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

Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva v Občini Ig. Cena izvoda za naročnike je 1,80 EUR. 20. oktober 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: PGD Ig

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 Mostiščarja, 
za mesec požarne varnos-

ti smo pripravili bolj gasilsko 
obarvano številko, seveda pa 
ne manjkajo tudi druge teme. 
V rubriki Aktualno ponovno 
opozorilo o pomenu varnosti 
za vse udeležence v prometu. 

Bližajo se lokalne volitve, 
zato že tokrat bogatejše strani 
iz življenja političnih strank. V 
naslednji številki, ki bo izšla 

pred lokalnimi volitvami, te 
bodo v nedeljo, 20. novembra, 
pa napovedujemo obsežno pri-
logo Lokalne volitve 2022, kjer 
bodo imeli možnost predstavi-
tve vsi kandidati. 

V rubriki Kotiček za mla-
de spoznajte vse prvošolce, ki 
obiskujejo OŠ Ig oz. njene po-
družnične šole. Obseg rubrike 
govori o tem, da je dogajanje 

na osnovni šoli res pestro. 
V občini imamo novo pla-

ninsko pot, namenjeno tudi 
invalidom, ki so jo na pobudo 
CUDV Dolfke Boštjančič ure-
dili člani PD Krim ob finančni 
pomoči Občine Ig. 

V rubriki Šport boste izve-
deli več o klubu ŠD Mokrec, 
dejavnostih Športne zveze Ig 
ter karateistih. 

Želimo vam prijetno branje 
ob barvah jeseni,

Uredništvo Mostiščarja

Rok za prihodnjo številko
Gradivo za prihodnjo številko Mostiščarja zbiramo do 
četrtka, 27. oktobra. Predvideni izid številke je 11. novembra. 

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.
Rok za naročilo volilnih oglasov do 26. oktobra,  
oddaja oblikovanih oglasov do 3. novembra.

Lokalne volitve 2022

Pravila za objavo oglasov
Oglasni prostor je vsem kandidatom omogočen pod enakimi 

pogoji. Predvolilne predstavitve kandidatov bomo objavili 
samo kot plačane oglase. Objavljeni bodo v posebni prilogi Mo-
stiščarja Lokalne volitve 2022, ki bo izšla v okviru novembrske 
številke Mostiščarja.

Objavili bomo le volilne oglase, oblikovane skladno z zakono-
dajo (obvezna navedba naročnika oglasa). Oglasi ne bodo lektori-
rani, za jezikovno podobo poskrbi vsak naročnik sam. Sprejema-
mo samo za tisk primerno oblikovane volilne oglase. 

Rezervacija prostora za volilni oglas je potrjena z oddajo iz-
polnjene naročilnice za oglas – rok za oddajo naročilnice je  
26. 10. 2022. Po tem datumu naročilo volilnega oglasa NE bo 
več MOŽNO. 

Volilne oglase bomo sprejemali izključno po e-pošti na:  
mostiscar@obcina-ig.si. Končni rok za oddajo oblikovanih volil-
nih oglasov je četrtek, 3. november 2022, ko bo znan izžrebani 
vrstni red kandidatov in list. 

Cene volilnih oglasov so enake cenam običajnih oglasov –  
možni tipi oglasov so:

Tip oglasa Dimenzija v mm Cena v EUR  
(brez DDV-ja)

Celostranski oglas 200 x 280 (pokončni format) 220

Polstranski oglas 200 x 137 (ležeči format) 120

Oglas se naroči z naročilnico za oglas, ki je objavljena na spletni 
strani www.obcina-ig.si/za-obcane/mostiscar/.

Uredništvo Mostiščarja
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Odobrena sredstva za 
vodovod in kanalizacijo Iška 
vas – Iška
Občina Ig se je na podlagi objavljenega razpisa v januarju 

2022 dne 12. 1. 2022 prijavila na Javni razpis za dodelitev 
sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – komponenta Čisto in var-
no okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z 
vodo in okolijske infrastrukture (C1 K3), Operacija: Investicije v 
sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših 
aglomeracijah od 2.000 PE (C1 K3 IH) s projektom kanalizacija 
Iška vas – Iška ter na javni razpis za dodelitev sredstev na ukre-
pu: Zeleni prehod – komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: 
Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okolijske in-
frastrukture (C1 K3), Operacija: Investicije v vodovodne sisteme, 
ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev (C1 K3 II) s projektom 
obnova vodovoda Iška vas – Iška.

Vlogi smo morali v juniju še vsebinsko pojasniti oz. dopolniti z 
novo investicijsko dokumentacijo, ločeno za vodovod in kanaliza-
cijo z vključenimi kazalniki z razpisa ter izračunom energetskih 
in snovnih kazalnikov za oba projekta.

Odločbo o odobritvi sofinanciranje projekta vodovod Iška 
vas – Iška v višini 929.865,00 eur smo prejeli v avgustu, odloč-
bo za sofinanciranje projekta kanalizacija Iška vas – Iška v višini 
722.072,40 eur pa smo prejeli v septembru. Sledi uvrščanje obeh 
projektov v državni načrt razvojnih programov. Načrtujemo, da 
bo pogodba o sofinanciranju obeh projektov podpisana do konca 
leta 2022.

Občina je že naročila projektno dokumentacijo PZI za območje 
ob črpališču Č3 in Č4 za sanitarne kanale ter tlačne vode, za ka-
tere še ni bila izdelana.

Do konca leta 2022 je v načrtu objava javnega razpisa za izgra-
dnjo saniranih kanalov, tlačnih vodov in črpališča Č2 Iška mala 
vas ter obnova vodovoda na isti trasi. O začetku del bodo lastniki 
objektov ob izgradnji trase pisno obveščeni.

Obnova vodovoda na 
Vodomčevi in Rakarjevi ulici 
V oktobru 2022 bo objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za 

obnovo vodovoda na Vodomčevi in Rakarjevi ulici na Igu. 
Obnova se bo izvajala v letu 2022 in 2023. O začetku del bodo 
lastniki objektov na obeh ulicah pisno obveščeni.

Nove vrtine na vodovodu Golo –  
Zapotok
Konec leta 2021 smo vas v Mostiščarju obvestili, da je bila z 

Geološkim zavodom Slovenije v septembru 2021 podpisana 
pogodba za opredelitev možnosti zajema dodatnih količin pitne 
vode za vodovodni sistem Golo – Zapotok. Dokumenti z navede-
nimi potencialnimi lokacijami za dodatne vrtine v hribovitem 
delu občine so bili izdelani. Z lastniki zemljišč, kjer so bile dolo-
čene lokacije, smo opravili oglede na terenu in z geologom izbrali 
lokacije. Izdelan je bil rudarski projekt vrtine in pridobljeno dovo-
ljenja za raziskavo podzemnih voda s strani Direkcije RS za vode.

V avgustu 2022 je bil objavljen javni razpis za izbor izvajalca 
za izvedbo ene vrtine. Na razpis je prispela le ena ponudba, in še 

ta je bila zavrnjena kot nedopustna. Izvedba raziskovalno-črpalne 
vrtine je bila načrtovana v oktobru in novembru 2022. 

Ker izvajalca nismo dobili z javnim razpisom, bomo v oktobru 
2022 ponovno objavili javni razpis za izvedbo raziskovalno črpal-
ne vrtine VZ7 Golo.

V Šumniku ponovno vonj po 
naftnih derivatih
V septembru, natančneje v petek, 16. 9. 2022 v večernem času 

po obilnih padavinah tisti dan, je bil v zajetju Šumnik, ki 
poleg vrtin napaja vodovodni sistem Golo – Zapotok, ponovno 
zaznan vonj po naftnih derivatih. Zajetje Šumnik je bilo že pred 
tem izključeno iz sistema in tako onesnažena voda ni prišla v vo-
dovod. Oskrba s pitno vodo je na vodovodnem sistemu Golo – 
Zapotok potekala nemoteno, saj smo vodo zagotavljali iz vrtin, 
delno iz vodovoda Visoko in z dovažanjem vode s cisternami. Z 
Iga je bilo na Zapotok pripeljanih 1.846 m3 vode.

Že na dan zaznanega vonja je bil s strani Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) odvzet vzorec 
v zajetju Šumnik in na omrežju, ki je pokazal, da je bila voda na 
omrežju skladna, v zajetju Šumnik pa neskladna, saj so bile v njej 
zaznane prisotnosti ksilena, ki se običajno uporablja kot topilo. 

Režijski obrat sporoča 

Vodno zajetje Šumnik

Gradnja vodovoda
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Zaščita vodomerov pred 
zmrzaljo

Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogosti krivec 
za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodo-

vodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za to-
vrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da sami 

poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene 
vodomere, saj ste stroške zamenjave v to-

vrstnih primerih dolžni poravnati sami.
Kako poskrbeti za zaščito vo-

domera pred zmrzaljo:
− dovolj globoki vodomerni jaš-
ki z izoliranim pokrovom;
− dodatna zaščita nad vodome-
rom z izolacijskimi materiali.

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

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

Zbirni center Matena je odprt tudi vsako prvo 
soboto v mesecu od 9.00 do 12.00.
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

Pridobiva se iz nafte, s pirolizo zemeljskega plina ali kot stran-
ski produkt pri krekingu parafina, nafte in olja. Hkrati so fizikal-
no-kemijska preizkušanja na zajetju Šumnik pokazala povišano 
motnost pitne vode, kar je bila posledica intenzivnih padavin.

Dne 19. 9. 2022 je NLZOH ponovno odvzel vzorce na zajetju Šum- 
nik in na omrežju vodovoda. V zajetju Šumnik niso bila zaznana 
mineralna olja in spojine iz skupin naftnih derivatov. Na podlagi 
Poročila NLZOH o vzorčenju, ki smo ga prejeli 26. 9. 2022, je bila 
istega dne voda iz zajetja Šumnik spuščena v vodovodni sistem.

Uporabniki so bili o dogodku in nato tudi o ponovni uporabi 
vode iz zajetja Šumnik obveščeni preko informacijskih točk (ob-
vestila na oglasnih, obveščevalnih tablah), preko radia Zeleni val, 
Val 202 in radia Slovenija in spletne strani občine.

Ob ponovni uporabi vode iz zajetja Šumnik je bil preklican 
tudi ukrep varčevanja z vodo, ki je bil v veljavi od 17. 8. 2022.

Za pomoč pri številnih aktivnostih se zahvaljujemo prostovolj-
nim gasilskim društvom Golo, Ig, Iška vas in Vrbljene-Strahomer, 
vodstvu Gasilske zveze Ig, občinskemu štabu civilne zaščite, 
vzorčevalcem iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano in prostovoljcem. Uporabnikom na vodovodnem sistemu 
Golo − Zapotok pa hvala za strpnost in razumevanje.

Že od lanskega julija ostaja grenak priokus, ker vzroka za 
onesnaženje nismo odkrili, zato bomo ob vsakem obilnem de-
ževju in nalivih trepetali glede vode iz zajetja. Mogoče je vzrok v 
starem onesnaženju, odvrženih odpadkih v vrtačah, jamah, ki jih 
obilno deževje spere.

Rešitev je v novih vrtinah, katerih lokacije so bile označene in 
katerih vrtanje je načrtovano najpozneje v letu 2023.

Redni letni popis vodomerov 
izveden
Režijski obrat Občine Ig je v mesecu septembru izvedel redni 

letni popis vodomerov po celotni občini. Če popisovalec ni 
mogel odčitati stanja na vodomeru, vam je pustil sporočilo, na ka-
terem so napisane telefonske številke, na katere uporabniki sami 
javite stanje vodomera. Vsi, ki imate kakršnokoli vprašanje glede 
popisa oziroma izdanega računa, se takoj oglasite na Občini Ig, 
da bomo lahko čim hitreje uredili morebitne napake.

Reklamacije sprejemamo v roku 8 dni. Hkrati vas obveščamo, 
da se bo menjava vodomerov nadaljevala v mesecu oktobru. Ob 
popisu je bilo ugotovljenih veliko okvar na hišnih vodovodnih 
priključkih, kar je imelo za posledico veliko porabo vode in s tem 
visok znesek na računu. 

Uporabnikom priporočamo, da preverjajo stanje hišne vodo-
vodne napeljave in stanje vodomera ter se s tem izognejo nepo-
trebnim stroškom in slabi volji ob letnem popisu in poračunu. 

Priporočamo redno mesečno javljanje stanja vodomera. Stanje 
vodomernega števca lahko sporočite do konca meseca za tekoči 
mesec:
− po telefonu: 01/2802-314
− po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si
− preko elektronskega obrazca, ki ga najdete na www.obcina-ig.si

Vse prejemnike obračunov komunalnih storitev s strani Obči-
ne Ig obveščamo, da imajo poleg prejemanja računov v papirnati 
obliki možnost prejemati tudi:
− E-račun v svojo banko
 Račun vsak mesec prejmete neposredno v svojo elektronsko 

banko, za plačilo je potrebna vaša potrditev.
− PDF-račun prejmete na vaš elektronski naslov
 Račune vam namesto po pošti pošiljamo po elektronski pošti 

na vaš mail. Če ste do zdaj prejemali račun v obliki položnice, 
prejmete položnico s QR-kodo tudi na mail.
Če se odločite za eno izmed zgornjih možnosti, to sporočite na: 
rezijski.obrat@obcina-ig.si

V kanalizacijo ne sodi 
meteorna voda in podtalnica
Uporabnike javnega kanalizacijskega omrežja obveščamo, da 

v fekalno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati meteorne vode s 
streh in utrjenih površin (dvorišča, parkirišča …).

Kanalizacijski priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Vodo-
tesni morajo biti revizijski jaški na kanalizacijskih priključkih kot 
tudi same cevi.

Ob dvigih podtalnice namreč vse pogosteje prihaja do pol-
nitve kanalizacije s podtalno in meteorno vodo, ki povzroča te-
žave na kanalizacijskih črpališčih, saj črpalke ne uspejo prečrpati 
tolikšne količine vode, zato posledično naraščajo nivoji v kanali-
zacijskem sistemu.

  Katja Ivanuš, režijski obrat
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Urejanje pokopališč in obiski grobov
Pred nami je praznik dan 

spomina na umrle, s tem 
pa se bosta povečala 

tudi obisk pokopališč in ureja-
nje grobov. 

Občina Ig ima sprejet Od-
lok o pokopališkem redu na 
območju občine, kjer so po-
drobno opredeljena določila 
ravnanja na pokopališču. Po-
drobno so opisana določila, 
kako se na pokopališču vzdr-
žuje red in mir ter kaj je na 

njem prepovedano.
Na območju pokopališč je 

med drugim prepovedano od-
metavati odpadke, ki niso nas-
tali na pokopališču, prav tako 
ni dovoljeno vodenje živali. 

Vsak najemnik je pred po-
stavitvijo ali obnovo nagrob-
nika dolžan pridobiti soglasje 
Občine Ig. Z upravljavko po-
kopališča predhodno uskla-
dite mere nagrobnika, ki mo-
rajo biti skladne z določbami 

36. in 37. omenjenega odloka. 
Kamnoseki so dolžni dan po-
stavitve nagrobnika prav tako 
sporočiti na občino ali uprav-
ljavki. Za vsako neupoštevanje 
teh določil so prav tako predvi-
dene kazni. Najemniki grobnih 
mest so dolžni Občini Ig spo-
ročiti vsako spremembo (ime, 
naslov ...) najpozneje v 30 dneh 
od nastale spremembe. 

Ob tem vse obiskovalce 
naprošamo, da upoštevate 

pieteto umrlih. Vse najemni-
ke grobov naprošamo, da pri 
presajanju in urejanju grobne-
ga mesta upoštevate pravila 
ločenega zbiranja odpadkov. 
Pobuda za vse obiskovalce in 
najemnike grobov: Ali letos 
prižgemo svečo manj?

Andreja Zdravje, 
občinska uprava

Na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 30. člena 

Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan 
Občine Ig sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območji KU - 8  

in KU - 9

1.  Župan občine Ig, javno naznanja razgrnitev osnutka Od-
loka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območji KU – 8 in KU - 9, za gradnjo stavb splošnega 
družbenega pomena - šole (KU-8) ter površin za turizem, 
ki so namenjene kmečkemu turizmu, apartmajskim in 
drugim objektom za nastanitev (KU-9), s potrebno pro-
metno in komunalno-energetsko infrastrukturo. Območ- 
je OPPN je veliko 20.296 m2 in obsega naslednja zem-
ljišča: parcele št. 758/3, 758/5, 759/64, 759/71, 759/72, 
759/81, 1349/3, 1349/4, 1349/5, 1349/9, 1349/16, 
1349/17 vse k.o. Zapotok in dele parcel št: 758/4, 758/9, 
759/63, 759/95, 759/96, 1349/16, 1349717, 1349/19 vse 
k.o. Zapotok.

2.  Javna razgrnitev se prične 20. 10. 2022 in bo trajala do 
vključno 21. 11. 2022. Osnutek bo razgrnjen na sedežu 
Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

 V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava 
dne 15. 11. 2022 ob 16.45 v sejni dvorani Centra Ig, Ba-
nija 4, Ig.

3.  V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredu-
jejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knji-
go pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb 
in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.

4.  To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ig, na kra-
jevno običajen način in po pošti v vsako gospodinjstvo. O 
vsebini pa se občane občine Ig obvesti tudi na oglasni de-
ski na sedežu Občine Ig in preko spleta www.obcina-ig.si.

Št.: 3505-0005/2019
Datum: 17. 10. 2022

Župan Občine Ig 
Janez Cimperman

Na podlagi 122. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 30. člena 

Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan 
Občine Ig sprejel

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 

občinskega lokacijskega načrta za 
območje urejanja VP 14/2

1.  Župan občine Ig, javno naznanja razgrnitev osnutka Od-
loka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacij-
skega načrta za območje urejanja VP 14/2. S tem odlo-
kom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega 
lokacijskega načrta za območje urejanja VP 14/2 (Uradni 
list RS, št. 47/2007 z dne 31. 8. 2007), ki zajemajo PE 10, 
PE 11 in PE 18. 

2. Javna razgrnitev se prične 20. 10. 2022 in bo trajala do 
vključno 21. 11. 2022. Osnutek bo razgrnjen na sedežu 
Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

 V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava 
dne 15. 11. 2022 ob 16.00 v govorilnici Občine Ig, pritlič-
je, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

3.  V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredu-
jejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knji-
go pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb 
in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve.

4.  To naznanilo se objavi na spletni strani Občine Ig, na 
krajevno običajen način in po pošti v vsako gospodinj-
stvo. O vsebini pa se občane občine Ig obvesti tudi 
na oglasni deski na sedežu Občine Ig in preko spleta 
www.obcina-ig.si.

Št.: 3505-0002/2021
Datum: 17. 10. 2022

Župan Občine Ig 
Janez Cimperman

Obiščite spletni portal Občine Ig 
na: www.obcina-ig.si.
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Naj bodo naše poti varne — bodi 
viden, bodi previden
Ponovno so se v šolske 

klopi in vrtce vrnili ot-
roci, ki so naše največje 

bogastvo. Da je minil prvi šol-
ski dan tako mirno, se moramo 
zahvaliti predvsem staršem, ki 
so tako ali drugače s strpnostjo 
in potrpežljivostjo svoje otro-
ke pospremili v šolo in vrtec 
ali pa jih zgolj zelo dobro prip-
ravili na vse, kar se lahko zgo-
di na poti v šolo. Verjamem, 
da sta njihov zgled in zgledno 
vedenje v prometu del dobre 
vzgoje, in le tako lahko otroke 
pripravimo na vse nevarnosti, 
ki jih čakajo na poteh, na kate-
re se podajajo vsak dan.

Zahvala gre tudi Društvu 
upokojencev Ig, ki vsako leto s 
svojimi člani pazi in opozarja 
vse nas voznike in druge ude-
ležence v prometu na ponovno 
prisotnost otrok na cestah. Res 
se jim najlepše zahvaljujem 
v imenu Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Ig. SPVCP Ig se zah-
valjuje za pomoč pri varovanju 
v prvih dneh šole tudi policis-
tom in občinskemu redarstvu.

Veliko lahko naredimo 
sami. Opozarjamo na nevar-
nosti, ki prežijo na cestah na 
naše otroke in mlade. Veliko 
pa lahko naredimo tudi z zgle-
dom. Otrokom smo ves čas 
vzor, kar počnemo mi, bodo 
pozneje počeli tudi oni. Kar se 
Janezek nauči, to Janez zna.

Hitra in neprevidna vožnja, 
uporaba telefona, alkohola in 
nedovoljene substance za vo-
lanom vas lahko stanejo živ-
ljenja ali življenja sosedovega 

otroka. Če življenje izgubite 
vi, bo vaša družina za vedno 
zaznamovana, tako kot če vi 
nekoga poškodujete. Ali lahko 
živite s tako odgovornostjo?

Nehote vedno zahtevamo, 
da se poskrbi za varnost naših 
najmlajših, tokrat pa bodimo 
odgovorni mi in se odgovor-
no obnašajmo v prometu ter s 
tem zavarujmo sebe in druge 
ter tudi druge s svojim zgle-
dom pozovimo k odgovorni 
rabi prometa. 

V jesenskih dneh, ko bo 
vedno več teme, vas SPVCP Ig 
poziva, da se oblačite v svet-
la oblačila ali nosite odsevna 
telesa, ko se odpravljate na 
sprehode ali ko se vozite z ko-
lesi. Le tako lahko poskrbite za 
boljšo vidnost na cesti. S tem 
zavarujete sebe. BODITE VI-
DNI IN PREVIDNI! 

SPVCP Ig je v preteklih le-
tih nudil pomoč pri vzgoji na-
ših otrok v vrtcu in šoli. Skupaj 
smo pripravljali preventivne in 
izobraževalne delavnice, pred-
stave za otroke in interaktivne 
delavnice za mlade. Aktivno 
smo se udeleževali reševanja 
problemov na naših cestah, 
in če je bilo v naši moči, smo 
jih tudi rešili. S šolo in vrtcem 
smo obeleževali svetovni dan 
spomina žrtev prometnih ne-
sreč in tako še malo drugače 
opozorili na ranljivost vseh na 
cestah. Vsaka žrtev na cesti je 
nepredvidljiva in zaznamuje 
preveliko število ljudi. Vsak 
od nas pozna nekoga, ki je bil 
tako ali drugače zaznamovan.

SPVCP Ig si želi več sodelo-

vati pri reševanju perečih pro-
metnih težav z občani in va-
škimi sveti. Verjamemo, da se 
da s pogovorom in strpnostjo 
rešiti še tako nerešljive težave. 
Upamo, da vam bomo lahko še 
naprej v pomoč in bomo sku-
paj rešili težave, ki vas in vaše 
najbližje ogrožajo na vsako-
dnevnih poteh.

SPVCP Ig vam želi veliko 
lepih in varnih trenutkov v 
prometu ter srečne in varne 
poti z vašimi najdražjimi!

Lilijana Mavec, 
predsednica SPVCP Ig

Posveti mi pozornost.

Posveti pozornost svojim oblačilom, ko se v temi ali 
ob slabši vidljivosti odpravljaš na cesto, in vozniki jo 
bodo že od daleč posvetili tebi. V svetlih oblačilih in s 
kresničko ali z drugim odsevnim predmetom te bodo 
pravočasno opazili in prilagodili hitrost vožnje.  

Lokalne volitve 2022 – pomembni datumi
20. 10. 2022 do 19.00 Zadnji dan, ko volivci pri pristojnem upravnem organu (do konca delovnega časa) lahko podpišejo obrazec 

podpore kandidaturi oz. listi kandidatov.

20. 10. 2022 Začetek volilne kampanje

16. in 17. 11. 2022, od 7.00 do 19.00,
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig 

Predčasno glasovanje

18. 11. 2022 ob 24.00 Zaključek javne volilne kampanje in začetek volilnega molka

20. 11. 2022 Lokalne volitve – splošno glasovanje
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Kandidat za župana Iga z listo kandidatov za svetnike

Nova energija

 Spoštovani Boris Pirc, ste 
kandidat za župana Občine 
Ig, se lahko na kratko 
predstavite?

Pred 30 leti sva se z ženo 
odločila, da se preseliva v 
Iško Loko, od koder tudi izvi-
ra njena družina. Moja tašča 
je bila domačinka z domačije 
pri Kovačevih. Hitro sem se 
vklopil v okolje in lahko re-
čem, da sem že pravi 'Ižanc'. 
Po izobrazbi sem diplomirani 
ekonomist. Večino delovne 
dobe sem se ukvarjal s finanč-
nim svetovanjem, trženjem in 
razvojem finančnih produktov 
ter odobravanjem naložb. Sem 
tudi član sveta za gospodarski 
razvoj ter sveta za zunanjo po-
litiko Socialne Demokracije.

V mladosti sem se veliko 
ukvarjal s športom, najprej s 
košarko, potem s tenisom, po-
zneje pa sem si ustvaril druži-
no in vse je bilo bolj ali manj 
podrejeno temu. Danes so 
moji hobiji kolesarjenje in pla-
ninarjenje ter potovanja, ko-
likor dopušča čas. Imam dva 
prečudovita otroka, hčerko in 
sina, na katera sva z ženo izje-
mno ponosna.
 Zakaj želite postati župan 

Občine Ig?
Nikoli v življenju ne moreš 

vplivati na trenutek, ko te ne-
kaj spodbudi, zaigra srce in se 
aktiviraš za kaj takega. Rad bi 
naredil nekaj dobrega za skup-
nost, rad bi, da se kakšne stva-
ri premaknejo, izboljšajo in da 
prebudimo potencial, ki ga 
Občina Ig skriva v sebi. Ver-
jamem, da sem pravi kandidat 
za to odgovorno funkcijo, ki 
zahteva mnogo znanj, in upam 
tudi, da občani v meni vidijo 
novo priložnost. Gre za veliko 
odgovornost do občanov ter 
do finančnih sredstev, s kateri-

mi razpolaga občina.
V veliko čast, ponos in ve-

selje mi bo postati prvi med 
enakimi – župan vseh prebi-
valcev naše prelepe občine.

Ne bomo se ozirali nazaj, 
ampak bomo gledali v priho-
dnost. Občina Ig mora postati 
kraj priložnosti, veselja do živ-
ljenja, napredka in uspeha, ki 
ga bodo posnemali drugi. 
 Kaj mislite, da je v naši 

občini najbolj potrebno 
postoriti?

Za veliko stvari bo potrebno 
najti ustrezne rešitve, tako da 
je izzivov za delo dovolj. Pot-
rebno je narediti več in bolje, 
projekte realizirati z vizijo ra-
zvoja ter pri tem izkoristiti vse 
možne naravne in finančne re-
surse, ki jih občina zanesljivo 
ima. Z novo energijo moramo 
povzdigniti prepoznavnost 
občine na vseh področjih. Pro-
jekte je treba realizirati načr-
tno in skladno z razvojno stra-
tegijo, ki mora dati možnost 
vključevanja vsem občanom. 
Imamo občinski praznik na 
dan upora in izgona gospode 
z gradu, na gradu pa imamo 
zapore. To nekako ne gre sku-
paj. Prepotrebno je poiskati 
tudi prostor za večnamenski 
športni objekt s tekaško stezo, 
tenis igrišči, fitnesom in sav-
no. Potrebno bo delo z infra-
strukturo, ki bo funkcionalna 
in prijazna za uporabo našim 
občanom. Veliko priložnost 
vidim v razvoju tako imenova-
nega butičnega turizma. S tem 
se odpira možnost novih zapo-
slitev predvsem za mlade. Saj 
za mlade gre, ali ne?
 Kakšen boste kot župan v 

odnosu do občanov?

S tem ne bom imel težav, saj 
sem se pripravljen pogovarjati 
z vsakim, poslušati ter iskati 
ustrezne rešitve. Pri tem me ne 
zanima, kako je posameznik 
orientiran, spoštujem vsakega 
in vsakršno mišljenje.
 Kakšne so vaše prednosti in 

slabosti?

Težko vprašanje. Vsak člo-
vek ima slabosti, tudi jaz. Zelo 
je pomembno, da se svojih sla-

bosti sploh zavedaš, potem se 
šele lahko spreminjaš. Včasih 
sem želel stvari prehitro re-
alizirati in takoj najti rešitve, 
kar ni dobro. Razgrete glave se 
morajo ohladiti in razmisliti, 
naslednji dan dobiš povsem 
druge odgovore.
 Kaj je vaš moto?

Ravnovesje na vseh pod-
ročjih življenja in delovanja, 
predanost delu, spoštovanje 
vseh živih bitij, skrb za njih ter 
naravo.
 Kakšno ekipo kandidatov 

za svetnike imate na listi in 
zakaj slogan Nova energija?

To so odlični kandidati z 
različnih področij delovanja in 
z različnimi znanji, samostojni 
in odločni. Vsi so simpatizerji 
našega skupnega programa, 
naših idej in bodočega razvo-
ja občine, saj so ga soustva-
rili s svojimi idejami. Slogan 
je povsem resničen, saj smo 
se aktivirali sami novi obrazi 
z novimi pristopi in idejami, 
polni sveže energije za nove 
podvige. Socialna demokra-
cija ima najdaljšo tradicijo in 
ohranja vse tiste vrednote, ki 
so namenjene človeku in nje-
govemu dostojanstvu. Tega je 
premalo, saj neizprosni kapi-
talizem in globalizacija kažeta 
zobe, kar ni dobro. Srednji sloj 
izginja, ljudje postajamo samo 
še številke v različnih eviden-
cah in statistikah, to pa je za 
normalen potek dogodkov in 
razvoj družbe zelo narobe. Čut 
za sočloveka in njegovo dosto-
janstvo moramo povrniti. V 
lokalnem okolju sicer politika 
ne igra bistvene vloge, bolj po-
membno je to, kaj bomo nare-
dili za občino in njene občane.

 Zvezdana Mlakar

Mnenja nekaterih 
kandidatov za svetnike 
Aleš Ciber –  
inženir telekomunikacij

Borisa podpiram, ker ima 
sodobne ideje za Občino Ig, 
izkušnje ter sposobnost, da 
občina postane turistično za-
nimiva in sveža. Podpiram ga 

tudi, ker ima posluh za ljudi. 
Boris kot kandidat za župa-

na ima s podporo SD možnost 
dodati občini nov sodobni 
prizvok, ima dober in realen 
program (aktivirati turistično 
kulturne programe, obnovi-
ti infrastrukturo, gostinstvo, 
poskrbeti za kmete, gasilce ...).

Zvezdana Mlakar –  
dramska igralka,  
TV-voditeljica, pisateljica

Dela v občinskem svetu ne 
dojemam politično. Ko sem 
dobila vabilo za sodelovanje, 
se mi je utrnilo, da bi mogoče 
lahko naredila kaj dobrega, 
kjer sem doma, v svoji obči-
ni. Vsi pogovori, ki jih imamo 
ljudje, ko se družimo in opazu-
jemo življenje, ko kritiziramo 
napake in manke, se končajo 
tam, kjer so se začeli, v naših 
intimnih krogih. Narašča ne-
prijeten občutek, da tako ali 
tako ne moremo ničesar spre-
meniti. Res je, nihče nas ne sli-
ši. Če želimo, da se nas sliši, če 
želimo svet boljši, če si želimo 
sprememb, se je treba dvigniti 
s kavča (ali pa z njive), treba 
si je vzeti čas in se aktivirati. 
Treba se je družiti in pogovar-
jati. In potem vse ideje in po-
govore udejanjiti. 

Boris Pirc me je s svojimi 
znanji in izkušnjami prepričal, 
da je pravi človek za to, da se 
spremembe, ki si jih želimo, 
tudi uresničijo. Zna prisluh-
niti, sprejemati kompromise, 
odprt je za nove, sodobne pris-
tope in poglede, ki prepletajo 
tradicijo in najnovejša znanja. 
Predvsem pa mi je všeč, ker 
ne opleta z znanimi in populi-
stičnimi pristopi kampanje, za 
katere vsi vemo, da se z njimi 
nagovarja najobčutljivejše v 
nas. Je nov, svež, neobreme-
njen človek z vizijami, ki so 
tudi moje (zeleno, butično, pri-
jazno človeku)!

Ustvaril je ekipo, v kateri 
se počutim dobro, in upam, da 
bom s svojimi znanji, izkuš-
njami in prepoznavnostjo lah-
ko v kreativnem sodelovanju 
vsaj malo prispevala k Igu, ki 
bo razvil vse svoje potenciale, 
možnosti in dragocenosti! 
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Participativni proračun tudi  
v Občini Ig 
Vse prevečkrat je slišati, 

da sveti vaških skup-
nosti in posledično 

občani niso vključeni v pos-
vete glede odločitev na ravni 
občine oz. da niso dovolj sli-
šani. Že v prvotnem programu 
naše liste smo poudarili, da se 
zavzemamo za aktivno vklju-
čitev svetov vaških skupnosti 
v pripravo proračuna in dol-
goročnega razvojnega načrta 
naše občine.

Ena od oblik, kako bi to 
izvedli, je, da bi tudi v naši 
občini uvedli participativni 
proračun. Participativni pro-
račun je sistem razporejanja 
dela proračunskega denarja 
tako, da pri odločanju o nje-
govi porabi sodelujejo pre-
bivalke in prebivalci občine 
neposredno. V proračunu ob-
čine bi torej vnaprej določili 
delež javnih sredstev, ki bi 
bil namenjen projektom, ki bi 
jih izbrali občanke in občani 
sami. Pri tem se lahko določi, 
da se projekte enakomerno 
porazdeli po vaseh.

Sam postopek poteka tako, 
da se najprej zbirajo predlogi 
projektov, ki jih posredujejo 
občani, sveti vaških skupnosti, 
društva … Občina te predloge 
projektov zbere, po potrebi 
združi istovrstne projekte, jih 
vrednostno oceni in pripravi 
seznam projektnih predlogov. 
Ta seznam je nato osnova za 
glasovanje občanov. Glaso-
vanje se lahko izvede podob-
no volitvam, lahko na zborih 
občanov, preko spleta ali po 
pošti. Na osnovi rezultatov 
glasovanja se pripravi pre-
dnostni seznam, na podlagi 

katerega se v proračun umesti 
projekte. Projekti s predno-
stnega seznama se umestijo v 
proračun po zaporedju od tis-
tega, ki je prejel največ glasov, 
do tistega, ki jih je prejel naj-
manj, dokler njihova skupna 
vrednost ne izpolni celotnega 
zneska, namenjenega za par-
ticipativni proračun. Občanke 
in občani tako ne samo da lah-
ko predlagajo projekte, ampak 
tudi odločajo o tem, kateri pro-
jekti se bodo izvedli.

Tako razporejanje prora-
čunskega denarja ni nekaj no-
vega v slovenskem prostoru, 
saj ga je uvedlo že kar nekaj 
občin v Sloveniji. Pilotno so 
ga uvedli v občini Maribor, 
občine, ki so uvedle participa-
tivni proračun in so po številu 
prebivalcev primerljive z našo 
občino, pa so npr. Bohinj, Dol 
pri Ljubljani, Kranjska Gora,  
Ruše … Participativni prora-
čun podpira tudi Skupnost ob-
čin Slovenije.

In kakšni so pozitivni učin-
ki participativnega proraču-
na? Poleg zadovoljstva občank 
in občanov, ki so neposredno 
vključeni v pripravo proraču-
na, se po navedbah različnih 
študij zmanjšajo tveganja ko-
rupcije, javna sredstva se po-
rabijo bolj učinkovito, poveča 
se transparentnost porabe jav-
nih sredstev, poveča se aktiva-
cija prebivalcev ipd.

V prihajajočem mandatu se 
bomo tako zavzemali za čim 
večjo vključenost vseh občank 
in občanov v pripravo prora-
čunov in strategij naše občine 
tudi preko participativnega 

proračuna, saj le tako lahko 
ustvarimo okolje, v katerem 
bomo v prvi vrsti zadovoljni 
mi, prebivalke in prebivalci 
Občine Ig.

Lista Zlatka Usenika za  
napredek Občine Ig

ZBIRANJE 
PREDLOGOV

PRIPRAVA 
SEZNAMA 

PROJEKTNIH 
PREDLOGOV 

IN UVRSTITEV 
NA 

GLASOVALNO 
LISTO

GLASOVANJE 
ZA IZBOR 

PROJEKTNIH 
PREDLOGOV

POTRDITEV 
PROJEKTNIH 
PREDLOGOV 

IN 
UVRSTITEV V 
PRORAČUN

IZVEDBA

Izvedba participativnega proračuna

Srečajmo se
Vabimo vas na javno  
predstavitev kandidatne liste za 
občinski svet lokalnega odbora 
Gibanja Svoboda, ki bo 

v četrtek, 10. novembra 2022, 
ob 18.00 uri v Kulturnem domu 
na Igu.

Dobrodošli!

Gibanje Svoboda IgVeč informacij o naši listi lahko najdete na:

 https://listazlatkausenika.si 

  Lista Zlatka Usenika za napredek  
občine Ig

LISTA 
ZLATKA USENIKA
ZA NAPREDEK 
OBČINE IG
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Spoštovane občanke in občani!

Končuje se še en mandat 
(2018–2022) delovanja 
SDS v Svetu Občine 

Ig. Kot vedno smo tudi v tem 
mandatu podpirali vse dobre 
predloge in največjo investici-
jo projekt Na kolih – Intepre-
tacijski center in koliščarsko 
naselje. V preteklem mandatu 
smo potrdili vse terminske in 
finančne spremembe. Pri tem 
projektu je Alenki Jeraj kot 
naši poslanki uspelo na ravni 
Ministrstva za kulturo pridobi-
ti dodatna sredstva, ko se je iz-
kazalo, da bo premalo sredstev 
za dokončanje projekta. Pro-
jekt je tik pred dokončanjem, 
nato pa nas čaka težja naloga 
– kako pridobiti obiskovalce 
(lažji del) in organizacija obi-
skov (težji del). Zaradi že zdaj 
zahtevne prometne situacije 
bo v prihodnje, ko pričakuje-
mo večje število obiskovalcev, 
to za občino svojevrsten izziv. 

Podpirali smo tako dolgo 
pričakovano novo kulturno 
dvorano na Igu. Ko so se ure-
dila nekatera druga pereča 

področja, je prišel čas tudi za 
to in veseli smo, da sta Ig in 
celotna občina pridobila pri-
merno kulturno dvorano. 

Zavzemali smo se tudi za iz-
gradnjo prizidka k Vrtcu Ig, ki 
bo omogočil štiri dodatne eno-
te vrtca Ig. Uspešni smo bili 
tudi na razpisu Ministrstva za 
izobraževanje, kar pomeni, da 
bo novogradnjo sofinancirala 
tudi država.

Podpirali smo tudi posodo-
bitve vodovoda in odvajanja 
odpadnih voda v naši občini, 
da bi znižali izgube, ki so res 
enormne. 

Z velikim veseljem smo 
podprli tudi izgradnjo doma 
za ostarele občane na Igu. Ta 
projekt je trenutno v fazi pri-
dobitve gradbenega dovolje-
nja.

V vseh teh letih smo pod-
pirali proračune Občine Ig in 
jih z različnimi amandmaji iz-
boljšali. 

Trudili smo se sodelovati 
z vsemi skupinami in posa-
mezniki, ki ste jih izvolili v 

občinski svet ali Svete vaških 
skupnosti. Menim, da lahko 
samo s sodelovanjem dose-
žemo dobre rezultate. Hvala 
tudi vam za spodbude, predlo-
ge, kritike, zaradi katerih smo 
svoje delo še izboljšali. Z ve-
seljem vam bomo v svetniški 
skupini SDS prisluhnili tudi v 
prihodnje. 

 Mirko Merzel, vodja 
Svetniške skupine SDS

SDM-jevci 
na golfu
Ob koncu poletja smo si 

člani SDM Ig, Brezovica, 
Škofljica in Velike Lašče privo-
ščili kratek tečaj golfa. S pred-
sednikom OO SDS Škofljica in 
dolgoletnim golfistom Igor-
jem Zupančičem smo se poda-
li na golf v Volčji Potok.

Zanimiva izkušnja, a bo 
potrebne še veliko vaje.

  Simona Purkat

Konkretno za vas in razvoj
Želja je veliko, sredstev 

za izpolnitev pa vedno 
premalo. Zato je zdaj čas 

za nov veter. Čas za povečanje 
prihodkov občine in čas, da se 
uporabi vse potenciale in mož-
nosti, ki jih ponuja Občina Ig z 
vsemi vasmi in centrom.

S spoštovanjem in čutom 
do vsega do zdaj ustvarjenega 
v Občini Ig, z upoštevanjem 
mnenja vseh generacijskih, 
statusnih in socialnih po-
treb smo sestavili program 
KONKRETNO ZA VAS IN RA-
ZVOJ, ki ga bomo s projektno 
pisarno v nadaljevanju razvija-
li z vami.

Veseli nas, da so mnogo 
naših predlogov in idej, ki za-
jemajo področja infrastruktu-
re, otrok, kmetijstva, turizma, 
podjetništva, digitalizacije, 
športa, kulture, samooskrbe, 

trajnostnega razvoja, krožne-
ga gospodarstva in uporabe 
alternativnih virov energije, 
povzele tudi ostale interesne 
skupine, ki se bodo udeležile 
lokalnih volitev.

Vrednota je, da se z vsemi 
pogovarjamo, delimo ideje in 
mnenja, saj je prihodnost v so-
delovanju za skupni razvoj ob-
čine. Zato je pomembna tudi 
aktivnejša vključenost vaških 
svetov. Sosedje se pogovarja-
mo med seboj in najbolj vemo, 
na katerem delu kaj manjka ali 
se da izboljšati. Preko vaških 
svetnikov je prenos pobud in 
želja najbolj učinkovit. 

Občina je sestavljena iz več 
kot 20 vasi, posledično več kot 
20 svetov vaških skupnosti, ki 
pa med seboj ne komunicirajo. 
Zato en del občine ne ve, zakaj 
katero delo ali aktivnost po-

teka v drugem delu. To bomo 
uskladili.

Le skupaj nam bo uspelo, 
zato se je združila mlada, ener-
gična in vizionarska ekipa, ki 
pri svojem delovanju uporab-
lja miselnost OD MLADOSTI 
DO MODROSTI z vizijo, v ka-
terih smereh naj se občina raz-
vija v prihodnjih desetletjih.

Predstavlja upoštevanje po-
dedovanih, pridobljenih in v 
občino priseljenih izkušenj s 
pogledom v prihodnost. 

Brez velikih obljub. 

Zavedamo se, da je pred 
nami velika naloga, ki se je 
lotevamo z veliko odgovor-
nostjo in je izvedljiva.

Zato v tem duhu kot nosilec 
liste KONKRETNO ZA VAS 
IN RAZVOJ ponosno spreje-
mam možnost izvolitve za žu-
pana Občine Ig. 

  Mitja Glavnik 

Na golfu
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Prvi korak narejen, zdaj pa na 
referendum
Zbrani so podpisi za refe-

rendum za tri škodljive 
zakone, ki jih je sprejela 

koalicija Gibanje Svoboda, SD 
in Levica. 

Z novelo Zakona o RTV 
želijo obglaviti javni zavod 
RTV Slovenija. Z zakonom 
namreč ukinjajo vse manda-
te (direktorja RTV, direktorja 
Televizije, direktorja Radia, 
Programski in Nadzorni svet 
RTV). Z novelo zakona želijo 
ponovno vzpostaviti sistem, 
ki smo ga že imeli, in sicer, da 
so samo določene organizacije 
smele predlagati člane Pro-
gramskega sveta. Ko je taka 
ureditev veljala, je Olimpijski 
komite predlagal za člana Ja-
neza Kocijančiča, predsednika 
Zveze komunistov Slovenije 
in pozneje stranke Združena 
lista, danes stranka SD. To-

rej brez politike je bil na čelu 
programskega sveta RTV naj-
večji politik. Predlagateljstvo 
se po novem ekskluzivno daje 
varuhu človekovih pravic, 
čeprav na RTV že deluje varuh 
gledalčevih pravic. Eden od 
predlagateljev je tudi infor-
macijski pooblaščenec. Zakaj 
že? Predlagatelj je tudi Svet 
za trajnostni razvoj in varstvo 
okolja. Zakaj ravno za svet, in 
ne drugih 27 tisoč nevladnih 
organizacij? Ko smo spraševa-
li, kako da so bili izbrani ravno 
ti predlagatelji, odgovora ni 
bilo. Predlagatelj bi bil po no-
vem tudi Nacionalni svet inva-
lidskih organizacij. Kaj pa hu-
manitarne organizacije? Zakaj 
se izključuje njih?

Najbolj sporno pa je, da se 
jemlje možnost predlaganja 
gledalkam in gledalcem, pos-

lušalkam in poslušalcem torej 
plačnikom RTV-prispevka. Je 
to prav? Naj nekdo samo pla-
čuje, besede pa nima?

Drugi zakon je Zakon o Vla-
di RS, po katerem želijo usta-
noviti tri nova ministrstva za 
propadle politike na zadnjih 
volitvah. Trojček KUL je po-
polnoma pogorel na volitvah, 
še Levica se je komaj prebila 
v parlament, zdaj pa se sko-
zi druga vrata vračajo v vse 
pore družbenega življenja kot 
ministri, državni sekretarji, 
strokovni sodelavci. Enkrat so 
jim ljudje že pokazali vrata, a 
za novo koalicijo očitno to ni 
problem. 

Nova ministrstva pomenijo 
nove zaposlitve, nove prosto-
re, nove enormne stroške. 

Če se zakon uveljavi, bomo 
prvaki po številu ministrstev 

v Evropski uniji. Z 20 ministri 
bomo na vrhu lestvice, celo 
nad državami, ki imajo nekaj-
krat več prebivalcev kot Slo-
venija.

Tretja novela Zakona o 
dolgotrajni oskrbi pa prinaša 
zamik uveljavitve izvajanja 
zakona, kar pomeni, da se sta-
rejšim, ki živijo med nami in 
potrebujejo pomoč, ta odreka 
in prestavlja v nedoločeno pri-
hodnost. Mi vztrajamo, da se 
zakon uveljavi in se zagotovi 
dolgotrajno oskrbo za vse, ki 
jo potrebujejo. 

Datum referenduma še ni 
določen, že zdaj pa vas vabim, 
da se ga udeležite in trikrat 
glasujete PROTI. 

 Alenka Jeraj, poslanka  
v Državnem zboru RS

Spominski pohod na Krim in 
obeležitev napada na RTV oddajnike
V soboto, 24. 9. 2022, 

je potekal spominski 
pohod na Krim v po-

častitev osamosvojitvenih do-
godkov na Igu. Na vrhu Krima 
smo imeli najprej sveto mašo 
za domovino za vse umrle na 
področju Krima v vseh časih, 
ki jo je daroval domači župnik 
Aco Jerant, pel pa je bend Pol 
plašča župnije sv. Martina na 
Igu. Župnik je v pridigi opom-
nil, da so dejanja danes dolo-
čilo, kakšen bo naš narod v 
prihodnosti, in izrazil željo, da 
bi bilo lepo, če bi danes ravnali 
tako, da bodo potomci ponos-
ni na nas in na naša dejanja. 
Po maši je sledilo obeleženje 
v spomin na osamosvojitvene 
dogodke na Igu, od začetka 
urjenja TO RS v Učnem cen-
tru na Igu do prve prisege 
prvih nabornikov in sestreli-

tve agresorskega helikopter-
ja v Mahu pri Igu ter napada 
na RTV-oddajnike na Krimu. 
Pozdravni nagovor je imela 
članica predsedstva VSO in 
poslanka v DZ RS Alenka Je-
raj. Slavnostni govornik je bil 
nekdanji predsednik Svetov-
nega slovenskega kongresa in 
član predsedstva VSO Franci 
Feltrin. V nagovoru je dejal: 
»Po 32 letih od plebiscita in po 
31 letih od razglasitve naše sa-
mostojnosti smo spoznali, da 
bo politični boj za uresničitev 
pravic in dolžnosti, ki smo jih 
zapisali v našo ustavno uredi-
tev, še bolj dolg in trd, kot smo 
sprva mislili. Zato je še toliko 
bolj pomembno, da gojimo in 
ohranjamo vrednote sloven-
ske osamosvojitve. 

  VSO Velike Lašče, 
Škofljica, Ig, Brezovica

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

Spominska maša na Krimu

Pohodniki
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Izlet društva upokojencev v Sarajevo
Izlet smo prvotno načrto-

vali že spomladi leta 2020, 
vendar nam je to preprečil 

covid. Morali smo ga trikrat 
prestaviti, ko smo končno do-
čakali dan odhoda 12. 9. 2022. 
Odpravili smo se na tridnevni 
izlet v Bosno in Hercegovino, 
in sicer v smeri Medžugor-
je, Mostar, Sarajevo, Travnik, 
Jajce in preko Bihaća nazaj v 
Slovenijo.

Na pot smo se odpravili 
ob 23. uri z Iga. Peljali smo se 
preko mejnega prehoda Vini-
ca, mimo Karlovca in po Dal-
matini vse do Hercegovine. 
Vmes so bili postanki, vodnik 
pa nam je med potjo predsta-
vil načrt potovanja, dokler 
nismo zadremali. V jutranjih 
urah smo prestopili mejo ter 
prispeli v Bosno in Hercego-
vino. Ustavili smo se pri slapu 
Kravica na reki Trebižat, kjer 
smo si malo pretegnili noge in 
pozajtrkovali (zajtrk iz nahrb-
tnika). Po tem smo se odpeljali 
do znanega romarskega kraja 
Medžugorje, ogledali smo si 
cerkev in Marijino svetišče. 
Seveda brez jutranje kave ni 
šlo. Pot smo nadaljevali do 
Mostarja. To je največje in naj-
pomembnejše mesto v Herce-
govini. Leži v dolini Neretve 
pod obronki Veleža in Čabulje, 
je mesto svetlobe s prijetno 
mediteransko klimo. Ogledali 
smo si stari del mesta in most, 
ki so ga so med zadnjo vojno 
porušili, zdaj pa je na novo 
postavljen in obnovljen. Na 
srečo so bili vsi kamni starega 
mostu oštevilčeni in obstaja-
jo stari načrti. Imeli smo tudi 
nekaj prostega časa za okrep- 
čilo (obisk čevapdžinice). V 
bližnjem Blagaju smo se spre-
hodili do kraškega izvira reke 
Bune, kjer na vhodu jame stoji 
tudi muslimanska hiša – teki-
ja, ki je spomeniško zaščite-
na. Vožnjo smo nadaljevali po 
dolini Neretve proti Sarajevu. 
Ustavili smo se v Jablanici in 
si ogledali znameniti porušeni 
most iz druge svetovne vojne. 
Proti večeru smo prispeli v Sa-
rajevo, se na Ilidži namestili v 
hotelu Hollywood, se osvežili 
in odšli na večerjo. 

Naslednji dan smo se po 
obilnem samopostrežnem zaj-

trku odpeljali do Tunela spasa. 
To je spomeniški kompleks, 
skopan med zadnjo vojno (leta 
1993) pod sarajevskim letališ-
čem. Povezoval je naselji Dob-
rinja in Butmir. Sprehodili smo 
se po obnovljenem delu rova, 
delno pa tudi po prvotnem, ki 
je bil visok 1,5 metra. Izkopali 
so ga ročno v dolžini 800 me-
trov in je bil med vojno edina 
vez obkoljenega Sarajeva z 
zunanjim svetom. V tunelu sta 
bila tudi telefonski in visoko-
napetostni kabel ter cevovod 
za dovod nafte. Skozi tunel 
so bile položene tirnice, da 
so lahko v vozičkih prevažali 
vse, kar so potrebovali za os-
krbo mesta. Skozi tunel je šlo 
ob vsem tovoru tudi do tri ti-
soč ljudi dnevno. Nato smo se 
odpeljali pod vznožje planine 
Igman, kjer izvira reka Bosna 
(vrelo Bosne). Med ogledom 
povirja smo se sprehodili do 
točke, kjer se je začel zname-
niti igmanski marš v drugi 
svetovni vojni. Po osvežitvi 
smo pot nadaljevali do stare-
ga mestnega jedra Sarajeva. 
Ogled je vodil lokalni vodnik. 
Videli smo obnovljeno mavr-
sko zgradbo Vječnice, ki je 
bila dvakrat razrušena, zdaj 
pa v polnem sijaju, staro pra-
voslavno cerkev, kjer je muzej 
starih ikon, ki datirajo od 15. 
do 19. stoletja, se preko tržni-
ce sprehodili do Gazi-Husrev-
-begove džamije, kjer smo se 
seznanili z dediščino tega pre-
udarnega sultanovega name-
stnika in si ogledali notranjost 
džamije. Sledil je individualni 
ogled Baščaršije in seveda po-
izkušnja čevapčičev in piva 
(oboje odlično). Baščaršija je 
bila center starega Sarajeva in 
še danes se v njej trguje in po-
sluje. Proti večeru povratek v 
hotel in samopostrežna večer-
ja ob glasbi.

Po samopostrežnem zajtrku 
smo se odpravili proti domu. 
Vozili smo se po dolini reke 
Lašve in se ustavili v mestu 
Travnik. Mesto je znano pred-
vsem po Travniški kroniki 
nobelovca Iva Andrića, ki se 
je rodil v bližnji vasi, in po vla-
šičkem siru. V bivši Jugoslavi-
ji je bila tu velika vojašnica in 
dokaj močna vojaška industri-

ja. Po postanku smo se odpe-
ljali v slikovito mesto Jajce, ki 
leži ob izlivu reke Plive v reko 
Vrbas. Obiskali smo hišo dru-
gega zasedanja AVNOJ-a in 
si ogledali stari del mesta. Pot 
proti domu smo nadaljevali 
pot skozi Bihać mimo Karlov-
ca, čez mejni prehod Vinica in 
naprej do Iga, kamor smo pris-
peli ob pozni uri polni dobrih 
vtisov in doživetij. Moram reči, 
da sem bil prijetno presenečen 
ves čas potovanja. Pričakoval 
sem nekaj povsem drugega, a 
so bili kraji, kjer smo se vozi-
li in si jih ogledovali, urejeni, 
stavbe obnovljene, povsod je 
bilo čisto, hrana odlična, pivo 
dobro, osebje prijazno, kjerko-
li smo se ustavili, še posebno 
to velja za Sarajevo. Mesto je 
povsem obnovljeno, razen ne-
kaj stavb, ki so jih namenoma 
pustili razrušene v opozorilo 
na doživete grozote. Potovanje 

je bilo naporno, vendar zabav-
no in prijetno. Vodnik Brane iz 
agencije Fortuna travel nam je 
sproti posredoval vse zanimi-
vosti o kraju, skozi katerega 
smo se vozili, bil je živa enci-
klopedija. Voznik Žiga iz pod-
jetja Meteor pa je vozil pre-
vidno in odlično in nas vseh 
60 potnikov srečno pripeljal 
domov. Hvala obema, seveda 
pa ne smem pozabiti tudi naše 
Marije, ki je imela obilo dela 
pri organizaciji izleta.

Imeli smo se lepo in še 
bomo potovali. Vabim vse 
upokojence, da se včlanijo v 
naše društvo in spoznajo vse 
dejavnosti, ki potekajo pri nas.

  Dušan Petrič, 
DU Ig

Tunel rešitve blizu Sarajeva

Slap Kravica
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Dobrodelni tek in hoja v Dragi
V Dragi na Igu sta v so-

boto, 8. oktobra, pote-
kala že 12. rekreacijski 

tek in hoja ob ribnikih v Dragi 
pri Igu, ki sta nastala v sodelo-
vanju CUDV Draga in Občine 
Ig. Dobrodelnega teka in hoje 
se je udeležilo 109 pohodni-
kov na 4 km, 42 tekačev na 4 
km, 18 tekačev na 8 km, 23 naj-
mlajših tekačev na 200 m in 5 
pohodnikov na 500 m na vo-
zičkih. Pri izvedbi prireditve 
je sodelovalo 80 prostovoljcev. 
Pred začetkom nas je nagovo-
ril ižanski župan Janez Cim-
perman, nato pa so kot prvi s 
tekom žabic dogodek odprli 
najmlajši, ki so tekli na 200 m. 
Sledil je pohod na 500 m na 
vozičkih in 4-kilometrski po-
hod po gozdni učni poti, med-
tem pa so se pod vodstvom 

študentov Fakultete za šport 
že ogrevali tekači na 4 km in 
8 km. Poleg teka in pohoda sta 
potekali tudi delavnici pleza-
nja in s konji. 

Ob povratku pohodnikov in 
tekačev sta sledila pogostitev 
in kulturni program, kjer so 
nam dopoldan popestrili in 
polepšali Klub harmonikarjev 
Kumše, Polona in Rok s prika-
zom akro joge, zapeli so nam 
otroci iz Vrtca Ig (skupina Jež-
ki iz enote Hribček) in učenci 
4. b razreda OŠ Ig, Duo Simi pa 
sta zapela himno slepih in sla-
bovidnih z naslovom Odločen 
korak. Da so se naši športniki 
ob povratku v cilj posladkali, 
so s svojimi dobrotami poskr-
beli v Društvu žena in deklet 
na podeželju Ig ter v slaščičar-
ni Domača peka. Na prireditvi 

pa je potekal tudi srečelov, od 
katerega bomo zbran denar v 
CUDV Draga namenili za na-
kup športnih pripomočkov. 
Še enkrat se najlepše zahva-
ljujemo vsem sponzorjem in 
donatorjem, nastopajočim in 

prostovoljcem za vso pomoč 
pri pripravi in izvedbi dobro-
delnega dogodka.

 Manca Milar 
 Iztok Sunčič in  

Primož Centa

Gobarska 
razstava 
Zaradi vremenskih razmer je tudi to leto odpadel Ižanski se-

jem, na katerem bi se predstavili številni zastopniki drobne 
obrti. Kljub temu smo tudi letos naredili veliko gobarsko 

razstavo, tokrat v starem gasilskem domu na Igu. Letošnja go-
barska bera je zelo bogata. Občanom smo predstavili 153 vrst 
gob. Udeležba je bila velika. 

Vsako sredo imamo tudi determinacijski uri, kjer lahko naši ob-
čani prinesejo gobe, da jim povemo, v kateri rod spadajo, njihovo 
ime in uporabnost v kulinariki. Gobe so namreč užitne, neužitne 
in strupene. Na podlagi naših izobraževanj v zadnjem desetletju 
ni bilo smrtnih primerov zaradi zastrupitve z gobami.

 Marija Medič, Gobarsko mikološko društvo Ig 
  Braco Vukosavjević

Razstava gob v društvenih prostorih

Prihod najmlajših tekačev na cilj

Klub harmonikarjev Kumše s Primožem in Blažem 

Pohod na 500 m na vozičkih 
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30 LET

Govekarjev večer in razstava 
Zvezdane Sobotič
Pozdravljeni na prvem 

Govekarjevem večeru v 
jesenskem času. Z nami 

so danes učenci in mentorji iz 
Glasbene šole Bučar, ki jih pri-
jazno pozdravljam v naši sre-
di. Veseli smo, da so se odzvali 
našemu povabilu.

Prvič smo na Igu gosti-
li pisatelja Ivana Sivca, ki je 
najbolj plodovit pisatelj, saj je 
napisal 172 knjig. Že poldrugo 
desetletje je vedno med prvi-
mi tremi najbolj branimi slo-
venskimi pisatelji. Natisnjenih 
je bilo več kot 370 tisoč izvo-
dov Sivčevih knjig. Štirinajst 
knjig je bilo ponatisnjenih, več 
dramatiziranih, več kot sto 
izdanih v elektronski obliki, 
dobrih petdeset v slušni, ne-
kaj tudi v brajlici. Vsako leto 
si bralci v slovenskih knjižni-
cah izposodijo več kot 40 tisoč 
njegovih knjig. Nekaj knjig je 
prevedenih tudi v nemščino 
in angleščino. Dobil je več 
nagrad, najvišjo leta 2019, in 
sicer red za zasluge za narod. 
V obrazložitvi je zapisano, da 
je visoko odlikovanje prejel za 
»izjemno obsežen, raznolik in 
odmeven avtorski opus, ki ne-
guje narodno zavest«. Po nje-
govih romanih so bili posneti 
celovečerni film in televizijske 
nadaljevanke. 

Rodil se je v Mostah pri Ko-
mendi, danes pa živi v Meng- 
šu. Na ljubljanski Filozofski 
fakulteti je diplomiral na slo-
venistiki, pridobil pa je tudi 
naziv magister etnoloških 
znanosti. Zaposlen je bil na 
RTV Slovenija, najdlje kot no-
vinar oz. urednik. Od leta 1987 
je član Društva slovenskih pi-
sateljev. 

Knjige Ivana Sivca odpira-
jo pogled na različna obdobja 
slovenske zgodovine, npr. ob-
dobje Karantanije, čas Rimlja-
nov, Celjskih grofov, kneginjo 
Emo. Sogovornik se je strinjal, 
da premalo vemo o naši bo-
gati zgodovini in smo nanjo 
premalo ponosni. Kar nekaj 
svojih zgodb je postavili tudi 
v gradove. V zbirki Slovenski 
narodni buditelji je izšla knji-

ga o primorskem duhovniku 
Ščeku, druga pa o duhovniku 
Valentinu Staniču. 

Knjige so pisane berljivo, 
lahkotno, zanimivo, ne manjka 
tudi ljubezenska zgodba. Pred-
stavljajo tudi znane osebe ali 
dogodke, o katerih Slovenci 
premalo vemo, npr. o Jakobu 
Aljažu ali Francetu Prešernu, 
Josipu Jurčiču, Simonu Gre-
gorčiču, Jožetu Plečniku, pa 
tudi glasbenikih, kot sta Av-
senik in Slak. Napisal je tudi 
knjigo z najbolj znanimi na-
rodnozabavnimi skladbami in 
osvetlil ta izjemni prispevek 
slovenskih glasbenikov k sve-
tovni glasbi. 

Ivan Sivec je napisal tudi tri 
tisoč besedil za narodno-za-
bavne ansamble. Ravno zaradi 
teh skladb so bili naši glasbeni 
gostje iz Glasbene šole Bučar. 
Gre za zasebno glasbeno šolo 
z več kot desetletno tradicijo, 
ki deluje na območju Ljublja-
ne, njene širše okolice ter na 
Primorskem. Tako je Glasbena 
šola Bučar zelo aktivno priso-
tna tudi na območju Iga, kjer 
poučujejo diatonično harmo-
niko, kitaro in klavir. Njihovi 
učenci z veseljem preigravajo 
skladbe z globokimi sporočili, 

zato so tista, katerih avtor be-
sedil je Ivan Sivec, pogosto na 
repertoarju. Zaigrali so nam 
Ana Trtnik, Lenart Končan ter 
mentorja Aljaž Iskra in Simon 
Bučar.

Svoje slike je na ogled pos-
tavila naša nova članica Zvez-
dana Sabotič, ki se je na kratko 
predstavila. Ogledali pa smo 

si tudi slike, ki so nastale na 
Koliščarskem dnevu. Slikali 
so: Vlasta Krapež, Zdenka Vin-
šek, Zvezdana Sabotič, Milan 
Šubic. 

Bil je res nepozaben večer.

 Društvo Fran Govekar Ig 
  Alenka Jeraj

Glasbeniki GS Bučar s pisateljem Ivanom Sivcem

Vabimo vas na
Govekarjev večer
v ponedeljek, 24. oktobra 2022,  
ob 19.00 v Dvorano Centra Ig.
Naša gostja bo Breda Rožič, ki je napisala knjigo 
Skrivnosti življenja.
Knjiga Skrivnosti življenja bralca za roko vodi po 
poti spoznavanja smisla življenja, duhovnega razvoja, 
izoblikovanja dobre samozavesti in samospoštovanja 
ki posameznika nagradi z dobro samopodobo, 
postavljanja in doseganja osebnih ciljev, zadovoljstva 
na delovnem mestu in osebnega zadovoljstva. 
V Knjižnici Ig bo na ogled razstava članov in članic 
Društva Fran Govekar Ig z naslovom Spomini na 
poletje. Razstavljene pa bodo tudi slike, ki so nastale 
na Koliščarskem dnevu. 

Vabljeni!

30 LET
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Prvošolci na Osnovni šoli Ig

Prvošolci matične šole 1. a

Prvošolci podružnične šole Golo

Prvošolci podružnične šole Tomišelj

Prvošolci matične šole 1. b

Prvošolci podružnične šole Iška vas

Vabimo vas na
ogled otroške predstave  

Jana Pirnata

SPIM LAHKO 
TUDI JUTRI,

ki bo v petek, 21. oktobra 2022,  
ob 18.00 v Domu kulture Ig 

(Gasilska ulica 39, Ig).

Igrajo člani Mladinske gledališke skupine.
Režija: Alenka Jeraj

Vljudno vabljeni!!
30 LET
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Pozdrav ptic miru
OŠ Ig se je septembra 

spremenila v oazo 
miru. Učenci vseh 

triad so se pod mentorstvom 
učiteljev ukvarjali s temati-
ko miru. Izhodišče je pogosto 
slišana fraza: »Daj mi mir!« 
Poleg pogovorov med učnimi 
in razrednimi urami so učen-

ci izdelali veliko zanimivih 
likovnih izdelkov v različnih 
tehnikah. Napisali so kar ne-
kaj plakatov z mislimi o miru 
in spesnili poezijo za celo zbir-
ko. Učenci so se sproščali v 
naravi in izdelovali izdelke iz 
naravnih materialov. Med ura-
mi glasbe so prepevali pesmi 

o miru. Ravnateljica, učitelji 
in skupina učencev so imeli 
možnost sodelovati na šolski 
konferenci na temo miru. 21. 
septembra, na mednarodni 
dan miru, je na šolskem radiu 
potekala radijska oddaja. 

Projekt Pozdrav ptic miru je 
del večjega večletnega med-

narodnega projekta ozavešča-
nja učencev, dijakov in drugih 
o pomenu miru in vzdrževanju 
dobrih medsebojnih odnosov 
doma in po svetu.

Gregor Kunstelj 
  Romina Križman

Planinski pohod, Kamen vrh, 783 m

Športni dan
Kamen vrh je razgledna 

vzpetina, ki je na sever-
nem obrobju Male gore. Z 
vrha, ki ga obdaja nizko grmi-
čevje, je lep razgled na del 
Kamniško Savinjskih Alp, Po-

savsko in Zasavsko hribovje, 
Gorjance, Veliki Rog, bližnjo 
Grmado ter Snežnik.

V četrtek, 22. 9. 2022, smo 
šli na planinski pohod na Ka-
men vrh pri Vidmu, ki je visok 

783 m. Ko smo se vzpenjali 
proti vrhu, je bilo težko hoditi 
zaradi kamenja in korenin. Na 
vrhu, pri koči, smo imeli mali-
co. Igrali smo se različne igre. 
Hoja navzdol je bila hitrejša. 

Pri mali cerkvici smo našli 
žabo, nekaj pajkov in bogo-
molko. Izlet mi je bil zelo všeč.

Vitja Pinter, 5. c 

Učenci 5. razreda smo šli na 
Kamen vrh. Avtobus nas 

je pripeljal do Vidma, od koder 
smo se odpravili do vrha, ki je 
visok 783 m. Šli smo po lepi 
gozdni poti, prekriti z listjem 
in kamni. Vmes smo iskali tudi 
gobe. Našli smo dve mareli, na 
vrhu pa so bile mlade tintni-
ce. Na vrhu je bila tudi koča, 
kjer smo lahko kupili pijačo in 
prigrizke. Igrali smo se skri-
valnice, nato pa smo se odpra-
vili nazaj v dolino. Na pohodu 
smo se imeli zelo lepo.

Tim Kamin, 5. c 

Mir
Mir ni takrat,
ko sam v sobi sediš.
In ni takrat,
ko celo noč sam bediš.

Mir je takrat,
ko s prijatelji žariš,
ko si v tišini
in ko se smejiš.

Mir je neko ugodje,
zelo prijetno lagodje,
ob prijateljih in ob resnici,
ne pa ob krivici.

Mateja Železnik, 9. a
Ustvarjanje z naravnimi materiali na temo miru

Petošolci na Kamen vrhu
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Kulturni dan: postanimo poligloti
V sredo, 28. 9. 2022, smo 

imeli osmošolci kul-
turni dan z naslovom 

Postanimo poligloti. Razdelili 
so nas v šest skupin. Prva ura 
je bila uvodna, kar pomeni, 
da je učitelj v vsaki skupini 
razložil, kaj sploh pomeni biti 
poliglot, kdaj je dan evrop-
skih jezikov in nam povedal, 
katere jezike se bomo učili. 
Pogovorili smo se tudi o ura-
dnih jezikih v Evropi in o po-
membnosti prav vsakega iz-
med njih. Po uvodni uri smo 
začeli jezikovni program. Učili 
smo se osnov nemščine, rušči-
ne, poljščine, italijanščine in 
španščine, seveda pa smo ime-
li še nadaljevalni tečaj angle-
ščine. Naučili smo se ogromno 
novih besed, fraz, števnikov, 
barv. Naučili smo se tudi, kako 
se predstaviti v posameznem 
jeziku. Menim, da je zelo dob-
ro, da se spoznamo na jezike, 
ki jih govorijo po Evropi, saj 
nam to lahko pomaga v vsak-
danjem življenju. Učenje novih 
jezikov nam je bilo učencem 
zelo zanimivo, odkrili smo, da 
so si jeziki znotraj iste jezikov-

ne družine med seboj podobni. 
To nam pomaga pri osnovnem 
učenju, pri nadaljevanju pa 
moramo biti zato tudi bolj po-
zorni. Spoznali smo, da nam 
bo v življenju vsekakor poma-
galo, če bomo znali še kakšen 
jezik več. Dan smo končali s 
pregovorom: Več jezikov znaš, 
več veljaš, geslo letošnjega te-
dna jezikov, da spoštujmo vse 
jezike, pa tudi uresničujemo. 

Ana Brkovič, 8. a 
 Karmen Zorko

Pa še nekaj mnenj učencev:
»Kulturni dan je bil odličen, 

saj smo se učili veliko novih 
jezikov. Čeprav mi jeziki ne le-
žijo, so mi bili všeč in sem se 
res sprostil. Najbolj so mi bile 
všeč igre, ki smo se jih igrali 
pri angleščini.« 

Aljaž 

»Kulturni dan jezikov je 
bil zanimiv. Naučila sem se 
osnov dveh novih jezikov, ki 
mi bosta v prihodnje prišla 
prav, nemščine in ruščine.«

Eva 

»Kulturni dan mi je bil zelo 
všeč, saj rad spoznavam nove 
jezike in kulture. Upam, da 
bo v prihodnje še več takšnih 
dni.« 

Tristan 

»Kulturni dan v sredo, 28. 
9., mi je bil všeč. Naučili smo 
se veliko novih besed pa tudi 
zabavali smo se. Zabavno je 
bilo, ko smo delali v skupinah 
in skupaj razmišljali, reševali.« 

Ajna 

»Kulturni dan se mi je zdel 
zelo zanimiv, bilo mi je zelo 
všeč, ker smo spoznali druge 
jezike, kako govorijo in pišejo 
v njih. Najbolj mi je bila všeč 
ura nemščine.« 

Nejc 

Italijanske geste so nam šle odlično od rok.

Z avtobusom smo se odpe-
ljali do kraja Videm. Pris-

peli smo do gozda in hodili po 
lepi gozdni potki. Po eni uri 
hoje smo prispeli na vrh. Tam 
smo imeli odmor in malico ter 
igro. Izlet mi je bil zelo všeč. 

Eva Košir, 5. c 

Petošolci smo se podali  
na Kamen vrh, ki je visok 

783 m. Na vrhu smo imeli ma-
lico. Potem smo se igrali in 
iskali gobe.

Tevž Bolha, 5. c 

V četrtek smo odšli na pla-
ninski pohod (Kamen vrh, 

783 m). Na vrh smo hodili sla-
bo uro. Med potjo smo se veli-
ko pogovarjali in bili zelo nav-
dušeni. Ko smo prišli na vrh, 
smo bili zelo utrujeni in bole-
le so nas noge. Vsi smo takoj 

stekli v kočo, kjer smo si kupili 
sladkarije in čaj. Nato smo se 
igrali skrivalnice. Ta dan mi je 
bil res zelo všeč in želim si, da 
bi bilo več takšnih dni v šoli.

Neža Novak, 5.c

 Katarina Vinšek, OŠ Ig

Podjetniški vikend na Ptuju
V petek, 23. septembra, 

smo se nadarjeni učen-
ci odpravili na Ptuj, da 

bi izvedeli več o podjetništvu.
Ob 7.15 smo se zbrali pred 

šolo in se odpravili na pot pro-
ti Ptuju. Z avtobusom smo se 
vozili približno dve uri. Po le-
pem sprejemu v dom Kurent 
oziroma Štrk smo se nastanili 
v sobe. Po kratkem odmoru 
smo imeli že pripravljen pro-
gram. Izvedeli smo vse o podje-
tništvu. Igrali smo različne igre 
in uporabili ideje za podjetja. 
Odpravili smo se tudi po mestu 

in domačine spraševali o tem, 
kaj si na Ptuju lahko ogledamo. 
V soboto pa smo v skupinah 
naredili poslovni načrt in ga 
tudi predstavili. V soboto po 
kosilu pa smo se odpravili na-
zaj proti Igu.

Na Ptuju sem se imela odlič-
no, predavanja o podjetništvu 
so se mi zdela zanimiva, ker 
take teme ne slišiš vsak dan, pa 
tudi to, da smo dobili ideje, o 
katerih bomo še razmišljali.

 Kaja Gostič, 9. a 
 Polona Žagar

Na Ptuju
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Spoznavni tabor 
v Kranjski Gori
Z učenci 4. a in 4. b razre-

da smo se v septembru 
odpravili na Spoznavni 

tabor v Kranjsko Goro. Ogle-
dali smo si Planinski muzej v 
Mojstrani. Skozi interaktivne 
naloge smo doživeli vzpon na 
goro, se skrivali pred nevihto 
v bivaku, spoznali trideset slo-
venskih vrhov, bonton v gorah 
in še marsikaj drugega. Spre-
hodili smo se po gozdni poti 
do slapa Peričnik. 

Odpravili smo se na pohod 
do koče v Krnici. Na poti smo 
se ustavili, da bi obnovili goz-
dni bonton in poiskali notranji 
mir z objemanjem dreves. Po-
zorno smo poslušali zvoke, ki 
so nas obdajali. Na poti proti 
domu smo nabirali različne 
materiale, ki smo jih našli na 
tleh. Pred domom smo nato 
ustvarjali na temo miru.

Zvečer smo imeli preda-
vanje gorskih reševalcev in 
gozdarja, ki so nam predstavili 
svoje poklice. Gozdar nam je 
skozi pripoved predstavil ra-
stline in živali na območju Tri-
glavskega narodnega parka. 

Obiskali smo Liznjekovo 
domačijo in spoznali življenje 
ljudi nekoč. Sprehodili smo se 
do smučišč v Kranjski Gori in 
se podili po tamkajšnjih trav-
nikih. 

Za konec smo se ustavili 
še v Zelencih in v Planici pod 
skakalnicami. V načrtu smo 
imeli pohod do Tamarja, ven-
dar zaradi slabega vremena ni 
bil mogoč. Namesto tega smo 
si ogledali Nordijski center in 
tekmovanje v smučarskih sko-
kih. 

  Romina Križman Četrtošolci so uživali v Kranjski Gori.

Športni dan za 9. razred
Čeprav v šolo hodimo 

šele mesec dni, smo se 
morali malo odpočiti in 

športni dan je bila prava ideja. 
Vsi štirje razredi smo se razde-
lili na pol in začeli.

Po prevzemu malice smo se 
odpravili na baseball igrišče, 
medtem ko je bila druga sku-
pina na igrah s frizbijem.

Spoznali smo trenerja, ki 
s svojo ekipo nastopa po raz-
ličnih prvenstvih, in ko nam 
je razložil pravila, smo se hit-
ro preizkusili v praksi. Naš 
razred je bil najprej obramba, 
naši nasprotniki pa so bili na-
padalci. S potekom igre smo 
se menjavali. Naša naloga je 
bila prestreči in ujeti žogo, na-

padalci pa so po odbitju žoge 
s kijem začeli teči. Mi smo 
žogo morali ujeti, preden je 
napadalec pritekel do določe-
ne točke, ki se imenuje zapik. 
Več kot očitno je bila zmaga 
naša, čeprav so nas pri ogreva-
nju premagali oni, ampak to je 
bilo le ogrevanje.

Pojedli smo in odšli na igre 

s frizbijem, ki so jih vodili trije 
študenti iz slovenske repre-
zentance. Najprej je sledilo 
ogrevanje in spoznavanje raz-
ličnih načinov metanja, po-
zneje pa smo igrali igro. Bilo je 
napeto, a zmanjkovati je zače-
lo časa, zato smo se prestavili 
še na zadnjo točko, to pa je bil 
met frizbija v koš iz različnih 
razdalj.

Ta dan sem spoznala veli-
ko. Ste vedeli, da pri frizbiju ni 
sodnikov in da je to nekontak-
tni šport? No, vsi smo se nau-
čili nečesa novega.

Zdelo se mi je super, čeprav 
moramo zdaj nazaj v šolo, am-
pak preizkušati nove in nove 
stvari je vedno dobra ideja. 
Učiteljica nas je spomnila, da 
praznujemo ta dan kot dan 
slovenskega športa, in vsi smo 
bili zadovoljni. Kot je rekla, to 
je bil lep dan, po dolgem času 
spet dan sonca.

  Sara Škulj, 9. a
Igre s frizbijem
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Veslanje po Ptujskem jezeru Risba našega zmajevskega čolna

Športno-umetniška šola v naravi
V ponedeljek, 12. 9. 2022, 

smo se učenci 9. b in c  
razreda za tri dni 

odpravili v šolo v naravi na 
Ptuj v dom Kurent.

Zjutraj smo se dobili pred 
šolo in komaj sem čakala, da 
se odpravimo. Po uri zabavne 
vožnje smo se ustavili na po-
stajališču in pomalicali. Ča-
kala nas je še kratka vožnja 
do Ptuja. Ob prijetni glasbi je 
vožnja hitro minila in že smo 
prišli v dom Kurent.

Najprej so nas razdelili v 

sobe. Bila sem z Julijo, Emo K. 
in Manco. Sobe so imele dve 
majhni nadstropji in pograd. 
Kmalu so nas poklicali na ko-
silo in nam razložili pravila 
bivanja v domu. Po kosilu nas 
je čakala že prva dejavnost, 
terme Ptuj in plavanje. Po treh 
urah smo se peš vrnili v dom. 
Bili smo izmučeni, a zvečer so 
nas čakale družabne igre in 
zabava. 

Naslednji dan smo po zaj-
trku odšli na boks. Zdelo se mi 
je malo čudno, ampak je bilo 

kar zabavno. Sledil je ogled 
mesta Ptuj, ki nas je znova iz-
mučil. Vsak večer so nam vzeli 
telefone, dobili smo jih le za 
pol ure. Po kosilu sta sledili 
kurentova delavnica in loko-
strelstvo. Tudi to je bilo zani-
mivo. 

Tretji dan smo po zajtrku 
pospravili svoje stvari in se 
odpravili do Ptujskega jezera, 
kjer smo se preizkusili v vožnji 
s čolni (dragon boat). Veslali 
smo in nazaj nas je nesel rečni 
tok.

Od vsega mi je bila najbolj 
všeč disko zabava v torek zve-
čer. Na našo žalost smo se po 
čolnarjenju in kosilu že odpra-
vili domov, naša mesta pa so 
zasedli učenci 9. a in d razreda. 

Kljub utrujajočim pohodom 
mi je bila šola v naravi všeč, z 
veseljem bi ostala še za kakšen 
dan.

 Ema Meglič, 9. b 

Dan športa
23. 9. 2022 smo se razredničarke in učenci 4. 

razredov odpravili na pohod v dolino Drage. Pri 
jezerih smo se ustavili na malici in nadaljevali 
pot po gozdni učni poti, ki nas s 27 informativ-
nimi tablami popelje mimo razširjenih in manj 
poznanih drevesnih vrst, nas opozori na nena-
vadne ali malo znane pojave v gozdu ter nas 
spomni na nekatera najbolj značilna gozdna op-

ravila. Pri informativni tabli smo se pogovorili o 
nastanku doline Drage in posebnostih ribnikov. 
Ogledali smo si biotsko raznovrstnost v naši 
okolici in vse skupaj povezali z znanjem, ki smo 
ga pridobili v Kranjski Gori. 

  Romina Križman

Ena skupinska s pohoda

Spet jesen
Med nas je spet

jesen prišla,
čeprav presenečenje

ni bila.

Že avgusta svoje
veje nam je pokazala,

takrat ko mraz
je pripeljala.

Zdaj spet Zemlja
se bo ohladila
in k počitku se

nagnila.

Poletje za seboj
bo pustila

in dež na tla nam
spet spustila.

 Mateja Železnik, 9. a
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Lisičke telovadijo

Dobrodošli med nami, mali junaki
Septembra so prvič prag 

vrtca prestopili naši naj-
mlajši otroci iz skupin 

Lisičke, Mravljice in Veverice 
iz centralne enote Krimček. 
Solzice so se hitro posušile in 
zdaj otroci veselo raziskujejo 
in uživajo v vsakodnevnih de-
javnostih.

Ločitev od staršev je za ve-
čino malčkov stresna izkuš-
nja. Otroci se v novem okolju 
srečajo z novimi neznanimi 
osebami. Prilagoditi se mora-
jo novemu ritmu življenja in 
čisto novemu okolju. Otrok 
se mora navaditi na bivanje 
v skupini vrstnikov, s kateri-

mi si deli igrače in pozornost 
odraslih. Vzgojiteljice smo 
malčkom stopile sočutno nap-
roti ter jih v varnem naročju 
tolažile in bodrile. Večina ot-
rok že veselo raziskuje igrače, 
vrača nasmehe in uživa v raz-
ličnih dejavnostih.

Vsem našim malčkom že-
limo brezskrbna in igriva 
vrtčevska leta. Dobrodošli 
med nami, mali junaki! In hva-
la vam, dragi starši, ker nam 
zaupate.

  Milena Mikec,  
Vrtec Ig

Uvajalni dnevi s starši in otroki pri Vevericah – prosta igra

Dober tek!

Otroci pri Bibah raziskujejo svet
V skupino Bibe v enoti 

Hribček je septembra 
na novo vstopilo šest 

nadobudnih malčkov. Najprej 
so vrtec, nove prijatelje in 
vzgojiteljice spoznavali s star-
ši, po nekaj dneh pa so vse to 

že počeli sami. Gradbišče vrt-
ca, ki je v prenovi, je vsekakor 
zanimivo, pa tudi okolica, ki jo 
vsak dan spoznavamo z vozič-
kom – krave, kužki, muce, ki jih 
srečamo na sprehodu, vseh se 
razveselimo. Sicer pa zelo veli-

ko prepevamo, poslušamo krat-
ke zgodbice, radi se igramo na 
igrišču, vsak dan bolj smo sa-
mostojni in vsak dan bolj nam 
je novo okolje domače.

Še malo, pa bomo v vrtcu 
čisto sproščeni, zadovoljni in 

razigrani, z veseljem bomo 
medse sprejeli tudi otroke, ki 
bodo v tem šolskem letu še 
prišli v našo skupino.

  Enota Hribček,  
Vrtec Ig

Veselje na otroškem igrišču
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Utrinki uvajalnega obdobja

Številna strokovna spoz-
nanja o razvoju otrok od-
ločno kažejo na pomen 

skrbnega pristopa odraslih, ko 
gre za proces ločevanja otroka 
od starša, na katerega je nave-
zan. V vrtcu izvajamo uvajanje 
s ciljem postopnega soočanja 

otroka s spremembo, ki poteka 
v treh korakih. Prvi korak: V za-
četku so z najmlajšimi otroki v 
oddelku njihovi starši. Skupaj 
spoznavajo novo okolje. Drugi 
korak: Starši prvič za krajši 
čas pustijo v oddelku otroka 
samega, nato pa skladno z od-

zivom otroka in dogovorom 
med vzgojiteljem in staršem v 
naslednjih dneh čas samostoj-
nega bivanja otroka v oddelku 
podaljšujemo. Tretji korak: Ko 
otrok sprejme novo okolje in 
strokovni delavki v oddelku, 

ga starši pustijo v vrtcu tudi 
počivati – spati in s tem se 
uvajanje uspešno konča. 

  Nevenka Čokelc,  
Enota Mavrica, 

Vrtec Ig

V skupini Kapljic je uvajanje minilo brez večjih težav, saj so star-
ši upoštevali in dosledno izvajali postopno uvajanje. 

Solzic skorajda ni več in zdaj se veliko igramo, prepevamo, 
rajamo, se crkljamo in veliko sprehajamo, vozimo z vozički ter 
spoznavamo okolico vrtca.

Društvo Fran Govekar Ig vabi na

STROKOVNO EKSKURZIJO V KRAPINO.
Neandertalec je oblika človečnjaka, ki se je pojavila vzpo-
redno s pokončnim človekom pred približno 150.000 leti. 

Ostanke tega predzgodovinskega človečnjaka so leta 1899 
našli tudi v hrvaški Krapini, leta 2010 pa so tam odprli zelo 

atraktiven muzej, ki si ga bomo ogledali
v soboto, 5. novembra 2022.

Odhod z Avtobusne postaje Ig ob 8.00.
Cena: 28 eur na osebo

Cena vključuje vstopnino, kosilo in prevoz. 
Prijave na: info@dfg.si ali GSM: 031/446-908 (Tončka)

Prijazno vabljeni!

30 LET
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30 let Unesca v Sloveniji
Letos praznujemo 30. 

obletnico članstva Slo-
venije v organizaciji 

Združenih narodov za izo-
braževanje, znanost in kul-
turo – UNESCO in 30. oblet- 
nico Slovenske nacionalne 
komisije za Unesco (SNKU). 
Na predlog DZ RS sem bila v 
prejšnjem mandatu izvoljena 
za članico Slovenske nacio-
nalne komisije za Unesco in z 
veseljem sem se srečanja ude-
ležila. 

Začeli smo z zanimivih na-
govori uvodničarjev. Najprej 
nas je pozdravil župan Jože 
Sodja.

Generalna direktorica 
Unesca Audrey Azoulay je po-
vedala, za kaj vse se trudijo v 
Unescu, pa tudi o vlogi Slove-
nije pri tem. Poudarila je pre-
danost in aktivnost Slovenije 
v njihovih programih. Minis-
ter za izobraževanje, znanost 
in šport dr. Igor Papič in mini-

ster za okolje in prostor Uroš 
Brežan sta predstavila vlogo 
obeh ministrstev pri aktiv-
nosti SNKU, ne le finančno, 
pač pa tudi preko projektov. 
Predsednica SNKU dr. Irena 
Mlinarič Raščan je nagovo-
rila zbrane in se zahvalila za 
pomoč in sodelovanje. 

Gašper Hrastelj, generalni 
sekretar SNKU, je predstavil 
delo v 30 letih Unesca v Slo-
veniji.

Špela Spanžel je povedala 
o uvrstitvi del arhitekta Jo-
žeta Plečnika na Unescov se-
znam v letu 2021.

Klemen Langus, direktor 
Turizma Bohinj, je energično 
predstavil Unesco Biosferno 
območje Julijske Alpe in te-
žave, s katerimi se spopadajo. 
Povabili ga bomo tudi na Ig, 
da nam pove, kako uspešno 
vsako leto v njihovi občini 
sprejmemo dva milijona obi-
skovalcev. Gotovo bi se lahko 

kaj naučili iz njega. 
Po uradnem delu so nam 

Bohinjci razkazal svojo prek-
rasno dolino. Ogledali smo si 
Staro Fužino, kmetijo s sirar-
no, slap Savica ter se peljali z 
ladjico po Bohinjskem jezeru. 

Naslednji obisk SNKU bi 
lahko bil na Igu s predsta-

vitvijo obdobja koliščarjev. 
Zbrani so o tej temi postavili 
kar veliko vprašanj in izrazili 
navdušenje nad tem, da si bo 
mogoče na Igu ogledati ko-
liščarsko naselje in dediščino 
koliščarjev. 

  Alenka Jeraj

Hollywoodska akcija v Sloveniji
Piran se je v letošnjem 

letu spremenil v čisto 
pravo filmsko kuliso za 

snemanje visokoproračun-
skega filma s hollywoodskimi 
zvezdniki. Neuradno, a iz za-
nesljivih virov smo izvedeli, da 
je pri projektu sodeloval tudi 
Lado Rot, direktor zavoda Li-
fetime experience iz Občine Ig. 

Odločitev producentov za 
snemanje v Sloveniji lahko 
razumemo kot »potrditev, da 
imamo pri nas odlične snemal-
ne lokacije, izkušene filmske 
delavce in vso potrebno infra-
strukturo za servisiranje tudi 
največjih filmskih produkcij 
na svetu«. Slovenija bi lahko 
glede na naravne danosti pos-
tala Meka za hollywoodsko oz. 
drugo svetovno filmsko pro-
dukcijo.

Film Our Man from Jer-
sey, ki nastaja v Netflixovi 
produkciji v glavnih vlogah z 
oskarjevko Halle Berry in Mar-
kom Wahlbergom, so snemali 
v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Prednost Pirana pa je vseka-

kor tudi to, da se zgodba filma 
dejansko dogaja v našem naj-
bolj romantičnem obmorskem 
mestu, kar je izvrstna promo-
cija za Slovenijo. To sta pou-
darila tudi ministra za gospo-
darstvo in kulturo, ki sta Piran 
obiskala med snemanjem fil-
ma. Ministrica za kulturo Asta 
Vrečko je ob obisku poudari-
la, da je snemanje največjega 
filmskega projekta v Sloveniji 
pomemben dogodek za slo-
vensko filmsko industrijo. V 
obsežen projekt so vključeni 
tudi slovenske koproducent-
ske ekipe ter veliko slovenskih 
delavcev in delavk na podro-
čju filma, ki sodelujejo s kole-
gi in kolegicami iz različnih 
držav, saj so takšne velike pro-
dukcije vedno tudi mednaro-
dne. Prav zaradi spodbujanja 
različnih povezav, ki so širše 
od samega področja filma, saj 
segajo na področje gospodar-
stva in turizma, so na vladi 
temu projektu sofinanciranja 
tuje produkcije namenili 2,5 
milijonov evrov.

Slovenski sodelavci so bili 
prisotni na več ravneh: v or-
ganizaciji, produkciji, na po-
dročju scenografije, v tehnič-
ni ekipi pa tudi kot asistenti 
v sektorjih kostumografije in 
filmske maske ter sektorja sli-
ke in zvoka. Predvideno števi-
lo vseh sodelujočih slovenskih 
in tujih filmskih delavcev je 
650, z igralci in statisti pa se 
število povzpne na kar 1.500 

sodelujočih. Filmska ekipa je 
v Sloveniji ustvarila dodatnih 
30.000 nočitev in potrošila 
več kot 10 milijonov evrov.

Visokoproračunski film Our 
Man from Jersey je največji 
tovrstni tuji projekt pri nas 
in je vsekakor lahko odlična 
odskočna deska tudi do naših 
hollywoodskih sanj.

  Maja Zupančič

Mark Wahlberg v Piranu

Udeleženci srečanja Slovenske nacionalne komisije za Unesco
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Sodelovanje gasilcev GZ Ig pri 
gašenju požara na Krasu in Socerbu
Gasilci GZ Ig smo se v velikem številu udeležili gašenja po-

žara na Krasu v obdobju od 18. 7. do 30. 7. 2022 in pozneje 
še na Socerbu 11. 8. 2022. Za oba požara je bil aktiviran 

državni načrt za velike požare v naravi, kjer je predvidena pomoč 
pri gašenju iz celotne države. Načrt se aktivira, ko enote znotraj 
določene gasilske regije ne zadoščajo za pogasitev požara in je 
potrebna pomoč gasilcev iz drugih regij. Delovanje po državnem 
načrte aktivira poveljnik CZ RS na predlog regijskega poveljnika. 
Gasilce iz preostalih regij se aktivira glede na potrebe na terenu 
in načrt intervencije. Načrtovalec intervencije, ki je eden od po-
močnikov vodje intervencije, izdela načrt aktivacije za dan vna- 
prej, kar pomeni dve izmeni gasilcev, ki se zamenjata po 12 urah 
dela. Načrtovalec ima zelo zahtevno delo, saj mora načrtovati pot-
rebne sile vnaprej glede na predvideni razvoj požara in pričako-
vane vremenske razmere, kjer sta smer in jakost vetra odločilna 
dejavnika, da se lahko izvede zastavljene naloge gašenja.

Slovenija se deli na 17 gasilskih regij, gasilci iz GZ Ig smo člani 
regije Ljubljana 1, ki združuje gasilce iz 10 obljubljanskih občin 
(Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol-Dolsko, Horjul, Ig, Med-
vode, Škofljica Velike Lašče, Vodice) in pa MO Ljubljana. Regija 
Ljubljana 1 je ena od največjih regij v državi po številu operativ-
nih gasilcev in je za gašenje požara zagotavljala povprečno od 
150 do 250 gasilcev na izmeno. Eno izmeno so običajno sestavljali 
gasilci iz MO Ljubljana, drugo pa gasilci iz okoliških občin. Na 
izmeno se predvideva 12 ur efektivnega dela na terenu – menjave 
na terenu so bile predvidene ob 7.00 zjutraj in 19.00 zvečer. V ta 
čas niso všteti časi prihoda na mesto intervencije, čas povratka v 
matično enoto, časa za malico po končani izmeni, prijavo poško-
dovane opreme itd. Če razmere na terenu zahtevajo, se lahko čas 
prisotnosti tudi podaljša za nekaj ur, dokler ne pride zamenjava.

Regija Ljubljana 1 je imela ves čas zborno mesto na parkirišču 
na Dolgem mostu z zborom ob 5.00 za dnevno izmeno in ob 17.00 
za nočno. Po popisu prispelih enot se je krenilo na sprejemno 
mesto na mestu intervencije, ki pa jih je bilo več in na različnih 
krajih, saj se je v bistvu gasilo več različnih požarov na različnih 
krajih hkrati. Enote so bile tako običajno odsotne od 17 pa tudi do 
22 ur. Dvakrat je bilo zaradi razmer na terenu potrebno oditi na 
intervencijo predčasno, 18. 7. že ob 1.45 namesto ob 5.00 in 20. 7. 
ob 15.00 namesto ob 17.00, brez predhodnega zbora na Dolgem 
mostu. Pred odhodom smo se znotraj GZ običajno predhodno 
zbrali na določenem kraju in se nato v konvoju odpeljali na zbor-
no mesto.

Udeležba gasilcev iz GZ Ig pri gašenju požara po dnevih je pri-
kazana v naslednji tabeli:
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18. 7. 
2022

01:45 22:43 20 15 Brest, Golo, Ig, Matena 4

20. 7. 
2022

15:00 13:00 22 25 Golo, Ig, Kot-Staje 6

21. 7. 
2022

16:40 14:30 21,8 26 Brest, Iška Loka, Iška vas,  
Kot-Staje, Matena, Škrilje, 
Tomišelj, Vrb.-Stah.

6

24. 7. 
2022

04:30 23:20 18,8 55 Brest, Ig, Iška Loka, Iška vas,  
Kot-Staje, Matena, Škrilje, 
Tomišelj, Vrb.-Stah.

12

V obdobju od 19. 7. do 22. 7. 2022 je bila ves čas na mestu in-

tervencije tudi avtocisterna AC 30/120 iz PGD Golo, ki je bila na-
menjena dovozu vode na helioporte in drugim gasilskim enotam 
na terenu. Posadka dveh članov se je menjavala na 12 ur, skupaj je 
bilo izvedenih sedem menjav, vozilo pa praktično v pogonu sko-
raj 24 ur dnevno.

Ob koncu intervencije, ko je bil požar že pogašen, se je od 29. 7. 
do 30. 7. 2022 izvajala še požarna straža, ki je pregledovala teren in 
gasila še manjša žarišča, ki bi se pojavila. V ta namen je bilo anga-
žirano vozilo GVC 16/25 PGD Kot-Staje, ki je bilo stalno prisotno 
na mestu intervencije, na 12 ur pa se je menjavala posadka vozila, 
uporabljene so bile štiri izmene, ki so prikazane v tabeli. Men- 
jave na terenu so se prav tako vsak dan izvajale ob 7.00 in 19.00.
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29. 7. 
2022

04:20 22:22 18 5 Iška Loka, Iška vas, Kot-Staje 1

29. 7. 
2022

16:20 10:12 17,8 7 Kot-Staje, Matena, Tomišelj 1

30. 7. 
2022

04:20 21:30 17,2 7 Iška Loka, Kot-Staje, Škrilje 1

30. 7. 
2022

16:30 11:00 18,5 6 Brest, Iška vas, Kot-Staje, Škrilje 1

Za požar na Socerbu je bil enako aktiviran državni načrt. Po-
žar je bil veliko manjšega obsega kot tisti na Krasu, vendar na 
zelo nedostopnem terenu. Gašenja tega požara smo se udeležili 
11. 8. 2022. Tega dne je bil požar tudi dokončno pogašen. Podatki 
o udeležencih te intervencije so v tabeli.
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11. 8. 
2022

04:30 21:30 17 10 Golo, Ig, Iška vas, Kot-Staje 3

Skupaj so gasilci GZ Ig na intervenciji na Krasu prebili preko 
3.100 ur, na intervenciji na Socerbu pa 170 ur. Veliko ur je bilo 
porabljenih tudi za čiščenje in vzdrževanje opreme po vsakokrat-
nem povratku, ki pa jih statistike intervencije ne beležijo.

Na koncu se je nabralo tudi kar nekaj poškodovane opreme, 
predvsem cevem in gumam vozil ostro kraško kamenje ni priza-
našalo, prav tako gosto vejevje in trnje. Nekaj opreme je ostalo 
pogrešane, nekaj je bilo zamenjane z drugimi sodelujočimi eno-
tami. 

Ob koncu se v imenu GZ Ig zahvaljujem vsem sodelujočim pri 
gašenju za požrtvovalnost in vložen napor za pogasitev obeh po-
žarov.

  Andrej Auber, poveljnik GZ Ig

Gasilci iz vse 
Slovenije so združili 
moči na Krasu
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KD Krim

Pionirji Žan Rupert, Kaja Škulj in Tim Gostič

Zaključna prireditev

Državno mladinsko tekmovanje v 
gasilski orientaciji
V soboto 10. septembra, 

je v Iški vasi poteka-
lo državno mladinsko 

tekmovanje v gasilski orien-
taciji. Tekmovanja se je ude-
ležilo 163 ekip, v ekipi so trije 
otroci stari od 6 do 16 let in pa 
njihov mentor, kar pomeni da 
je bilo udeleženih 572 tekmo-
valcev, ki jih je ocenjevalo sko-
raj 80 sodnikov. Tekmovanje 
je zahtevalo veliko organiza-
cije in usklajevanja tako z GZS 
kot preostalimi sodelujočimi. 

Ob tej priložnosti se zahva-
ljujem GZ Slovenije za zaupa-
nje, da smo lahko izpeljali dr-
žavno tekmovanje, prav tako 
se zahvaljujem Gasilski regiji 
Ljubljana 1 in njenemu pred-
sedniku Francu Bradešku za 
vso pomoč na dan tekmova-
nja, hvala GZ Ig in njenemu 
predsedniku Antonu Modicu 

in poveljniku Andreju Aubru, 
PGD Ig za razvoz klopi, PGD 
Golo za šotor, PGD Vrbljene- 
Strahomer za jurčka, PGD 
Matena za postavitev šotora 
od GZ Ig ter vsem ostalim PG 
društvom v naši zvezi za vso 
podporo in pomoč. Posebej 
hvala Žigi Drnovšku, ki je na 
svojem posestvu odstopil tudi 
prostor za jurčka in razvoz klo-
pi po društvih. Seveda hvala 
tudi Občini Ig in županu Jane-
zu Cimpermanu. Zahvaljujem 
se tudi župniji Ig ter LD Ig in 
LD Tomišelj za pregled proge 
in poskrbljeno varnost na njej, 
hvala KD Krim za čudovite iz-
lete s kočijo, saj so otroci res 
uživali, hvala zvezi vodnikov 
reševalnih psov Slovenije, Slo-
venski policiji in centru ICZR 
za poučni program in ogled 
prostorov.

Posebej bi se rad zahvalil 
Bernardi Janežič, Andražu 
Mačku, Alini Sorčan in Klem- 
nu Zibelniku, ki so se s pri-
pravo proge, tekmovanja in 
pomočjo pri organizaciji res 
potrudili. Odrekli so se mar-
sikateri stvari, da smo to iz-
peljali, kot je treba. Hvala Tini 
Škulj, Špeli Rupert in Blažu 
Puciharju za mentorstvo naših 
46 otrok, ki jih učijo za vsa ga-
silska tekmovanja. Za največjo 
nagrado za trud vseh pa so 
poskrbeli pionirji Žan Rupert, 
Tim Gostič in Kaja Škulj ter 
mladinci Žiga Japelj, Lan Iva-
nuš in David Škulj, ki so posta-
li državni prvaki.

Iskrena hvala pa tudi vsem 
članom PGD Iška vas in vašča-
nom, ki so s svojim delom in 
pomočjo kakorkoli pomagali 
pri realizaciji tega tekmova-

nja. Prav tako se zahvaljujem 
za pomoč v celotnem manda-
tu, kjer smo imeli kar precej 
akcij. S tako podporo in ude-
ležbo mi je v veliko čast in po-
nos, da vas lahko zastopam kot 
predsednik PGD Iška vas.

Hvala tudi vsem sponzor-
jem in donatorjem: Generali 
zavarovalnica, Gostilnica in 
pizzeria Siena Natalija Modic 
s.p., Občina Ig, GZ Ig, GZ Slo-
venija, Pekarna Pečjak, Tise 
d.o.o., Gamat d.o.o., Zavaro-
valnica Triglav, Merkur zava-
rovalnica, H-unikat, krojaška 
popravila Helena Žnidaršič 
s.p., Prigo d.o.o.

Še enkrat hvala vsem in z 
gasilskim pozdravom NA PO-
MOČ!!!

 Tomaž Škulj, 
predsednik PGD Iška vas 

  Marjan Smole

Mladinci Žiga Japelj, David Škulj in Lan Ivanuš
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Skupaj zmoremo

Kot že minula leta smo 
se tudi letos v PGD 
Matena udeležili gasil-

skega tekmovanja v športno 
tekmovalnih disciplinah. Tek-
movanje je potekalo 24. in 25. 
septembra v Vrbljenu. Ude-
ležili smo se ga s šestimi eki-
pami in se razveselili odličnih 
rezultatov:

člani A – 2. mesto, 
članice A – 4. mesto, 
člani B – 3. mesto, 
članice B – 3. mesto. 
mladinci – 4. mesto. 

Posebna pohvala gre našim 
pionirkam, ki so osvojile prvo 

mesto, tako so se štiri ekipe 
uvrstile na regijsko tekmova-
nje. Vsem ekipam in mentor-
jem čestitamo za zavidljive 
rezultate ter jim želimo obilo 
novih zanj in športne sreče 
tudi na prihodnjih tekmova-
njih.

V juniju smo v PGD Matena 
izvedli pravo vrtno veselico. 
Na prireditev smo se temeljito 
pripravljali dlje časa. Organi-
zacija veselice je bila zares ve-
lik zalogaj, a smo stopili sku-
paj in za vse poskrbeli, tako 
kot je treba. 

Trud je bil poplačan, saj 

smo imeli rekordni obisk. Ple-
sišče je bilo polno in vzdušje 
je bilo odlično. Tudi vreme 
nam je bilo naklonjeno. Ker 
pa je vsake zabave enkrat ko-
nec, je bilo tudi naše. Sledilo 
je dvodnevno pospravljanje 
smeti, klopi, plesišča, šotora 
in vsega, kar spada zraven. Ne 
glede na to je bil nasmeh na 
obrazih naših vaščanov in va-
ščank očiten. Veselica je uspe-
la, tako kot smo si želeli.

Ob tej priložnosti se zah-
valjujemo članom, članicam 
našega društva in drugim va-
ščanom, ki ste s svojo dobro 
voljo in delom prispevali k or-

ganizaciji in izvedbi naše pri-
reditve. Skupaj smo pokazali, 
da zmoremo. 

Zahvaljujemo se vsem do-
natorjem in sponzorjem, ki so 
omogočili, da smo veselico iz-
peljali na takšni ravni. Velika 
zahvala gre skupini Mambo 
Kings, ki je poskrbela za res 
odlično zabavo. Ne nazadnje 
hvala vam, dragi krajani in 
krajanke, ki ste prišli na našo 
prireditev. Bili ste odlična 
družba. Upamo, da ste se imeli 
lepo in da ste uživali.

  PGD Matena

Sodelujoči na gasilskem tekmovanju Uspešne ekipe PGD Matena

Pojasnilo Gasilske zveze Ig na članek 
Poslanstvo – prostovoljni gasilec
Zelo lepo je, da se na nas 

gasilce spomni tudi Li-
sta Zlatka Usenika in 

hvala za želje, ki ste jih napisa-
li. Žal se take zahvale največ-
krat zgodijo na vsake štiri leta 
in tudi letos je ravno tako.

Pri prebiranju omenjenega 
članka pa me je zmotil del nje-
gove vsebine, ki govori o opre-
mljenosti gasilskih društev v 
naši zvezi, saj se mi zdi nepri-
merno, da opremo strokovno 
ocenjuje politična lista.

Naj pojasnim nekaj dejstev. 

Prostovoljna gasilska društva, 
ki delujejo v Gasilski zvezi 
Ig, so po Zakonu o gasilstvu 
razporejena v tri kategorije. 
Sedem naših društev je v 1. 
kategoriji, dve društvi sta v 2. 
kategoriji, osrednje društvo Ig 
pa je v 3. kategoriji.

Zakon o gasilstvu med dru-
gim predpisuje tudi, kakšna 
gasilska oprema pripada 
posameznim društvom na 
podlagi kategorij. Za osebno 
zaščitno opremo pa je pred-
viden tudi rok uporabe. Vsa 

društva v naši GZ razen ene-
ga imajo opreme in vozil več, 
kot predvideva kategorizaci-
ja. Društvo, ki ima še staro in 
iztrošeno vozilo, pa kljub temu 
še odgovarja kategorizaciji, je 
Škrilje. To vozilo pa ni po nor-
mativu naše GZ, po katerem 
naj bi imelo vsako društvo vo-
zilo z vodo, saj Škrilje še nima 
ustrezne garaže. Gradnja gara-
že je v postopku, ki traja malo 
dlje časa, saj njihov dom stoji 
na parceli, kjer je več lastnikov 
iz agrarne skupnosti. Društvo 

je vseeno situacijo rešilo tako, 
da je kupilo sosednjo parcelo, 
katere strošek nakupa sta v 
celoti pokrili GZ Ig in občina 
Ig iz proračuna. Ta trenutek je 
izgradnja garaže, ki se ravno 
tako financira iz občinskega 
proračuna, v zaključni fazi. Ko 
bo garaža pripravljena, pa je 
v načrtu tudi vozilo. Gasilski 
domovi v naši zvezi so bili v 
zadnjem času obnovljeni ali 
so bila opravljena vzdrževalna 
dela tako v Iški vasi, Iški Loki, 
Škriljah, na Igu in v Mateni. V 
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Tomišlju pa je društvo kupilo 
parcelo za postavitev gasil-
skega doma, ki jo je v celoti 
financirala Občina Ig preko 
GZ Ig. Uspelo jim je pridobiti 
gradbeno dovoljenje, za kate-
ro je Upravna enota Ljubljana 
potrebovala nekaj let, zdaj pa 
se pripravlja investicijska do-
kumentacija.

V naši desetih društvih 
imamo 28 gasilskih vozil, od 
tega je 14 vozil z vodo, ki sku-
paj pripeljejo na intervencijo 
55,3 m3 vode, kar je več, kot 
imata skupaj sosednji dve GZ 
Škofljica in GZ Velike Lašče, 
katerima smo že večkrat pri-
skočili na pomoč z dostavo 
vode ali z notranjim gašenjem 
z dihalnimi aparati.

Vsa leta redno dopolnju-
jemo tudi osebno zaščitno 
opremo (obleke, čevlji, pod-
kape, čelade in rokavice). Naj 
omenim, da je vrednost enega 
kompleta pribl. 1.600 eur. V 
GZ Ig je po kategorizaciji zah-
tevanih 164 oblek, vse obleke 
so po tipizaciji. Rok uporabe 
teh, ki ga predpisuje zakon, 
redno nadzira državna inšpek-
cija. Vsa navedena zaščitna 
oprema se v celoti financira 
iz proračuna Občine Ig preko 
GZ Ig.

V vseh društvih imamo tudi 
104 gasilce, ki imajo tečaj in 
zdravniški pregled za nosilca 
dihalnega aparata. Dihalne 
aparate obnavljamo posto-
poma po društvih glede na 
rok uporabe. Društva morajo 
imeti dihalne aparate v paru. 
Vsa društva imajo par ali več 
parov, kot zahteva kategoriza-
cija. Za dihalne aparate, ki so 
ključnega pomena za varnost 
gasilcev pri notranjih požarih, 
imamo točno evidenco o sta-
nju aparatov, ki jih tehnična 
komisija ob pregledu društev 

tudi preverja.
V sestavi operativnih gasil-

cev je tudi 84 bolničarjev, za 
njihovo izobraževanje skrbi 
Civilna zaščita Ig.

Po društvih imamo ok. 20 
agregatov, od teh dva večja, ki 
sta na priklopnih vozilih. Veči-
na agregatov se je financirala 
ravno tako iz proračuna Obči-
ne Ig, delno pa preko CZ Ig in 
preko GZ Ig. Prenosnih motor-
nih brizgaln, ki se v glavnem 
še uporabljajo pri poplavah ali 
polnjenju AC vozil, je v celot-
ni zvezi 19. Za primer poplav 
imamo tudi vodne ovire, ki se 
namestijo v podaljških pri pro-
ti poplavnih nasipih. V vozilih 
in v gasilskih domovih imamo 
tudi 14 defibrilatorjev (vozi-
la in domovi imajo nalepko 
AED), ki jih je kupila CZ Ig, še 
nekaj pa jih imajo vaški sveti.

Za vso opremo, ki je bila 
kupljena preko CZ Ig in je 
razporejena po gasilskih dru-
štvih, PGD-ji zelo vestno in 
dobro skrbijo.

Občina Ig iz proračuna in 
požarne takse preko GZ Ig v 
višini 100 odstotkov financira 
tudi nakup gasilske zaščitne 
opreme, zavarovanje opera-
tivnih članov, mladine in sta-
rejših gasilcev. Zdravniške 
preglede operativnih članov 
in izobraževanje ravno tako 
v celoti financira Občina Ig 
preko GZ Ig. Servis, registra-
cija in zavarovanje vozil so 
v celoti financirani iz GZ Ig. 
Pri nakupu vozil in preostale 
gasilske opreme, ki je nisem 
opisal zgoraj, pa se financira 
po pravilniku in skladno z de-
setletnim planom GZ Ig, ki ga 
je pripravilo poveljstvo, potr-
dil pa upravni odbor GZ Ig in 
Občni zbor GZ Ig.

GZ Ig sestavlja 10 gasilskih 
društev, ki imajo vsak po dva 

delegata v sestavi Občnega 
zbora.

Upravni odbor GZ Ig je 
sestavljen iz vodstva GZ Ig in 
vseh predsednikov prostovolj-
nih gasilskih društev, v povelj-
stvu GZ Ig pa so vsi poveljniki 
društev. V sestavi so tudi od-
bori za mladino, starejše ga-
silce, ženske, izobraževanje, 
tekmovanje in tehnična komi-
sija. Vse načrte, ki jih ima GZ 
Ig, potrjujeta Upravni odbor in 
Občni zbor, vse pa je oprede-
ljeno v statutu.

Tudi sam sem član Odbora 
za protipožarno varnost, zašči-
to in reševanje, tako kot pred-
stavnika liste Zlatka Usenika. 
Na odboru se pogovarjamo o 
znesku, ki ga GZ Ig dogovori 
z županom in občinsko upra-
vo. Višina sredstev za gasilce 
je vedno realno dogovorjena 
glede na zmožnost proračuna 
Občine Ig. Če imamo večje in-
vesticije, kot je nakup vozila 
AC za PGD Golo, vozila GTV 
za PGD Ig, zemljišče za Škrilje, 
Tomišelj, izgradnja garaže v 
PGD Škrilje, se sredstva v do-
govoru z županom in občinsko 
upravo povečajo, kar gre v po-
trditev Odboru in Občinske-
mu svetu.

Vsa vprašanja in domne-
ve glede slabe opremljenosti 
naših gasilcev bi lahko LZU 
sprožila tudi na Odboru za 
protipožarno varnost, zaščito 
in reševanje, kjer sta, kot sem 
že omenil, prisotna tudi dva 
predstavnika ter LZU, v kate-
rem smo večinoma operativni 
gasilci.

Na odboru sem lani pred 
potrditvijo proračuna občine 
dobil vprašanje od gospoda 
Usenika, ali je dovolj sredstev 
za gasilska društva. Odgovoril 
sem, da je to skladno z našim 
načrtom. V tistem času še ni 
bilo gradbenega dovoljenja za 
gradnjo garaže v Škrilju. Ko je 
bilo izdano in je bila s strani 
društva pripravljena investi-
cijska dokumentacija, so se 
dodatna sredstva zagotovila 
pri rebalansu 1. Ko že govori-
mo o delovanju v odboru, bi 
rad spomnil, da so v odboru o 
smiselnosti nabave vozil GTV 
(vozilo z dvigalom) ravno 
predstavnik LZU sprožili raz-
pravo, čeprav je bilo pred šti-
rimi leti ravno z njihove strani 

obljubljeno PGD Ig, da se v pri-
meru zmage na volitvah leta 
2018 stoodstotno financira na-
bavo novega vozila. Društvo je 
nabavilo malo rabljeno vozilo. 
Iz svetniške skupine LZU sem 
dobil tudi pripombo, da ima-
jo gasilci celo preveč opreme, 
tako da ne razumem namere 
pisanja s strani politične liste, 
da ni dovolj opreme.

GZ Ig je povezana v Regijo 
Ljubljana 1, ker velja s svojim 
gasilskimi društvi kot bolje 
opremljena in z visokim stro-
kovnim znanjem, kar smo 
dokazali tudi na intervenciji 
na Krasu, kjer smo sodelovali 
vsak dan s 5–10 vozili in tudi 
do 50 gasilcev dnevno. To nam 
dajo vedeti tudi predstavniki 
sosednjih GZ, s katerimi orga-
niziramo skupne dogodke.

Kot predsednik GZ Ig – to 
nalogo opravljam 10 let – se 
strinjam, da se moramo opre-
miti še z novo dodatno opre-
mo, saj se gasilstvo spreminja 
zaradi drugačnih nalog, kot 
so bile v preteklosti, ko je bila 
večina intervencij požar. Da-
nes je aktualno tudi oživljanje 
oseb, ki je po številu interven-
cij na drugem mestu, tehnično 
reševanje, sončne elektrarne 
in še bi lahko našteval. Zaradi 
teh zadev je GZ Ig naredila de-
setletni načrt, ki izhaja iz na-
črtov društev in je v okvirnih 
odstotkih, ki so namenjeni za 
požarno varnost in zaščito iz 
proračuna Občine Ig.

Zadnja tri leta izobražuje-
mo in nabavljamo opremo po 
tem načrtu, ki je bil predsta-
vljen tudi Odboru za protipo-
žarno varnost, zaščito in reše-
vanje in na katerega takrat ni 
bilo pripomb.

Morda sem za nekatere, ki 
poznajo gasilsko strukturo, 
napisal preveč, mislim pa, da 
ni nič narobe, da tudi drugi 
občani spoznajo, kako deluje-
mo. Za vse, kar sem napisal, 
obstaja dokumentacija ali je 
zabeleženo v centralnem sis-
temu GZS Vulkan, in kdor želi, 
mu zadevo lahko vedno pred- 
stavimo. 

Z gasilskim pozdravom NA 
POMOČ! 

  Tone Modic, 
predsednik GZ Ig
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Vzdrževanje vodnih objektov v Naravnem rezervatu 
Ribniki v dolini Drage pri Igu

Ribniki v dolini Drage 
pri Igu so zaradi izred- 
ne krajinske pestrosti 

priljubljena sprehajalna toč-
ka občanov Iga. Z namenom, 
da se ohrani in varuje biot-
ska pestrost tega območja, je 
bilo območje ribnikov že leta 
1986 razglašeno za naravno 
znamenitost, z ustanovitvijo 
Krajinskega parka Ljubljansko 
barje leta 2008 pa za naravni 
rezervat. Od leta 2019 z nepre-
mičninami v lasti Republike 
Slovenije na območju narav-
nega rezervata upravlja Javni 
zavod Krajinski park Ljubljan-
sko barje.

Ker si želimo, da bi bil 
naravni rezervat ustrezno 
vzdrževan in biotska pestrost 
ohranjena, smo v Javnem za-
vodu Krajinski park Ljubljan-
sko barje naročili pregled sta-
nja vodnih objektov, naprav 
in ureditev v naravnem rezer-
vatu. Na podlagi omenjenega 

pregleda je bilo ugotovljeno, 
da so vodne pregrade zaradi 
dolgoletnega slabega vzdrže-
vanja v zelo slabem stanju. 
Predlagana so bila nujna 
vzdrževalna dela, ki bodo za-
gotovila stabilnost pregrad in 
s tem ohranjanje ribnikov ter 
biodiverzitete. Projektna nalo-
ga z naslovom Pregled stanja 
vodnih objektov, naprav in 
ureditev v Naravnem rezerva-
tu Ribniki v dolini Drage pri 
Igu s predlogom ukrepov za 
njihovo vzdrževanje in obno-
vo s poudarkom na ohranjanju 
oziroma izboljšanju stanja za-
varovanih vrst je dostopna na 
naši spletni strani na: https://
www.ljubljanskobarje.si/vec-
-o-parku/strokovne-podlage/.

Vzdrževalna dela v Narav-
nem rezervatu Ribniki v dolini 
Drage pri Igu bodo potekala 
predvidoma od oktobra 2022 
naprej. Začeli bomo odstranje-
vati drevesno in grmovno ve-

getacijo na jezu Veliki ribnik. 
V času vzdrževalnih del bosta 
gibanje v naravnem rezervatu 
in dostop do vodnih objektov 
omejena, zato vas prosimo za 
razumevanje.

Za vse dodatne informacije 
nas lahko pokličete na GSM: 
051/604-411.

 

Janez Kastelic,  
direktor KP Ljubljansko 

barje

»Mi nič ne vprašamo, kje gori in zakaj gori, mi samo 
pridemo pa pošpricamo!«

In tako se je začela druga polovica de-
lovnega leta prostovoljnega gasilskega 
društva Ig. Šele dobro smo začeli zaslu-

žene počitnice in že se je 17. julija oglasil 
pozivnik: »Pomoč z gasilskimi cisternami 
na Krasu!« Ob 1.00 ponoči smo se gasilci 
PGD Ig skupaj z ostalimi društvi iz regije 

Ljubljana 1 odpravili na pomoč na Kras. 
Na za nas nepoznanem področju nam je 
skupaj z ostalimi kolegi iz celotne Slove-
nije v jutranjih urah uspelo omejiti požar. 
Vendar so neugodne vremenske razmere 
in veter ponovno zanetili nova ter nova 
žarišča … Tako smo v pomoči na Krasu 
posredovali kar šest dni zapored.

Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti za 
moralno in donacijsko podporo vsem ob-
čankam in občanom, Občini Ig, gostincem 
za hrano in pijačo ter domačim podjetjem, 
ki so nam finančno ali pa s pomočjo od-
sotnosti operativnih gasilcev od dela po-
magali pri opravljanju našega poslanstva! 
V ta namen smo 7. septembra na Brdu pri 
Kranju prejeli zlato jabolko navdiha, ki ga 
je podelil predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor.

V prvem vikendu novega šolskega leta 
smo organizirali 6. tradicionalni gasilski 
tabor PGD Ig. Po nekaj mesecih aktivnih 
priprav mentorjev mladine smo na taboru 
gostili 32 otrok, ki so spoznavali gasilske 

veščine in opremo. Organizirane so imeli 
vodne igre in drčo. Z otroki smo obiskali 
tudi Gasilsko brigado v Ljubljani. V našem 
društvu se zavedamo, da so otroci največ-
ja naložba za prihodnost našega društva, 
zato imamo vsak četrtek ob 17. uri organi-
zirane gasilske vaje za mladino in pionirje. 

Oktober, mesec požarne varnosti, je za 
nas najbolj aktiven mesec. Poleg jesenskih 
intervencij s poplavami in prevozi vode z 
gasilskimi cisternami v Zapotok, pregle-
dov hidrantov so se naši veterani udeležili 
tekmovanja starih motornih brizgalen na 
Škofljici in osvojili 4. mesto. Ekipa članov 
A se je udeležila občinskega tekmovanja v 
Vrbljenu kjer je dosegla 3. mesto, na uvr-
stitvi regijskega tekmovanja pa kar 4.! V 
sodelovanju z Osnovno šolo Ig smo izved-
li evakuacijsko vajo in vajo reševanja ter 
predstavili učencem delo in opremo pro-
stovoljnih gasilcev.

  PGD Ig

Gozdna učna pot Draga  Matej Vranič 

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

Regijsko tekmovanje Člani A
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Namenitev dela dohodnine za 
pomoč ljudem v stiski v naši 
župnijski karitas
Vsi, ki želite pomagati, lahko namenite del dohodnine za po-

moč ljudem v stiski v naši Župnijski karitas. Obrazec, ki ga 
izpolnite, je na voljo v cerkvi ali župnišču. Za vse dodatne infor-
macije se lahko oglasite v prostorih župnišča Ig vsak drugi petek 
v mesecu od 17. do 18. ure. Vsem, ki se boste odločili nameniti del 
dohodnine za lajšanje stisk ljudem v naši ŽK, iskrena hvala.

Zahvala dobrotnikom
Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki pomagate s svojimi darovi 

in podpirate naše delo ter pomagate lajšati stiske ljudem.

 Župnijska karitas Ig

Župnija Ig vabi na  

slovesno praznovanje  

farnega žegnanja sv. Martina,

ki bo v nedeljo, 13. novembra, ob 10. uri 

v župnijski cerkvi na Igu.

Slovesnost bo vodil dolgoletni župnik 

Župnije Ig in častni občan Občine Ig 

mag. Jože Pozderec.

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.).

 OBČANOV KOTIČEK //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Obletnica valete
»Kam le čas beži, kam se mu mudi, glava že siva je, roka že trese se«

Sošolke in sošolci iz 8. a in 8. b razreda, 
zaključni letnik 1982 Osnovne šole Lju-
bo Šercer Ig, smo se srečali 30. 9. 2022 na 

40. letnici valete. Večina nas je bila rojena leta 
1967 in zase lahko trdimo, da smo jagodni izbor. 
Da pa je bila obletnica valeta še bolj posebna, 
smo medse povabili učiteljico, gospo Mileno 
Gradišar, ki nas je učila v 3. razredu Osnovne 
šole na Igu. Nekateri so se nam pridružil prvič 
v 40. letih in ugotovili smo, da se nismo toliko 
spremenili, razen da smo pridobili kakšen ki-
logram, nekaj sivih las in manjše zdravstvene 
tegobe sodobnega časa. Nekateri smo tudi že 
postali babice in dedki. Otroka v sebi pa smo 
še zadržali, kar je ugotovila tudi naša draga 
učiteljica Milena. Večer je minil v sproščenem 
vzdušju, ob dobri hrani in pijači in ob slovesu 
smo si obljubili, da se spet snidemo čez pet let.

 Meta Hlupić 
 Slavko Tancek

Le kam čas beži ... sošolci skupaj po 40 letih
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Planinstvo za invalide
Kako se je začelo …

Nič novega ni, da učen-
ci CUDV Draga z 
učitelji in varuhi na 

različne načine raziskujejo 
bližnjo in tudi bolj oddaljeno 
okolico centra in da veliko- 
krat prehodijo uhojene in tudi 
manj uhojene poti. Novo je, 
da smo v posameznih šolskih 
skupinah začeli uporabljati 
dnevnik inPlaninec, v kate-
rega si učenci odtisnejo žige 
planinskih poti, ki jih preho-
dijo. V naši najbližji okolici 
žigov ni bilo in z vprašanjem 
o ideji, kako bi do posame-
znih žigov lahko prišli, sem se 
obrnila na Planinsko društvo 
Krim. Predsednik Boštjan 
Gačnik, podpredsednik Jan-
ko Purkat in markacist Jože 
Krašovec so se takoj odzvali. 
V prvih stikih smo se pogo-
varjali predvsem o točkah, 
ki jih naši učenci obiskujejo. 
Tako tisti, ki so gibalno ovira-
ni in za premike potrebujejo 
invalidske vozičke, kot tisti, 
ki potrebujejo veliko gibanja 
ter odhajajo na pohode, ki 
so časovno daljši in zahteva-
jo dobro telesno pripravlje-
nost. Najpogosteje gremo do 
cerkve na Kremenici, cerkve 
na Sarskem, Klade, Golega ali 
Dobravice. Omenjene točke 
so postale izhodišče za načr-
tovanje, kam postaviti skrinji-
ce z žigi.

Zdenka Virant,  
CUDV Draga

Kako se je nadaljevalo …
Pobuda CUDV Draga je 

bila za nas izziv. Delo nam je 
bilo olajšano z dokaj dobrim 
poznavanjem terena. Hitro 
smo določili lokacije kontrol- 
nih točk in se dogovorili za 
dovoljenja za postavitev skri-
njic. Žigi in skrinjice so bili 
za PD Krim prevelik finančni 
zalogaj, na srečo pa sta nam 
priskočila na pomoč Obči-
na Ig in Meddruštveni odbor 
Ljubljana. Čaka nas še določi-
tev imena krožne poti in vnos 
sledi v različnih zapisih na 
spletno stran društva občine 
Ig. Krožna pot je živa, ker se 

hodi po njej, in zato se ni bati, 
da bi samevala ...

Boštjan Gačnik, Janko 
Purkat, Jože Krašovec, 

Planinsko društvo Krim

Srečali smo se, učencem 
podelili bronaste značke in 
se sprehodili do prve točke 
z žigom

Dve šolski skupini učencev 
sta pridno hodili po različnih 
poteh naše dežele, na ciljih 
odtiskovali žige v Planinske 
dnevnike, Planinske dnevnike 
vestno izpolnjevali in za zbra-
nih šest žigov osvojili bro-
naste značke, ki jih poklanja 
Planinska zveza. Ob tej prilož-
nosti smo v centru pripravili 
slavnostni dogodek, povabi-
li predstavnike Planinskega 
društva Krim in predstavnika 
Planinske zveze Slovenije – 
Planinstvo za invalide/OPP. 
Z veliko pozitivnega čustve-
nega naboja je potekala pode-
litev, ko so izkušeni zastopni-
ki in pohodniki Planinskega 
društva in Planinske zveze po-
deljevali bronaste značke za-
služnim učencem.

Po krajši slovesnosti smo 
se skupaj podali še do kozolca 
pred cerkvijo na Kremenici, 
kjer je Janko Purkat učencem 
slavnostno odtisnil prvi žig 
novonastale krožne poti.

Zdenka Virant,  
CUDV Draga

Priključila se je tudi 
Planinska zveza Slovenije – 
odbor inPlaninec 

Učenci CUDV Draga so se 
udeležili našega prvega orga-
niziranega pohoda na Golte, 
kar je bilo že leta 2017, in so 
stalni udeleženci naših poho-
dov ter zbirajo žige v Dnevnik 
inPlaninec. V dnevnikih je tudi 
prostor za opis, ki ga učenci 
napolnijo s pisanimi risbami. 
Veseli naju, da so učenci redno 
udeležujejo naših pohodov ter 
tudi sami uberejo poti. 

Predlagana pot je prijetna 
in z dodanimi žigi bo še bolj 
privlačna za vse, ki se bodo 
podali nanjo. Skupaj z učenci 
in člani planinskega društva 
Krim smo se vzpeli do prvega 
žiga. V prijetni skupini, klepe-
tu in prazničnem vzdušju smo 
proslavili prve odtise žiga iz 
skrinjice. Vsak učenec je dobil 
žig v dnevnik.

Predlog za dostopno temat-
sko pot je odlična ideja. Način 
in hitrost izvedbe ter povezo-
vanje v lokalnem okolju je res 
pohvalno. 

Veseli naju, da je PD Krim 
na pobudo CUDV Draga izpe-
ljal pot, ki bo lahko do nekate-
rih žigov dostopna za vse, da 
je krožna, hkrati pa se lahko 
začne in konča v centru.

Takšno sodelovanje je vzo-
ren primer dobre prakse in 
upava, da mu bo sledilo še 
kakšno društvo.

Marjeta Čič in  
Jurček Nowakk

Zahvala 
Vsemu zapisanemu bi do-

dala še nekaj besed. Nastala 
krožna pot je namenjena lju-
biteljem narave in gibanja 
v njej. Narava nas pogosto 
razveseljuje, razbremenjuje, 
polni z energijo, povezuje in 
plemeniti. Hvala učencem in 
učiteljem CUDV Draga za po-
budo in iskrena hvala Planin-
skemu društvu Krim, Občini 
Ig in Planinski zvezi Slovenije 
– Planinstvo za invalide/OPP 
za odziv na to pobudo.

Tatjana Popović, 
 direktorica CUDV Draga

Zemljevid z vrisano krožno 
potjo   Janko Purkat

Po podelitvi bronastih značk 
  Ajda Ritmanič
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Ob 14. obletnici ustanovitve 
Planinskega društva Krim se  
bomo povzpeli na Mrzlico
Tako vas vabimo v so-

boto, 29. oktobra, da 
se nam pridružite.  

Avtobus nas bo z Iga pripeljal 
do prelaza Podmeja. Hodili 
bomo po lahki označeni poti, 
premagali štiristo metrov vi-
šine in po dobri uri in četrt 
prispeli na Mrzlico, kjer je 
tudi dom. Namen izleta je tudi 
druženje. Prijavite se lahko na  
pdkrim@gmail.com ali 
051/369-213, Janko Purkat.

Veliko lepih trenutkov smo 
doživeli v teh letih na naših 
izletih, osvojili prenekatere 
vrhove doma in v tujini, pre-
hodili priljubljene in označene 
poti pa tudi nepoznane steze 
in brezpotja. Pomembno je, da 
nismo zabeležili nobene večje 
nesreče pri tem. Prevzeli smo 
vzdrževanje 44 km planinskih 
poti v naši občini in tudi širše. 
Naravne ujme, kot so žledo-
lom, vetrolom in poplave, ves 
čas skrbijo, da imamo veliko 
dela. Nekaj pa prispevajo tudi 
brezsrčni posamezniki. Zdaj 

moramo že obnavljati oziroma 
menjati smerne table na naših 
planinskih poteh, saj je prene-
katero tablo načel zob časa ali 
pa je postala žrtev vandalizma. 

Letos smo na pobudo Cen-
tra Dolfke Boštjančič v okolici 
Drage, kjer je center, pripravili 
krožno pot, primerno za inva-
lide oziroma pohodnike s po-

sebnimi potrebami. Seveda je 
primerna tudi za druge poho-
dnike. Vsebuje šest točk z žigi, 
na katerih so ime kraja, nad-
morska višina in logo našega 
društva. Na skrinjicah je logo 
Invalid planinec in Občine Ig, 
ki je finančno podprla ta pro-
jekt. Predlagana pot je dolga 
petnajst kilometrov in je le ena 
izmed možnosti hoje med toč-
kami s kontrolnimi žigi. Pot je 
dobro uhojena, saj jo varovan-
ci Centra in tudi drugi pogos-
to obiskujejo, ni pa markirana. 
Točke so dostopne tudi z inva-
lidskim vozičkom.

Vse to smo lahko naredili z 
veliko predanostjo in požrtvo-
valnostjo posameznikov, ki 
nesebično delamo. Seveda pa 
si želimo, da se nam bi prid-
ružilo še več takih, da bi lažje 
uresničevali cilje, ki smo si jih 
zadali ob ustanovitvi društva.

  Janko Purkat, 
PD Krim 

Zakaj joga in ali je joga primerna 
tudi zame?
Za jogo smo slišali vsi. O 

njej vemo praktično vse 
in hkrati premalo ali nič. 

Na Zahodu jo uvrščamo med 
oblike fizične vadbe, a ni zgolj 
to, temveč mnogo, mnogo več.

Zaradi sodobnega napač-
nega načina življenja, pre-
obremenjenosti, prevelikih 
pričakovanj tako od okolja kot 
od sebe, preveč obveznosti in 
hitenja, premalo gibanja, neu-
strezne prehrane, povečanega 
umskega dela, napačne misel-
ne naravnanosti in premalo 

časa za umiritev, sprostitev in 
počitek je naše telo večinoma 
izven ravnovesja in je izčrpano 
tako fizično, mentalno kot ču-
stveno in duhovno.

Vso to neravnovesje pa je 
razlog številnih zdravstvenih 
težav, kot so kronične teža-
ve s hrbtenico in sklepi, bo-
lečine, tesnoba in depresije, 
izgorelost, nespečnost, čez-
merna teža, nenehna utruje-
nost, megla v glavi, težave s 
koncentracijo in pomnjenjem, 
neustrezna prebava, povišan 
holesterol in mnogo drugih.

Dejstvo je, da so znanstveno 
dokazani učinki joge na naše 
zdravje in dobro počutje izje-
mni. V Sloveniji je vedno več 
zdravnikov splošne medicine 
in specialistov, ki pacientom 
svetujejo prakticiranje joge.

Ravno joga je namreč tista 
oblika vadbe, orodje ali teh-
nika, ki nudi celostni pristop 
in nam pomaga vrniti telo v 
ravnovesje na vseh ravneh. 
Okrepi nas fizično, psihično, 
duhovno in čustveno.

Beseda joga izvira iz sanskr-
ta in pomeni povezati, združiti.

Dandanes še vedno veliko 
ljudi meni, da joga zanje ni pri-
merna, ker niso dovolj gibčni, 
ker so premladi, prestari, ker 
je niso še nikoli preizkusili, 
ker je preveč umirjena, preveč 
duhovna, premalo kardio, zah-
teva preveč ležanja ...

A joga ni zgolj izjemno ko-
ristna fizična vadba in obe-
nem duhovna praksa, temveč 
je tudi način življenja, gibanja, 
prehranjevanja, razmišljanja, 
delovanja, razumevanja, za-
znavanja, ki nam pomaga ce-
lostno spoznati sebe, vse ljudi 

Novi smerokazi so že pripravljeni.

 ZDRAVO ŽIVLJENJE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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in svet takšen, kot je v resnici.
Z redno prakso se počutje 

posameznika izboljša na vseh 
ravneh, sčasoma pa se lahko 
izboljša tudi zdravstveno in 
duševno stanje.

Jogo je priporočljivo izvaja-
ti čim bolj redno, ko vam čas 
to dopušča. Vsekakor je naj-
bolj primeren čas zjutraj, tudi 
če zgolj 15 minut. Vadite lah-
ko sami. Na spletu je na voljo 
veliko brezplačnih posnetkov, 
primernih tudi za začetnike. 
Svetujem pa vam, če ste za-
četniki, da se priključite sku-
pinski vadbi v vašem kraju, saj 
sta pravilno dihanje ter pra-
vilna izvedba asan izjemnega 

pomena za vaš napredek in 
rezultate.

Joga je tisti čas, ko se vse 
umiri, ko se izgubiš v prostoru 
in času. Je tisti čas, ko zunanji 
svet obmolkne, ko pozornost 
usmeriš vase. Čas, ko se srečaš 
sam s seboj. Čas, ko se resnič-
no sprostiš in umiriš. Svoje 
telo, vse svoje misli, občutke 
in čute. In je čas, ko ponovno 
zaživiš in se počutiš živega!

Pozitivni učinki joge so:
− zmanjšanje stresa, anksio-

znosti in utrujenosti
− detoksikacija in razstruplja-

nje telesa
− izboljšuje zdravje tako na fi-

zični, mentalni kot čustveni 
ravni

− povečuje stabilnost, moč in 
prožnost telesa

− izguba teže in preoblikova-
nje telesa

− spodbuja zdrave prehranje-
valne navade

− krepitev imunskega siste-
ma

− več energije in radosti
− odprava bolečin v sklepih 

in hrbtenici
− odprava nespečnosti in mi-

gren
− povečana koncentracija
− globoka sprostitev in krepi-

tev vseh mišic
− krepitev samozavedanja, 

samozavesti in samopodo-
be

− izboljša kakovost življenja
− ohranja mladosten videz, 

poln vitalne življenjske 
energije

In še in še bi lahko našteva-
la. A joga je izkustvena praksa, 
moramo jo začutiti, si je želeti, 
si jo dovoliti in jo živeti! Zato 
dajte priložnost sebi in jogi. 

 Simona Cilenšek, 
certificirana učiteljica joge

RK Mokerc Ig – včeraj, danes in jutri
Predstavitev članske ekipe 
2022—2023

Tekmovalna sezona je že v 
polnem teku, čas je, da vam 
predstavimo pomlajeno član-

sko ekipo. Na levi strani so 
igralci Mokrca, ki jih poznate 
že iz prejšnjih sezon, desno pa 
so novinci v ekipi. Ekipa je res 
mlada, večina igralcev namreč 

hkrati nastopa tudi v mladin-
skih ekipah. 

Fantje so sezono začeli od-
lično. Po petih krogih so vknji-
žili štiri zmage in en poraz ter 

trenutno zasedajo 1. mesto na 
lestvici 1.B državne lige. Do 
konca sezone je še dolga pot, 
ekipo čaka še 21 krogov tek-
movanja.

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

Letos se v imenu RK Mokerc Ig za najvišja mesta v 1.B državni rokometni ligi potegujejo:
Igralec Igralni položaj Igralec Igralni položaj Predhodni klub
Erik Tanko levo krilo Jaka Kamenicki levo krilo RK Gorenje Velenje
Nejc Pahor desno krilo Matic Ravnikar srednji zunanji RK Gorenje Velenje
Luka Štrukelj levi zunanji Nejc Ropič levo krilo RK Trimo Trebnje
Timotej Drnovšek desni zunanji Gašper Dular levi zunanji RK Krško
Haris Slomić krožni napadalec (kapetan ekipe) Tai Balažic desno krilo RD LL Grosist Slovan
Anže Rupert levi zunanji Tilen Einfalt krožni napadalec RK Gorenje Velenje
Domen Mencej srednji zunanji Lan Šinigoj krožni napadalec RD LL Grosist Slovan
Tom Legen desno krilo Vili Nosan vratar MRK Krka
David Pekeč vratar

Ekipo vodi trener Bratislav Stojmenović, ki smo ga predstavili v prejšnji številki Mostiščarja, pomočnik trenerja je Martin Rajk, vodja 
ekipe pa Matic Šivec (sicer trenutno poškodovan igralec).

Veselje v garderobi po zasluženi pomembni zmagi  
    Dominik Pekeč Janez Bolha  Osebni arhiv

Včeraj
Za nekaj besed smo prosili 

legendo ižanskega rokome-
ta, ki mu brez zadržkov lahko 
pripišemo glavne zasluge za 
ohranjanje rokometne tradici-
je na Igu. Janez Bolha je svojo 
rokometno pot začel na Igu in 
je v domačem klubu še vedno 
dejaven kot član uprave. Med 
drugim včasih pozabimo, da 
je bil tudi glavni pobudnik in 
eden od najbolj zaslužnih za 
izgradnjo Športne dvorane Ig. 
Še vedno je s svojimi bogatimi 
izkušnjami dragocen vir zna-
nja, informacij in motivacije. 
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 Bralci Mostiščarja vas 
zagotovo že dobro poznajo, 
pa vseeno morda za 
osvežitev poveste nekaj 
besed o svoji rokometni 
karieri. 

Začel sem seveda v doma-
čem kraju, na Igu leta 1965, tak-
rat ni bilo drugih selekcij razen 
članske, zato sem se takoj pri- 
družil članom. Igrali smo zu-
naj, na peščenem igrišču, kjer 
sta danes parkirišče in pošta. 
Dobro smo trenirali in kmalu 
so nas poznali po vsej Sloveniji. 
Pri 18 letih sem zaigral v mla-
dinski reprezentanci Slovenije. 
Z Mokercem sem igral do 1973 
v 2. SRL, nato sem moral na slu-
ženje vojaškega roka. Tudi tam 
sem igral rokomet – na vsear-
mijskem prvenstvu v Zaječarju 
sem bil član zmagovite ekipe, v 
kateri je bilo kar nekaj članov 
takratne zlate olimpijske repre-
zentance (München 1972). 

Po odsluženem vojaškem 
roku sem bil povabljen v Lju-
bljano k RK Slovanu, ki je bil 
takrat član prve zvezne jugo-
slovanske lige, in z njim leta 
1980 postal državni prvak ter 
evropski podprvak. Od leta 
1974 do leta 1980 sem bil stal-
ni član slovenske članske re-
prezentance. Leta 1981 sem se 
vrnil v domači RK Mokerc. V 
dveh letih smo prišli od kvali-
fikacij za najnižjo ligo do naslo-
va vice prvaka Slovenije, na kar 
sem ravno tako ponosen, kot na 
državne in evropske nazive. Po 

prenehanju aktivnega tekmo-
vanja sem prevzel vodenje ŠD 
Mokerc Ig za kar 27 let. Pred 
11 leti sem vodenje prepustil 
mlajšim, do danes pa sem ostal 
član upravnega odbora.

 Kaj je po vašem ključni 
pomen rokometa in športa 
za posameznika in za kraj?

S športom vsekakor prido-
bimo delovne navade, discipli-
no in vztrajnost, predvsem pa 
tovariški odnos do soigralcev. 
Poleg fizičnih in motoričnih 
sposobnosti pridobiš občutek 
odgovornosti ne samo do so-
igralcev, ampak tudi do skup-
nosti. Naučiš se timskega dela, 
in to vse skozi igro in druženje. 
Vse te lastnosti te odlikujejo 
tudi zunaj športa v vseh odno-
sih. In ravno te lastnosti so tis-
te, ki tvorijo dobro skupnost in 
s tem dobro življenjsko okolje.

 Kakšno je vaše sporočilo 
otrokom in staršem potenci-
alnih mladih športnikov? 

Priključite se organizirani, 
strokovno vodeni vadbi, uži-
vajte v športu in druženju ter 
se izogibajte samote ob različ-
nih elektronskih napravah.

Starši, spodbujajte otroke 
in jim dajte možnost druženja 
v športnih dejavnostih. Pri-
voščite otrokom vsaj delček 
užitkov svoje mladosti. Ne 
pričakujte šampionov, pač pa 
zdravega človeka, ki bo kos 
pastem sodobnega življenja.

Pregovor pravi – kjer je vo-
lja, tam je pot, in res se vse, 
tudi vrhunska raven, lahko do-
seže z vztrajnostjo, predvsem 
pa če delaš z veseljem in moč-
no voljo.

Starši in otroci, izkoristite 
priložnost in možnosti, ki vam 
jih ponuja klub: organizirano, 
strokovno ter zdravo in prijet-
no aktivnost. Naj vas navdihu-
je moto: NAJBOLJŠA DRO-
GA JE ŽOGA.

Mini rokometaši podpirajo 
vzornike 

Tudi v letošnji sezoni so 
se RK Mokerc pridružili novi 
najmlajši rokometni nadobud-
neži in lepo dopolnili skupino 
Mini rokometa. Mini rokomet 
sestavljajo otroci v štirih eki-
pah, od 1. do 4. razreda OŠ. V 
soboto, 1. 10. 2022, so bili vsi 
s starši posebej povabljeni na 
ogled članske tekme. Odziv je 
bil zelo dober, saj je na tekmo 
prišlo več kot 30 mini rokome-
tašic in mini rokometašev.

Pred tekmo so prejeli ma-

jice RK Mokerc Ig, potem pa 
dobili dve posebni nalogi. Ob 
začetku tekme so na igrišče 
spremljali člane obeh ekip, na 
kar so bili zelo ponosi. Med 
tekmo so ob spremljavi bob-
nov glasno navijali za domačo 
ekipo. Ob enkratnem vzdušju 
je domača ekipa zmagala in 
veselje je bilo popolno. Bilo 
je kot praznik športa. Želimo 
si, da bi bilo vsakič tako, zato 
otroci – pripeljite starše še na 
naslednje tekme. Termini te-
kem so tedensko objavljeni 
na spletni strani RK Mokerc  
www.mokerc-drustvo.si, na 
družbenih omrežjih ter na pla-
katih. Vsi navijači lepo vablje-
ni!

 Rado Lovšin,  
Iva S. Meglič

Ponosni spremljevalci igralcev  Dominik Pekeč

ŠD Mokerc Ig 1967, stojijo z leve: Franc Jakša, Janez Javornik, 
Andrej Modic, Janez Bolha, Franc Bukovec, Stane Virant, Miro 
Jakša, Milutin Minatti, trener Vinko Kašnar - Gega; čepijo z leve: 
NN, Tone Smole, Tone Pucihar, Miran Grum, Franc Meglič, Miro 
Gabrijelčič    Arhiv ŠD Mokerc Ig

Mini rokometaši v golu   Dominik Pekeč
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Trenerji RK Mokerca na dogodku 
Bodi športnik, Igraj se z mano

Že 16. leto zapored je bil v 
Ljubljani poseben dan, 
na katerem se cenijo 

igra, spoštovanje, prijateljstvo 
in pri čemer se krepi vključe-
nost vseh ne glede na njiho-
ve potrebe. Na tem dogodku 
se družijo osebe s posebnimi 
potrebami in tudi osebe brez 
posebnih potreb, potekajo šte-
vilne delavnice in turnirji v 
različnih športih, katerih zma-
govalci so tisti, ki se najbolj 
odlikujejo v pošteni igri.

Dandanes ni veliko vsako-
dnevnih priložnosti za srčne 
zadeve, s katerimi se ohranja-
jo in krepijo bistvene druž-
bene in človekove vrednote. 
Osebe s posebnimi potreba-
mi so še vedno pogosto odri-
njene na rob družbe, kar velja 
tudi za aktivnosti na področju 
športa. Društvo za kulturo 
inkluzije in Center Janeza 
Levca Ljubljana že 16 let po-
skušata to spremeniti. Med-
narodni družabno-športni 
dogodek Bodi športnik, ki je 

pomemben del mednarodne-
ga festivala Igraj se z mano, je 
letos potekal 23. septembra, 
ko obeležujemo slovenski dan 
športa. Sodelovalo je več kot 
tisoč aktivnih športnikov iz 
vrtcev, osnovnih šol, osnov-
nih šol s prilagojenim pro-
gramom, zavodov, društev,  
srednjih šol in študentov. 

V RK Mokerc smo ponosni, 
da so se naši trenerji Bratislav 
Stojmenović, Matija Maričič 
in Tom Legen odzvali vabilu 
in na dogodku aktivno sodelo-
vali ter pomagali širiti pleme-
nito sporočilo.

 Društvo za kulturo 
inkluzije in Iva S. Meglič 

 Društvo za kulturo 
inkluzije

Bodi športnik
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Aktivnosti Športne zveze Ig

OŠ Ig in Športna zveza 
Ig sta uspešno orga-
nizirala športni dan 

za državni praznik dan športa 
23. 9. 2022. Vsebina: plavanje, 
pohodništvo, nogomet, špor-
tna gimnastika, judo, karate, 
atletika, baseball, disk golf, ul-
timate frizbi.

Uspehi na tekmovanjih
Učenke OŠ Ig v polfinalu 

šolskega državnega tekmova-
nja osvojile 2. mesto v odbojki 

na mivki in se uvrstile v finale. 
Čestitke.

Na šolsko področno tek-
movanje v krosu je OŠ Ig pos-
lala najboljše predstavnike s 
predmetne stopnje. Medalje 
so osvojili: Brina Škraba, 1. 
mesto, Mark Križman, 1. mes-
to, Sara Škulj, 2. mesto, Jaka 
Ščulija, 3. mesto. Za spremstvo 
je poskrbela OŠ Ig, za prevoz 
pa Športna zveza Ig. Čestitke 
vsem!

Osnovna šola Ig se je uvr-

stila med 12 najboljših špor-
tnih osnovnih šol v Sloveniji. 
Čestitke vsem delavcem šole 
in zunanjim sodelavcem.

Regijski strokovni posvet 
V torek, 4. 10. 2022, sta v 

Športni dvorani Ig OŠ Ig in 
Športna zveza Ig organizirali 
regijski strokovni posvet pro-
fesoric in profesorjev športa 
10. področnega centra za šport 
otrok in mladine (25 osnovnih 
šol in 15 vrtcev), ki ga vodi 
Stanko Zavec.

Glavni predavatelj je bil dr. 
Samo Masleša, doktor kinezi-
oloških znanosti in profesor 
športa, demonstratorji pa so 
bili člani izbirnega predmeta 
Nogomet.

Dr. Samo Masleša je 
predstavil lastni program Ge-
nialni varni gibalni program 
(GSMP), inovativen in trenu-
tno najbolj popoln ter učin-
kovit dopolnilni športni pro-
gram za vsestranski gibalni 
ter kognitivni razvoj otrok in 
mladine. Program temelji na 
izsledkih nevroznanosti, osno-
vah juda in vključevanju igre v 
proces gibalnega učenja ter do 
trikrat hitrejši proces osvaja-
nja novih gibalnih znanj. 

Predstavitev programa je 
tudi na povezavi https://you-
tu.be/EFU5oJAtHAo

  Športna zveza Ig

Odbojka na mivki, Novo mesto, 12. 9. 2022 Kros, Loški Potok, 6. 10. 2022, 

Regijski strokovni posvet

OŠ Ig med 12 najboljšimi športnimi šolami
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Dober začetek ižanskih karateistov

V septembru smo se udeležili prvih 
dveh turnirjev Karate zveze Slo-
venije v tem šolskem letu, Kranj 

open in Maribor open. Mednarodni turnir 
v Mariboru je bil zelo dobro obiskan, saj se 
ga je udeležilo devet držav. 

Čeprav je šele začetek tekmovalne se-
zone, so ižanski karateisti pokazali dobro 
pripravljenost, saj smo v Kranju osvojili 
skupaj pet medalj, tri srebne in dve bro-

nasti. V Mariboru pa je Dominik Papa po 
tesnem rezultatu izgubil v finalu z ma-
džarskim predstavnikom.

Vsem tekmovalcem čestitke za rezul-
tate in uspešno nadaljevanje tekmovalne 
sezone.

  Matej Kabaj, prof., 
glavni trener Karate-do kluba  

Ig Shotokan

Srebrna medalja za Nika v Kranju Dominik (prvi z leve) na podelitvi na mednarodnem turnirju v 
Mariboru

Tosja drugi v Kranju, borbe malčki

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
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DELAVNICA 
PRIPRAVE KRUHA 

Z DROŽMI 

SOBOTA, 5. NOVEMBER 2022 
OB 10.00, RTC ZAPOTOK 

Na delavnici boste spoznali:
• Kako ustvariti in vzdrževati svoje droži
• Kako na droži vplivajo dodatki v testu 

(semena, sol …) 
• Kako doseči, da kruh ni kisel

• Kako si zagotoviti kakovosten domači kruh 
kljub obilici vsakodnevnih obveznosti

Zamesili bomo vsak svoj kruh, dobili  
boste recepte in degustirali različne vrste  

kruha z drožmi.

Delavnico bo vodila Zuhra Jovanovič, ki ima 
večletne izkušnje s pripravo kruha, krušnega 

peciva ter testa za pice in pogače. 

Prijave na delavnico so obvezne na:  
zuhra@kamerad.net (tel.: 040/292-975). 

Delavnica je brezplačna.

Vljudno vabljeni!
Društvo Zapotok

za društva in druge nevladne organizacije
STIČIŠČE SREDIŠČE

040 698 915
s�cisce@nefiks.si
www.s�cisce-sredisce.si
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24 – URNA DOSEGLJIVOST

041 637 617
031 716 176

01/ 755 14 37

CELOTNA 
ORGANIZACIJA IN 

IZVEDBA 
POGREBNIH 
STORITEV -

VSE NA ENEM 
MESTU

in fo@vrhove c . eu

OROR

VV

in foin fo

DREN OV GR I Č  128 ,  VRHNIKA

www.vrhovec.eu

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

Gasilska ulica 10, Ig 
gsm cvetličarne: 031/790-655
Delovni čas:
delavniki od 8. do 18.30 ure
sobota od 8. do 13. ure
V cvetličarni vam nudimo:
– ikebane, vence, žarne venčke, sveče …
– zemljo in pesek za grobove
– poročne šopke

gsm vrtnarije:  
041/694-244

Vabljeni  
tudi v Vrtnarijo  
Grdadolnik na 

Ižanski cesti 320!

Cvetličarna Grdadolnik  

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

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.
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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

GOVEJA OKROGLA ČREVA:
40/43, 43/46

SVINJSKA TANKA ČREVA:
30/32, 32/34, 34/36, +40

RITNIKI 1,5 m

DANKE

GOVEJA RAVNA ZA SALAME
Φ 55-60

ZAČIMBE: poper, česen, paprika, ...

UMETNI OVITKI ZA SALAME
Φ 50,55, Φ 60,65

OVitek d. o. o.
Telefon: 01/286-46-52 

GSM: 041/656-100, 031/640-099
Zabrv 16, 1292 Ig

Prisotni smo vsak delovnik od 9. do 12. ure.

PRIHAJA ČAS KOLIN

Za nakup nad 100 EUR 
nudimo 5 % popust.

NOVO!!

Bi radi izboljšali svoje  
znanje angleščine?

Ste naveličani slovnice?

Imate težave z izgovorjavo?

Na voljo je učenje v majhnih 
skupinah.

Pokličite: 040 211 214
Lokacija: Gradišče in Zoom

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Ustna Medicina Mladi odpira svoja vrata na Škofljici
Ob potoku 43 na Škofljici  
odpira vrata podružnica  
Ustne Medicine, klinike za 
moderno zobozdravstvo z 
imenom Ustna Medicina Mladi. 
Na pregled se lahko naročite na 
info@ustna-medicina.com ali 
08 200 60 33.

Tudi vi živite v prepričanju, da ste 
na stara leta obsojeni na izgubo 
zob? Terapevti iz Ustne Medicine 
Mladi s svojim svežim znanjem 
pravijo, da se nikar ne predajte, saj 
se s pravočasnim odkrivanjem te-
žav obzobnih in zobnih tkiv lahko 
izognete izpadanju zob. Odkriva-
nje stopnje parodontalne bolezni 
opravljajo s poglobljeno računal-
niško diagnostiko dlesni ali ustnim 
EKG. V njihovih ordinacijah se ne 
bodo posvetili le vašim zobem, 
temveč zdravju celotnih ust. Ta so 
vhod v naše telo, zato je njihovo 
stanje še kako povezano z drgimi 
deli organizma ter posledično z 
našim splošnim zdravjem. 
Vse pogosteje beremo in poslu-
šamo o pomembnosti ustnega 
zdravja na zdravje našega ce-
lotnega telesa. Če želite ohraniti 
zdrave in lepe zobe za celotno živ-
ljenje, potrebujete več kot le po-
pravilo zoba. Od zdravja obzobnih 
tkiv so odvisni temelji zob, mostič-
kov, implantatov in protez. In prav 
celosten pristop k zobozdravstvu, 
s poudarkom na zdravju obzob-
nih tkiv, ki ga izvajajo z najsodob-
nejšimi tehnologijami in uporabo 
biokompatibilnih materialov, je 
tisto, kar Ustno Medicino loči od 
drugih zobozdravstvenih ordi-
nacij. Osnovna vizija Ustne Me-
dicine in Ustne Medicine Mladi je 
združiti izredno razvejano znanje 
v zobozdravstvu in ga povezati v 
celostno obravnavo človeka brez 
napotnic in dolgih čakalnih vrst. 
Pri tem so mlajši terapevti ključni 
za vnos svežih znanj v celotni kon-
cept in filozofijo zobozdravstva. To 
pomeni, da se zdravja ust ne lo-
tevajo le na področju trdih zobnih 
tkiv, temveč zdrav nasmeh doje-

majo širše. To dosegajo predvsem 
s sodobnimi spoznanji s področja 
biologije, z izbiro telesu prijaznih 
materialov in posameznemu pa-
cientu prirejenim individualnim 
vodenjem od bolezni do zdravja. 
Imajo celo svoj izum z Inštitutom 
Jožefa Stefana in ta material s 
pridom uporabljajo v vsakdanji 
praksi. Vse se začne s prijaznim 
pogovorom in natančno diagnozo. 
Celostna obravnava pacienta se 
začne že ob prvem obisku klinike, 
kjer se z vami pogovorijo o vašem 
splošnem zdravju, težavah in mo-
rebitnih strahovih. Nato pogledajo 
zobe, rentgensko sliko ter naredijo 
digitalne fotografije ust. Pri sumu 
na vnetje obzobnih tkiv priporo-
čajo še temeljito računalniško di-
agnostiko obzobnih tkiv, s katero 
ugotovijo stanje dlesni oz. stopnjo 
parodontalne bolezni, poznano 
tudi kot paradentozo. Tako dobi-
jo pregled nad celotnim stanjem 
ust, kar je osnova za pripravo ka-
kovostnega načrta zdravljenja, 
natančno prilagojenega vsake-
mu posamezniku. O predlogih 
zdravljenja in celostnem načrtu se 
natančno pogovorijo z vsakim po-
sebej in skupaj določite individu-
alno prilagojene najboljše rešitve. 
V Ustni Medicini so prepričani, da 
je terapija lahko uspešna, le če je 
posameznik z njo natančno sez-
nanjen, če zavestno sprejema od-
ločitve in v celotnem procesu igra 
aktivno vlogo. Naloga terapevta je, 
da človeka razumsko in čustveno 
pripelje do tistega, kar je zanj naj-
bolje, ter mu ne vsiljuje ničesar. 
Zaupanje med zobozdravnikom 
in pacientom je po njihovem naj-
pomembnejši del mozaika, ki bo 
privedel do uspešnega konca 
zdravljenja. Prav z vzpostavitvi-
jo zaupanja mine tudi neugoden 
občutek ob vstopu v ordinacijo in 
pogledu na belo haljo, ki je priso-
ten pri večini ljudi. 
Povezanost ust s preostalim delom 
telesa postaja v strokovnih krogih 
vedno bolj jasna in pomembna. V 
kliniki Ustna Medicina zavedanje o 

vzrokih, preprečevanju in zdravlje-
nju štirih poglavitnih vzrokov za 
bolezni ust – parodontalne bolez-
ni, zobne gnilobe, neprimernega 
ugriza in uporaba brezkovinskih in 
biokompatibilnih materialov – iz-
postavljajo kot ključne za dolgoro-
čen uspeh. Vnetni procesi so vzrok 
za večino bolezni. Vnetje dlesni 
namreč povzroči ali prispeva k 
nastanku številnih stanj in bolez-
ni, kot so sladkorna bolezen, nizka 
porodna teža otroka, srčni infarkt, 
možganska kap, določena rakava 
obolenja pa tudi degenerativne 
vnetne bolezni, kot sta Alzheimer-
jeva in Parkinsonova bolezen. Pa-
rodontalna bolezen, ki jo zlovešče 
imenujejo kar tihi ubijalec, je vne-
tje, pri katerem začne propadati 
čeljustna kost. Med potekom te 
izrazito kronične okužbe prehaja-
jo v krvni obtok izredno agresivne 
bakterije ter snovi, ki so posledica 
reakcije našega imunskega siste-
ma. Izguba zob je tako še najmanj, 
kar se je lahko nekomu zgodilo v 
primerjavi s tem, kar ta izrazito 
kronična okužba pomeni za zdrav-
je celotnega telesa. Parodontalna 
bolezen je bolezen telesa, in ne le 
ust, zato je pomembno, da jo usta-
vimo v pravem trenutku. Simpto-
mi te zahrbtne bolezni se običajno 
pojavijo pozno, najpogosteje, ko je 
narejene že veliko škode, zato je 
ključnega pomena, da se bolezen-
ske spremembe v ustih odkrijejo 
čim prej. S pregledom obzobnih 
tkiv nikakor ne gre odlašati. Še 
posebej rizične skupine so posa-
mezniki z boleznimi srca in ožilja, 
kadilci, starejši od 50 let, tisti, ki 
bolehajo za artritisom ali se bo-
jujejo s čezmerno telesno težo ter 
tudi nosečnice. 

Terapevti Ustne Medicine in  
Ustne Medicine Mladi
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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.



Izdelki za suho montažo
Barve, laki in pleskarski pribor
Vsi osnovni gradbeni materiali
Akumulatorji, olja, maziva
Orodje, železnina in pritrdilna 
tehnika
 Vrtni program, pesek in  
sveče za grobove
Pripomočki za pripravo in 
shranjevanje ozimnice

To jesen v trgovini Terra RB

Obiščite  
bencinski servis  

TERRA-RB na Igu!

IG, Zabrv 120, Ig 
Zimski delovni čas: PON-PET 7.00-18, SOB 7.00-15.00

Obiščite nas tudi v trgovini na Škofljici in v Ljubljani.

Terra RB Oglas Mostiščar 200x137mm 2022.indd   1Terra RB Oglas Mostiščar 200x137mm 2022.indd   1 05/10/2022   10:4905/10/2022   10:49

30 LET

Vabimo vas
v Dom kulture Ig

v soboto, 22. 10. 2022, ob 19. uri

ŽENSKI PEVSKI ZBOR 
PERUNIKE
z zborovodkinjo  

Brigito Gregorčič Lenarčič

in

KOMORNI PEVSKI ZBOR 
ŠUTNA

z zborovodkinjo Kristino Štemberger

vam bosta pripravila pester glasbeni večer

VABLJENI!

Vabljeni na

POKAL ŠEFLA  
v kuhanju na žlico

in

BOLŠJI SEJEM!
Ponedeljek, 31. 10. 2022, 

pred Komet barom na Igu  
(pri trgovini Spar, Gasilska ulica 10)  

od 9. ure dalje. 

Informacije in prijave na 
tekmovanje za Pokal Šefla na:  

tel. št. 041/715-323


