smo končali z 
molitvijo za beatifikacijo škofa 
Vovka in pesmijo Marija, skoz' 
življenje.

Hvala vsem, ki so nam prip-
ravili tako lep večer.

  Alenka Jeraj

Skupina Pol plašča

Pričevalca Lovro in Ana Lipovšek

Zahvala dobrotnikom
Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagate in podpirate naše 

delo ter s tem pomagate lajšati stiske ljudem, ki potrebujejo 
pomoč.

 Župnijska karitas Ig

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.).
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Blagoslov motoristov v Tomišlju

Na čudovit vroč dan 5. junija smo v 
Tomišlju organizirali in izpeljali 
prvi Moto zbor. Pobudnik dogod-

ka je bil naš domači župnik in motorist 
Aco Jerant. Z domačimi gasilci iz Tomišlja 
se je dogodek izpeljal kot po tirnicah. Po-

tekal je pred župniščem Tomišelj, kraj je 
bil kar malo pretesen, toda prijeten. Obisk 
je bil nad pričakovanjem, prihrumelo je 
več kot 200 motoristov iz vse Slovenije. 
Gasilci smo poskrbeli, da so se motoristi 
lahko okrepčali s hrano in pijačo. Da so 

se še varno odpeljali na svoje domove, pa 
je poskrbel župnik z obredom svete maše 
in z blagoslovom motorjev in motoristov. 
Župnik je imel nenavaden prostor, kjer je 
opravljal obred, to je bil več kot 60 let star 
tovorni trikolesnik Moto Guzzi.

Pogled na prizorišče iz zraka

Zbrani motoristi v Tomišlju

Tomišeljski župnik pri blagoslovu

Veselo v Tomišlju

Vabimo vas na

sv. mašo za domovino,

ki bo v soboto, 25. junija 2022, ob 10. uri,

v cerkvi Marije Kraljice miru na Kurešc

�

ku.

Omeniti je še treba, da je pri obredu 
svete maše premierno sodeloval tudi do-
mači otroški cerkveni zbor, ki ga vodi Ma-
rija Praznik, ki hkrati igra na klaviature. 
Zbor ima tudi spremljavo na kitari.

Obstajata dve vrsti ljudi: Motoristi in 
tisti, ki si to želijo biti.

  Aleš Ciber
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Izlet na Primorsko

Pisal se je 25. maj 2022. To 
je bil včasih dan mlados-
ti, lep praznik, bi rekla. 

Tako smo se starejše pionir-
ke telovadke že tradicionalno 
odpravile na izlet na Primor-
sko.

V veselem razpolože-
nju smo se usedle v kombi, 
se vmes ustavile na kavi in 
prispele v Lopar, kjer nas je 
že čakala naša Milojka. Brez 
pozdravne pesmi ni šlo, in ko 
smo to sicer precej razglaše-
no opravile, smo se skupaj 
odpravile v štab, to je k Savi-
ni in Marinu. Snidenje je bilo 
nadvse prisrčno, saj se zaradi 
koronavirusa celi dve leti nis-
mo nič srečali. Najprej smo se 
okrepčale s tekočo zadevo, ki 
jo vari Marino, in vzdušje se 
je takoj dvignilo na še višjo 
raven. Savina je pripravila tudi 
istrske dobrote. Vmes je pote-
kal sproščen klepet, kjer smo 
ugotavljali, da se pravzaprav 
nismo kaj preveč spremenili 
kljub letom in da smo še vedno 
relativno zdravi.

Po takem sproščen kramlja-
nju pa so nam v Loparju pri- 
pravili čudovito presenečenje. 
V spremstvu Marina smo se 
odpeljale na ogled vasice Abi-
tanti, kjer nismo bile še nikoli. 
Izraz je italijanski in pomeni 
ljudje – prebivalci. Vasica spa-
da v občino Koper in meji na 
hrvaški Buzet. Nekdanji pre-
bivalci so se z referendumom 
odločili, da želijo pripadati 
Sloveniji. To je zaselek, ki leži 
sredi neokrnjene narave in se 
kljub večletnemu propadanju 
ne preda. Hiše so kamnite, 
krasijo jih oboki oz. volti. Dvo-
rišča so tlakovana s kamni, di-
mniki pa pričajo o časih, ko so 
bila odprta ognjišča edini vir 
toplote. V vasi živi občasno 10 
prebivalcev, edini stalni prebi-
valec pa je gospod Gracijano z 
družino, ki nas je tudi sprejel 
in nam o tej edinstveni vasici 
povedal  malo več. Izpostavil 
je skoraj 500 let star hrast s 
precejšnjim obsegom, aktiv-
nih je še 14 štirn ali vodnjakov, 
ki so prebivalce oskrbovali 
z vodo. Murve pa so zašči-

tni znak kraja, saj so včasih s 
proizvodi sviloprejk domačini 
oskrbovali Italijane. Abitan-
ti se ponašajo tudi z dvema 
zaščitenima trtama refoška, ki 
sta stari okoli 200 let. Tudi si-
cer trta tam odlično uspeva in 
daje vino z značilnim okusom.

Druga svetovna vojna je sli-
kovito vasico zelo osiromašila, 
ljudje so se v glavnem izselili 
in si poiskali delo v Izoli ali 
Kopru. Pozitivno pa je, da se 
življenje semkaj počasi vrača, 
ljudje ponovno kažejo zanima-
nje za obnavljanje slikovitih 
kamnitih hiš, z njimi pa se vra-
ča tudi boškarin, to je posebno 
govedo z rogovi širokega raz-
pona.

V zadnjih letih vasica za-
čenja ponovno živeti, vračajo 
pa se tudi različni dogodki in 
običaji, ki privabljajo turiste. 
Upajmo, da se bo trend nada-
ljeval in da bo očarljiva vasica 
prej ko slej v polnosti zaživela.

Polne prijetnih vtisov in 
dobrot, ki smo jih v Abitan-
tih nakupile, smo se vrnile v 
Lopar, bile še enkrat odlično 
postrežene, na koncu pa sta 
bili na mizi v čast našega pri-
hoda celo torta in penina.

Čutim  prijetno dolžnost, da 
se v imenu cele skupine  Savi-
ni, Marinu in seveda tudi Mi-
lojki zahvalim za vse doživeto. 
Dan nam je bil neskončno po-
lepšan, videle in doživele smo 
stvari, ki se nam bodo zasidra-
le v spomin in jih prav gotovo 
ne bomo nikoli pozabile.

Notranje obogatene smo se 
prijetno utrujene vrnile nazaj 
domov, z željo in obljubo, da se 
drugo leto spet vidimo.

  Jožica Šut

Na izletu po Istri Boškarin
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Peš v Bosno
Niko in Slobodan sta 

pogosta obiskovalca 
Krima. Večkrat sta iz-

razila željo, da bi šla rada peš v 
Bosno, v rojstni kraj Modričo. 
Po njunem odhodu v pokoj so 
se izpolnili pogoji, da to udeja-
njimo. Želela sta si mojo druž-
bo, saj sta ocenila, da sama ne 
bi bila kos poti. Kondicijsko 
sta se zelo dobro pripravila pa 
tudi glede opreme sta upošte-
vala moje nasvete. V nahrbtni-
ku smo imeli vsak svoj šotor, 
podlogo, spalno vrečo in vse, 
kar je potrebno za tako pot. 
Petega maja zjutraj smo se do-
bili pred Prešernovim spome-

nikom v Ljubljani. Pospremit 
nas je prišlo nekaj prijateljev. 
Že doma sem naredil načrt 
poti in časovnico, ki smo se je 
ves čas držali. Za 420 km sem 
določil osem dni, torej smo 
vsak dan prehodili med pet-
deset in šestdeset kilometrov. 
Vsak dan smo imeli en topel 
obrok, čeprav smo večji del 
poti hodili po neobljudenih 
in izseljenih krajih. Grosuplje, 
Žužemberk, Semič, Karlovac, 
Glina, Kostajnica, Kozarska 
Dubica, Gradiška in Derventa 
so večji kraji, kjer nas je vodila 
pot. Več kot 80 odstotkov naše 
poti je bil asfalt. Domačini ob 

poti so nas prijazno sprejeli 
in nas vabili k sebi na pija-
čo in hrano. Žal nismo smeli 
sprejeti vseh vabil, saj sicer 
ne bi dosegli začrtanega cilja. 
Nekajkrat smo spali na poste-
ljah, sicer pa na samotnih in 
zapuščenih kmetijah. Higieni 
nismo posvečali pozornosti, 
razen nogam. Kljub temu so 
se Niku naredili na stopalih 
mehurji, sprva vodeni, ko pa 
so se preobrazili v krvave, je 
moral prekiniti hojo. Tako je 
kljub veliki motivaciji prema-
gal le pol poti. V toplem sopar-
nem vremenu sva nadaljevala 
sama s Slobodanom. Njegovo 

pelerino in moj dežnik sva še 
nekajkrat uporabila pa tudi 
zaščitna krema proti soncu je 
skoraj pošla. Nekajkrat so naju 
opozarjale table z napisom 
Mine. Preko reke Bosne so 
naju prepeljali s splavom, po-
dobnim kot so pri nas na Muri. 
Na cilju se je Niku pridružil 
Milan in z domačini so Slobo-
danu in meni pripravili topel 
sprejem. Bila je prava veselica. 
Vzeli smo si še dan za ogled 
bližnjih znamenitosti in se z 
avtom vrnili domov.

 Janko Purkat 
 Milan Mesojedec

Začetek poti Na koncu poti

VESELICA
PGD Kot-Staje

27. 8. 2022
Ansambel Kvinta
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Karateisti z dobrimi nastopi na 
tekmovanjih

Na 2. Pokalnem držav-
nem tekmovanju v 
Slovenskih Konjicah 

smo ponovno posegli po me-
dalji. Dominik je v kategoriji 
mlajši kadeti pod 40 kg osvo-
jil medaljo. V močni kategoriji 
10 tekmovalcev je po zmagi 
in porazu v repasažu osvojil 
bron.

Na medklubskem tekmo-
vanju v Kamniku smo klubi 

iz Maribora, Mokronoga, Mo-
ravč, Kamnika in Iga videli 
znanje in sposobnosti svojih 
mladih članov, med katerimi 
je bila večina prvič na tekmo-
vanju. Kar 40 tekmovalcev z 
Iga je nastopalo v treh različ-
nih disciplinah – prikazu teh-
nik, katah in športnih borbah. 
Kljub neizkušenosti večine 
nastopajočih so mladi ižanski 
karateisti izvajali odločne in 

samozavestne nastope. Skupaj 
smo osvojili kar 28 zlatih, 26 
srebrnih in 22 bronastih me-
dalj. Med klubi smo osvojili 1. 
mesto.

Konec maja smo se udele-
žili mednarodnega tekmova-
nja v Postojni, na katerem je 
sodelovalo 452 tekmovalcev 
iz 71 klubov iz sedmih držav. 
Ižanski tekmovalci so kljub 
mednarodni konkurenci opra-
vili odlične nastope. Anže je 
ponovno osvojil prvo mesto 
med parakarateisti, moški nad 
16. let. Dominik se je v katego-
riji borbe dečki do 40 kg uvr-
stil v finale, kjer je moral priz-
nati premoč gosta iz Italije. 
Osvojil je drugo mesto. Nik se 
je v močni kategoriji kadetov 
do 63 kg uvrstil na zmagoval-

ne stopničke. Po prvi borbi, ki 
jo je izgubil s kasnejšim zma-
govalcem, je v repasažih po-
kazal dovolj odločnosti v na-
padih in si prisvojil 3. mesto. 
Uspehe je dopolnil še Martin, 
ki je po zmagah v dveh krogih 
nato izgubil in v repasažu za 
las zgrešil tretje mesto.

Natrpanemu obdobju tek-
movalne sezone sledijo izpiti 
za šolske (barvne) in mojstr-
ske (črne) pasove, ki jih bomo 
v klubu opravljali konec junija. 
Nato sledi klubsko letovanje 
otrok v Savudriji in počitnice, 
ki pa so tako ali tako vedno 
prekratke.

  Matej Kabaj, prof., 
glavni trener

Dominik Papa, drugo mesto, prvi z leve Nik Skubic, tretje mesto, tretji z leve

Karate Ig – prvo mesto na medklubskem tekmovanju v Kamniku.

Skupina Mambo Kings

VESELICA  
PGD GOLO

30. julij 2022 ob 20.00
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23. Tek na Krim
GRS Ljubljana je po 

dveh letih premora za-
radi covida v nedeljo, 

29. maja 2022, ponovno orga-
nizirala tradicionalni Tek na 
Krim. Tokrat je prireditev za-
činilo hladno in deževno vre-
me. Tekmovalci so startali na 
hipodromu v Vrbljenah sredi 
plohe, dež jih je spremljal celo 
pot, na vrhu pa jih je še dodat-
no osvežil mrzel veter. Dežev-
no in vetrovno vreme na vrhu 
je bilo usodno tudi za transpa-
rent Cilj, ki je postal podoben 

himalajskim molilnim zastavi-
cam.

Dvočlanskih ekip slabo vre-
me ni motilo. Po zagrizeni bor-
bi je bila na vrhu prva ekipa 
GRS Jezersko, sledila je GRS 
Ljubljana, na tretje mesto pa 
se je uvrstila še ena ekipa GRS 
Jezersko.

Ob povratku v Vrbljene so 
tekmovalci opravili še preiz-
kus znanja prve pomoči. Os-
krbeti so morali namišljenega 
ponesrečenca, ki se je po zdrsu 
na korenini ujel na roko, po-

tem pa zaradi bolečin v rami 
ni mogel nadaljevati poti. Ta 
preizkus so vse ekipe uspešno 

opravile, tako da je o končni 
razvrstitvi odločal čas teka.

Tekmovalni del se je končal 
s sproščenim druženjem pod 
kozolcem na dvorišču PGD 
Vrbljene. 

Pri organizaciji teka so 
sodelovali PD Krim, VS Stra-
homer, VS Vrbljene in PGD 
Vrbljene – Strahomer. Prire-
ditev so podprli GR8 interna-
cional, BTC Ljubljana, Zavaro-
valnica Triglav, Dolar Žiga s. 
p., Porsche Verovškova, Femc 
Rudi s. p., Gostišče Štorovje, 
Kovačič Jožefa s. p., Gostišče 
Krka, Sedevčič Simon s. p., 
Jože Repina, Iglu šport, Sind 
Ljubljana, Veit Team in DM.

Miha Peternel 
 Helena Škrl in  

Igor KreveljPričetek teka na Krim
Preizkus znanja iz prve po-
moči

Rezultati
Moški:

GRS Jezersko II (Anže Šenk, Primož Šenk) 41:48

GRS Ljubljana II (Gašper Rak, Miha Schaffer) 42:17

GRS Jezersko I (Urh Karničar, Izidor Karničar) 42:57

Ženske in mešane ekipe:
Grasvet Ljubljana (Andreja Sivec, Boštjan Brolih) 1:06:54

Plezanje v Zapotoku

Po zaprtju RTC Zapotok 
zaradi covida-19 name-
ravamo jeseni za naše 

otroke ponovno plezanje na 
plezalni steni. Z vadbo bi za-
čeli prvi petek v oktobru. Več 
informacij bomo posredovali v 
septembrskem Mostiščarju.

Vse, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati pri vodenju ali tre-
niranju plezalnih veščin, va-
bimo, da se nam oglasijo na 
GSM 041/561-061.

  Vito Čehovin, Društvo 
Zapotok
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Zapel je zvon tebi v slovo, 
poln bolečin ostaja spomin, 
ostaja praznina, molk in tišina.

Z A H V A L A
ob boleči izgubi dragega moža in atija 

STJEPANA BLAŽONA 
z Golega.

5. 12. 1961–5. 5. 2022

Zahvaljujeva se vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, nama 
izrekli iskreno sožalje in darovali sveče ter cvetje. Hvala prav vsem, ki ste 
nama v težkih časih stali ob strani in nama pomagali.

Tvoja Marija in Blaž

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

Z A H V A L A
V 96. letu starosti nas je zapustila  
naša draga mama

ANGELA HITEJC
z Iga

(1927−2022)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti in nam 
izrekli sožalje. Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

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

Nudimo vam 
širok izbor sveč:

• nagrobne 
• dekorativne
• dišeče 
• krstne 
• poročne

Obrtniška ulica 11, 1292 Ig

Petkovšek Vinko s. p.
M: 040 60 30 25 • T: 01 428 04 95, 
E: info@petkovsek-sp.si •      Svečarnica

Delovni čas:
pon. - pet.: 8.00 - 15.00

 OGLASI /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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lasersko zobozdravstvo

in estetika

zobna protetika, kirurgija

in implantologija

zdravljenje parodontalne

bolezni

otroško zobozdravstvo

 
DRUŽINSKO ZOBOZDRAVSTVO NA ŠKOFLJICI

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

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

PAKETI USTNE HIGIENE, ZALIVKE, PROTEZE, MOSTIČKI
IMPLANTATI, EKSTRAKCIJE, ORALNO KIRURŠKI POSEGI, 
SVETOVANJE, REPARATURE PROTEZ

HITRI ANTIGENSKI COVID TESTI S POTRDILOM

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.

Vabljeni, da se nam pridružite na

MUZEJSKI NOČI
v soboto, 18. junija 2022,  

ob 20.00 
v Mladinskem domu na razstavi  

Koliščarji z Velikega jezera.
Pripravili smo vam presenečenje.

Vabljeni!

Vabimo vas na obeležitev enega 
najpomembnejših trenutkov 
slovenske osamosvojitve, ki je 
odločilno vplival na nadaljnji 
potek dogodkov

31 LET OD SESTRELITVE 
AGRESORSKEGA HELIKOPTERJA JLA 

V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991,
ki bo v ponedeljek, 27. 6. 2022,  

ob 18.00 v Mahu pri Igu.
(Pri bencinski črpalki Petrol na Igu med hišami 

zavijete levo proti Barju.)

Z nami bodo:
−	 Alenka Jeraj, poslanka DZ RS
−	 Zoran Dernovšek – Raketka, pripadnik TO RS, ki je 

sestrelil prvi sovražni helikopter
−	 pevski zbor Društva upokojencev Ig

Vabljeni!
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KOLIŠČARSKI TABORKOLIŠČARSKI TABOR

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

Kaj moram imeti s seboj? Šotor, spalno vrečo, 
baterijo, primerno obleko in obutev (anorak, kopalke, tre-
nirko, kratke hlače, sprej proti komarjem ...) in veliko dob-
re volje. Če nimate šotora, ga zagotovimo organizatorji. 
Koliko stane kotizacija? 60 EUR, za vsakega nas-
lednjega otroka 55 EUR. Ob prijavi boste prejeli račun za 
plačilo kotizacije. 

Kdo zbira prijave? 
E-pošta: info@dfg.si
Alenka Jeraj – GSM: 051/374-475  
do 14. avgusta 2022. 
Prijave zbiramo do zasedbe mest.

Pridružite se nam! 

Več informacij: 
www.vdezel ikol i scarjev.s i

 V dežel i  kol i ščarjev
 Društvo Fran Govekar Ig

Več informacij: 
www.vdezel ikol i scarjev.s i

 V dežel i  kol i ščarjev
 Društvo Fran Govekar Ig

I. TERMIN:  17.17.--19. avgusta 202219. avgusta 2022 •    II. TERMIN:  22.22.--24. avgusta 202224. avgusta 2022

30 LET

Tudi letos bomo taborili v idilični dolini 
Drage, ob ribnikih, ki so nastali z zajezi-
tvijo reke Draščice in potoka pod vasjo 
Dobravica. Ribnikov je sedem, izkopali 
so jih v 18. stoletju zaradi gojenja rib in 
pozneje kopanja gline za opekarno. Po-

dročje nudi dom številnim vrstam ptic, 
tu živi edina avtohtona želva pri nas – 
želva sklednica, od rastlin pa je najbolj 
privlačen beli lokvanj. 
Tabor je namenjen otrokom v starosti 
od 8 do 12 let. Na taboru bomo spoz-

navali zgodovino doline Drage, rastlin-
stvo in živalstvo v okolici, se podali na 
gozdno učno pot, izdelovali koliščarske 
posode, tekmovali v igri Lov na belega 
bobra ...

V A B L J E N IV A B L J E N I

V DEŽELO      KOLIŠČARJEV

n a  n a  KOLIŠČARSKI DANKOLIŠČARSKI DAN
v soboto, 27. avgusta 2022, od 10.00 do 18.00 v Dragi pri Igu. 

Letos v središču:Letos v središču:  ŽIVALSKI SVETŽIVALSKI SVET

30 LET

mailto:info@dfg.si
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 VABILA /////////////////////////////////////////

JUNIJ
sobota, 18. junij,  
RTC Zapotok

Golažijada
TD Kurešček

sobota, 18. junij,  
ob 20. uri,  
Mladinski dom, Ig

Muzejska noč
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 18. junij,  
ob 20. uri, Matena

Gasilska veselica z ansamblom 
Mambo kings
PGD Matena

nedelja, 19. junij,  
ob 16. uri,  
Dvorana PGD Vrbljene - 
Strahomer

Koncert in srečanje 
harmonikarjev ob 10. obletnici 
Kluba harmonikarjev Kumše
Klub harmonikarjev Kumše

ponedeljek, 20. junij,  
ob 19. uri, dvorana 
centra Ig

Govekarjev večer
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 25. junij,  
ob 20. uri, Iška vas

Gasilska veselica z ansamblom 
Nemir
PGD Iška vas

ponedeljek, 27. junij,  
ob 18. uri, Mah

31 let od sestrelitve agresorskega 
helikopterja JLA
VSO Velike Lašče, Škofljica, Ig, 
Brezovica

JULIJ - AVGUST
sobota, 2. julij,  
ob 20. uri, Škrilje

Gasilska veselica z ansamblom 
Nemir
PGD Škrilje

nedelja, 17. julij, 
Hipodrom Vrbljene

Konjeniška prireditev 
KD Krim

sobota, 30. julij,  
ob 20. uri, Golo

Gasilska veselica z ansamblom 
Mambo kings
PGD Golo

17.-19. avgust in  
22.-24. avgust, Draga

Koliščarski tabor za otroke
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 27. avgust,  
ob 10. uri, Draga

Koliščarski dan
Društvo Fran Govekar Ig

sobota, 27. avgust,  
ob 20. uri, Kot

Gasilska veselica z ansamblom 
Kvinta
PGD Kot Staje

nedelja, 28. avgust,  
ob 13. uri,  
Hipodrom Vrbljene

Kmečki praznik pod Krimom
TD Krim

SEPTEMBER
sobota, 10. september, 
ob 8. uri, RTC Zapotok

Gobarski zbor Zapotok 2022
Gobarsko mikološko društvo

sobota, 10. september Pohod treh cerkva
TD Kurešček

sobota, 17. september, 
središče Iga

Ižanski sejem
Občina Ig

sobota, 24. september Pohod v Trubarjevo Rašico
TD Kurešček

 KOLEDAR PRIREDITEV /////////////////

MALI OGLASI

Mali oglasi so brezplačni in jih sprejemamo na naslov:
Občina lg, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig  
ali na elektronski naslov:  
mostiscar@obcina-ig.si.

Rok za oddajo malih oglasov za objavo v prihodnji 
številki je 1. september 2022.

GOBARSKO MIKOLOŠKO DRUŠTVO IG

Gobarska društva vljudno 
vabimo na naš 

6. tradicionalni 
GOBARSKI ZBOR  

Zapotok 2022,
ki bo v soboto, 10. 9. 2022, 

v RTC Zapotok
Program:
−	 Zbiranje	in	predstavitev	udeležencev	od	8.00	do	9.30	

ure.
−	 Pozdrav	in	dobrodošlica.
−	 Določanje	ekip	in	odhod	v	gozd	(nabiranje	gob)	ob	

9.30	do	12.00	ure.
−	 Razstava	in	determinacija	gob	od	12.00	do	13.00	ure.
−	 Kosilo	od	13.00	do	14.00	ure.
−	 Podelitev	priznanj	za	udeležbo	ob	14.00	uri.
−	 Po	kosilu	veselo	druženje.

Kotizacija	za	udeležbo	je	7	EUR,	v	katero	je	zaračunano	
kosilo	in	ena	pijača.
Prosimo,	da	prijavo	za	udeležbo	in	število	članov	sporočite	
do	četrtka,	9.	septembra,	zaradi	organizacije.
Vljudno	prosimo,	da	po	možnosti	prinesete	kakšen	
primerek	gob	iz	svojega	kraja.

Kontaktni	telefon:		
Braco:	041/474-327	in		
Diana:	041/715-226	

Predsednik	GMD	Ig
Braco	Vukosavljević
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 KRIŽANKA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Spoštovani oglaševalci!
Ponujamo vam možnost zakupa križanke, ki jo lahko prilagodimo vaši dejavnosti. 

Namesto klasičnega oglasa se predstavite v križanki!
Za podrobnosti pišite na mostiscar@obcina-ig.si.



Turistično društvo Krim, KZ Ig in Občina Ig
vabijo na

KMEČKI PRAZNIK POD KRIMOMKMEČKI PRAZNIK POD KRIMOM
v nedeljo, 28. avgusta 2022, ob 13. uri

Hipodrom Vrbljene
− Sprevod in blagoslov traktorjev (najlepše okrašen traktor  

kot tudi trije najstarejši traktorji bodo simbolično nagrajeni).
− Prikaz kmečkih opravil:
 mlatenje in čiščenje žita z mlatilnico,
 izdelava in ovijanje senene kite
 ter še marsikaj.
− Sejem rabljenega kmetijskega orodja.

Zaradi organizacije blagoslova traktorjev prosimo,  
da se vsi zainteresirani prijavijo do 20. avgusta 2022  
(Marjan Žagar 041/452-251 ali Janez Modic 041/838-850).

Vsi lepo vabljeni!

Pomagam vam pri 
vseh vprašanjih 
in težavah, na 
katere naletite pri 
uporabi računalnika, 
pametnega telefona, 
tablice, tiskalnika, ...  
Moje stranke so 
zadovoljne stranke! 😊

mag. Blaž Dobrovoljc
Golo 127a, 1292 Ig
041 725 514

Poskrbite za varnost svojega premičnega in nepremičnega 
premoženja in predvsem svojega dragocenega zdravja. 
Tako, kot za vsako bolezen rož'ca raste, tudi za vsako 
stvar obstaja način, kako jo rešiti, da ne boste imeli skrbi. 
Zapletene stvari vam enostavno razložim in pomagam 
skleniti samo tisto, kar zares potrebujete. 

Svetujem in uredim vse vrste zavarovanj in tudi glede 
finančnih naložb (naložbeno zavarovanje, plemenite kovine, 
leasing, krediti, davčno svetovanje) se lahko pogovorimo. 
Podjetje Sierra d.o.o. ima pogodbo z vsemi zavarovalnicami 
na slovenskem trgu, zato vam lahko svetujem na osnovi 
primerjave vašega primera med različnimi zavarovalnicami!

BITES, Blaž Dobrovoljc s.p.
blaz.dobrovoljc@bites.si
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mag. Blaž Dobrovoljc, zavarovalni zastopnik

SIERRA d.o.o, blaz.dobrovoljc@sierra.si

R AČ U N A L N I ŠT VO

Občina Ig

 
 

                 KMETIJSKA ZADRUGA IG, Z.O.O, GASILSKA ULICA 10, 1292 IG 


