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NAVODILA pred predavanjem z delavnico EKO SADILNI NAČRT 
 

Učiteljica: Jelka ČOP, u.d.i.kmetijstva 
Mule, društvo za celostno bivanje v sodelovanju s podjetjem Aleja inženiring d.o.o. 

 
 
 

Datum:  sobota  6. februar 2016 
Ura:   9:00 – 12:00 
Lokacija:  Center Ig, Banija 4, Ig 

 
Pomembno:  Zagotavljamo vam, da je dostop do Iga enostaven, parkiranje zastonj, prostora in zraka 

veliko, akustika v dvorani odlična...  
Ker je pustna sobota, parkirajte na parkirišču za stavbo ali v kleti.  
( Ne pri pošti, cerkvi in šoli! ) 
 
Za dostop z avtom si oglejte zemljevid na naslednji strani.  
 
Lahko pa se pripeljete z Ljubljanskim zelencem  Lpp proga 19i in boste v 20 minutah na glavni postaji 

na Igu, še  3 minute hoje pa je mimo krožišča do vrat v Center Ig. Delavnica bo v 3. 
nadstropju in lahko uporabite dvigalo.   

 
 

                         
PARKIRIŠČE    STAVBA CENTER IG                                                          GLAVNI  VHOD 
ZUNAJ                                                                                                                                         KLETNO                   
                                                                                                                                                     PARKIRIŠČE  
           
 
S SEBOJ PRINESITE:       
  
      skico vrta iz leta 2014-5 ali novega vrta, če šele začenjate vrtnariti; 
      seznam rastlin iz leta 2015, če ste že vrtnarili; 
      seznam zelenjave, ki jo radi jeste. 
Tisti, ki vrtnarite na eko njivi »Pridelaj.si« v Savljah v Ljubljani, dobite skico gredic na delavnici. 
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 ZEMLJEVID POTI IZ LJUBLJANE ČEZ LJUBLJANSKO BARJE NA IG PO IŽANSKI CESTI 
 
Ižanska cesta se izteče v Ljubljansko cesto. Center Ig, Banija 4 je na zemljevidu označen z znakom B. 
 
 

     
 

Če ste pripravljeni vzeti sopotnika na poti od doma do Iga  ali če iščete 
prevoz, sporočite in vaš e-naslov bomo posredovali ostalim, ki bodo 
želeli deliti prevoz. Naprej se dogovorite sami. 
 
Spletne strani  za poceni prevoze: 
 
http://www.deliva.si/pomoc-pri-uporabi 
http://www.katrca.org/ 
https://prevoz.org/ 
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Če se boste pripeljali po avtocesti oziroma ljubljanski 
obvoznici, zavijte na odcepu ( Rudnik, Iška vas) v smeri 
proti Igu. Pri semaforju s kitajsko restavracijo zavijete 
na Ižansko cesto, ki je sijajno obnovljena. 
 
 


