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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani  
občanke in občani
Nekje sem prebral napoved, da se nam obeta izjemo vroče poletje. Ali 
bo tudi dolgo? Tega napoved ni opredeljevala, časa za to je vsekakor 
še dovolj, a pomnimo tudi veliko bolj prijetne in prijazne majske dni 
od letošnjih. Zdaj, bolj kot ne, že vsi vemo, koliko in kakšno škodo je 
našim vrtovom povzročila pozeba. Netipični vremenski pojavi so in 
bodo naša stalnica. Morda kot posamezniki res nimamo velikega vpliva 
na okoljske spremembe, a svoj delež k ohranitvi narave in čistega okolja 
smo enostavno dolžni prispevati. Ne vemo, ali bo to dovolj, a več kot 
nas bo in bolj ozaveščeni kot bomo, dlje bomo uživali v naravi, ki smo 
jo podedovali.

Tudi naš, v tem trenutku največji projekt – izgradnja vodarne Virje – je 
izrazito okoljsko naravnan. Sama dela sicer lepo potekajo in izvajalec 
podjetje Kolektor Strix korektno in v rokih izpolnjuje svoje pogodbene 
obveznosti. Bolj pa se bojim, da se lahko v prihodnjih mesecih zgodi, 
da jih bomo težje izpolnjevali mi do njih. Projekt je 85 % sofinanciran z 
evropskimi in državnimi sredstvi in pri izplačilu teh se v zadnjem obdobju 
kar pošteno zatika. Napovedana je še nadgradnja informacijskega 
sistema, ki stvari lahko še dodatno zaplete. Omejeno obdobje zmoremo 
zaostanke premostiti z zalaganjem lastnih sredstev, a predolgo to 
vendarle ne bo šlo. Upam, da bomo na usklajevalnih sestankih z MOP 
težave uspeli odpraviti; pravzaprav jih enostavno moramo, če želimo 
projekt v rokih in korektno tudi zaključiti.
Počasi zaključujemo z deli na cesti skozi Goričico. Ta je pravzaprav že 
dobila svojo končno podobo in v njej je vsa potrebna infrastruktura. 
Izvajalec le še izvaja manjše posege in izboljšave v njeni okolici in v 
naslednjih dneh bodo z deli tudi končali. Cesta je sedaj res izjemno lepa, 
široka in pregledna, a to vendarle ne pomeni, da gre za poligon, kot si 
tudi naši sosedje marsikdaj predstavljajo. Rekonstrukcije so namenjene 
izboljšanju prometne varnosti in ne dvigu hitrosti vožnje.
V naslednjih dneh pričakujemo tudi uporabno dovoljenje za 
kanalizacijsko omrežje pod Podpeško cesto. Po izdaji tega bomo 
pospešeno priključili vse objekte, ki to možnost že imajo. Nekaj ulic 
pa bo to dobilo z izgradnjo omrežja v letošnjem letu, tako kot tudi 
stanovalci ob delu ulice na Brezno, kjer dela že potekajo.
Z deli, v prvi fazi predvsem rušitvenimi, je začelo tudi podjetje Tipo, 
ki gradi vrtec v Notranjih Goricah. Po vrsti zapletov smo z gradnjo 
vendarle lahko začeli in prihodnjo jesen bomo vanj sprejeli otroke. 
Ob tem naj povem, da smo po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
takoj oddali tudi vlogo za subvencijo Eko sklada, saj objekt s svojimi 
energetskimi lastnostmi po našem prepričanju upravičuje dodelitev 
tovrstnih sredstev. V primeru, da bomo na razpisu uspešni, se nadejamo 
nepovratne subvencije v višini 20–25 % investicije. Ob dejstvu, da gre za 
investicijo prek 2 milijona evrov, so to znatna sredstva.
V preteklih dneh je od vseh dogodkov našo okolico najbolj zaznamoval 
požar v podjetju Kemis na Vrhniki. Ne bom se spuščal v teme, ki so jih 
vsi mediji polni, in si zastavljal vprašanj, na katere nimamo odgovorov. 
Nesreče so bile in bodo. In nanje moramo biti pripravljeni.
Pripravljeni so bili tudi naši gasilci in se nemudoma, ko so bili pozvani, 
odzvali in pomagali sosedom v težavah, skladno z dogovori, ki smo jih 
podpisali. Verjamem, da je bila njihova pomoč dragocena in da so – kot 
ničkolikokrat doslej doma – dokazali, kako usposobljeni in predani so.
Intervencija je seveda povezana z določenimi stroški, škodo je utrpela 
tudi oprema. Za takšne namene imamo oblikovan poseben rezervni 
sklad in s tem ne bomo obremenjevali sosedov, saj imajo svojih težav 
in stroškov dovolj.
Bliža se konec šolskega leta in bliža se zaključek akcije »Skupaj smo 
večji«. Ideja dr. Kristjana Muska je naletela na izjemen odziv in vesel 
sem, da so vanjo naši otroci vključili tudi moje sodelavce in mene. 
Temu je bil namenjen njihov obisk občinske stavbe. Zelo prijetno urico 
smo preživeli skupaj. Zdaj pa uspešno dokončajte prav na naši šoli in v 
naši občini začet projekt in seveda vsaj tako – v izjemno veselje vaših 
staršev – tudi šolsko leto.

Župan  Metod Ropret
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Občina Brezovica, ki v vseh svojih krajih (Brezovica, Vnanje Gorice, 
Notranje Gorice, Podpeč, Preserje, Rakitna) šteje skoraj 13.000 
prebivalcev, je sicer najhitreje rastoča občina po številu prebivalcev 
v Sloveniji, zaradi česar, kot pravi župan, tovrstnih kapacitet nikoli 
ni dovolj. »Ves čas poskušamo nekako krmariti med komunalno in 
družbeno infrastrukturo, vendar nam ne uspe vedno pravočasno 
zadostiti vsem željam in potrebam. Zato potem v skladu z usmeritvami 
občinskega sveta prilagajamo tudi dinamiko gradnje tako enega 
kot drugega,« je župan pokomentiral vodenje tovrstnih projektov. 
Kot glavne ovire na poti do uresničitve novega vrtca je župan 
navedel predvsem številne birokratske zadeve, ampak, kot je dejal, 
je pomembno predvsem to, da so jih s tem podpisom dokončno 
premagali in da se lahko gradnja naposled začne. Otroci (in starši) 
namreč že čakajo!

Avtor: Andrej Pirnat

Novice iz KS Rakitna
Letošnje poletje bo v znamenju obsežnih obnov javnih zgradb v Rakitni. 
V drugi polovici junija bomo zamenjali okna in zunanja vrata na celotni 
stavbi KS, razen v mansardi, kjer je najemnik stanovanja to že storil. Po 
65 letih so okna in vrata povsem dotrajana, kar se močno pozna tudi pri 
stroških ogrevanja. Izvedli bomo tudi nujno zamenjavo elektroinštalacij v 
srednji etaži in povečali požarno varnost objekta. Pri obojem je finančno 
priskočila na pomoč občina. Ko bo zadnjič zazvonil šolski zvonec, bodo 
šolsko stavbo zasedli krovci, monterji oken in fasaderji. Prenovili bodo 
njen celoten zunanji plašč: toplotno izolirali streho in zamenjali kritino, 
zamenjali okna in vrata ter toplotno izolirali fasado in temelje. Razlogi 
so isti kot v primeru stavbe KS. Ker zaradi delne stanovanjske rabe s to 
investicijo ni mogoče kandidirati na državnem razpisu za sofinanciranje 
energetske prenove, jo bo v celoti financirala občina. Zalogaj, ki bo vreden 
okrog 200.000 EUR, je občina sprva nameravala izpeljati v dveh letih, nato 
se je odločila za racionalnejšo izvedbo naenkrat, saj bo tako prihranila 
pri stroških gradbenega odra in čiščenja. 1. septembra se bodo učenci 
predvidoma že vrnili v prenovljeno šolo. Še obsežnejša bo energetska 
sanacija MKZ Rakitna. Tudi tam bo prenovljen celoten zunanji plašč, 
poleg tega pa tudi ogrevalni sistem. Investicija bo vredna okrog 900.000 
EUR. Del sredstev pride z omenjenega državnega razpisa, del iz tujih 
skladov, kjer je direktorica MKZ zelo uspešna, del pa bo prispevala občina 
kot ustanoviteljica zavoda. Morda bo nova vrata in obe okni dobila tudi 
kapelica v središču kraja. KS se je skupaj s partnerji prijavila na razpis LAS 
Barje z zaledjem za evropska sredstva za lokalni razvoj. Če bomo s prijavo 
uspešni, bomo naslednjo pomlad na terasi pri šoli postavili igrišče za vse 
generacije. Veliko bo približno 500 m2. En del igrišča bo imel otroška igrala, 
drugi del pa fitnes naprave na prostem. Tako bodo vsi člani družine našli 
nekaj zase, razgibavali pa se bodo lahko tudi ostali, od mladine, ki zdaj 
poseda na bližnjem pokritem odru, do starejših krajanov. Tole še ni obljuba. 
Najprej moramo počakati na rezultate razpisa. Delno bodo jasni že poleti, 
dokončno pa pozno jeseni, ko jih bodo potrdili državni uradniki. 

Avtor: Gorazd Kovačič

V Notranjih Goricah položili 
temeljni kamen za nov vrtec

Gradbena dela na območju bodočega vrtca so se že začela in se 
odvijajo po zastavljenem urniku. Promet, ki je potekal po obstoječi 
poti mimo gasilskega doma, bo sedaj speljan po Podpeški cesti, 
spremenjen režim pa bo obveljal tudi po zaključku gradnje. Tako 
bo tudi takrat, ko bo vrtec že stal, najbolje poskrbljeno za varnost 
malih uporabnikov. 

27 obstoječih enot vrtcev v občini Brezovica bo dobilo še sedem novih 
oddelkov. Župan Metod Ropret in prokurist podjetja TIPO investicijske 
gradnje d. o. o., Marjan Miklič, sta namreč na sedežu občine podpisala 
pogodbo za začetek gradnje novega vrtca v naselju Notranje Gorice. 
»Ocenjujem, da bomo s tem projektom, vrednim 1.822.000 evrov (brez 
notranje opreme in z vštetim DDV-jem, op. a.), uspeli zadostiti najbolj 
akutnim potrebam po prostorih predšolske vzgoje,« je ob podpisu dejal 
župan, ki je še pojasnil, da gre za največjo investicijo občine v letošnjem letu.
K temu je še previdno dodal, da v tem trenutku težko ocenjuje, ali jim 
bo uspelo izpolniti prav vsa pričakovanja, vendar sam verjame, da jim v 
veliki meri bo. Zdaj, ko so papirji dokončno urejeni, pa je čas za naslednjo 
fazo – gradnjo. Rok za izvedbo gradbenih del je 14 mesecev, nato pa bo 
nekaj mesecev potekalo še notranje opremljanje. Po besedah župana si 
bo občina na vso moč prizadevala, da bo objekt z začetkom šolskega leta 
2018/2019 pripravljen sprejeti nove mlade goste. 
Vrtec bo na voljo vsem, ki bodo znotraj občine potrebovali prostor za 
svoje otroke. »Težko je vedno vsakomur zagotoviti, da dobi prostor za 
svojega otroka v kraju, kjer biva, vendar mislim, da bo ta, na nekakšen 
način osrednja lokacija občine, vrtec približala velikemu številu 
staršev,« je župan izrazil zaupanje v lokacijo novega vrtca. 
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Komunala v Občini Brezovica obremenitev prometa v takih situacijah. Prometna obremenitev vozil, ki 
presega dnevno številko 6000, in obremenitev 100 in več vlakov na dan 
kar sami kličeta po ukrepanju in iskanju ustreznih rešitev. Občina je skupaj 
z Ministrstvom za infrastrukturo pristopila k iskanju rešitev. Idejne zasnove 
za obvozno cesto Vnanje Gorice–Notranje Gorice in s tem posledično 
tudi ukinitev prehodov preko železniške proge so v fazi projektiranja. 
Investicija, ki se mnogim zdi nedosegljiva, a hkrati nujno potrebna, je prav 
gotovo ena od dolgoročnih zadev, ki jih moramo rešiti.

Avtor:  Marko Čuden, podžupan

Izboljšanje kakovosti bivanja 
za otroke in mladostnike 
v Mladinskem klimatskem 
zdravilišču Rakitna

Rakitna, 10. 5. 2017 – V prejšnjem tednu so v Mladinskem klimatskem 
zdravilišču Rakitna prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev 
občini Brezovica za celovito energetsko sanacijo zdravilišča. To bo 
prva večja investicija v infrastrukturo Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna v zadnjih tridesetih letih. S tem bodo v zdravilišču 
zmanjšali stroške za obratovanje in vzdrževanje objektov, omogočili 
večjo zanesljivost njegovega delovanja ter predvsem izboljšali 
kakovost notranjega bivanja za otroke in mladostnike. V Mladinskem 
klimatskem zdravilišču Rakitna v zadnjih tridesetih letih ni bilo 
večjih investicijskih vlaganj. Stavbe zdravilišča so v dotrajanem 
stanju in ne dosegajo sodobnih standardov toplotne prehodnosti 
gradbenih elementov (toplotni ovoj stavbe), zato so stroški rabe 
toplotne energije zelo visoki. S stališča energetske potratnosti in 
neučinkovitosti je problematičen zunanji ovoj, ki je v večjem delu 
popolnoma neizoliran in prek katerega se po nepotrebnem izgublja 
veliko toplotne energije. Dotrajana in potratna sta tudi ogrevalni 
sistem in kotlovnica. Tudi strešna kritina je v zelo slabem stanju. Takšno 
stanje stavb ne ustreza sedanjim energetskim predpisom, njihovo 
vzdrževanje pa pomeni velike energetske izgube in s tem povezane 
stroške ogrevanja. V Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna bodo 
energetsko sanacijo izvedli s pomočjo nepovratnih sredstev v okviru 
Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020 v višini 40 %, preostanek pa s sredstvi občine Brezovica, 
lastnice zdravilišča, in z lastnimi sredstvi. Celotna vrednost investicije je 
okoli 1 milijon evrov in bo izvedena konec leta 2017 oziroma v začetku 

Na projektu vodarne Virje so gradbena dela končana. Urejata se še 
okolica in dvorišče same stavbe. Po terminskem planu bodo dela 
končana v mesecu juniju, nakar sledi še tehnični pregled in poizkusno 
obratovanje. V sklopu izgradnje vodarne se bo obnovil tudi del državne 
ceste, ki je sedaj v slabem stanju. Investicija obnove državne ceste skozi 
naselje Goričica je prav tako končana. Pri tej obnovi se je gradila tudi 
vakuumska kanalizacija za naselje Goričica. Hiše, ki stojijo neposredno 
ob državni cesti, bodo kmalu imele možnost priklopa na kanalizacijo, 
za ostali del pa pridobivamo gradbeno dovoljenje. Čez poletje bomo 
pričeli z izvajanjem asfaltiranja in gradnje pločnikov, ki so v planu za 
leto 2017. Upam, da bom lahko kmalu nehal pisati o priključevanju na 
kanalizacijo, kjer so pogoji za priključitev že kar dolgo izpolnjeni. Počasi 
bo potrebno poseči tudi po nepriljubljenih ukrepih, saj so se roki za 
priključitev že iztekli. Ponovno pozivamo vse tiste, ki se še niste priključili, 
da takoj pristopite k reševanju teh zadev. Operativno se je začel premikati 
tudi projekt izgradnje izvoza iz avtoceste med občinama Brezovica in 
Log-Dragomer. Ob koncu meseca maja se bodo izvajale geodetske 
meritve na bodoči trasi avtocestnega priključka. Obremenjenost državne 
ceste, ki poteka od Brezovice proti Podpeči, je vsem dobro znana tema. 
Če k tej zadevi prištejemo še nivojska križanja preko železniške proge, 
dobimo situacijo, ki že mnogo let ne ustreza normam za še dovoljeno 
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leta 2018. Nepovratna sredstva so namenjena celoviti prenovi stavb 
oziroma usklajeni izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju 
stavb (fasade, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (ogrevanje, 
prezračevanje, priprava tople vode). Romana Rasperger, direktorica 
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna: »V Mladinskem 
klimatskem zdravilišču Rakitna se zelo veselimo prihajajoče prenove. 
Zmanjšali bomo stroške za obratovanje in vzdrževanje objektov, 
omogočili večjo zanesljivost delovanja zavoda ter predvsem izboljšali 
kakovost notranjega bivanja za otroke in mladostnike. Po tridesetih 
letih je bila ta prenova zares nujno potrebna. Ta projekt daje nam, 
zaposlenim, nov in svež zagon za delo, otroci in mladostniki pa bodo 
deležni boljših pogojev bivanja.«

Avtor: MKZ Rakitna

Novo otroško igralo v Radni
KS Brezovica je v sodelovanju z občino Brezovica na BŠK v Radni 
postavila novo otroško igralo. Poleg že obstoječega večnamenskega 
igrala se je postavilo še igralo »mrežna piramida«. Igrala so namenjena 
vsem otrokom v občini, zato dobrodošli prav vsi. Ker pa se je pred 

TEL.: 041/683-187 Alojz Bambič 
TEL.: 070/683-862 Lojze Bambič 
E-MAIL:  alojz.bambic@gmail.com 
B IZKOPI D.O.O. 
V ROJCO 19 
1357 NOTRANJE GORICE 
                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODAJA IN DOSTAVA SEJANE ZEMLJE ZA VRT 
dostava že od 1m3 dalje 
 
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO 
BAGERJI OD 700 kg DO 36 ton 
(manjši in večji izkopi, ravnanje terenov, priprava 
za gradnjo stanovanjskih objektov, rušenje starih 
zgradb in drugih objektov, gradnja škarp in 
podpornih zidov, asfaltiranje in tlakovanje 
dovoznih poti in dvorišč, delo na težko dostopnih 
terenih z majhnimi in zmogljivimi stroji) 
 
PRODAJA IN DOSTAVA GRADBENIH 
METERIALOV (pesek, skale, gnoj, zemlja, mivka, 
mlete ruševine,… ) 

KIPER PREVOZI 
(prevoz in odvoz razsutega tovora do 24 ton) 
 
PREVOZI Z AVTOVLEKO 
(prevoz vseh vozil do 15 ton) 
 

 
 

časom zgodilo, da so vandali igrala poškodovali in naredili kar nekaj 
materialne škode, se je na celotnem platoju BŠK Radna namestil sistem 
videonadzora. Na podlagi tega bo mogoče kršitelje evidentirati in nato 
prijaviti ustreznim inštitucijam.

Avtor: Nejc Vesel, KS Brezovica
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Aktivno poletno  
počitniško varstvo za otroke 
od 1. do 5. razreda

Dogodivščine v vrtcu

Cilj v tem letu je spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi 
z gibanjem v naravi. Tako kot barje je tudi gozd postal naša igralnica. 
Pozdravili smo prihode treh letnih časov v gozdu. Spuščali smo 
mehurčke in jih poslali s Plešivice v dolino. Jeseni smo nabirali gozdne 
plodove, da smo pozimi iz njih ustvarjali. V decembrskem času smo 
okrasili novoletno jelko za živali. Hvaležne živali so pojedle vse sadje in 
zelenjavo. Kaj razvijamo v gozdni pedagogiki? Krepijo se medsebojni 
odnosi, komunikacija. Kaj je pomembno v gozdu? Da upoštevamo 
gozdni bonton, opazujemo rastline in živali, poslušamo glasove iz 
narave, objamemo drevo in poslušamo, kaj nam pove. Najbolj nas 
navdušuje oglašanje ptic. Otroška domišljija nas je popeljala do 
Škratove dežele, kjer smo pripravili kres za škrate. Našli smo potoček 
in se ob njem naučili pesmico. Tudi mravljišče je oživelo. Oponašali 
smo gibanje mravljic in ostalih živalic. Premagovanje »škratovih« ovir 
pomeni, da visoko dvigamo noge in premagujemo škrate. V gozdu 
smo se srečali s kužkom Arijem in gospo Sonjo Tomšič (Ambasadorji 
nasmeha). Otroci so sodelovali, držali veje, naredili most, se skrivali 
pred Arijem. Za dobro opravljene naloge so Arija nagradili s priboljški. 
Naše bivanje v gozdu je dokaz, kaj vse nam gozd nudi in kako skrbimo, 
da ostane čist. 

Avtor: Strokovni delavki skupine Mehurčki, 
enota Notranje Gorice

Uspehi šahovskega krožka  
na OŠ Brezovica
Pred dvema letoma, oktobra 2015, je vodenje krožka na OŠ Brezovica 
prevzel Anton Praznik, šahovski učitelj in mojster FIDE. Začetek je bil 
nekoliko nenavaden, ker so bili nekateri učenci malce presenečeni, saj 
je novi učitelj uporabljal drugačne metode poučevanja od njegovega 
predhodnika: na vsaki uri šahovskega krožka je bila prva polovica 
ure namenjena teoriji, druga polovica ure pa igranju in preizkušanju 
naučene snovi v praksi. Po nekaj mesecih so se učenci navadili novega 
načina dela, ki je že prvo leto dokazal, da smo na pravi poti. Brez teorije in 
šahovskega znanja ni napredovanja v šahu. Kmalu so prišli prvi uspehi. 
Poleg šahovskega krožka je bil že v šolskem letu 2015/16 organiziran 
na šoli ciklus sedmih turnirjev Osrednjeslovenske lige mladih, ki je 
štel za šolsko jakostno lestvico, za izbiro šolske reprezentance in 
za ratingiranje igralcev pri Šahovski zvezi Slovenije. V lanskem letu 

V času poletnih počitnic v mesecih juliju in avgustu 2017 bo Plezalno 
društvo Grif v sodelovanju z občino Brezovica in OŠ Brezovica organiziralo 
aktivne počitnice za otroke (tedensko počitniško varstvo od ponedeljka 
do petka od 7.30 do 16.00). Varstvo bo organizirano za osnovnošolske 
otroke iz celotne občine Brezovica in bo potekalo v prostorih OŠ Brezovica 
ter na drugih lokacijah (skladno s programom). V program so vključeni 
celodnevno varstvo otrok, vse aktivnosti in prehrana (malica, kosilo). 
Namenjeno je otrokom od 1. do vključno 5. razreda (seveda pa so vabljeni 
tudi starejši). Program bosta vodila Matej Grilc in Maja Piskernik ter vašim 
otrokom omogočila pester, zanimiv in predvsem zabaven program. 

Termini: 
1. termin: 26. 6. 2017–30. 6. 2017
2. termin: 3. 7. 2017–7. 7. 2017
3. termin: 10. 7. 2017–14. 7. 2017 
4. termin: 28. 8. 2017–31. 8. 2017
Cena: 65 EUR/otroka/teden * 
(5 % popust ob prijavi dveh ali več otrok iste družine (bratci, sestrice) v 
posameznem terminu) 
* program je sofinanciran s strani občine Brezovica

Program bo zajemal športne aktivnosti (plezanje, joga, nogomet, 
košarka, floorball, igre na igrišču), kopanje v bazenu, obisk muzeja ali 
kina, pohod, kuharsko delavnico, urice eksperimentov, bralne urice, 
ustvarjalne urice (šivanje, risanje po različnih materialih, obdelava 
različnih materialov, izdelava družabnih iger, nakita, svečnikov, lutk ...)
Prosimo, da prijave pošljete preko obrazca na http://grif-brezovica.si.

Avtor: Plezalno društvo Grif
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velja izpostaviti 4. mesto Krištofa Selana na državnem prvenstvu v 
kategoriji dečkov do 8 let. Udeležili smo se tudi ekipnega državnega 
prvenstva do 9 in do 12 let, kjer smo nabirali izkušnje. Tudi v šolskem 
letu 2016/17 smo znanje in izkušnje nabirali na krožku in na ciklusu 
turnirjev Osrednjeslovenska liga mladih, pa tudi na drugih podobnih 
turnirjih v regiji. Prvi omembe vreden uspeh letos je bila osvojitev 
naslova regijskih prvakov grosupeljske regije v kategoriji dečkov do 
12 let, kjer so v minulih letih praviloma zmagovali šahisti iz Kočevja. 
Zmagali smo v naslednji postavi, po deskah: 1. Mark Marjanović 
3/5, 2. Krištof Selan 5/5, 3. Val Vodnik 5/5, 4. David Štembal 4/5 točk. 
Naši šahisti so se udeležili tudi posamičnega državnega prvenstva 
v kategoriji do 8 in do 10 let. V kategoriji do 8 let je David Štembal 
zasedel 9. mesto, Val Vodnik 10. mesto, Lovro Malovrh pa 14. mesto 
med 25 udeleženci. Sledil je nastop dečkov na ekipnem državnem 
prvenstvu v kategoriji do 9 let, na katerem je nastopilo 16 ekip. Po 
hudi borbi je ekipa osvojila 3. mesto. Zmagali smo v treh dvobojih, 
enkrat igrali neodločeno, enkrat pa dva izgubili. Ekipa je nastopila v 
naslednji postavi, po deskah: 1. Krištof Selan 3/5, 2. Val Vodnik 3,5/5, 3. 
David Štembal 4/5 točk, 4. Lovro Malovrh pa je bil rezerva. Naši šahisti 
so nastopili tudi na posamičnem državnem prvenstvu do 9 let, kjer 
so se izkazali z dobro igro. Blestel je osemletni Val Vodnik, ki je začel 
silovito, saj je dobil prvih 5 partij, nato pa popustil in na koncu delil 4. 
in 5. mesto med 86 igralci. David Štembal je zasedel 28., Krištof Selan 
30., Lovro Malovrh pa 37. mesto, vsi s po 4 točkami, med 86 igralci. 
V kategoriji do 8 let pa je Val Vodnik postal državni prvak. Naslednji 
dan smo nastopili še na ekipnem državnem prvenstvu v kategoriji do 
12 let. Med 31 moštvi smo zasedli 15. mesto in za 14 mest izboljšali 
lansko uvrstitev. Nastopili smo v naslednji postavi: 1. Mark Marjanović 
2/7, 2. Krištof Selan 5/7, 3. Val Vodnik 4,5/7, 4. Žan Arsov 1/3, 4. Luka 
Stanar 3/4 točke. Naš adut je izjemna mladost ekipe, saj bomo lahko še 
nekaj let nastopali praktično z enako postavo kot letos. Končan je tudi 
ciklus sedmih turnirjev Osrednjeslovenske lige mladih. Po 7. turnirju 
OLM smo dobili tudi novega šolskega prvaka. Novi prvak OŠ Brezovica 
za šolsko leto 2016/17 je postal devetletni Primož Selan, vrstni red 
najboljših je bil naslednji: 1. Krištof Selan 279, 2. Val Vodnik 258, 3. 
Timor Štrumelj 247 itn.

Avtor: Anton Praznik

Čas je za Playness  
na Brezovici

Playness je inovativen in na sodobnih znanstvenih dognanjih 
utemeljen program za spodbujanje telesne aktivnosti otrok. Letos 
smo sodelovali z vzgojno-izobraževalnim zavodom Vrtci Brezovica in 
z Osnovno šolo Brezovica pri Ljubljani. Skupaj z 20 vzgojitelji/cami 
ter 17 učitelji/cami smo se srečali štirikrat po štiri ure v telovadnici 
OŠ Notranje Gorice. Skozi srečanja, katerih namen je bil poglobitev 
znanj in veščin strokovnih delavcev v vrtcu na področju gibanja, nas 
je vodil dr. Milan Hosta. Udeleženci Playness študijske skupine so 
imeli na vsakem srečanju priložnost za samostojno razvijanje novih 
gibalnih dejavnosti, ki so jih lahko že naslednji dan uporabili v praksi. 
Računovodska hiša Unija d. d. pa je poskrbela, da imajo udeleženci 
dostop tudi do virtualne knjižnice, v kateri je nabor gibalnih vaj. 
Udeleženci so povedali, da jim ti filmčki pomagajo predvsem takrat, 
ko sami nimajo ideje, pri čemer jih veseli to, da niso vezani na uporabo 
telovadnice, saj nimajo vsi dostopa do nje. 

Avtor: Nika Petelin, strokovna sodelavka pri Playness d. o. o.
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Bowling s Športnim 
društvom Rakitna
V soboto, 13. maja, smo se v večernih urah odpravili v Klub 300 v 
Dravlje. Sestavili smo kar nekaj ekip, saj se nas je bowlinga udeležilo 
34. Vedno se veselimo igre, ki združuje več generacij in nas poveže. 
Med igro ne manjka komentarjev in navijaškega duha, ki naredi takšen 
večer posebno lep.
 Avtor: ŠD Rakitna

Tradicionalni prvomajski 
pohod Športnega društva 
Rakitna
Že vrsto let se s Športnim društvom Rakitna ob prvem maju odpravljamo 
na pohod v Osredek. Letos se nas je zbralo 96 pohodnikov in štirje 
konjeniki. Vsako leto dajemo možnost vsem pohodnikom, tako da jim 
omogočimo lažjo in težjo pot. Letos se jih je kar 30 prijavilo na daljšo 
pot, ki obsega spust v sotočje Zale in Iške. Krajša pot pa ravno tako 
obsega spust do vode, ki jo je potrebno prečkati in se nato dvigniti 
v vas Osredek. V Osredku se tudi dobro okrepčamo na kmečkem 

turizmu in ker to še ni povsem dosežen cilj, moramo zbrati še nekaj 
kondicije, da prispemo nazaj v Rakitno. Tokrat nas je spremljalo zares 
krasno vreme, tako da nam bo ostal pohod še nekaj časa v spominu. 
Hvala vsem udeležencem in organizatorjem.

Avtor: ŠD Rakitna

NTK Preserje ponovno  
v 1. slovenski  
namiznoteniški ligi
Igralke NTK Preserje v postavi Polona Letnar, Rebeka Lukič, Kristina 
Kete in Lea Matjašič so v soboto, 1. 4. 2017, na domači tekmi proti NTK 
Fužinar slavile z rezultatom 5:2. S tem so potrdile absolutno prevlado v 
letošnji sezoni in se brez poraza uvrstile v 1. SNTL. Igralka Rebeka Lukič 
je osvojila tudi pokal za najboljšo igralko 2. slovenske namiznoteniške 
lige. Po nekajletnem premoru izven elitne skupine predstavlja uvrstitev 
NTK Preserje v 1. slovensko namiznoteniško ligo prvovrsten uspeh, 
zato igralkam in trenerju Romanu Peršinu iskreno čestitamo.

Avtor: NTK Preserje

Slike 
#1G##270916_7367_1494930252_2017-04-0111.17.09.jpg#### 
#2##270917_7367_1494930265_2017-04-0111.17.34.jpg####

Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani
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Brezovški hokejisti na rolerjih 
slovenski podprvaki
Inline hokej klub Itak sport Brezovica je letos dosegel največji 
uspeh v članski kategoriji v zgodovini kluba. V inline hokejskem 
državnem prvenstvu Slovenije 2016/2017 je zasedel odlično 2. 
mesto. Po lanski neuspešni sezoni, ko so zasedli četrto mesto, so 
fantje letos še bolj resno pristopili k tekmovalni sezoni. Po rednem 
delu sezone so zasedali 4. mesto. V končnici so najprej v četrtfinalu 
gladko premagali ekipo IHK SRAKE, in sicer z 2:0 v zmagah. 

Sledila je polfinalna serija z ekipo HK LUFTARJI iz Kranja. Po 
predvidevanjih so se obetale napete tekme v borbi za finale, v 
katerem še nobena od omenjenih ekip ni tekmovala. S polfinalom 
so brezoviški hokejisti kar presenetljivo gladko opravili, saj so serijo 
dobili že v dveh tekmah, hkrati pa so si zagotovili veliko pozitivno 
razliko v golih (10:1, 13:7). Optimizem pred prvim finalom je 
naraščal. Za drugo mesto v finalu sta se pomerili ekipi HK Dinamiti 
Horjul in ŠD Citypark Strele, ki imata že dolgo primat v slovenskem 
inline hokeju. V finale se je gladko uvrstila ekipa Horjula. 
Pred nami je bila težko pričakovana finalna serija na dve dobljeni 
zmagi. V prvi finalni tekmi, ki je bila polna emocij in razburljivih 
trenutkov, smo izgubili s 3:6. Sledila je še druga tekma v Horjulu, 
kjer pa žal nismo bili tako konkurenčni kot na prvi tekmi, saj je 
bila ekipa nepopolna zaradi kazni in bolezni. Ekipa Horjula je 
unovčila kvaliteto ter predvsem izkušnje z nastopanjem v finalu in  
osvojila državni naslov. Ob porazih je bilo prisotno nekaj 
razočaranja, vendar je potrebno čestitati nasprotniku za zasluženo 
osvojeno lovoriko. 
Do konca sezone nas čakajo še tekme za pokal Slovenije, kjer smo 
med nosilci žreba. Osvojeno drugo mesto nam daje nov zagon 
za prihodnost, da mogoče v prihodnosti stopimo tudi na najvišjo 
stopničko. Če sta volja in želja, je tudi vrh dosegljiv.

Avtor: Klemen Zaletel
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Prve nogometne  
tekme v Podpeči
Prva nogometna tekma v Podpeči je bila odigrana 8. maja 1949

O začetkih igranja nogometa v Podpeči je zelo malo ohranjenega 
gradiva. Zelo dober dokument o tej temi je zvezek z zapisi 
dolgoletnega nogometnega vratarja Janeza Pristavca iz Jezera. Zapisi 
so zelo natančno vodeni z datumi igranja tekem, rezultati, strelci golov 
in postavami ekipe Podpeči. Poleg zapisov mi je odstopil še nekaj 
fotografskega gradiva, med drugim njegovo najstarejšo fotografijo.
Malokdo se še spominja, da so bile prve nogometne tekme v Podpeči 
odigrane na travniku desno od poti do Zdravstvenega doma Podpeč, 
tam, kjer danes stoji stanovanjska hiša Jezero 86. Šele kasneje je bilo 
pripravljeno novo igrišče ob poti v Črno vas.
Iz zapisa Janeza Pristavca je razvidno, da je bila prva nogometna tekma na 
igrišču v Podpeči odigrana 8. maja 1949. Domača ekipa je zgodovinsko prvo 
tekmo odigrala v postavi Cimperman J., Nagode J., Zalar M., Pristavec J., 
Ferluga, Peternel I., Pristavec L., Kumše, Grebenc J., Peternel C. in Kobi I. Gostje 
so bili izkušeni nogometaši iz Borovnice, ki so prepričljivo zmagali s 5:0. 
Še v istem mesecu je bila na igrišču v Podpeči odigrana tudi naslednja 
tekma, takrat so se Podpečani prvič pomerili z nogometaši iz Brezovice. 
Domača ekipa je nastopila v identični postavi kot proti Borovničanom, 
manjkala sta samo M. Zalar in C. Peternel, prvič pa so zaigrali J. Svete, 
D. Vižin in F. Golja. Zmagala je ekipa Brezovice z rezultatom 5:2. 
Zgodovinski prvi gol za ekipo NK Podpeč je dosegel Ferluga, drugega 
pa Vižin. Ferluga ima iz te tekme še en prvenec, dosegel je tudi prvi 
avtogol. Sodnik je bil iz Brezovice, njegov priimek ni znan.
14. junija je bila na domačem igrišču odigrana še tretja in hkrati zadnja 
tekma Podpečanov v letu 1949, ponovno so se pomerili z igralci iz 
Brezovice. Pravijo, da gre v tretje rado, in tudi tokrat je to obveljalo, 
domača ekipa je namreč v tretjem nastopu prvič zmagala z rezultatom 
5:1. Nastopila je v postavi Cimperman, Nagode, Jakič, Peternel I., 
Ferluga, Rebolj D., Strah, Kumše, Vižin, Grebenc in Kobi. Med strelce 
golov so se vpisali Vižin dvakrat, po enkrat pa Strah, Kobi in Ferluga, 
eden najboljših domačih igralcev. Tudi to tekmo je sodil sodnik iz 
Brezovice; ali je bil isti kot prejšnjo tekmo, ni poznano.

V letu 1950 so se Podpečani z Borovničani pomerili dvakrat, spomladi 
so v Podpeči izgubili z rezultatom 2:11, pozno jeseni pa v Borovnici 
z 0:10. V tem letu so se prvič srečali tudi z ekipo Notranjih Goric in jo 
premagali s 3:0. Kot strelec dveh golov se je izkazal dotedanji vratar 
Cimperman, tretjega je prispeval Vižin. V avgustu so Podpečani 
nasploh prvič gostovali in to v Logatcu, kjer so izgubili z rezultatom 
0:4. Še en prvenec je iz tega leta. Prvič sta se srečali ekipi Podpeči in 
Preserja, s 5:0 so zmagali izkušeni domačini.
V letu 1951 je bilo očitno tekmovalno mrtvilo, edino v lokalnem derbiju 
so Podpečani s 6:0 premagali Preserčane.
Leto 1952 je pomembno po prvem uspehu v dvobojih z ekipo iz Borovnice. 
V gosteh sredi Borovnice je Podpečanom prvič uspelo iztržiti neodločen 
rezultat. Za 4:4 sta gole po dvakrat dosegla M. Zalar in Cimperman.
V letih 1953 in 1954 je bilo odigranih malo tekem, med njimi naj 
omenim zgolj tekmi med ekipama iz Brezovice in Podpeči. Na Brezovici 
so slavili domačini z rezultatom 4:1, na povratni tekmi v Podpeči pa so 
zmagali Podpečani z rezultatom 5:0.
Večjo aktivnost nogometašev Podpeči pa beležimo v letu 1955. Dvakrat 
so igrali z ekipo Vnanjih Goric (zmaga 2:0 in remi 2:2), dvakrat tudi z ekipo 
Horjula (remi 3:3 in zmaga 6:3). Iz tekme v Podpeči je ohranjena skupna 
fotografija igralcev obeh ekip. Na njej se lepo vidi, da je gostujoča ekipa 
opremljena z enotnimi športnimi dresi, medtem ko so Podpečani še 
vedno nastopali v lastnih raznolikih majicah ali celo brez njih, pa tudi 
nogometni čevlji so bili na njihovih nogah še prava redkost.
V jeseni so Podpečani organizirali tekmovanje za Barjansko 
prvenstvo, poimenovano tudi »prvenstvo za pokal Podpeči«. Na 
tem dvomesečnem tekmovanju se Podpečani niso ravno izkazali, saj 
so zmagali zgolj na prvi tekmi, ko so premagali Horjul s 3:1. Soliden 
rezultat so z remijem 4:4 dosegli tudi proti B ekipi Usnjarja iz Vrhnike. 
Proti Logu so Podpečani izgubili z 1:4, proti Dobrovi z 1:6 ter proti 
Vnanjim Goricam z 1:2. Žal ni zabeleženih rezultatov, doseženih na 
drugih tekmah. Tako ne vemo za zmagovalca tega zanimivega poskusa 
tekmovanja ekip z območja Ljubljanskega barja.
V naslednjih letih je bilo odigranih še mnogo tekem, nogometaši 
iz Podpeči so se preizkusili tudi v rednem tekmovanju v organizaciji 
Nogometne zveze Ljubljana. 

Avtor: Ivan Zalar

Podpeč, 3. 7. 1955. Igralci Horjula (stojijo) in Podpeči, čepijo z leve Jože Suhadolnik, Franko Jerina, Ivan Zdešar, nepoznan (morda Igličar),  
Janez Pristavec, Anton Zalar, Jože Brancelj, Franc Lipovec, Pavle Svete, Alojz Svete in Stane Svete
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Arhivsko gradivo ter 
osvežena knjižnica Rakitna
Že nekaj let tli ideja, da bi z dopolnjeno vsebino ponovno izdali 
knjigo Rakitna skozi čas Janeza Klemenca. Vsebinska dopolnitve in 
novi podatki pa zahtevajo svoj čas. Zato se v prvi fazi zbiranja gradiva 
obračam na prebivalce Rakitne in tudi druge, ki bi imeli doma kakršno 
koli gradivo (stare fotografije in posnetke Rakitne ali rakitniških 
dogodkov – otvoritve ceste, časopise Naš kraj, obvestila, ki so jih 
izdajala Krajevna skupnost ali društva …). Arhiv Kulturnega društva 
Rakitna smo nedavno arhivirali in digitalizirali, žal pa posnetkov ali 
fotografij vseh prireditev nimamo. Prav tako se trenutno ukvarjam 
z arhiviranjem gradiva iz župnišča, nekaj fotografij in zapisnikov pa 
sem dobila tudi v Gasilskem društvu. Gradiva je ogromno, že zbiranje 
in nato primerno hranjenje zahtevata svoj čas. Gradivo bom skrbno 
digitalizirala, originale pa vrnila. Pokličete me lahko na telefon 031/554 
450 v popoldanskem času ali pa mi pišete na alenka1804@yahoo.com. 
V želji, da zberemo čim več možnih zapisov, bomo morda uspeli tudi 
hitreje priti do nove izdaje knjige, predvsem pa bomo imeli na enem 
mestu ohranjenega čim več gradiva o naši preteklosti. 

Izlet društva Tulipan v Lokev, 
Štanjel in Lipico
Torek, 18. april, je bil rahlo deževen dan. Dva ducata članov društva 
Tulipan se je kljub slabi vremenski napovedi odpravilo na poučen 
izlet. Pa saj, smo si rekli, Tulipane je treba zalivati, da se razcvetijo. Na 
poti smo imeli tudi uradnega vodiča, ki nas je seznanil z mnogimi 
zanimivimi podatki o naši zemljici in naši preteklosti. Kolikokrat sem 
se peljal mimo istih krajev, slep in gluh za dejstva, ki predstavljajo 
korenine našega naroda. Pravijo, da tudi slepa kura zrno najde, toda 
naš vodič nam je pomagal, da smo pozobali vse mogoče zrnje znanja, 
ki se je znašlo na naši poti. Ker se zjutraj prileže kaj dobrega za pod zob, 
smo zavili v najstarejšo pršutarno na Slovenskem, v Lokev. Pokušina in 
nakupi bodo še dolgo burili ne le duhov, temveč tudi želodčne užitke 
udeležencev izleta. Prostori, do štiri metre visokega stropa obloženi s 
pršuti, so nas očarali. Letno v pršutarni proizvedejo okoli 150.000 kosov 
pršuta. Jejte jih, zakaj bi samo tujci uživali v naših dobrotah! Zadovoljni 
in siti smo odrinili na naslednjo »destinacijo«. 
Grič, na katerem se je ugnezdil Štanjel, je zelo slikovit s svojo 
poznogotsko cerkvijo sv. Danijela, terasastim Ferrarijevim vrtom in 
najstarejšo kamnito Kraško hišo. Ta ima v pritličju stlačene delavnico 
in štalo ter črno kuhinjo, v nadstropju pa spalnico in dnevno sobo. 
Besede udobje prebivalci Kraške hiše niso poznali. Iz ust našega 
vodiča smo izvedeli za »rešitelja« Štanjela, saj so Štanjel proti koncu 
vojne odhajajoči Nemci hoteli popolnoma uničiti (minirati). Naš 
znani arhitekt, domačin teh krajev, Maks Fabiani je preprečil njegovo 
popolno uničenje, saj je kot profesor leta 1907 osebno poznal Hitlerja, 
ta je bil tedaj namreč njegov učenec na akademiji na Dunaju. Odstranil 
je Dolfeka z akademije kot zanikrnega lenuha. Tako nam je razlagal 
vodič in to poznanstvo je Fabiani izkoristil ter Nemcem zagrozil z 
osebno intervencijo pri firerju. To pikantnost sem zapisal za tiste, ki se 
niso udeležili izleta, in bi bilo škoda, da ostanejo nevedni. 
Lipica, naša naslednja postaja, je prostrano in urejeno prebivališče 
plemenitih lipicancev. Ker tam med temi živalmi vlada matriarhat, 
imenujejo to vzrejališče Kobilarna Lipica. V zadnjem času so kobile 
rahlo razočarane, saj so veterinarji prevzeli vlogo žrebcev. Te prekrasne 
živali, ki imajo svoj rodovnik izpisan na svojem boksu, mamijo človeka, 
da jih objame in poboža. V muzeju pa lahko spremljate rojstvo, šolanje 
in življenje lipicancev nasploh. Menim, da te plemenite živali vplivajo 

Knjižnica Rakitna je v zadnjem času občutno osvežila svoje police. Z 
inventuro, ki smo jo imeli v marcu s knjižničarji iz Mestne knjižnice 
Ljubljana, smo pregledali vse gradivo, izločili staro ali dvojno, ga opremili 
s črtnimi kodami in nabavili novo gradivo. Žal pa se je z inventuro tudi 
pokazalo, da je veliko knjig in DVD-jev izgubljenih ali založenih. Zato si 
želimo malce bolj odgovorne izposoje. Vsaka knjiga, ki ne pride nazaj 
v knjižnico, je izguba za naslednjega bralca, ki si je ne more izposoditi. 
Ker smo uporabnikom izredno prijazna knjižnica, saj nimamo članarin, 
zamudnin ali nadomestil za izgubljeno gradivo, si želimo, da bi taki 
ostali še naprej ter omogočili našim uporabnikom čim večjo ponudbo. 
Sčasoma pa si tudi mi, čeprav smo amaterska knjižnica, želimo bolj 
sodobnega načina poslovanja (izposoja prek COBISS-a). To bo izboljšalo 
tudi iskanje gradiva, saj se sedaj zanašamo na spomin knjižničark. Vabimo 
vas, da nas obiščete ob torkih med 17.00 in 18.30 in ob nedeljah med 
11.00 in 12.00. Pričakujejo vas prijazne knjižničarke Ema, Katarina, Petra 
in Vida. Zahvaljujem pa se knjižničarjem viške knjižnice za vso pomoč 
pri vzpostavljanju primernejšega in prijaznejšega načina postavitve 
gradiva, pri izbiri gradiva in vseh nasvetih, ki nam jih dajejo.

Avtor: Alenka Kovačič
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na človeka tako, da tudi on postaja vse bolj plemenit. Dvomite? Tedaj 
lahko za dvanajst upokojenskih evrov preverite mojo trditev. 
Finale našega izleta je bil v turistični kmetiji Hudičevec, ki nudi čudovit 
pogled na Nanos. Zakaj ima ta kmetija takšno ime, lahko izveste, če 
jo obiščete. Zagotavljam vam, da je zgodba zelo zanimiva in poučna. 
Meni so prostori in hrana turistične kmetije Hudičevec tako všeč, da bo 
postala moja božja pot. 
Na koncu naše poti smo se zahvalili vodiču, da nas je obogatil z novim 
znanjem, in se s ploskanjem oddolžili naši Fani, organizatorki izletov, 
za dan, poln doživetij. 
 

Avtor: Anton Jurjec

Izlet občinskih odborov NSi 
po Dolenjski
Občinski odbori NSi Brezovica, Škofljica in Velike Lašče smo se v 
soboto, 22. 4. 2017, odpravil na tradicionalni pomladanski izlet. 
Letos smo si ogledali prelepo dolenjsko pokrajino. Na pot smo se 
odpravili zgodaj, saj smo si zadali, da si bomo ogledali kar nekaj 
znamenitosti. Naprej smo se ustavili v samostanu Pleterje, kjer smo 
spoznali življenje menihov v prejšnjih stoletjih. Nato smo odšli proti 
kapeli Lurške Matere Božje v Šentjerneju. Ogledali smo si tamkajšnjo 
kapelo ter spoznali, zakaj se ta kraj imenuje Dolenjski Lurd. Pot nas 
je nato vodila v Novo mesto, kjer smo si ogledali staro mestno jedro, 
spotoma pa smo se okrepčali še v Hiši kulinarike. Sledila je zanimiva 
vožnja s splavom po reki Krki. Pred samim odhodom domov smo se 
ustavili še v vinski kleti Kozlevčar v Medvedjeku, kjer nas je sprejel 
naš član g. Franc Kozlevčar in nam med drugim postregel z modro 
frankinjo barik, ki je leta 2009 zmagala na svetovnem prvenstvu. Ker 
smo bili že zelo pozni in utrujeni od celodnevnih aktivnosti, smo se 
vsi dobre volje odpravili nazaj proti domu. 

Avtor: Nejc Vesel, OO NSi Brezovica

Tulipanova druga uganka
Prva uganka se je iztekla. Dobitnik Alojz Japel 
bo z užitkom izkoristil nagrado (nedeljsko 
kosilo za dva v gostilni Amfora). Pri prvi 
uganki ste premalo razmigali noge, da bi bolje 
spoznali svoj kraj in našli zahtevano tablo. Zato 
sedaj razmigajte glavo, kajti druga uganka je 
namenjena »kravžljanju« vaših možgančkov in 

samo članom društva. Seveda lahko podrezate tudi v svoj naraščaj s 
pripombo, da je to računalniška igrica. Na to padajo. Izvolite. 
V Butalah so od kmetijskega ministrstva prejeli zahtevo, da stehtajo 
svojo živino. Skupaj so stehtali osla (slike osla ne bom priložil, oglejte 
si raje glavo lipicanca), svinjo, kozo in telička. Rezultat je bil 223 
kg. Tedaj se najpametnejši Butalec domisli, da ministrstvo verjetno 
želi teže posameznih živali. Tega se pa prej niso spomnili. Ker je čas 
denar, so rekli, bomo tehtali kar po dve živali hkrati in hitreje končali 
delo. Dobili so naslednje rezultate: svinja in koza 98 kg, koza in 
teliček 84 kg, svinja in teliček 117 kg. Nato so Butalci računali težo 
posamezne živali. Sprli so se, kajti vsak med njimi je dobil drugačen 
rezultat. Pomagajte Butalcem, da bodo lahko poslali točno poročilo 
kmetijskemu ministrstvu. 
Rešitve z imenom in priimkom oddajte v poštni predal Butalcev, ne, 
ne, pardon, v poštni predal Tulipanov (pri vhodu v prostore Krajevne 
skupnosti, Nova pot 5) do ponedeljka, 5. junija. Javno žrebanje bo v 
torek, 6. junija, ob 10.00 v prostorih društva. Člani društva se tokrat 
potegujejo za enodnevni izlet v Izolo s kopalnim avtobusom v 
organizaciji prevoznika Benotours. Nagrada velja za dve osebi in bo 
izvedljiva glede na vremenske pogoje. Točen datum in uro odhoda bo 
nagrajenec izvedel pravočasno. 
 

Avtor: Anton Jurjec

Izlet DU  
Notranje Gorice-Plešivica  
v Žalec

Društvo upokojencev Notranje Gorice-Plešivica je imelo v soboto, 
13. maja 2017, izlet v Žalec z okolico. Najprej smo se zapeljali do 
kmetije Podpečan, ki se nahaja v vasi Galicija nad Žalcem. Gospodar 
nam je povedal nekaj o zgodovini te kmetije, saj ima 250-letno 
tradicijo. V njihovi trgovini je bil možen nakup različnih vrst sirov in 
drugih izdelkov njihove proizvodnje. Po obisku kmetije Podpečan 
smo se odpravili do gradu Komenda pri Polzeli. Tam nas je pričakala 
lokalna vodička. Grad je nekoč veljal za pomembno strateško 
stavbo rodbine polzelskih vitezov Hallensteinov, prek katerih 
se ga prvič omenja že leta 1149. Leta 2011 je bil grad Komenda 
temeljito prenovljen. Ko smo se poslovili od gradu, nas je pot 
vodila do bližnjega Žalca. Najprej smo se ustavili v vrtu zdravilnih 
in aromatičnih rastlin. Vrt je bil ustanovljen leta 1967, njegov glavni 
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namen pa je raziskovalna, svetovalna in izobraževalna dejavnost. 
Obiskovalci smo imeli vpogled v gojenje rastlin ter njihovo uporabo. 
Po ogledu vrta smo se sprehodili do bližnje znamenite fontane 
Zeleno zlato, ki je bila zgrajena pred enim letom in je zelo obiskana. 
Zadržali smo se kar nekaj časa, preden smo lahko okusili različne 
vrste piva, vse samo iz domače proizvodnje. Izlet smo zaključili s 
kosilom v Žalcu. Po kosilu smo se odpravili proti domu, vendar brez 
postanka na Trojanah ni šlo. Nakupili smo krofe za domov. Bil je 
prijeten izlet in že načrtujemo novega. 

Avtor: Metka Marinčič, DU Notranje Gorice

Kmetijstvo na preizkušnji
Prišel je maj, ki je večini kmetov v Sloveniji že obral sadje s hudo slano. Tisti, 
ki imamo sadovnjake samo za lastne potrebe, bomo izgubo že nekako 
preboleli. Huje je za pridelovalce, ki se morajo s tem preživljati. Že lanska slana 
jim je vzela polovico pridelka, letošnja pa skoraj vse. Ali je res edina rešitev 
zavarovanje svojih pridelkov? Od države tako ali tako ni ničesar pričakovati. 
Kmetje še vedno čakajo, da jim država za lansko pozebo dodeli nekaj 
sredstev nujne pomoči za preživetje sadjarskih in vinogradniških 
kmetij. Pa od nikoder in nikogar nimajo česa pričakovati. 
Spomnimo se žledoloma izpred štirih let, ki je močno prizadel tudi 
naše kraje. Popisali smo škodo v upanju, da se bo tudi za to stoletno 
katastrofo, ki nas je doletela, dobil denar Evropske unije. 
Po vsej verjetnosti je denar tudi zares prišel, a zelo rada bi vedela, kdo 
ga je dobil. Verjetno država za krpanje drugih lukenj. 
Rada bi še vedela, kako pravično se razdeli denar, ki ga država dobi za 
razvoj podeželja. Znano mi je že, da so ga v preteklosti dobila tudi že 
tako ali tako propadla podjetja. 
Pred kratkim sem se peljala po Španiji. Povsod sem videla namakalne 
sisteme in ogromna žitna polja. Predstavljam si, da so se ti namakalni 
sistemi gradili z denarjem za razvoj podeželja. Še so države, ki dajo nekaj 
na kmetijstvo in obstoj kmetij. Pa ne samo kombinatom podobnih kmetij, 
ampak tudi manjšim kmetijam, ki so od nekdaj preživljale številne družine. 
 

Avtor: Za SLS, Marija Veršič
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Drugi izlet Rakičanov  
po jamborni cesti
V spomin na izjemni podvig rakiških gozdarjev in furmanov, ki so 
pred skoraj 125 leti posekali in prepeljali v tržaško ladjedelnico 
rekordnih 64 m dolg jambor, je predsednik Odbora za jamborno 
cesto gospod Darko Jerina organiziral že drugi izlet v kraje, ki so 
tako ali drugače povezani s tem dogodkom. Naš odličen vodič je 
bil gospod Bogdan Macarol, ki je doma s Krasa in dobro pozna 
te kraje. Za dobro razpoloženje pa je poskrbel tudi naš najmlajši 
harmonikar Gašper Petrovčič. Namen izleta je bil spoznavati kraje 
ob jamborni cesti, navezati stike z ljudmi in ustanovami, ki lahko 
osvetlijo zgodovinski pomen jamborne ceste, ter promovirati idejo 
projekta jamborne ceste od Rakitne do Trsta. 
Najprej smo se ustavili pri domačiji »pri Bajti« nad naseljem 
Senadolice, ki stoji ob sami jamborni poti in je bila znana 
furmanska gostilna. Na domačiji so še vidna obsežna poslopja, 
nekdaj namenjena prenočevanju furmanskih konj in furmanov. 
Naslednji postanek je bil v Žirjah pri Sežani, kjer smo si v galeriji 
Samsa ogledali zbirko miniaturnih vozov in vinskih preš. Janko 
Samsa je pred 25 leti začel izdelovati natančne kopije različnih 
vprežnih vozov v merilu 1:7. Videti je mogoče vse tipe tovornih 
vozov, od voza z lesenim neokovanim križovnatim kolesom do 
zadnje spremembe »trdega« voza v voz »gumar«. Pa celo maketo 
rekonstrukcije 5250 let starega voza, najdenega na Ljubljanskem 
barju. Tretji postanek naše ekskurzije je bil Trst, zadnja postaja 
znamenitega rakitniškega jambora. Tu je bil jambor v takratni 
ladjedelnici vgrajen na znamenito jadrnico »Bukova dolina«, ki je 
bila v lasti slovenskega ladjarja Jazbeca. Trst je bil proti koncu 19. 
stoletja, ko je bil glavna luka Avstro-ogrskega cesarstva, največje 
slovensko mesto. V njem je živelo okoli 60.000 Slovencev, v Ljubljani 

le okoli 40.000. Nato smo obiskali naselje Štivan z zgodovinsko 
pomembno cerkvijo sv. Janeza Krstnika ob izviru reke Timave. 
Cerkev v gotskem slogu je bila na temelju romanske cerkve iz 6. 
stoletja zgrajena leta 1642. Med silovitimi boji na tem delu Soške 
fronte leta 1917 je bila precej porušena. Obnovljena je bila šele 
po drugi svetovni vojni pod anglo-ameriško vojaško upravo na 
Svobodnem tržaškem ozemlju. Danes predstavlja cerkev kulturno 
zgodovinski spomenik in je spomin na prvi samostan v Oglejskem 
patriarhatu, iz katerega se je širilo krščanstvo v slovenske dežele. 
Zanimivo je tudi, da je bilo do 18. stoletja štivansko pristanišče 
v ustju reke Timave celo pomembnejše od Tržaškega. Nazadnje 
smo obiskali naselje Križ pri Trstu. Ta slovenska vas je bila nekdaj 
središče slovenskega ribištva na Tržaškem. Zaradi posebnih 
pogojev ribarjenja ob tej strmi obali so razvili posebno obliko čolna, 
imenovanega »čupa«, ki je bil izklesan iz enega debla in opremljen 
s posebnimi oporniki za vesla, ki so zagotavljali čolnu potrebno 
stabilnost na valovih. Danes na to dejavnost spominja bogat in 
lepo urejen ribiški muzej, ki so ga pred dobrim desetletjem uredili 
domačini. S tem ohranjajo spomin na to dejavnost na »slovenski« 
obali v Tržaškem zalivu, opozarjajo na zgodovinsko prisotnost 
Slovencev na Tržaškem in krepijo svojo slovensko narodno zavest 
tudi med mladimi generacijami. Slovenci tam se danes soočajo 
z drugačnim načinom življenja, z drugačnimi kulturnimi vzorci, 
pogosto pa tudi s podcenjevanjem in zapostavljanjem s strani 
večinskega prebivalstva. Izlet smo zaključili s poznim kosilom 
na turistični kmetiji Mahnič v vasi Grahovo Brdo blizu Tomaja v 
zelo prijetnem ambientu obnovljene kraške domačije. Poezija 
kamna in hrasta. Postregli so nam domače kraške dobrote in pravi 
kraški teran. Vsem, ki so izpeljali in vsebinsko popestrili ta izlet, se 
udeleženci lepo zahvaljujemo.

Avtor: M. K.

Vtisi enajstletnega Jaše

V Rakitni so pred 123 leti posekali zelo veliko jelko. Visoka je bila 
približno 70 metrov. Tako visokega drevesa drugod po Evropi niso 
našli. Jelko je potreboval slovenski ladjar iz Trsta za svojo jadrnico. 
Do Trsta so jo pripeljali furmani z Rakitne s pomočjo konj in volov. 
V Rakitni deluje društvo za jamborno cesto. Priredili so izlet po poti 
rakitniškega jambora. Dobili smo se zgodaj zjutraj, v nedeljo, 23. 
4. 2017, na avtobusni postaji na Rakitni. Ko je avtobus prišel, smo 
se vkrcali in odpeljali proti Senožečam. Tam nas je čakal vodnik, ki 
nam je povedal veliko o jamborni cesti, o Krasu in o življenju v teh 
pokrajinah ter o Slovencih v Italiji. Odpravili smo se proti Sežani in šli 
do vasi Žirje. Tam smo videli razstavo miniatur različnih vozov, vpreg 
in preš. Narejene so bile iz različnih vrst lesa v merilu 1:7. Vsi vozovi in 
preše so mi bili všeč. Kupil sem si miniaturo starega mostiščarskega 
kolesa. Potem smo se peljali do Trsta, kjer smo si ogledali center 
mesta. Videli smo Slovenski narodni dom, izvedeli smo, da je bila to 
najbolj moderna hiša v tistih časih. Šli smo na glavni trg in si ogledali 

županovo hišo. Peljali smo se mimo kipa Marije Terezije. Pogledali 
smo si maketo mesta in videli, do kod so včasih segale soline. Iz Trsta 
smo se odpeljali mimo gradu Miramar in videli kip dveh bronastih 
volkov. Šli smo do Štivana in si ogledali zelo staro cerkev. Ogledali 
smo si tudi izvir reke Timave, ki priteče pod zemljo iz slovenskega 
krasa. Reka izvira izpod skale. Šli smo do vasi Križ in si ogledali 
ribiški muzej, ki so ga naredili Slovenci, ki živijo tam. Muzej govori o 
slovenskih ribičih, ki so nekoč lovili v teh krajih. Lovili so tune. Njihov 
čoln se imenuje čupa. Izdelana je bila s podobno tehniko kot drevak. 
Ker je obala tu strma, so čolne po lovu potegnili z vrvjo na breg. 
Ogledali smo si še samo mestece Križ, na pokopališču smo ugotovili, 
da je veliko ljudi tu Slovencev, pišejo se večinoma Košuta. Ura je 
bila že popoldne, zato smo se odpravili jest v Slovenijo na turistično 
kmetijo Mahnič. Jedli smo tradicionalno kraško hrano, nekateri so 
si kupili vino teran. Potem smo šli domov na Rakitno. Bilo mi je zelo 
všeč, zvedel sem veliko novega in ponosen sem na svojega dedka, ki 
je izlet organiziral in me nanj tudi povabil.

 Jaša Jerina, 11 let
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Pomagamo lahko  
ne glede na leta

Sonce, uspešen pohod  
in odlična udeležba
V soboto zjutraj nas je prebudilo sonce, ki je napovedovalo super 
vreme za naš pohod. Na balinišču je dišalo po pasulju, ki sta ga kuhala 
ga. Anka in g. Matjaž, čakali so nas kavica, nekaj za start, čaj in pecivo. 
Prvi pohodniki so se začeli zbirati že pred deveto uro zjutraj, na pot 
nas je malo pred deseto krenilo okoli 85. Vodila sta nas vodiča Janez 
in Roman. Vso pot je bilo poskrbljeno za dobro voljo, jedačo in pijačo 
ter moralno podporo, da smo vsi zmogli do konca. Našo pot smo 
začeli z balinišča proti Žabi, na Gradišče proti Javki in na koncu do 
Fajtovega brega, kjer nas je med drugim pričakalo tudi domače pivo. 
Ker nesreča nikoli ne počiva, smo bili med spuščanjem po hribu v 
Radno priča pobeglemu ognju v goščavi in hitremu ter učinkovitemu 
posredovanju naših gasilcev. Ob prihodu na balinišče sta nas čakala 
pasulj s klobaso in osvežilna pijača. Vsi otroci so se zelo dobro 
odrezali in so za prehojeno celotno pot prejeli nagrado – obesek in 
nekaj sladkega. Najmlajša udeleženca pohoda sta bila desetmesečna 
punčka Zoja in dve leti in pol star fantič Martin, ki sta se vso pot zelo 
dobro držala. Po končanem pohodu je za nekaj trenutkov vzdušje 
pokvarila manjša ploha, vendar smo druženje nadaljevali kljub temu. 
Za dobro voljo in prijetno vzdušje je poskrbel tudi g. Drago s svojo 
harmoniko. Pohod je uspel, skupaj s pohodniki in ostalimi udeleženci 
se nas je zbralo okoli 100. To je zelo dobra popotnica za prihodnje leto. 
Ob tej priložnosti bi se zahvalili občini Brezovica in županu g. Ropretu 
za donacijo in pomoč, vsem udeležencem, članom BŠD Radna in vsem, 
ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi tega pohoda. 
Prav tako bi vas radi Kosci Slovenije povabili na ogled košnje Fajtovega 
brega v Radni, ki bo v soboto, 3. 6. 2017, po končanem dogodku pa 
bo pogostitev na balinišču v Radni. Vse informacije dobite pri gospe 
Veršič Minki. V primeru slabega vremena se košnja prestavi za en teden 
– na soboto, 10. 6. 2017. 
Glede na to, da prihaja junij in s tem poletje, se bližata tudi balinarska 
turnirja trojk – ženski turnir v soboto, 17. 6. 2017, in tradicionalni moški 
turnir Radna v soboto, 1. 7. 2017. Vsi lepo vabljeni. 
Kot ste nekateri že opazili, je KS Brezovica v začetku maja postavila še eno 
otroško igralo – plezalno mrežo, tako da bo od zdaj naprej na otroškem 
igrišču še zabavneje. V prihajajočih poletnih mesecih vas bo na balinišču 
pričakala tudi »knjižna škatla« z otroškimi knjigami, majhnimi žepnimi 
romani in drugimi knjigami ter časopisi – za vsakogar nekaj.

Avtor: Rihtar Kristina za BŠD Radna

Prostovoljke Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) Notranje 
Gorice smo bile povabljene, da v Centru starejših v Notranjih Goricah 
izvedemo delavnico prve pomoči in oživljanja. Prijaznemu vabilu smo 
se seveda z veseljem odzvale in preživele prijetno popoldne v družbi 
oseb, ki niso skrivale, da so doživele (in preživele) marsikaj. Izmenjava 
znanja in izkušenj je bila tako povsem obojestranska. Hvala osebju in 
stanovalcem za topel sprejem in čudovito darilo izpod spretnih rok 
stanovalk in stanovalcev. Darilce, ki bo krasilo naše prostore v Domu 
krajanov, je dokaz več, da prostovoljstvo nikakor ni enosmerna ulica. 
Ena od možnosti, da se o tem prepričate, je, da svoj prosti čas občasno 
namenite kateremu od stanovalcev Centra starejših in ga pospremite 
na sprehod, na katerega se zaradi bolezni ali starosti oseba ne more 
odpraviti sama in je zato obsojena na življenje med štirimi stenami. 
Pokličite na telefonsko številko 080 27 37 ali pa se osebno oglasite pri 
njih in prebijte led. Naprej gre kar samo.
V sredo, 17. maja, pa smo se še zadnjič pred poletjem družili z občani 
na odprtih vajah prve pomoči, katerih rdeča nit so bile tokrat opekline. 
Pridružite se nam lahko spet tretjo sredo v septembru. Izkoristite daljše 
dni in delček svojega časa posvetite sočloveku. Veljajo tudi male geste 
prijaznosti. 

Avtor: Mojca Pristavec Đogić, KORK Notranje Gorice
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Jaga, ki ne združuje lovcev, 
temveč skavte
Že tretje leto zapored se je veliko število nadobudnih skavtov 
pozno ponoči podilo po gozdu. Odvijala se je Divja jaga, 
kompleksna nočna igra, ki jo prireja klan Brezovica 1 in je 
namenjena predvsem skavtom klanovcem oz. starejši veji skavtov, 
ki si želijo nekaj tekmovalnosti in adrenalina. Skozi celoten potek 
nočne igre jih lovijo zlobneži, ki jim poskušajo ukrasti vse tisto, 
kar so si prislužili. Cilj igre je pogojen z njeno temo – naloga 
udeležencev letošnje različice je bila rešitev cirkusa in njegove 
predstave.

čeprav so se strašni klovni pojavili v javnosti in novicah že mesece 
prej ter strašili ljudi po ulicah velemest, niso izostali niti na Divji jagi. 
Najbolj uspešna pri izmikanju klovnom, ki so lomastili skozi gozd, in 
pri opravljanju raznih nalog, predvsem fizične narave, ki so zahtevale 
surovo moč, je bila že tretjič zapored ekipa iz stega Ajdovščina–
Šturje 1 (Pohorske podmornice), ki zadnja leta absolutno prevladuje 
v kompleksni nočni skavtski igri. 
Začetki igre segajo v leto 2004, ko se je prvič pojavila ideja, da bi 
izdelali daljšo in zanimivejšo različico nočne igre za popotnike in 
popotnice ter noviciat. Prva Divja jaga se je odvijala od 8. do 9. maja 
istega leta, naslednja pa konec aprila 2005. 
Tretjo so udeleženci dočakali leta 2007, in sicer 28. in 29. aprila, 
odvijala pa se je na Ljubljanskem barju (t. i. Kolišču), podobno kot 
leta 2016, tema igre pa so bili pirati, tako da je bližina Ljubljanice 
pripomogla k izjemnemu ambientu ter sam potek igre naredila še 
bolj zanimiv. 
Po tej Divji jagi je sledil daljši premor in menjava generacij, leta 
2015 pa je projekt znova zaživel in dogodek je ponovno organiziral 
Woopa klan. Leta 2016 smo za lokacijo zopet izbrali Ljubljansko barje 
in udeležence navdušili z gradom, ko smo se s temo srednjega veka 
vrnili v tiste čase. Letošnje leto je igra potekala v Dragomerju in za take 
vrste dogodek na neobičajnem prostoru – sredi gozda. Tudi letošnja 
je bila popestrena z nekaj vložki, saj so udeležence preganjali zlobni 
klovni, ki so si zadali nalogo, da bi cirkus uničili in bi bila naposled 
predstava odpovedana, vendar jim to zaradi zagnanosti in poguma 
udeležencev na srečo ni uspelo. 
Ob koncu druge trilogije Divje jage, ki se je odvijala z 8. na 9. april, 
bi se radi v imenu klana Brezovica 1 zahvalili vsem sponzorjem in 
donatorjem, ki so nas skozi vse dosedanje projekte podprli, da smo 
dogodek prav vsakič uspešno izpeljali.

Avtor: Tobija Kunej, Woopa klan, skavti Stega Ostrorogega Jelena

Nočna igra je bila letos organizirana že šestič. Vsakokrat se dogaja 
na osnovi neke nove določene teme, skozi katero se vlečeta rdeča 
nit dogajanja in celoten potek igre. Letošnja tema je bila cirkus, in 

Slovenija miks
Slovenija je zanimiva dežela. In v zanimivih 
deželah se pogosto dogajajo zanimive 
stvari. Poglejmo le na družbeno-
politično področje. Znani smo po tem, 
da prisegamo na tradicijo. Pa vendar: 
frizerju brez opravljene frizerske šole 
se ne damo kar tako striči. Politiku brez 
izkušenj v politiki pa brez težav zaupamo 
vodenje države. Ali pa tale: minister, 
ki je na zaslišanju pred imenovanjem 
na resornem parlamentarnem odboru 
dejal, da Slovenija drugega tira ne 
potrebuje, je danes ključni promotor te 
(davkoplačevalske) milijardne inve sticije. 
Stranka, ki je svojo kampanjo osrediščila 
na morali ter napovedala srdit obračun z 
bančno kriminaliteto, na vrhovne pozicije 
v kabinetu predsednika vlade ter (para)
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ideja o sodelovanju. V projekt so sicer vključene vse osnovne šole, 
po zaslugi naše direktorice pa tudi centri in domovi starejših 
po Sloveniji. Namen projekta je ustvariti največjo sestavljeno 
risbo na svetu in se tako vpisati v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Cilj projekta pa je otrokom, mladostnikom in tudi starejšim dati 
izkušnjo, da lahko v življenju uresničijo pomembne in velike cilje, 
ter spoznanje, da lahko s sodelovanjem ustvarijo in dosežejo veliko 
več kot vsak sam. 
Konec aprila so stanovalci DEOS Centra starejših Notranje Gorice obiskali 
OŠ Brezovica, kjer so risali in preživeli prijetno dopoldne v družbi otrok. 
Koordinatorica prostovoljstva na OŠ Brezovica, gospa Danila Grebenc, je 
s svojimi prostovoljkami obiskala center in tako smo pričeli z risanjem. 
V začetku meseca maja smo ustvarjali z otroki iz vrtca Podpeč. Večjo 
delavnico pa smo pripravili 9. maja, ko se je v našem večnamenskem 
prostoru zvrstilo okoli 100 ustvarjalcev: med njimi so bili stanovalci in 
njihovi svojci ter zaposleni Centra starejših Notranje Gorice, igralci, 
športniki, jutranja ekipa Radia 1 (Denis, Jana, Miha) in otroci iz vrtca 
Podpeč, osnovne šole Brezovica in Notranje Gorice. V sam prostor 
in tudi med stanovalce so gostje vnesli srečo in veselje. Risali smo z 
vodenimi barvami, barvicami, flomastri in voščenkami. Igralka Marjana 
Brecelj, predsednica Zveze prijateljev mladine Moste-Polje Anita Ogulin 
in športnica Andreja Podobnik so prisotne navdušile s slikanjem z 
rokami. Ekipa jutranjega programa Radia 1 (Denis, Jana, Miha) je bila 
zelo zaposlena – med risanjem unikatnih slik so delili avtograme in se 
fotografirali. Za popolno vzdušje so poskrbeli tudi zaposleni centra, saj 
so s svojo prisotnostjo pripomogli k pozitivni energiji. Pod spretnimi 
rokami umetnikov so nastale čudovite in unikatne slike. 
S skupnimi močmi smo tako opravičili slogan projekta ‘’Skupaj smo 
večji’’, ob tem pa smo se še nepozabno zabavali. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo g. Kristijanu Musku Lešniku, OŠ 
Brezovica ter vsem ostalim, ki so se z veseljem odzvali na naše povabilo 
in tako ali drugače prispevali k projektu, ki je odlično zastavljen.

Avtor: Barbara Sorčan, DEOS, Center Starejših Notranje Gorice

državnih firmah nastavlja bankirje prav iz bank, ki smo jih reševali 
davkoplačevalci. Bankirji, ki so dolgo časa na široko govorili o njihovi 
vlogi v družbi, danes drug za drugim izgubljajo spomin. Še dobro, da 
se to ne dogaja z listninskimi dokazi, ki jih je v postopku raziskovanja 
slabih bančnih praks od bank zasegla preiskovalna komisija. In 
nenazadnje, sodstvo, kjer pravica pogosto ubira nenavadne smeri. 
Zadnjič je eden od časopisnih dnevnikov na prvi strani objavil velik 
naslov: Preboj pri pregonu gospodarske kriminalitete. V tem članku 
je opisana sodba vrhovnega sodišča v primeru nekega podjetja, ki je 
letno realiziralo manj kot 300.000 evrov prometa. Sodišče je obsodilo 
direktorja, ker je sklenil škodljiv posel za podjetje, ki danes več ne 
posluje. Ključna ugotovitev sodbe: direktor mora poslovati vestno in 
pošteno, četudi je edini lastnik podjetja in z oškodovanjem podjetja 
škoduje samo – sebi. Pravilno, red mora bit’. Ampak potem naj mi 
nekdo razloži vse oprostilne sodbe ‘v imenu ljudstva’ za bankirje, ki 
niso poslovali ne vestno (le kako naj bi, če pa imajo tako slab spomin) 
ne pošteno (v tistih primerih, ko je prišlo do oškodovanja bank 
zaradi malomarnosti, v korist tretjih oseb ali z naklepom), predvsem 
pa v škodo nas, davkoplačevalcev. Je to ena pravna država za vse, če 
malega podjetnika za nekaj tisočakov obsodi, bankirja, ki je sfrčkal 8 
milijonov evrov, pa oprosti? Očitno tudi demokracija terja svoj čas. 
No, dobra stvar je v tem, da smo ji danes bližje, kot smo ji bili včeraj. 
Pa če je to še tako težko verjeti …

Avtor: Anže Logar, SDS

Ustvarjanje za projekt 
“Skupaj smo večji” z gosti
Direktorica DEOS centra iz Notranjih goric, Ana Petrič, se je 
povezala z idejnim koordinatorjem projekta ‘’Skupaj smo večji’’, dr. 
Kristijanom Muskom Lešnikom, ter z OŠ Brezovica in tako je nastala 
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Intervju sedmošolcev OŠ Brezovica z županom Metodom Ropretom 

Bil sem priden učenec
Obiskali smo ga v občinski hiši, kjer nas je sprejel v sejni sobi. Na 
vsa vprašanja je odgovarjal premišljeno in resno. Pred intervjujem 
je na našo prošnjo v zeleni in modri barvi na risalni list odtisnil 
svojo dlan, pa ne zaradi prstnih odtisov, pač pa se je s tem pridružil 
vseslovenskemu projektu otrok in odraslih “Skupaj smo večji”, ki 
se je uradno začel prav na naši šoli. 

Vemo, da ste župan že enajst let. Na katere projekte in dosežke ste 
najbolj ponosni?
Zelo me veseli, da je bila dograjena osnovna šola na Brezovici, da 
sistematično skrbimo za prometno varnost in prevoze otrok v šolo ter 
da počasi, a uspešno rešujemo vprašanje kanalizacije.

Katere probleme rešujete? 
Še vedno je to gradnja kanalizacije … in seveda gradnja vrtca v Notranjih 
Goricah. Letos so močne tudi generacije prvošolcev, zato je treba 
zagotoviti v šoli ustrezne prostore. Ja, prostorov je še vedno premalo. 
Menim, da je treba odgovorno reševati to problematiko in razbremeniti 
starše, ki nimajo varstva za otroke. Hkrati pa smo dolžni zagotoviti tudi 
nemoteno in kvalitetno delovanje vzgojno-izobraževalnega dela v 
obeh osnovnih šolah.

Slišimo govorice o gradnji trgovskega centra na Brezovici. Nam 
lahko poveste kaj več? 
V bližini občinske hiše, ob Tržaški, bo v bližnji prihodnosti večja trgovina, 
kjer bo tudi dovolj parkirnih mest za stranke. Trenutno pa še ni jasno, 
katera bo to. Radi bi tudi, da bi se potem občinska uprava odselila v 
prostore, kjer so danes knjižnica, pisarna notarke in Modra dvorana. 

Kdaj bomo na Brezovici dobili pravo športno dvorano? 
Rad imam šport, zavedam se pomena le-tega, vendar imajo prej 
našteti projekti prednost. Vaši starši to verjetno bolj razumejo. Če bom 
še kandidiral za župana, bo v viziji za prihodnja leta zagotovo tudi 
gradnja športne dvorane.

Kaj počnete v prostem času?
Nimam ga veliko, zadnje čase pa vedno raje hodim po hribih. Tam se 
sprostim in v miru razmišljam. Obiskujem okoliške vrhove, pogosto 
tudi brezoviško Žabo … Da se razgibam in nadiham. 

Glede na to, da ste predsednik Odbojkarske zveze Slovenija, 
kateri je vaš najljubši šport? 
Bom kar priznal, da je to tenis, ki sem ga včasih zelo veliko igral. Seveda 
pa sem ves čas predan odbojki, ki je na Brezovici zelo priljubljena in 
ima bogato tradicijo. Rad imam tudi košarko. 

Kaj menite o moto športih? Ste že vozili gokard? 
Všeč so mi hitri športi, pred leti sem se s svojima otrokoma peljal z 
rekreativnim gokardom. S tekmovalnim se pa še nisem. Bi si pa upal. 
Mogoče s tabo, ker z njim tekmuješ ... 

Imate radi živali? 
Rad imam vse živali. Sin je imel tudi kuščarja, vendar je meni ljubši pes. 
Doma imamo že starejšo psičko, ki je naš družinski član. Zavedamo se, 
da je enkrat ne bo več ... To si kar težko predstavljamo. 

Katero zvrst glasbe radi poslušate? Ali radi plešete?
Rad imam različne zvrsti glasbe. Narodno, tudi narodno-zabavno, 
glasbo različnih izvajalcev. Tudi pevske zbore rad poslušam, v naši 
občini je veliko kvalitetnih, ki jim rad prisluhnem na prireditvah. V avtu 
poslušam Radio 1, glasba me sprosti, hkrati pa spremljam tudi novice 
iz naših krajev. Nisem »hud« plesalec, rad pa zaplešem, ko je dobro 
vzdušje. Lahko tudi veselica. 

Kaj radi jeste? Znate kaj skuhati?
Rad jem meso. Kuhati ne znam, rad pa pečem na žaru. Poleti je moja 
sezona! 
 
Imate radi pico in katero? 
Včasih jo jem; sin mi je priporočil pico »kolovrat« in mi je všeč. 

In še zadnje vprašanje. Hodili ste na OŠ Brezovica. Kakšen učenec 
ste bili? Imate kakšen poseben spomin na šolska leta? 
Nočem se hvaliti, ampak bil sem priden učenec. Nosil sem tudi Titovo 
štafeto mladosti, kar je bilo zelo častno. Vi o tem verjetno ne veste 
veliko, takrat je bilo pa to zelo pomembno. Bil sem ponosen. Sicer 
imam na šolska leta lepe spomine; nikoli pa ne bom pozabil učiteljice, 
ki mi je v drugem razredu stala ob strani, ko mi je resno zbolela mama.

Kaj pa kakšna »lumparija«?
V osnovni šoli jih pravzaprav ni bilo. Bili smo veseli in živahni, kot so 
pač fantje. Je pa nekaj bolj razposajenih iz srednje šole ...

Nam je eno tako zaupal. Ker pa smo učenci vzgoje za medije, poznamo 
novinarski kodeks in vemo, kdaj je treba kaj zamolčati. Po intervjuju 
smo si ogledali še županovo pisarno in spoznali tudi vodjo njegovega 
kabineta, gospo Natašo Smrekar. Za spomin smo se še fotografirali na 
balkonu in se zahvalili za prijeten pogovor.

Spraševali so sedmošolci z OŠ Brezovica: Anej Ajdinovič, Eva Bogdan, Nina 
Kermavnar, Timor Štrumelj, Ožbej Marinko, Tjaša Železen, Domen Arsov, 
Urban Bleiweis, Jaka Kušar, Rubin Kastelic, Tesa Tekavec, Laura Urbanija, 
Ela Zupančič, Luca Marinko in Nik Štefančič
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Povabilo na kresovanje
Odbor za jamborno cesto vabi na kresovanje ob poletnem sončnem 
obratu predvidoma na kresni večer 23. junija. Kres bo zagorel ob 
jezeru na Rakitni na prizorišču, kjer je načrtovana postavitev makete 
rakitniškega jambora. Kresovanje bomo popestrili s priložnostnim 
kulturnim programom, ki nam bo obudil spomin na ta prastari slovenski 
običaj, ki je v naših krajih na žalost že zamrl, ponekod v Sloveniji pa 
ga še gojijo. Lepo bi bilo, da bi ga tudi pri nas ponovno oživeli. Za 
okrepčilo udeležencev bodo rakitniški lovci priskrbeli divjačino za 
golaž. Jambor, gozd in divjad imajo vendarle veliko skupnega. Pridite 
in naredimo si prijetno druženje. Če bo na predvideni dan vreme slabo, 
bomo prireditev prestavili. Spremljajte kasnejša obvestila.

Avtor: Odbor za jamborno cesto Rakitna

Nove klopi na Sveti Ani

Veterani PD Podpeč Preserje 
na Trupejevem poldnu 
10. 5. 2017 
Veselili smo se že toplih dni, a je narava zopet naredila po svoje. 
Izkušeni veterani PD se nismo prestrašili, zato smo se v sredo, 
10. maja 2017, podali ne enega lepših vrhov v Karavankah, na 
1931-metrsko Trupejevo poldne. 

Zadevo z vremenom smo si olajšali najprej z dobro, primerno 
opremo in si skrajšali pot do vrha tako, da smo se peljali do Železnice. 
Do nje nas je pripeljala približno desetkilometrska lepa, gorska, na 
par mestih adrenalinska gozdna cesta, ki se vije od Korenskega 
sedla. Na začetku poti nas je pričakala megla in poznalo se je, da je 
ponoči na tej višini snežilo. Višina se je poznala tudi na cvetju, saj so 
tu telohi šele polno zacveteli. Pot proti vrhu ni markirana, a je zelo 
lepo sledljiva. Počasi smo se vzpenjali proti sedelcu med Trupejevim 
poldnem in Lepim vrhom, se uspešno izognili »Šengenu« in po 
graničarski stezi med ruševjem prispeli na vrh. Škoda, da ni bilo 
razgledov. Zelo občasno je posijalo sonce, komaj smo ujeli trenutek 
za fotografiranje pri novem križu. Pozvonili smo za srečo, si malo 
odpočili in se okrepčali ter se po grebenu naprej začeli spuščati 
proti Blekovi planini. Bolj ko smo se spuščali, lepše in svetleje je 
postajalo. Razkadilo se je na nesončni strani Alp, odprlo se je proti 
Koroški. Videli smo, kako strmi, odtrgani so ti hribi z avstrijske strani, 
z naše pa tako lepo dostopni. Zopet smo občudovali pomladno 
cvetje in kmalu zašpilili našo pot na Železnici. Na postaji smo se 
posedli na hlod in čakali vlak, ki ga ni bilo. Poskušali smo zabrundati 
Pestnerjevo »Že 30 let stojim na postaji«, potem pa obupali in kar 
peš odšli v dolino do Srednje vasi. Smo pa bili zato nagrajeni s 
prekrasnim razgledom na Martuljške gore in z gobicami. 
Bil je res doživet dan, ko občutiš naravo in jo lahko samo občuduješ. V 
družbi izkušenih veteranov planin je vedno lepo. 
 

Avtor: Marijan Božeglav

Vrh Svete Ane je po novem bogatejši in še bolj privlačen za kratke 
sprehode. Za počitek in uživanje v prečudovitih pogledih na Ljubljansko 
kotlino in okoliško hribovje so poskrbeli planinci PD Podpeč Preserje. 
Pod košato lipo in okoli kamnite mize so člani gospodarskega odseka s 
prostovoljnim delom postavili nove klopi. 

Avtor: Marijan Božeglav
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UPRAVA
OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

PON.: od 9.00 do 12.00
SRE.:  od 9.00 do 12.00
 in od 14.00 do 17.00
PET.:  od 9.00 do 13.00

Telefon: 01 3601 770
Faks: 01 3601 771
E-pošta: info@brezovica.si
Spletna stran:
www.brezovica.si

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
30. 6. 2017,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
20. 6. 2017,

OGLASE PA
DO ZAPOLNITVE
PROSTORA.

Izdajatelj: Občina Brezovica
Izvedba: Nevtron & Company, d. o. o.
Naklada: 4100 izvodov

Kontakt uredništva:
•	 Ajda Bračič, 031 347 855 

(vsak delavnik od 9. do 16. ure),
•	 pišete nam lahko na naslov: 

Nevtron & Company, d. o. o.,  
za Barjanski List 
Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana 

•	 prispevke pa nam lahko pošiljate 
na elektronski naslov 
barjanskilist@brezovica.si.

Dolžina posameznih prispevkov je
omejena na 3000 znakov s presledki.
Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja predolgih prispevkov.

Pridružite se tudi vi in soustvarjajte vsebino na  
www.mojaobcina.si/brezovica 

Registracija na portalu je brezplačna. Omogoča pa objavljanje novic, prihajajočih dogodkov 
in urejanje vizitke vaše organizacije. S tem pa ponuja svojevrstno predstavitev podjetjem, 
društvom in organizacijam.

Brezovica

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

MAJ

sreda,  
17. maja ob 19. uri

4. odprte vaje prve 
pomoči - opekline

Dom krajanov Notranje 
Gorice, Podpeška cesta 380, 
Notranje Gorice

Rdeči Križ Slovenije  
- Območno 
Združenje Ljubljana 
- KO Notranje Gorice

sobota, 27. maj a 
ob 8. uri 
- nedelja,  
28. maja ob 5. uri

Športfest 2017  
& Pozdrav poletju z 
Ansamblom Ponos ter 
DJ Zak

Športni park Jama,  
Podpeška cesta 380, 
Notranje Gorice

sobota, 27. maja  
ob 10. uri

Tri majske sobote v 
vrtu Zahostnik

Vrt Zahostnik, Podpeška 124,  
Brezovica pri Ljubljani

Milan Sterle

nedelja, 28. maja  
ob 8. uri

6. Brezoviški 
gasilski rally

Brezovica, Brezovica, 
Brezovica pri Ljubljani

Gasilska zveza Brezovica

JUNIJ

sobota, 3. junija  
ob 5. uri 
- nedelja, 4. junija

Pohod po 
Istrski poti

Preserje 2, Preserje
Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

sobota, 10. junija  
ob 6. uri

Koncert 
slovenskih pesmi

Dom krajanov Vnanje Gorice, 
Nova pot 5, 
Brezovica pri Ljubljani

Mešani pevski zbor 
DU Tulipan

sobota, 10. junija  
ob 7. uri

12. Mlinarjev pohod 
na Krim

Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

nedelja, 11. junija  
ob 6. uri

Pohod na Srebrno 
sedlo

Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

petek, 23. junija  
ob 19. uri

Prireditev ob Dnevu 
državnosti Pod lipo

Na Jezeru pod Rogljevo lipo, 
Jezero 58, Preserje

Prostovoljno gasilsko 
društvo jezero

petek, 23. junija  
ob 20. uri

Kresovanje ob sonč-
nem obratu

ob jezeru na 
Rakitni, Rakitna, 
Brezovica pri Ljubljani

Odbor za jamborno 
cesto Rakitna

sobota, 24. junija  
ob 6. uri

Izlet na Košenjak
Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo
Podpeč-Preserje

sreda, 28. junija  
ob 6. uri

Pohod na Strelovec
Preserje 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

JULIJ

četrtek, 20. julija  
ob 4. uri 
- sreda, 26. julija

Severna in  
Zahodna Bosna

Preserje, Preserje 2,  
1352 Preserje

Planinsko društvo
Podpeč-Preserje

SEPTEMBER

sobota,  
9. septembra 
ob 4. uri 
- petek, 
15. septembra

Otok Rab
Preserje, Preserje 2,  
1352 Preserje

Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje


