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Spoštovane  
občanke in občani
 
Lep marec nas je kar malo zapeljal in nas prepričeval, da je pomlad 
tu. A nekako smo slutili, da zima še ni rekla zadnje in hladni dnevi 
v aprilu so to le potrdili. Upam, da vaše sadno okrasno drevje ni 
utrpelo prevelike škode. Tudi za dokončno urejanja vrta bo še 
dovolj časa med prazniki in po njih.
Mesec, ki je za nami, je bil za občinsko upravo zelo intenziven in 
tudi zelo pomemben.
A preden se lotimo pregleda običajnih aktivnosti, se želim vrniti 
na izredno uspešen dobrodelni koncert, na katerem smo gostili 
Prifarske muzikante. Tudi tokrat so nam dekleta, ki delujejo v 
dobrodelnem skladu, skupaj s Prifarci pripravila res lep kulturni 
dogodek. Z izjemno udeležbo ste svoje v polni dvorani Kulturnega 
doma v Notranjih Goricah prispevali obiskovalci in skupaj smo 
preživeli res prijeten večer. Namen, to je zbiranje sredstev za 
štipendije in denarne pomoči, je bil v celoti dosežen, saj je koncert 
obogatil sklad za okroglih 6.000 evrov. Z njimi bomo tudi v 
prihodnje lahko pomagali nadarjenim in ogroženim.
V začetku meseca je potekala tudi čistilna akcija, ki jo po tradiciji 
organizirajo krajevne skupnosti. Ob solidni udeležbi posebej veseli 
dejstvo, da je opaziti vedno boljši odnos do okolja, saj je zbranih 
smeti iz leta v leto manj. O tistih, ki jim odmetavanje v naravo še 
vedno ni tuje, pa ni vredno izgubljati besed.
Dovzetnost za stiske družin je izkazal tudi naš občinski svet. 
Soglasno je sprejel odločitev, da izkoristimo izjemno priložnost in 
v Žabnici odkupimo veliko stanovanjsko hišo, nekdanjo Mesarijo 
Lajči, ter jo po postopni preureditvi namenimo za reševanje 
stanovanjske stiske socialno najbolj ogroženih družin. V hiši bo po 
preureditvi šest stanovanj, od katerih bo eno namenjeno reševanju 
nepredvidenih ali izjemnih okoliščin.
Razveselili smo se tudi izdaje dveh za našo občino izjemno 
pomembnih dokumentov. Prvo je gradbeno dovoljenje za 
sedemoddelčni vrtec v Notranjih Goricah. Objekt bo zgrajen do 
naslednjega septembra in bo bistveno omilil prostorsko stisko v 
vrtcih, s katero se soočamo zadnja leta.
S sklepom ministrstva sta bili potrjeni in odobreni tudi naši vlogi za 
energetsko sanacijo Zdravilišča v Rakitni ter POŠ Notranje Gorice. 
Počakati moramo še na sklenitev pogodbe o sofinanciranju, zatem 
pa bomo lahko začeli tudi z deli.
Sicer pa, kar je za ta letni čas prav in primerno, dela lepo napredujejo 
tudi na odprtih gradbiščih. Cesta skozi Goričico dobiva svojo 
končno podobo. Ob vsej vgrajeni infrastrukturi bo v sredini maja 
dokončana in asfaltirana.
Nemoteno poteka gradnja vodarne Virje in veseli bi bili, če bi 
tako nemoteno potekalo tudi pregledovanje in potrjevanje 
dokumentacije. Vendar žal ni tako in zaenkrat občina, k sreči to 
zmoremo, zalaga svoja sredstva, da dela ne zastajajo. Zadnje 
informacije so sicer pozitivne, a teh je bilo vmes že kar nekaj. Zato 
počakajmo.
Tudi dograditev manjkajočega kanalizacijskega omrežja še naprej 

ostaja naša prioriteta. Dela potekajo v Radni, na edini ulici, ki nam 
je na tem območju še ostala, potem se naše JKP seli ob Podpeško 
cesto, kjer bodo letos opremili in uredili še tri ulice. Osnovni kanal in 
prečrpališča v Podpeški cesti so prestali tehnični pregled, čakamo 
uporabno dovoljenje in takoj za tem sledi tudi priklapljanje že 
zgrajenih odsekov.
Zavedamo se priložnosti, ki jo bo očitno prinesla sprememba 
operativnega programa, zato intenzivno pripravljamo projektno 
dokumentacijo za področja, ki s kanalizacijo še niso opremljena. 
V prihodnje boste nagovorjeni k podpisu služnostnih pogodb in 
resnično pomembno je, da k temu vsi pristopimo odgovorno. Le 
dokončana, nesporna dokumentacija nam daje možnosti za ponovno 
pridobivanje evropskih sredstev. Takšnih prilik se ne zamuja.
S pomladjo novo preobleko dobiva tudi naš Barjanski list. Na razpisu 
je bil izbran nov izvajalec tovrstnega obveščanja. Verjamem, da 
boste naše lokalno glasilo z veseljem brali tudi v prihodnje in da bo 
novi izvajalec ravno tako ustrezno in ažurno poročal o dogodkih v 
naši občini, kot smo bili vajeni doslej.
Pred nami so prazniki. Verjamem, da jih vsi že težko pričakujete. 
V občini bo organizirana vrsta kresovanj, in če ste doma, se jih le 
udeležite.

Lepo, prijetno in mirno praznujte.

Župan   
Metod Ropret
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DA NAM JE DOBRODELNI KONCERT ŽUPANOVEGA SKLADA USPEL, 
se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri organizaciji 
humanitarnega dogodka in pripomogli k cilju – zbiranju sredstev za 
posameznike in družine v finančni stiski. Posebej hvala Cvetličarni 
Filipič, Maticu Roglju, Kulturnemu društvu Janez Jalen, Krajevni 
skupnosti Notranje Gorice, Združenju šoferjev in avtomehanikov 
Brezovica ter Piceriji Pr’Pavlet. 
Ponovno smo dokazali, da je dobrota zares zlata veriga, ki povezuje 
človeštvo. 

UPRAVNI ODBOR ŽUPANOVEGA DOBRODELNEGA 
SKLADA OBČINE BREZOVICA  

V soboto, 1. aprila, se je v kulturnem domu Notranje Gorice odvijal 
dobrodelni koncert Županovega sklada, na katerem so za prijetno 
vzdušje poskrbeli Prifarski muzikanti.

Letos izvedba koncerta 
V okviru Županovega sklada, ki je edini takšen delujoč sklad v Sloveniji 
in je namenjen zagotavljanju boljšega socialnega standarda pomoči 
potrebnim, so se letos odločili za izvedbo koncerta Prifarskih muzikantov, 
ki so svojo glasbeno pot začeli leta 1988 pri Fari v Kostelu. Polno dvorano 
kulturnega doma so razvajali z največjimi hiti iz Slovenske popevke, 
pozabili pa niso niti na narečne in dalmatinske pesmi. Druženje se je 
končalo v prijetnem vzdušju in klepetu ob dobri hrani in pijači. 

Spodbudni podatki za občino 
V raziskavi Informacijskega sistema slovenskih občin je Občina 
Brezovica zasedla prvo mesto v indeksu proračunske učinkovitosti, kar 
je v nagovoru poudaril tudi župan Metod Ropret. V še pomembnejšem 
kriteriju, razvojnem indeksu slovenskih občin, ki predstavlja visoko 
stopnjo razvojne uspešnosti ter prikazuje uravnoteženost večine 
področij, Občina Brezovica zaseda visoko peto mesto. »Letošnji podatki 
so presenetili tudi nas,« je dosežek strnil župan Metod Ropret in se v isti 
sapi zahvalil svojim sodelavcem. Hkrati je poudaril drugi vidik, ki ga 
statistični podatki mnogokrat prikrijejo. »Žal se moramo sprijazniti tudi 
s tem, da v naši občini vsem ne gre tako dobro in da se marsikdo brez 
svoje krivde znajde na socialnem robu,« je opozoril Ropret. 

Finančna pomoč  
Županovega sklada 
Občina Brezovica se aktivno vključuje v reševanje socialne stiske občanov, 
zato so nedavno odkupili 400 kvadratnih metrov velik objekt, ki bo 
namenjen predvsem tistim, ki se znajdejo brez strehe nad glavo. Objekt bo 
preurejen v šest stanovanj, izmed katerih jih bodo pet razdelili družinam, 
eno stanovanje pa bo ostalo zaenkrat prazno in bo namenjeno za primere 
deložacij ali naravnih nesreč. »Tudi v prihodnje bomo na omenjene stvari 
pripravljeni,« je smotrnost nakupa utemeljil Ropret. 

Dobrodelni koncert Županovega sklada  
v znamenju Prifarskih muzikantov

V okviru Županovega sklada, ki deluje že devet let, so razdelili 76 
štipendij v mesečni vrednosti 50 evrov, kar je skupno 54.000 evrov. 
Hkrati so podelili kar 195 enkratnih denarnih pomoči v skupni 
vrednosti 50.000 evrov. Z dobrodelnim koncertom so zbrali dodatnih 
6.000 evrov, s katerimi bodo ravnali previdno in preudarno ter jih 
namenili pomoči potrebnim. 

Kristijan Horvat



Barjanski list april 20174

IZ OBČINSKE HIŠE

Čistilna akcija za čistejše 
okolje v Občini Brezovica 

Posodobitev vodovoda  
v Občini Brezovica  
v polnem teku
S skupnim projektom petih občin bo občanom zagotovljena 
zanesljivejša vodooskrba.

Občina Brezovica je skupaj z občinami Log - Dragomer, Logatec, 
Postojna in Škofljica pristopila k projektu Oskrbe s pitno vodo v porečju 
Ljubljanice - 2. sklop, katerega namen je (nadaljnje) zagotavljanje 
kakovostne pitne vode občankam in občanom Brezovice in ostalih 
vključenih občin.
V Občini Brezovica bodo zgradili nov povezovalni vodovod v dolžini 
140 metrov, vodarno in vodohran Virje, prav tako pa bo zaradi novih 
objektov, potekala rekonstrukcija zajetja Virje. Z izvedenimi aktivnostmi 
bo 7.154 obstoječih priključenih prebivalcev deležnih boljše in varnejše 
oskrbe s pitno vodo. Prav tako bo poskrbljeno za zaščito vodnih virov, 
zagotovitev ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub in 
izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer.
Ob koncu septembra lanskega leta so se začela izvajati zemeljska 
dela na lokaciji bodoče vodarne, nato pa je sledila izgradnja betonske 
konstrukcije in sočasno, ob gradnji objektov vodarne, so izvajali 
še zemeljska in instalacijska dela na povezovalnem vodovodu. V 
nadaljevanju pa se bo, zaradi navezave na novo vodarno, dogradil 
še črpalni jašek na obstoječi vrtini. Gradnja objektov še poteka, nato 
sledijo inštalacijska dela in montaža opreme, kar bo predvideno 
zaključeno do konca poletja. Potem sledi poskusno obratovanje, tako 
da na občini računajo na pridobitev uporabnega dovoljenja proti 
koncu letošnjega leta.

V soboto, 1. aprila, je v Občini Brezovica potekala tradicionalna 
spomladanska čistilna akcija. Na zbirnih mestih po posameznih 
krajevnih skupnostih so posamezniki prejeli rokavice in vreče 
za smeti ter se odpravili v različne smeri. Tudi tokrat se je nabralo 
veliko smeti, pri čiščenju občine pa so sodelovali tudi najmlajši. Ti 
so za sodelovanje prejeli posebne diplome Očistimo barje, krajevne 
skupnosti pa so na zbirnih mestih poskrbele tudi za prijetno druženje 
in potrebno okrepčilo.

Kristijan Horvat

Celotni projekt, ki bo zaključen konec leta 2017, zajema ureditev 
dobrih 18 kilometrov vodovodnega sistema, s štirimi vodohrani, 
dvema črpališčema in zajetjema vode ter eno vodarno. Ocenjena 
vrednost celotnega projekta znaša 9.023.035,09 evra (brez DDV), 
delno ga financirata Republika Slovenija  in Kohezijski sklad Evropske 
unije (7.151.294,17 evra), delno pa bodo stroške pokrili iz občinskih 
proračunov vključenih občin (1.871.740,93 evra).

Kristijan Horvat
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Dogodki v tednu Rdečega 
križa Slovenije
Dan odprtih vrat RKS-OZ Ljubljana
11. maja 2017 od 15. do 19. ure in 
12. maja 2017 od 9. do 13. ure

Humanitarni center RKS-OZ Ljubljana, 
Tržaška cesta 132 
Fotografska razstava ob 10. tradicionalnem Pohodu humanosti, 
razstava projekta Srečevalnica, meritev krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v krvi, vpis v register darovalcev organov in tkiv, praktičen 
prikaz delovanja nastanitvenega centra v primeru izrednih razmer 
(sprejem, namestitev – prenočišče, prehrana, ukrepi prve pomoči, 
otroški kotiček).

Brezplačne delavnice: 
11. maja 2017 ob 15. uri – Temeljni postopki oživljanja in osnove prve 
pomoči
11. maja 2017 ob 16. uri – Predstavitev krvodajalstva
11. maja 2017 ob 17. uri – Sem sreča v nesreči

POMAGAJMO LJUDEM NAŠEGA MESTA 
Pohod bomo začeli po POTI RDEČEGA KRIŽA in nadaljevali po PST 
vse do Koseškega bajerja in nazaj proti cilju v Humanitarnem centru. 
V parku prijateljstva se bomo ustavili pri rdečem javorju, ki smo ga 
posadili ob 150-letnici delovanja Rdečega križa na Slovenskem. Tam 
bo potekal tudi kratek kulturni program. Ob prihodu na cilj vam bomo 
postregli s toplo malico. 

Prijave in več informacij:
040 871 589, (01) 62 07 293 ali 
info@rdecikrizljubljana.si 
Prosimo, da se prijavite do srede, 
10. maja 2017. 

VABLJENI! 
Spremljevalni dogodek v 
tednu Rdečega križa Slovenije: 
preverjanje usposobljenosti 
srednješolskih ekip prve 
pomoči
Vabljeni, da si ogledate zaigrane 
primere nesreč, na katerih bodo 
prostovoljci – člani ekip prve pomoči 
prikazali nudenje prve pomoči. 

8. maja 2017 od 15. ure dalje v parku 
Tivoli (med Jakopičevim sprehajališčem 
in parkiriščem Tivoli) v Ljubljani.
VEČ INFORMACIJ: www.ljubljana.ozrk.
si ali info@rdecikrizljubljana.si ali 040 
871 589.

10. TRADICIONALNI POHOD HUMANOSTI
Zbor 12. maja 2017 ob 9. uri pred Humanitarnim centrom RKS-OZ 
Ljubljana, Tržaška cesta 132. 
Startnina v obliki donacije hrane ali izdelkov za higieno (čokoladni 
namazi, čokolino, kosmiči, marmelada, med, čokolada, konzervirana 
hrana, sadje, zelenjava, tunina, pašteta, zobna pasta, zobne ščetke, 
milo, šamponi, higienski vložki, tamponi). 

Gašper Jamnik

Komunala v Občini Brezovica
Pri obnovi državne ceste skozi naselje Goričica je občinski del 
investicije končan. Kanalizacija po državni cesti je končana 
z vsemi odcepi na stranske veje. V kratkem bo končana tudi 
javna razsvetljava. V začetku maja bo ponovno popolna 

zapora ceste med vikendom, ko se bo izvajalo končno asfaltiranje ceste. O 
zapori vas bomo obvestili na spletni strani Občine Brezovica in po radiu.
V ulici Na Brezno v eni izmed stranskih ulic gradimo kanalizacijo. Pri tem se 
bodo obnovili tudi meteorna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. 
Po zaključku teh del se bo izvajala gradnja kanalizacije ob Podpeški 
cesti na Brezovici, končan pa je tudi postopek pridobivanja uporabnega 
dovoljenja za kanalizacijo na Podpeški cesti skupaj s prečrpališčem. 
V vodarni Virje smo v postopku montaže strojne opreme in končanju 
gradbenih del. Investicija poteka po planu, tako da lahko pričakujemo 
začetek obratovanja proti koncu leta 2017.
Končno poročilo čistilne akcije je lahko zelo spodbudno. Smeti je 
zaznati vedno manj. Udeležba je bila dobra. Je pa dejstvo, mimo 
katerega se ne da, in to je »same stare face«. Kakorkoli že, namen akcije 
je dosežen, pa še prijetno smo se imeli. 

Marko Čuden, podžupan

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča Sl
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Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 6,2 l/100 km. Emisije CO2 85 - 139 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, 
ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 1000€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega 
pooblaščenega distributerja. Odobritev bonusa “staro za novo” ni izključno vezana na sprejem vašega rabljenega vozila v račun. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

T: 01 2000 550, Tržaška 108 Ljubljana
www.avtohisamalgaj.si
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Objava prvega javnega 
poziva LAS Barje z zaledjem 
Na spletni strani LAS Barje z zaledjem je objavljen 1. javni poziv z 
razpisno dokumentacijo za izbor operacij za izvajanje Strategije 
lokalnega razvoja LAS Barja z zaledjem v programskem obdobju 2014-
2020. Poziv je odprt do 19.5.2017. 

Za ostale informacije lahko pokličete na gsm: 031/366-815 ali pošljete 
e-mail na info@lasbarje.si.

Gašper Jamnik

Koši za pasje iztrebke
Občina Brezovica vso zainteresirano javnost, še 
zlasti pa lastnike in sprehajalce psov, obvešča, da 
so se na območju občine uredili pasji smetnjaki. 
Občina si prizadeva za komunalno urejeno 
okolje in ohranjanje kmetijskih površin, zato so 
pasji smetnjaki postavljeni na območju vseh 

krajevnih skupnosti. Za dodatne informacije o lokacijah pasjih 
smetnjakov in njihovem delovanju se lahko obrnete na občinsko 
upravo – telefon: (01) 360 17 70, fax: (01) 360 17 71, e-pošta:  
info@brezovica.si. 
Vse sprehajalce psov vljudno naprošamo, da v prihodnje uporabijo 
pasje smetnjake in tako pripomorejo k bolj urejenemu okolju.

Občina Brezovica

Za potencialne prijavitelje so bile izvedene tri delavnice, in sicer v 
Polhovem Gradcu, Vrhniki in Log – Dragomeru, ki so bile zelo dobro 
obiskane. Na delavnicah smo podrobno predstavili javni poziv, 
razpisno dokumentacijo, upravičene stroške, obvezne priloge k 
prijavnici in najpogostejše administrativne napake. Delavnice je vodila 
ga. Helena Čuk, ki je poleg objavljenega javnega poziva predstavila 
tudi izkušnje z razpisi in uspešno izvedenimi projekti iz preteklega 
programskega obdobja. Udeleženci so dobili konkretne odgovore 
na vprašanja vezana na oddajo vloge na 1. javni poziv in napotke za 
pripravo uspešnih projektov. 
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Prva pomoč v vrtcu
V pomladnem času smo se v »pikastem vrtcu« posvetili temi prve 
pomoči. Otroci iz skupine Palčki in otroci iz skupine Navihanci so 
ugotavljali, kaj je prva pomoč, kaj sodi v komplet prve pomoči in kje jo 
imamo v vrtcu in doma. Otroci so tudi razmišljali, kakšne vrste nesreč 
obstajajo in kje se lahko zgodijo. Bistveno je bilo razmišljanje otrok, 
kako lahko sami prispevamo k zmanjšanju nesreč v vrtcu in drugje ter 
kdo vse lahko pomaga v takih primerih. Ugotovili so, da vsak lahko 
pomaga po svojih najboljših močeh. Prebrali smo zgodbico o Križem 
kapici, ob kateri smo se dotaknili pojma prostovoljstva in pomoči 
sočloveku. V praksi smo to preizkusili na svojih plišastih prijateljih in 
medsebojno. Igrali smo se igro vlog – klic na pomoč 112 in v kvizu 
ugotavljali, v katerih primerih bi poklicali 112. Ogledali smo si animirani 
film Medved Bojan, ob katerem smo se pogovorili o alergijah.

kolesa in celotnega voza, verjetno še zdaj ne bi poznali sodobnih vozil in 
morda tudi drugih strojev ne? Koliščarji so lovili divjad in ribe, izdelovali 
različne pripomočke, oblikovali vaze in kipce, delali kolesa in vozove, 
sejali semena in pobirali pridelke, bili prvi umetniki in obrtniki. Koliščarji 
so nam posredovali posebno znanje. Ogledali smo si, kje so kdaj živeli. 
Naslednje dni smo risali miselne vzorce in se pripravljali na predstavitve 
za druge učence na šoli. Predstavitve so bile uspešne še posebej zato, 
ker nam je muzej posodil replike in model koliščarskega kolesa. Če 
med vikendom ne veste, kam bi šli, vam svetujemo, da si ogledate 
muzej na Vrhniki. 

Živa Mikuž in Eva Julija Belič, 4. c 
POŠ Notranje Gorice

V popoldanskem času smo v prostore našega vrtca povabili 
prostovoljca Rdečega križa, ki je staršem naših otrok predstavil način 
oživljanja, v katerem so se praktično lahko preizkusili tudi sami.
Dejavnost smo zaključili z obiskom prostovoljke in koordinatorke 
(pilotnega projekta Prve pomoči za najmlajše) Območnega združenja 
Rdečega križa Ljubljana. Skupaj z našo študentko Natalijo nas je 
seznanila s situacijo oživljanja, praktično pa so k temu zelo resno 
pristopili tudi otroci.

Strokovne delavke vrtca enote Brezovica

Koliščarji
V soboto, 14. januarja 2017, smo si David Bezeljak in Erika Dular iz  
5. c ter Živa Mikuž in Eva Julija Belič iz 4. c ogledali razstavo Koliščarji 
na Vrhniki. 
Vsi smo se zbrali v muzeju in predstavitev se je začela. Prišli so tudi 
učenci iz drugih šol. Gospa Maša Bratina in g. Dejan Veranič sta bila naša 
vodiča. Najprej smo se zbrali v posebni sobi za predstavitve. Tam sta 
nam predstavila kolišča in koliščarje. Pogledali smo si nekaj predstavitev 
v Powerpointu in si ogledali razstavo. Pokazala sta nam nekaj replik iz 
dobe koliščarjev, nato smo se sprehodili po muzeju. Pokazala sta nam še 
druge predmete, ki so jih koliščarji uporabljali. Ogledali smo si najstarejše 
doslej najdeno kolo na svetu. Kolo je staro kar 5.150 let in je bilo najdeno 
na Ljubljanskem barju. Si lahko predstavljate, da če koliščarji ne bi izumili 



Barjanski list april 20178

šole in vrtci

Predsednik vlade RS in 
ministrica na uvodnem 
dogodku projekta Skupaj 
smo večji
V torek, 28. marca 2017, sta se ob 14. uri na Osnovni šoli Brezovica 
pri Ljubljani uvodnega dogodka projekta Skupaj smo večji udeležila 
tudi predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. 
V projektu Skupaj smo večji bodo otroci in mladostniki iz Slovenije 
do maja 2017 ustvarjali največjo sestavljeno risbo na svetu, ki jo bodo 
nato prijavili za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Cilj projekta je 
otrokom in mladostnikom dati izkušnjo, da lahko v življenju uresničijo 
pomembne, velike cilje.

 
K projektu se je pridružil tudi sam predsednik vlade RS Miro Cerar, ki 
je na risbo odtisnil svojo roko, sledila mu je ministrica Maja Makovec 
Brenčič. Skupaj sta otrokom z veseljem odgovorila na vsa vprašanja 
in se z njimi fotografirala, seveda pa sta oba še enkrat spodbudila 
vse otroke, da se družijo in povezujejo in da še naprej ostanejo tako 
kreativni. 
 

Janja Bratuša 

Otroci in mladostniki iz slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol, pa tudi odrasli, ki jim bodo pri tem pomagali, bodo risali risbe 
na vsebino »to sem jaz, to smo mi«, in sicer bodo risali človeka 
– sebe ali koga, ki jim je pri srcu. Iz vseh zbranih risb bodo nato 
šolarji OŠ Brezovica pri Ljubljani skupaj s prijatelji ustvarili največjo 
sestavljeno risbo na svetu in jo prijavili za vpis v Guinnessovo knjigo 
rekordov. 
Namen projekta je otroke usmeriti k pozitivnim ciljem, izzivom, 
dogodkom, zgodbam in jim dati izkušnjo, da zmorejo skupaj doseči 
več kot vsak posameznik sam. V ospredju projekta je torej povezovanje 
ljudi med seboj. 
Dogodek je s svojim govorom slovesno odprl ustanovitelj in idejni 
vodja projekta Kristijan Musek Lešnik, ki se je najprej zahvalil vsem 
prisotnim in članom Nogometne reprezentance Slovenije, ki so kot 
prvi prispevali izdelke, ter lokalni skupnosti in Osnovni šoli Brezovica 
za gostiteljstvo projekta. Povedal je tudi, da gre za projekt z zelo 
preprostim ciljem, in sicer ustvariti največjo sestavljeno risbo oziroma 
likovni izdelek na svetu. 
Dogodek je povezovala simpatična Pika Kovač, da pa je bila prireditev 
še bolj svečana, so se na odru nastopajočih pridružili tudi izvrstna 
pianistka Ema Zdešar, pevka Ula Ložar, pevski zbor OŠ Brezovica 
z izbranimi pesmicami o prijateljstvu in drugi šolarji, ki prav tako 
sodelujejo pri projektu. 

Zastrupitve psov
V zadnjem času prihaja do zastrupitev in smrti pasjih prijateljev ob 
poteh na Barju na območju Brezovice in Žabnice. Najverjetneje gre 
za podganji strup, ki je za pse smrtno nevaren že, če ga štirinožni 
prijatelj le povoha ali poliže. Strupi so različni, njihovi učinki pa se 
kažejo tudi po šestih ali dvanajstih urah. Žal nam to ne bo vrnilo 
Ajše, bo pa obvestilo opozorilo drugim lastnikom psov, da bodo bolj 
previdni in pozorni. Ugotovili smo, da je bilo na območju Brezovice 
več zastrupitev, od tega tudi smrt bernskega ovčarja. 

Žan Kotnik



Barjanski listapril 2017 9

šport

Od rekreacijske lige do 
državnega dresa
Mladi športniki, ki so svoje znanje in izkušnje začeli nabirati na 
rekreacijskih turnirjih in ligah skupaj s svojimi starejšimi soigralci pri 
športnem društvu Bad Boys Elite, Maks Vidmar, Maks Rotar in Marko 
Vidmar so se letos pridružili na novo odprti Futsalovi selekciji U17 FK Zavas 
in že od samega začetka kazali lepo igro in odlično spretnost z žogo. Bili 
so tudi ključni člen svoje selekcije in kmalu so bili tudi vpoklicani v moštvo 
U19. Ker pa jih dosedanji dosežki niso prikovali, so vztrajno trenirali in 
želeli še več. Tako so jih trenerji slovenske Futsalove reprezentance do  
17 let budno spremljali na tekmah, z dobrimi predstavami pa so si 
zagotovili povabilo, da zaigrajo za državni grb. Seveda povabila niso 

zavrnili in so tako v začetku aprila odšli na pripravljalni vikend. 
Futsalova selekcija Slovenije U17 bo v Podčetrtku sodelovala na 
Uefinem razvojnem turnirju, ki ga je evropska nogometna zveza 
zaupala v organizacijo prav Nogometni zvezi Slovenije. Tekmovanje 
bo potekalo med 19. in 22. aprilom. Naša selekcija se bo pomerila 
z Madžarsko (19. aprila ob 19. uri), Slovaško (20. aprila ob 19. uri) in 
Ukrajino (22. aprila ob 14. uri). 
Našim fantom želimo obilo užitkov, dobre igre in »fair playa«. Naj se 
maksimalno izkažejo in ponosno zastopajo slovenske barve. 
 

ŠD Bad Boys Elite 

70 let od ustanovitve 
Telovadnega društva Podpeč
V letošnjem letu praznujemo v KS Podpeč - Preserje pomemben 
jubilej na športnem področju. Leta 1947 je bilo namreč ustanovljeno 
Telovadno društvo Podpeč. Točen datum ustanovitve žal ni znan, 
ravno tako ne vemo, kdaj se je društvo preimenovalo v TVD Partizan 
Podpeč. Potrditev leta ustanovitve najdemo v pisnih gradivih društva 
iz leta 1966, kjer lahko zasledimo tudi manjšo razliko v nazivu društva. 
V štampiljki društva je namreč zapisano TVD Partizan Podpeč, v 
besedilih pa se uporablja naziv TVD Partizan Podpeč - Preserje.
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O sila raznovrstni uspešni društveni dejavnosti je veliko zapisanega v 
edinstveni knjigi Edvarda Velkavrha Šport v Občini Brezovica, v kateri lahko 
preberemo tudi, da je bil prvi predsednik društva Franc Šebenik. Najbolj 
razširjena odmevna panoga v društvu je bila atletika, in sicer tako v ženski 
kot tudi v moški konkurenci. V okolici Ljubljane so bili najboljši atleti in 
atletinje ravno v Podpeči, na Vrhniki in v Litiji – na njihovih tradicionalnih 
trobojih so bili doseženi marsikateri zavidanja vredni rezultati. Ekipno 
so Podpečanke in Podpečani dosegali prva mesta tako na teh trobojih 
kot tudi na atletskih mnogobojih okrajne zveze Partizan Ljubljana in 
prvenstvih Ljubljane v krosih. Najboljše individualne rezultate in zmage so 
dosegali v sprinterskih disciplinah, metih kopja, krogle in diska ter v skokih 
v višino in v daljino. V društvu pa se niso ukvarjali samo z atletiko, nabor 
njihovih aktivnosti je za tako majhen kraj zelo širok in vsebuje odbojko, 
namizni tenis, kegljanje, smučanje, plavanje in tudi nogomet. Prav gotovo 
je plavanje v jezeru na Jezeru pripomoglo k temu, da so plavalci TD 
Podpeč leta 1951 zmagali v plavanju na okrožnem prvenstvu v Ljubljani 
in okolici. Morda je malo manj znano, a Podpečani so v odbojki dvakrat 
osvojili pokal Notranjske in bili dvakrat zmagovalci na prvenstvu okrajne 
zveze Partizan Ljubljana. Prve nogometne tekme so odigrali že v letu 1949, 
marsikdo se še spominja številnih tekem med ekipami Brezovice, Vnanjih, 
Notranjih Goric in Podpeči. Nogometaši so se v sezoni 1963/1964 vključili 
tudi v tekmovanje v tedanji Nogometni podzvezi Ljubljana.
Septembra 1957 so nogometaši počastili 10-letnico obstoja društva 
z organizacijo nogometnega turnirja v Podpeči, na katerem so 
sodelovale ekipe iz Vnanjih Goric, Loga in Podpeči. Kot se spodobi, so 
zmagali domačini pred Logom in Vnanjimi Goricami.
Nov pomemben mejnik v delovanju društva in ponoven zagon športnih 
dejavnostih v kraju predstavlja 13. julija 1972 na občnem zboru izvedena 
združitev TVD Partizan Podpeč in ŠD Krim Preserje - Podpeč v Športno 
društvo Podpeč - Preserje. Novoustanovljeno društvo so vodili predsednik 
Leopold Pristavec, podpredsednik Damjan Vidovič in tajnik Ivan Zalar. Z 
veliko navdušenja so nogometaši uredili igrišče in že takoj v jeseni začeli 
uspešno nastopati v rednem tekmovanju v organizaciji Nogometne zveze 
Ljubljana. Članska ekipa je na teh ligaških tekmovanjih nastopala polnih 
enajst nogometnih sezon.

Na nogometnem igrišču so veliko igrali tudi najmlajši in v društvu so poskrbeli, 
da so v rednem tekmovanju začeli nastopati tudi mladinci in pionirji. 
Rezultatsko najuspešnejši so bili igralci namiznega tenisa, ki so se leta 1997 
osamosvojili in ustanovili svoj samostojni namiznoteniški klub. V njihovih 
vrstah so se izkazali mnogi izjemno uspešni domači igralci, med njimi prav 
gotovo izstopa Janez Petrovčič, večkratni državni prvak in nosilec srebrne 
medalje z evropskega prvenstva. 
V okviru ŠD Podpeč - Preserje je bila ponovno aktivna tudi atletska sekcija. 
Organizirali so tekmovanja v krosu (občinskega prvenstva v letu 1974 se 
je udeležilo skoraj 100 tekmovalcev) in rekreativni tek, poimenovan Tek 
po Podpeči, ki je vsakokrat poleg številnih domačih tekačev pritegnil še 
precej tekmovalcev iz drugih klubov, predvsem iz Ljubljane. 
Tudi streljanje z zračno puško se je kmalu zelo razširilo, na občinskih 
in drugih tekmovanjih so nastopale članske in mladinske ekipe ter 
posamezniki. Strelišče za zračno puško so strelci pridobili s preureditvijo 
nekdanjega kegljišča, ki so jo v celoti izvedli sami.
Za uspešno delo in sodelovanje je leta 1982 KS Podpeč - Preserje 
društvu podelila priznanje. Danes v ŠD nimajo tekmovalnih aktivnosti, 
so pa lepo zasedeni termini za različne rekreativne dejavnosti. Upamo 
lahko, da se bodo kmalu našli mladi navdušeni športniki, ki se bodo 
želeli tudi tekmovalno preizkušati. Seveda jim bodo morali priskočiti 
na pomoč še njihovi starši, nekaj bo pa treba storiti tudi za boljše 
vzdrževanje športnih objektov. 
Pogled v 70-letno zgodovino nam pokaže presenetljivo ugotovitev, da 
so v tako majhnem kraju doseženi zelo dobri rezultati tudi v ekipnih 
tekmovanjih, kar je v primerljivih sredinah redko vidno. Zavedati 
se moramo, da ne zadostuje le dovolj številna ekipa, treba je tudi 
primerno zasesti vsa igralna mesta z vsemi njihovimi posebnostmi in 
zahtevami. In to je ekipam iz Podpeči uspevalo.
Bila so obdobja zelo uspešnega dela in tudi leta z manj uspehi. Tudi 
interesi za posamezne športne panoge so se z leti spreminjali. Popolnoma 
naravno in pričakovano. Prepričan sem, da bo ŠD Podpeč - Preserje tudi v 
prihodnje nudilo krajanom raznovrstne možnosti športnih aktivnosti. 

Ivan Zalar 

Nogometaši NK Podpeč leta 1963.
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Po desetih občnih zborih 
gasilskih društev še letna 
skupščina Gasilske zveze 
Brezovica
Zadnjega marca je v dvorani podpeškega Kulturnega doma potekala 
skupščina GZ Brezovica. Poleg delegatov in delegatk prostovoljnih 
gasilskih društev Gasilske zveze Brezovica (GZB) so se skupščine udeležili še 
predstavnik Gasilske zveze Slovenije in predstavnik Regije Ljubljana 1 Iztok 
Zajc, župan Metod Ropret in podžupan Marko Čuden, predstavniki sosednjih 
gasilskih zvez ter častni poveljnik GZB Ludvik Zalar. Gasilska zveza združuje 
deset prostovoljnih gasilskih društev, ki med seboj dobro sodelujejo. 
Skupščino so slovesno odprli s slovensko himno. Izvoljeni organi 
skupščine so po pozdravu predsednika po ustaljenem dnevnem redu 
nadaljevali s skupščino. Predsednik GZB Marko Susman je v svojem 
poročilu ocenil leto 2016 kot leto brez večjih nesreč. V letu 2016 je 
imel upravni odbor tri redne in eno izredno sejo. Na sejah so veliko 
časa namenili davčnim blagajnam, ki so Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu (PGD) povzročale veliko skrbi in slabe volje. V tem primeru je 
bil zelo kritičen do neaktivnosti krovne organizacije GZS, ki navsezadnje 
sploh ni bila med pobudniki za ukinitev davčnih blagajn. Izpostavil je 
dolgoletnega tajnika GZB Ivana Klemena, ki je za svoje uspešno delo v 
gasilstvu prejel visoko priznanje GZS – kipec gasilca. Pozitivno je ocenil 
sodelovanje občine in GZB ter financiranje, ki poteka v skladu s sprejetim 
programom. Delo v GZB je potekalo aktivno skozi vse leto na področjih 
izobraževanja, dela z mladino, gasilkami in veterani. Nov gasilski dom v 
Notranjih Goricah, katerega dokumentacija se je pridobivala kar nekaj 
let, je postal realnost. V decembru 2016 se je že začelo z deli. Žal pa se 
je v PGD Brezovica pod Krimom zataknilo, saj je pri naročilu nadgradnje 
za novo gasilsko vozilo prišlo do nepravilnosti s strani podjetnika, tako 
da se zadeva rešuje po sodni poti. Tudi v PGD Vnanje Gorice jim še ni 
uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja za prizidek. Predsednik je 
izpostavil tudi sprejeti Pravilnik o financiranju tekmovanj GZB, s katerim 
bodo odpravljene posamezne nedorečenosti, s katerimi so se do zdaj 
srečevali. Tradicionalnega pohoda na Krim v letu 2016 niso izvedli zaradi 
zelo slabega vremena ob predvidenem času. 
Sledilo je statistično poročilo poveljnika Boštjana Marinka, ki je med 
drugim povedal, da GZB po zadnjih podatkih šteje 235 operativnih 
gasilcev v desetih enotah, ki so strokovno izobraženi. V lanskem letu 
so imeli 52 intervencij s 74 izvozi enot, ki so trajale povprečno 1,3 ure. 
Pri posamezni intervenciji je sodelovalo povprečno deset operativnih 
gasilcev. Pri petih intervencijah pri prometnih nesrečah so sodelovali 
skupaj z GEŠP GB Ljubljana, eno izlitje nevarne snovi na bencinski 
črpalki pa so zaključili sami. Uspešnost intervencij ocenjuje kot odlično, 
saj so bile izvedene brez dodatne škode in brez poškodb operativnih 
gasilcev. Sodelovanje na nivoju Regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije 
je korektno, več pripomb pa je imel glede sodelovanja s štabom 
civilne zaščite, predvsem v smislu premajhne fleksibilnosti delovanja 
sistema CZ. V poročilu je izpostavil dobro delovanje članic in članov 
posameznih društev, v ospredje pa postavil delo z mladimi. Komisija 
za delo z mladimi vsako leto pripravi vrsto aktivnosti, pri katerih lahko 

mladi sodelujejo. Hkrati je poudaril potrebno mero iznajdljivosti in 
kreativnosti, ki jo opazi med vodstvom mladinske komisije. 
V nadaljevanju so svoja poročila podali tudi blagajnik, komisija za delo 
z mladimi, nadzorni odbor in verifikacijska komisija. Sledili so pozdravi 
gostov, med katerimi so bili predstavnik GZ Slovenije in predstavnik Regije 
Ljubljana 1 Iztok Zajc, ki je podal nekaj novosti v zvezi z usposabljanjem in 
učnimi programi za gasilce na vseh nivojih. Prisotne je seznanil s skorajšnjo 
otvoritvijo regijskega poligona v Ormožu in načrti za širitev poligonov še 
po preostali Sloveniji. Prisotne je povabil na Gasilsko olimpijado, ki se bo 
odvijala v mesecu juliju v Beljaku. Naslednje leto je kongresno oziroma 
volilno leto, zato je GZB že zdaj opomnila, naj se v okviru zveze pripravljajo 
na kongres, ki se bo odvijal na Ptuju. Tudi župan Metod Ropret je pohvalil 
delo zveze in izpostavil dve prioriteti, ki ju bo občina finančno podprla, 
to sta gradnja gasilskega doma v Notranjih Goricah in nabava gasilskega 
vozila GD Podpeč. Sledili so še pozdravi predstavnikov GZ Vrhnika, GZ 
Horjul, GZ Ljubljana, GZ Dolomiti in GZ Ig. 
Predsednik in poveljnik GZ Brezovica sta ob koncu predstavila še program 
dela in finančni plan za leto 2017, v katerem je prioritetna gradnja 
gasilskega doma v Notranjih Goricah. Sledila je predaja prapora GZB od 
gasilcev PGD Brezovica gasilcem PGD Rakitna. Priznanja in odlikovanja 
Gasilske zveze Brezovica so letos dobile tri članice: Petra Zega, Katarina 
Golob in Marija Premrl. Priznanje GZS pa je dobil predsednik GZB 
Marko Susman. Skupščino je zaključil Nejc Škrbec s klavirsko skladbo. 
Uradnemu delu je sledilo še družabno srečanje vseh prisotnih. 

KPR 
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Nadgradnja novega  
vozila v PGD Podpeč

Miro Nartnik, Valentin Židanek in Anica Steblovnik. Od teh članov je 
šest žal že pokojnih. Naj počivajo v miru. Posebej moram pohvaliti in se 
zahvaliti za ustvarjalno delo in sodelovanje ge. Metki Brolih in ge. Mariji 
Voler, ki sodelujeta kot poverjenici. Za statut društva in vso potrebno 
dokumentacijo sem poskrbela sama, za kar sem potrebovala več kot 
mesec dni. Pisala sem tudi ponoči, ko so drugi spali, saj takrat še ni bilo 
računalnikov. Za izdelavo žiga in odprtje računa je bil zadolžen moj 
mož Brane Steblovnik. 
Treba je bilo določiti ime društva – če bi se imenovali DU Vnanje Gorice, 
bi nas zamenjevali z DU Notranje Gorice, zato smo se po daljši razpravi 
in različnih predlogih (npr. Fržolarji) soglasno odločili za ime Tulipan, ki 
raste na naši močvirni zemlji in s svojim cvetjem krasi Barje.
Za predsednika društva je bil izvoljen Brane Klemen, za 
podpredsednika Miro Nartnik, za blagajničarko Slavka Baligač, za 
tajnico Anica Steblovnik. Skupno in po zaslugi pridnih poverjenikov 
se je v društvo vključilo 279 članov. V prvem letu smo ustanovili 
Športno rekreacijsko sekcijo, ki jo je vodila ga. Mira Zbačnik in jo vodi 
še danes. Najbolj uspešno je delovala turistična sekcija. Leta 1998 
smo na pobudo Francija Ostanka ustanovili krajevno organizacijo 
RK. Gospod Ostanek ga je vodil deset let in za to tudi dobil občinsko 
priznanje. Ustanovili smo tudi Planinsko sekcijo, ki jo je do tragične 
smrti vodil Franci Mlinar. 
Največji problem za delovanje društva je bil prostor. Gospa Marjeta 
Novak, takratna predsednica KS, nam je začasno odstopila pisarno 
KS. Bila je edina predsednica, ki je imela razumevanje za nas, starejše, 
in nam pomagala. Po večkratnih prošnjah smo dobili soglasje, da 
lahko uporabljamo kletni prostor oziroma pododrje doma krajanov. 
Predsednica KS Marjeta Novak in takratni župan Drago Stanovnik sta 
podpisala soglasje s pogojem, da prostor saniramo. V sanacijo smo 
člani vložili 344 ur prostovoljnega dela in 284.000 SIT.
Zaradi vdiranja talne vode je bilo treba izolirati tla, prelakirati les, 
zamenjati okno, prepleskati stene in strop. Vse delo so opravili Franci 
Mlinar, Miro Nartnik, Brane Klemen, Marjan Dolinšek, Janez Japelj, Ciril 
Balagič in Branko Steblovnik. Prostor nam je služil kot pisarna, mesto za 
sestanke in druženje. V mesecu maju smo člani z dovoljenjem občine in 
KS počistili izpraznjeno skladišče kmetijske zadruge. Iz tega prostora naj 
bi KS uredila prostore za rekreacijo, prostore za društva in večnamensko 
ploščad. Idejno zasnovo in nadzor pri gradnji je imel član našega društva 
Branko Steblovnik z vsemi pooblastili predsednice KS ge. Novak.
V novih prostorih oziroma v tako imenovani nadstrešnici imamo 
zdaj prostor, za katerega smo morali prispevati finančna sredstva za 
gradnjo in opremo.
Leta 2000 smo se dogovorili, da je treba zbrati denar za prapor društva. 
Vsak od članov je prispeval po svojih močeh in skupaj s sponzorji smo 
zbrali 214.000 SIT. Ker je bila končna cena 336.000 SIT, smo preostanek 
dodali iz članarine. Osnutke, predloge in skice sem naredila z možem 
in jih predstavila UO. Barve prapora in simboli predstavljajo društvo, 
starostnike, naš kraj in Slovenijo: društvo – ime Tulipan – datum 
ustanovitve in datum izdelave prapora; naš kraj – močvirski tulipan – 
Barje; starostnike – sivo srebrna barva; Slovenijo – lipovi listi. Prapor je 
blagoslovil gospod župnik Janez Mihelčič v kapeli na Brezovici.
Sedanjim vodilnim članom društva želim uspešno delo še naprej.
 

Anica Steblovnik 

Prostovoljno gasilsko društvo Podpeč je imelo v svojem večletnem 
planu tudi nabavo nove avtocisterne. Do zdaj smo imeli cisterno 
letnik 1978, ki jo je zob časa že precej načel in ni bila več ustrezna za 
intervencije. Pri novi investiciji je s svojim finančnim delom sodelovala 
tudi Občina Brezovica in nam zagotovila polovico denarnih sredstev v 
vrednosti 125.000 evrov, preostalo polovico pa moramo zbrati gasilci 
sami. Naj omenimo, da smo v letu 2016 že nabavili novo podvozje MAN, 
ki je že v celoti plačano. V letu 2017 pa nas čaka njegova nadgradnja. 
Vozilo bo imelo cisterno s kapaciteto 11.000 litrov vode, nizkotlačno 
črpalko, svetlobni stolp in vso opremo, ki takemu vozilu pripada po 
tipizaciji Gasilske zveze Slovenije. Cisterna in vse druge komponente 
bodo narejene z materialom inox. Ker takšna oprema predstavlja velik 
finančni zalogaj, se podpeški gasilci obračamo tudi na vas, vaščane, in 
vas prosimo, da nam z denarnimi sredstvi pomagate po svojih močeh. 
Naši gasilci vas bodo v naslednjih mesecih obiskali na domu in upamo, 
da nam boste prisluhnili in nam pomagali.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo z gasilskim 
pozdravom »na pomoč«! 

Upravni odbor PGD Podpeč 

Ustanovitev Društva 
upokojencev Tulipan
Naši krajani in jaz smo bili člani v sosednjih društvih, in sicer v Notranjih 
Goricah, kjer nas je bilo 59, ter na Brezovici, kjer je bilo 62 krajanov. 
Sama sem bila članica v Notranjih Goricah od leta 1994 do ustanovitve 
našega društva. Več kot dve leti sem se s krajani pogovarjala in jih prosila, 
da ustanovimo svoje društvo. Končno mi je uspelo zbrati 26 krajanov. 
Zbrali smo se na Iniciativnem ustanovnem zboru 20. decembra 1996 in 
se dogovorili, da ustanovimo svoje Društvo upokojencev.
Ustanovni člani, ki so pri notarju potrdili ustanovitev društva, so bili 
Brane Klemen, Pepca Skubic, Marija Voler, Metka Brolih, Ivan Japelj, Vera 
Marinko, Ivana Kavčnik, Nace Pezdir, Marija Kermavner, Jožef Prezelj, 
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Tečaj nege varovanca v 
domačem okolju
V torek, 11. aprila 2017, se nas je zbralo deset posameznikov v 
Župnijskem domu na Brezovici, da bi se kaj naučili o negi varovanca 
v domačem okolju. Vsakdo od nas ima ali pa pozna koga, ki bi tako 
pomoč potreboval, hkrati pa se staramo tudi sami. Delavnico nege 
organizira Župnijska Karitas Brezovica in je sestavljena iz petih 
predavanj. Za prvič smo se seznanili z osnovami in bolj na splošno 
spoznali to zahtevno delo, ki naj postane izziv, ob katerem bomo 
lahko tudi duhovno rasli. Ne smemo pa ob tem pozabiti nase, sicer 
bomo izgoreli. Zelo pomembno pri negi je, kako to delo izpeljati, saj 
je zanj potrebna zbranost, usmerjenost na opravilo in naklonjenost 
do varovanca, ob tem pa je zelo pomembno znanje, ki bistveno 
olajša delo in dvigne kakovost ravnanja z varovancem. 

Vmes smo še skovali načrt za naše naslednje druženje, ki se je odvijalo 
na balinišču v soboto, 22. aprila. Poskusili smo izdelati lesene piščalke 
in oblikovati piščalke iz gline. Medse smo povabili vešče gospe iz 
UTŽ Logatec, ki imajo z glinenimi ptički že kar nekaj prakse. Ker pa 
na balinišču ni peči za peko gline, nam bodo naše stvaritve dostavile 
pozneje. Balinarji pa so z veseljem vsem zainteresiranim pokazali 
veščine balinanja. Na koncu smo spekli še palačinke različnih okusov 
in se posladkali s sladoledom.
Ker pa se april že preveša v maj, vas balinarji v sodelovanju z Občino 
Brezovica vabimo v soboto, 6. maja 2017, na naš drugi tradicionalni 
pohod okoli Brezovškega hriba – po krožni poti. Zbor bo ob 9.30 na 
balinišču in od tam tudi start ob 10. uri. Pot nas bo vodila mimo vrtca 
v Radni po Brezovškem hribu na Debeli hrib – Žabo, od koder se bomo 
malo spustili in nato spet dvignili na Strmec in najvišji vrh Debelega 
hriba – Gradišče. Od tu nas bo pot po strmem spustu pripeljala do prve 
postojanke – javke. Na poti se bomo ustavili še na »postojanki odprtih 
vrat« nad Radno, krog bomo sklenili na balinišču, kjer bo sledilo prijetno 
druženje z dobro hrano (pasulj s klobaso) in pijačo. Poskrbljeno bo tudi 
za otroke – vse, ki bodo pot prehodili, bo čakala tudi manjša nagrada. 
Pot se lahko prehodi v približno dveh urah. Za dobrobit društva, dobro 
pogostitev in predvsem da bo pot ostala še naprej dobro urejena in 
čista, smo se odločili, da bo prijavnina znašala tri evre za odraslo osebo, 
za otroke do desetega leta starosti pa bo brezplačna. Prijave bo pobirala 
ga. Anka Galič v našem klubskem prostoru na balinišču v Radni do  
30. aprila, vsak dan med 17. in 20. uro. Za vse dodatne informacije sta 
vam na voljo Helena (051 325 901) in Kristina (041 251 386). V primeru 
dežja se bo prireditev prestavila na soboto, 20. maja. 
 

Kristina Rihtar za BŠD Radna 

Rekreacijsko balinanje
Balinarska sekcija Društva upokojencev Podpeč - Preserje vabi članice 
in člane društva upokojencev, da se jim v sezoni 2017 pridružite. 
Rekreacijski treningi potekajo vsak torek in četrtek ob 17. uri na balinišču 
Preserje. V letošnjem letu bomo priredili meddruštveni turnir v Preserju, 
prav tako pa se bomo udeležili nekaj turnirjev v občini in izven nje. 
Pridružite se, čaka vas veliko pozitivne energije. 
Več informacij: Jože Suhadolc – 051 358 802.

Jože Suhadolc

Ta znanja in izkušnje nam podaja ga. Anica Sečnik, ki je dolga leta 
poučevala praktični pouk na srednji zdravstveni šoli, sedaj pa pod 
okriljem Slovenske Karitas vodi 20-urne tečaje. 
Še bolj zanimivo in poučno bo, ko bomo začel s praktičnim delom in 
bomo še bolj spoznavali delo ob bolniški postelji. 

Marijan Božeglav

Aprilsko dogajanje pri 
balinarjih in vabilo na naš  
2. tradicionalni pohod v maju
Na velikonočno soboto zjutraj je bilo na kmetiji Pr’Medet pestro. Zbralo 
se nas je kar nekaj, za barvanje pirhov pa smo pripravili več različnih 
materialov. Najprej smo nekaj jajčkov dali kuhati za barvanje z barvo, 
nekaj smo jih ovili v svilo, nekaj skuhali v rdečem vinu in nekatere 
popestrili z zelenjem ter jih kuhali v čebuli. Med napornim čakanjem 
so otroci ustvarjali iz plastelina, risali velikonočne motive in delali 
odtise svojih rok, drugi pa smo medtem poskrbeli, da nismo bili žejni 
in lačni. Vsak je lahko domov odnesel jajčke po svojem izboru – vinsko 
vijoličaste, rdeče, modre, zelene, čebulne z okraski ali pobarvane z 
nalepkami. 
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Izlet veteranov PD  
Podpeč - Preserje na Cerk  
in Firstov rep, 5. april 2017
Pomlad nas je končno izbezala iz domov. Izkušeni veterani PD smo se 
podali v območje kočevskih gozdov in 5. aprila 2017 osvojili Cerk ter se 
podali na sam rob Loške stene, na Firstov rep. jamarji iz Nürnberga. Njihova fotografinja je prav tako predstavila 

svoje fotografije.
Anton Jenc

Nagrada za film  
Proteus Hunters
Član jamarskega kluba Železničar Ciril Mlinar - Cic je zmagal na 
mednarodnem filmskem festivalu.

V soboto, 25. marca, se je zaključil mednarodni filmski festival v Tachovu 
na Češkem. Gre za enega starejših festivalov podvodnega filma, saj je 
bil tokratni že 39. po vrsti. V uradno selekcijo festivala sta se uvrstila tudi 
dva naša filma, Water Cycle in Proteus Hunters, ki sta delo Cirila Mlinarja 
- Cica. Prvega so predvajali med podelitvijo nagrad, saj nosi močno 
sporočilnost glede problematike pitne vode, film Proteus Hunters pa je 
v konkurenci profesionalnih produkcij zmagal.

Anton Jenc

Peter Gedei uvrščen  
med najboljše jamske 
fotografe na svetu
Član jamarskega kluba Železničar iz Ljubljane Peter Gedei je 
prejemnik pomembnega priznanja.

Ameriška revija Wired, ki velja 
za napovedovalko trendov 
na področju novih tehnologij 
in pobliže sprem lja učinke 
novih tehnologij na kulturo, 
gospodarstvo in politiko, je 
na svoji spletni strani objavila 

prispevek o uporabnikih družbenega omrežja Instagram, ki na svojih 
profilih objavljajo najlepše, najbolj spektakularne fotografije iz jam. Izbor 
je pri nas požel obilo navdušenja, saj je med šesterico izbrancev, ki jih 
je Wired razglasil za »epske«, tudi slovenski jamski fotograf Peter Gedei. 
Njegov profil lahko na družbenem omrežju Instagram najdete pod 
uporabniškim imenom @petergedei.

Anton Jenc

Vozili smo se po nekoč zaprtem območju Kočevske, vse do lovskega doma 
Ravne. Od tam pa v gozd, pregrnjen s čemaževo preprogo. Kar strmo je 
bilo, šli smo počasi in prišli do konca gozdne ceste na Borovški gori. Od tu 
pa je bil le še sprehod, sicer tik pred vrhom precej strm, do 1192 metrov 
visokega Cerka. Najboljših razgledov sicer ni bilo, saj je bilo oblačno, 
vendar to ni zmotilo našega zadovoljstva. Z vrha smo se skupaj vračali do 
ceste, nato je ena skupina odšla proti Firstovemu repu, druga pa nazaj na 
izhodišče. Pot naprej ni bila naporna, saj se je počasi spuščala in večinoma 
držala gozdne ceste. Območje je dobro cestno razvejano, saj se ceste 
uporabljajo za transport lesa. Firstov rep z višino 1002 metra leži na robu 
Loške stene, s katere je lep razgled na prepadno severno steno Borovške 
gore, zgornjo Kolpsko dolino, Gorski Kotar in druge hrvaške hribe. 
Ker smo bili dovolj hitri, smo se odločili še za ogled Taborske stene s 
Taborsko jamo. Prehodili smo tretjo etapo na Kočevski planinski poti. 
Zelo zanimivi, veliko premalo obiskani kraji. Imeli smo se dobro, na 
koncu pa napolnili vrečke s čemažem. 

Marijan Božeglav

Obisk svetovno  
znanega jamskega  
fotografa v klubu JKŽ
Obiskal nas je svetovno znan fotograf Philippe Crochet z ženo Annie. 
V jamarskem klubu JKŽ smo si ogledali njegove fotografije in filme. 
Philippe Crochet fotografira po vsem svetu, v objektiv pa je ujel tudi 
eno izmed naših jam. Ob istem času so bili na obisku tudi nemški 
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PD Podpeč - Preserje na 
Kalškem grebenu,  
19. marec 2017

komitejem, lokalnimi društvi in letos z generalnim sponzorjem ERGO 
že 16. akcijo Slovenija kolesari. Ena od 75 najrazličnejših v to akcijo 
vključenih kolesarskih prireditev pa je Kolesarjenje po Ašičevih poteh 
Ljubljanskega barja v letu 2017. 
To kolesarjenje po stranskih barjanskih poteh se začne vsako leto na 
prvi pomladanski dan in se nadaljuje do jeseni, saj lahko dobi potrdilo 
vsak, ki kadarkoli prikolesari v Predale (Na Brce 27). Kolesarjenje 
ni tekmovalnega značaja. Glede na Krajinski park pa so primerni 
posamezniki in manjše, nehrupne skupine.  
Kolesarjenje je mogoče po večjem in manjšem krogu, oba sta večinoma 
ravninska ter delno asfaltirana in makadamska. Napoleonova pot je 
bila najpomembnejša takrat, ko so v času Ilirskih provinc v Velikem 
vrhu, na Gulču in Plešivici delali terase ter sadili vinsko trto. Zato 
sta naselji tudi dobili ime Notranje in Zunanje Gorice, ki so sčasoma 
postale Vnanje Gorice. Domačinke in domačine ob tem vabim, da 
ohranjamo zanimivosti in posebnosti domačega kraja tudi zato, da jih 
bomo znali čim bolje predstaviti drugim. Naša želja je, da bi bil vsak 
človek v svojem okolju okrepitev medsebojnega sodelovanja in da bi 
spodbujal sožitje vseh neškodljivih različnosti. Da bi torej Sosedov dan, 
ki je to pomlad že 55., na pravih temeljih krepil medsebojno zaupanje. 
Tako, da bi teh nekaj trenutkov nam odmerjene večnosti preživeli med 
seboj v še boljšem razumevanju in sožitju. 

Verjetno smo v nedeljo, 19. marca 2017, člani društva opravili zadnjo 
zimsko turo v tej sezoni. S hojo smo začeli na Jezercih, kjer se nam 
je pridružil Tomislav iz Hrvaške. Pričakalo nas je dokaj oblačno, a 
razmeroma toplo vreme. Hodili smo v smeri Krvavca, prečili smučarsko 
progo in se nato po severozahodnem pobočju spustili do planine 
Dolga njiva, kjer smo pri novi pastirski koči imeli prvi krajši postanek. 
Nekaj časa nas je spremljalo sonce, nekaj časa oblaki. Snega v teh 
koncih ni veliko, kljub temu pa se nam je na nekaterih delih kar precej 
udiralo. Od koče smo nadaljevali levo in prečili kratko strmo pobočje, 
nato pa v nekaj minutah prispeli do razpotja na Škrbini. Tu smo se 
odločali o nadaljevanju poti in se zaradi prevelikega udiranja odločili 
odpovedati Kalškemu grebenu in se prek Vrha Korena vrnili na Jezerca. 
Na Vrhu Korena nas so nas za trud nagradili sonce in lepi razgledi. 
Spustili smo se do planine Koren in si privoščili daljši počitek s 
sončenjem. Turo smo zaključili tam, kjer smo jo tudi začeli: na Jezercih. 
Odpeljali smo se še do Ambroža pod Krvavcem, kjer je naš vodnik v 
dolino odletel s padalom, preostali pa z avtomobilom (oprostite, 
preostali smo se odpeljali z avtomobilom).

Vida Uršič

Slovenija kolesari v letu 2017
S prenovo komunalne infrastrukture se je tudi v Občini Brezovica 
in na Ljubljanskem barju s hribovitim zaledjem marsikje izboljšala 
urejenost poti. To in pa nova rast v naravi povečujeta kakovost okolja 
in izboljšujeta varnost vseh udeleženk in udeležencev v prometu. S 
posluhom in dobro voljo za to pristojnih pa bi lahko hitro odpravili še 
nekaj kritičnih točk in bi bila varnost tudi za pohodnike in kolesarje še 
veliko večja. Vedno pa naj bo odsevni jopič obvezni del opreme! 
Tudi v podporo zgoraj zapisanim željam organizira Kolesarska 
zveza Slovenije skupaj s Turistično zvezo Slovenije, Olimpijskim 

Želim vam, da bi uspešno kolesarili tudi v letu 2017 in da bi v življenju 
uspešno zmagovali v vseh preizkušnjah ter uživali v lastni družini in 
soseščini ter v vsaki širši skupnosti. 
 

Drago Stanovnik

Tulipanova prva uganka
V prenovljenem videzu Barjanskega lista bo tudi redni prispevek 
društva Tulipan, ki vas bo vabil, da se odzovete. Na čistilno akcijo, ki je 
potekala 1. aprila, smo se odzvali množično in počistili odpadke. Tokrat 
ne bo fizičnega napora, saj želimo pobrskati po vsebini vaših glav. Za 
popestritev našega Barjanskega lista in vašega življenja vam bomo 
ponudili uganko. Seveda bomo ponudili tudi nagrado, saj je denar 
sveta vladar. Tisti naši člani, ki menijo, da so uganko rešili pravilno, 
lahko rešitev oddajo (lahko tudi samo na listu papirja) v poštni predal 
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društva Tulipan (pri vhodu v prostore krajevne skupnosti, Nova pot 
5) do vključno ponedeljka, 8. maja, in zraven rešitve zapišejo še svoje 
ime in priimek ter naslov, saj je uganka namenjena samo prebivalcem 
Vnanjih Goric. Javno žrebanje pravilnih odgovorov bo v sredo,  
10. maja, ob 10. uri v prostorih društva. Če bo veliko pravilnih odgovorov, 
bomo žrebali na igrišču pred telovadnico. Izžrebani dobitnik nagrade 
si bo na račun društva lahko privoščil nedeljsko kosilo za dve osebi 
v gostilni Amfora (zraven Mercatorja) v Vnanjih Goricah (pijača je 
samoplačniška). Ponudba velja za eno od nedelj v mesecu maju. Ker 
je ta ideja noviteta, bomo tokrat razširili krog sodelujočih tudi na 
polnoletne nečlane društva, saj želimo, da bi bili vsi naši sovaščani v 
Vnanjih Goricah seznanjeni z možnostjo »lahkega zaslužka«.
Zdaj pa k uganki. V naši krajevni skupnosti je postavljena tabla (na sliki) 
z opozorilom, da je v njeni okolici prepovedano odlaganje smeti. Tudi 
kazen za neupoštevanje opozorila je določena. Vaša naloga (uganka) 
je, da opišete pot do te table. Treba je določiti izhodiščni položaj 
(začetno pozicijo), smer in približno dolžino gibanja, da pridemo do 
»cilja«. Primer opisa poti: od zadnje vzhodne hiše v strnjenem naselju 
na Novi poti (hiša št. 84) gremo proti vzhodu do krožišča (400 m), nato 
desno do skalovja na levi strani ceste (300 m), tam zavijemo levo v hrib 
do lesenega skladišča (200 m) in takoj za skladiščem je iskana tabla.

Zdaj ste na vrsti vi. Z iskanjem table boste bolje spoznali svoj kraj in 
vidimo se 10. maja ob 10. uri v prostorih društva ali na igrišču. 

Toni Jurjec

Zgodba o domačem pivu
Ideja mi je rojila po glavi že kar nekaj let nazaj, odkar sem slišal, da se pivo 
lahko vari kar v domači kuhinji, vendar takrat še nisem imel dovolj znanja 
in spretnosti. Svojo željo sem zaupal sosedu, ki je tudi strasten ljubitelj piva, 
in vse skupaj se je začelo. Bližal se je konec faksa in pisal sem diplomsko 
delo – seveda o pivu. Naučil sem se osnov in osvojil tehniko varjenja piva. 
S sosedom sem začel variti za začetnike neobičajno velike količine piva, in 
to v kar velikem bakrenem kotlu za žganjekuho, dokupila sva le preostalo 
obvezno opremo. Večino sva dobila v domačem okolju, ki je najboljše 
za varjenje piv ale, saj za piva lager potrebujemo hladilnico. Razlika je v 
kvasovkah, ki za delovanje potrebujejo optimalno temperaturo. Za prvih 
30 litrov sva se odločila zvariti temno pivo. In tako je nastal prvi stout, ki 
je bil kar močan. Ker se je oprema izkazala za dobro, sva nadaljevala v 
istem kotlu in zvarila še kar nekaj drugih vrst piva – od vrst pale ale, porter 
in stout do jantarnega pšeničnega. Pozneje sva kupila večjo opremo iz 
nerjavečega jekla in tako variva z isto opremo že dve leti.

Klub študentov Brezovica

Ženski kongres SDS  
v Podpeči
Konec marca je v Podpeči potekal 7. kongres Ženskega odbora SDS, na 
katerem so delegatke izvolile novo predsednico žensk SDS, poslanko 
DZ Nado Brinovšek. Izvolile so tudi 13. članski Izvršilni odbor in 5. članski 
Nadzorni odbor ŽO SDS. 
Kongresa ŽO SDS so se udeležili številni gostje. V imenu Občine Brezovica 
sta se kongresa udeležila tudi vodja kabineta župana in predsednica 
Obljubljanske RK ŽO SDS mag. Nataša Smrekar in predsednik SDS Janez 
Janša, ki je v svojem nagovoru med drugim dejal, da je tudi Ženski odbor, 
še posebej v zadnjih mandatih, ključno prispeval k dobrim rezultatom 
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stranke na volitvah, ter se zahvalil za delo Ženskega odbora v preteklem 
mandatu in zaželel uspešno delo novemu vodstvu. Poudaril je še, da so 
časi spet negotovi in da bodo naslednje volitve bolj kot katerekoli do zdaj 
spominjale na volitve leta 1991.
Zbrane delegatke so pozdravile in nagovorile še poslanka Jelka Godec, 
generalna sekretarka SDS Alenka Jeraj, poslanka v EP Romana Tomc, 
poslanka v EP Patricija Šulin, poslanka Nada Brinovšek, poslanka Eva Irgl, 
poslanka Suzana Lep Šimenko, poslanec Žan Mahnič, poslanec mag. Branko 
Grims in predsednica Ženske zveze Nove Slovenije Mojca Kucler Dolinar.
Kongres ženskega odbora SDS je spremljal bogat kulturni program, s 
petjem domoljubnih napevov sta dogajanje popestrili skupina Podpeški 
oktet in pevka mag. Alenka Gotar.
Kongres se je zaključil z mislijo dr. Jožeta Pučnika: »Človek ne dela 

vedno zaradi zunanjih ciljev. Veliko stvari, ki jih dela, dela zaradi sebe, 
zaradi težnje, ki jo čuti v sebi, in ker hoče nekako uresničiti to, o čemer 
je prepričan, da je prav.«

ŽO SDS Brezovica

Obisk hrama slovenske 
demokracije
Konec meseca marca smo se zbrali člani in simpatizerji NSi in si skupaj 
ogledali slovenski parlament. Poleg samega ogleda smo lahko na balkonu 
velike dvorane v živo spremljali tudi sejo državnega zbora. Po končani 
seji smo se odpravili še v poslansko skupino Nove Slovenije, kjer nas je 

Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani
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prisrčno sprejel naš novi poslanec g. Zvonko Lah in nam na kratko pojasnil 
način delovanja poslanske skupine v državnem zboru. 
Po končanem ogledu smo se napotili v glavno tajništvo Nove Slovenije, 
ki se nahaja na novi lokaciji v Ljubljani, in sicer na Dvorakovi ulici. V novih 
prostorih nas je sprejel glavni tajnik Robert Ilc in nam predstavil zgodovino 
stranke NSi. S kratkim ogledom prostorov, v katerih deluje stranka, smo 
nato zaključili naš dogodek. 

Nejc Vesel, predsednik OO NSi Brezovica

Regijsko srečanje  
SLS v Cerknici
V začetku marca smo se predstavniki občinskih odborov udeležili 
regijskega srečanja s predstavniki glavnega odbora SLS na čelu s 
predsednikom Markom Zidanškom, podpredsednikom Primožem 
Jelševarjem, predsednikom mlade generacije Danielom Valentinejem 
in evropskim poslancem Francem Bogovičem.
Pri tem srečanju je bilo čutiti pozitivno energijo in polno mero zaupanja 

za prihodnost stranke. Še posebej me veseli, da ima stranka toliko 
sposobnih mladih ljudi, zato ne smemo niti za trenutek pomisliti, da 
nam na prihodnjih volitvah ne bo uspelo prestopiti praga parlamenta.
Zaradi zadnjega izpada je povsod čutiti praznino, ki je ni bilo mogoče 
nadomestiti z nekaterimi novimi strankami. Škoda je, da so ljudje 
pozabili, kdo ima največ zaslug za osamosvojitev. Spomniti se je treba, 
da je bila prav Kmečka zveza prva v Sloveniji, ki je prebijala led in se 
borila, da smo lahko zadihali v samostojni državi in da je kot najlepša 
himna na svetu zadonela Prešernova Zdravljica.
V vrstah SLS smo imeli in imamo poštene, preproste ljudi. Nismo 
pristaši skrajnih ideologij in tovrstnih načinov reševanja družbenih 
problemov. SLS zagovarja umirjeno, do državljanov spoštljivo politiko.
Ponosni smo tudi na evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki 
je pobudnik za vzpostavitev pametnih vasi, skupaj z evropskim 
poslancem iz Madžarske Tiborjem Szanyijem – mobilnost na podeželju. 
Tej ideji so se v Evropskem parlamentu pridružili tudi predstavniki 
Junckerjeve Evropske komisije, idejo pa je izrecno podprl tudi Evropski 
komisar za kmetijstvo Phil Hogan. 
 

Za SLS, Marija Veršič

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 1 m3 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, asfaltiranje in 
tlakovanje dovoznih poti in dvorišč, gradnja škarp 
in podpornih zidov, 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) 
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ZAHVALA

Zahvala
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 
(S. Makarovič) 
 

SREČKO VIDMAR
Nepričakovano nas je zapustil naš ata 

 
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem za darovane 
sveče, cvetje in svete maše. Hvala g. župniku Marku Koširju za 
lepo opravljen obred, pogrebni službi Vrhovec in Gasilskemu 
društvu Rakitna. Hvala gospe Mojci Kranjc, ki nam je zadnja leta 
prijazno pomagala pri vsakodnevni negi. 

Vsi njegovi.

Zahvala
Z bolečino v srcih nas je za vedno zapustil mož, oče in dedek 

MARTIN GOLJA
(Podpeč, 24. 2. 1917)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
gasilcem in ostalim za besede tolažbe, pomoč in podporo. 
Posebna zahvala Lovski zvezi Rakitna in obema župnikoma.
 

Vsi njegovi.

Zahvala
7. 2. smo se poslovil od naše drage mame, tašče, babice  
in prababice iz Notranjih Goric. 

LJUDMILE FRANČIŠKE DRAŠLER
(10. 10. 1925 – 31. 1. 2017)
 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Iskrena zahvala ge. dr. Katarini Planinec, ge. Anici Perušek 
mag. patronažne službe, osebju Nevrološke klinike dializnega 
oddelka Kliničnega centra, g. župniku Mateju za svečano 
opravljen obred, pevcem in pogrebni službi Pieta in društvu 
upokojencev Notranje Gorice. 

Srčna hvala vsem – vsi njeni.
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koledar

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
Splet na stran:
www.brezovica.si

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
26. 5. 2017,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
12. 5. 2017,

OGLASE PA
DO ZAPOLNITVE
PROSTORA.

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

Kontakt uredništva:
•	 01 620 88 17 

(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.

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

APRIL

nedelja, 30. april ob 
7. uri

Planinski izlet  
na Stegovnik

Preserje, Preserje 2
Planinsko društvo  
Podpeč-Preserje

nedelja, 30. april ob 
20. uri

Tradicionalno  
kresovanje na sv. Ani

Preserje
Prostovoljno gasilsko 
Društvo Podpeč

MAJ

ponedeljek,  
1. maj ob 8. uri

Pohod v Osredek
Krimček bar,  
Rakitna 81 A, Preserje

ŠD Rakitna

četrtek, 4. maj ob 8. uri
Tržnica v Podpeči  
pri trgovini Žabca

pri trgovini Žabca,  
Podpeč 42, 1352 Preserje

Jožica Butko

sobota, 6. maj ob 10. 
uri

2. Tradicionalni  
pohod okoli  
Brezovškega hriba

Krožna pot - Balinišče 
Radna, Borštnarjeva pot 
15, Brezovica pri Ljubljani

BŠD Radna v sodelovanju  
z občino Brezovica

torek, 9. maj  
ob 10. uri

Sodelovanje  
pri projektu »SKUPAJ 
SMO VEČJI«

DEOS center starejših 
Notranje Gorice, Gmajna 
7, Notranje Gorice

DEOS Center starejših  
Notranje Gorice

sreda, 10. maj  
ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica  
za otroke: Polonca  
Kovač in vesoljsko jajce

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

sreda, 10. maj  
ob 17:30

INI-MINI;  
Predstavitev jezikovnih 
počitnic v tujini

INI-MINI d.o.o.,  
Tržaška 392,  
Brezovica pri Ljubljani

INI-MINI Interesno  
izobraževanje d.o.o.

petek, 12. maj ob 19. 
uri

JSKD - Revija odraslih 
pevskih zborov

Kulturni dom Podpeč, 
Jezero 21,  
Brezovica pri Ljubljani

Podpeški oktet

sobota, 13. maj ob 
10. uri

Tri majske sobote  
v vrtu Zahostnik

Vrt Zahostnik,  
Podpeška 124,  
Brezovica pri Ljubljani

Milan Sterle

sreda, 17. maj ob 19. 
uri

4. odprte vaje prve 
pomoči - opekline

Dom krajanov Notranje 
Gorice, Podpeška cesta 
380, Notranje Gorice

Rdeči križ Slovenije -  
območno združenje  
Ljubljana - Notranje Gorice

sobota, 20. maj ob 
10. uri

Tri majske sobote  
v vrtu Zahostnik

Vrt Zahostnik,  
Podpeška 124,  
Brezovica pri Ljubljani

Milan Sterle

sobota, 27. maj ob 
10. uri

Tri majske sobote  
v vrtu Zahostnik

Vrt Zahostnik,  
Podpeška 124,  
Brezovica pri Ljubljani

Milan Sterle

nedelja, 28. maj ob 
8. uri

6. Brezoviški  
gasilski rally

Brezovica, Brezovica, 
Brezovica pri Ljubljani

Gasilska zveza Brezovica

JULIJ

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

Severna in  
Zahodna Bosna

Preserje 2, Preserje
Planinsko društvo  
Podpeč-Preserje

SEPTEMBER
sobota, 9. september  
ob 4. uri - petek,  
15. september

Otok Rab Preserje 2, Preserje
Planinsko društvo  
Podpeč-Preserje

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


