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OVGN pri MDO PD 

 vabi v soboto 15. aprila 2023 ob 7.30. uri 
na naravovarstveno ekskurzijo  

  Morostig – hišo narave in kolišč na Igu 

 

Tokratna naravovarstvena ekskurzija nas bo popeljala s parkirišča 
pri TUŠ-u v Novem mestu, proti Ljubljanskemu Barju oz. Igu, na 
ogled Morostig – hišo narave in kolišč na Igu. 
Z osebnimi vozili se bomo peljali se na relaciji: Novo mesto – po avtocesti – Bencinski 
servis Petrol v Podsmreki (tu bo zbor ob 8. uri) do odcepa za Rudnik in IG, vse do cerkve 
na Igu (udeleženci iz smeri Kočevja se pripeljete direktno na Ig, kjer se dobimo ob 8.30 uri!) 

1.decembra 2022 so na Igu na Ljubljanskem barju odprli hišo Morostig – hišo narave in 
kolišč. Zgodba raziskovanja Ljubljanskega barja se začne na razstavi v Hiši Morostig. V 
stavbi je interaktivni muzej. Pot, ki je krožna se nadaljuje po kratkočasni tematski poti. Ta 
ponuja čudovite razglede in razgrinja bogastvo živalskih in rastlinskih vrst. Pripeljala nas bo 
do kolišča v naravni velikosti, kjer bomo doživeli čas koliščarjev. Morostig je kulturno-
arheološki center z muzejem na prostem, karseda pristno koliščarsko naselje na umetnem 
jezeru, imenovano Na kolih.  

Potrebna bo le primerna pohodna obutev in planinska oblačila, za morebitno slabše vreme 
pa ne bo odveč kakšen dežnik. Sama pot pa ni naporna, voden ogled pa bo trajal cca 3 ure! 

Cena prevoza si sopotniki v vozilih dogovorite z voznikom, vstopnina za Hišo narave in 
kolišč na Ljubljanskem Barju pa bo 12 €, za upokojence le 8 €! 

Kavo še pred ogledi si bomo lahko privoščili na samem Izhodišču. 

Prijavite se lahko na telefon 041 533 317 (Rozi) ali na el. naslov rozi.skobe@siol.net , do 
torka 11. aprila do 12. ure (število udeležencev moramo sporočiti 4 dni prej). 

Izlet bova vodila Rozi in Rudi Skobe, oba vodnika PZS z licenco in varuha gorske narave!  

Vabljeni vsi GS, VGN, ljubitelji narave in tudi vsi načelniki odsekov za varstvo gorske 
narave! 

 

Sv. Vrh, 25. 3. 2023                                                    Vodja OVGN pri MDO PD 
               Rozalija Skobe l.r.      
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