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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,
Ne le, da smo dočakali pomlad, nekateri dnevi so bili že prav poletni.
Neobičajno visoke temperature so povzročile pravi razcvet v naravi.
Naenkrat je vse ozelenelo in vzcvetelo. Res je pomladna obleka ena
njenih najlepših. Lepo vreme kar kliče po rekreaciji in aktivnostih v
naravi. Upajmo, da lepo vreme zdrži tudi preko praznikov.
Pomladno vreme in temperatura sta dokončno odprla tudi vsa gradbišča
na prostem. Kar predolgo se že vleče dokončanje križišča pri pošti na
Brezovici. Gradbena dela so končana, zadrega pa je pri asfalterjih. Teh v
pomladanskem času ni dovolj za vse potrebe, ob tem smo še v volilnem
letu, ko se poraba asfalta izdatno poveča. Upam, da ima v času, ko to
berete, križišče že novo prevleko, vsaj obljubljeno je bilo tako.
Postopoma začenjamo tudi z deli na cesti na Postajo. To bo letos naše
največje gradbišče. Opozarjali smo na spremenjen prometni režim
in s tem povezane težave v prometu. No, teh pa bo, po sklenjenem
dogovoru z lastnikom zemljišča, po katerem poteka cesta ob progi
proti Gmajnicam, bistveno manj. Dogovor je bil sklenjen pretekli teden
in pričakujemo, da bo cesta v kratkem zopet prevozna.
Skladno s terminskim planom napreduje tudi izgradnja vrtca v Notranjih
Goricah. Vrtec že ima lepo barvito fasado s katero se, za to okolje zelo
velik objekt, lepo vklaplja vanj. Razveseljiv podatek je, da bomo z novo
pridobitvijo lahko prostor v naših vrtcih ponudili vsem otrokom, ki so
upravičeni do njega. Res pa je, da ga vsi ne bodo dobili v kraju, kjer
prebivajo. A tudi kak kilometer več je vreden tega, da so otroci deležni
izjemno kvalitetne vzgoje in varstva v naših domačih vrtcih.
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S kandidaturo na razpisu za evropska sredstva smo uspeli pridobiti
vire tudi za energetsko sanacijo podružnične osnovne šole v
Notranjih Goricah. Z deli bomo začeli konec maja in tako bo poleg
vrtca v novi podobi zasijala tudi šola, celoten okoliš pa bo dobil
končno podobo.
Veliko aktivnosti je v zadnjem obdobju občinska uprava namenila
nakupom zemljišč potrebnih za nadaljnji razvoj občine. Tako smo
dokupili parcelo ob osnovni šoli Brezovica, ki je nujna za njeno
nadaljnjo širitev. To načrtujemo za prihodnje leto. Skupaj s Krajevno
skupnostjo Brezovica smo uspeli zagotoviti zemljišča za širitev
brezoviškega pokopališča in parkirišč ob njem.
V središču Podpeči smo kupili zemljišče ob Mercatorju. Gre za parcelo,
ki je dolgoročno pomembna za razvoj kraja, vsebine teh lokaciji pa
bomo v prihodnje usklajevali s krajevno skupnostjo.
Za nami je izjemno prijeten in uspešen dobrodelni koncert Prifarskih
muzikantov. Dekleta, ki že desetletje delujejo v okviru dobrodelnega
sklada, so nam tudi tokrat pripravila izjemen večer. Iskrena hvala vsem,
ki ste se koncerta udeležili in tako prispevali sredstva ter omogočili, da
sklad tudi v prihodnje izpolnjuje svoje poslanstvo.
Pred nami so prazniki. Njihova umeščenost v letošnji koledar nam z
nekaj dnevi dopusta omogoča prave male počitnice. Upam, da jih
uspete realizirati in preživeti kar se da prijetno.


Župan, Metod Ropret

April 2018
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Objava 2. javnega poziva
LAS Barja z zaledjem

Na spletni strani LAS Barje z zaledjem je objavljen
2. javni poziv z razpisno dokumentacijo za
izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega
razvoja LAS Barja z zaledjem za leta 2019, 2020 in 2021. Poziv je odprt
do 14. 9. 2018.
Za potencialne prijavitelje bomo tudi tokrat organizirali delavnice, kjer
bo bolj podrobno predstavljen javni poziv, razpisna dokumentacija,
ki je v tem pozivu malo spremenjena, upravičeni stroški in obvezne
priloge k prijavnici. Delavnice bodo predvidoma potekale v maju in
juniju 2018. Za ostale informacije lahko pokličete na gsm: 031 366 815
ali pošljete e-mail na info@lasbarje.si.

Dobro jutro Brezovica!

6. aprila zjutraj je televizijska ekipa oddaje Dobro jutro z RTV Slovenija
obiskala občino Brezovica. Najprej so se ustavili sredi Ljubljanskega
barja, kjer sta jim ga. Maša Bratina in doc. prof. dr. Dimitrij Mlekuž
predstavila geografske in naravne značilnosti barja ter prve prebivalce
tega območja, neandertalce in koliščarje. Kamera se je nato preselila v
DEOS center starejših občanov v Notranjih Goricah, kjer je ga. Ivanka
Gabrovšek pripravila suk, značilno jed Notranjih Goric.
Po jutranjem okrepčilu so se preselili na parkirišče pred DEOS centrom
starejših, ki je gostil dogodek in so se tudi prvi predstavili s pesmijo,
plesom in svojimi ročnimi izdelki. Gospodična Barbara je v imenu DEOS
centra poudarila predvsem aktivno in iskreno sodelovanje z občino,
društvi in prostovoljci z vse občine. Ga. Katarina Kršinar je v imenu
ŠKTD Lokvanj poudarila pomen lokalne in tradicionalne prehrane ter
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predstavila zelo različne jedi iz ajdove moke, čemaža in zajčjo obaro,
ki je značilna za področje Ljubljanskega barja. Ga. Minka Veršič je s
kolegi iz Društva koscev in kosic predstavila malico, kot jo potrebujejo
kosci in kosice za osvajanje številnih naslovov državnih, evropskih in
svetovnih prvakov, ki jih društvo premore. G. Simčič je povedal nekaj
o LD Brezovica, ki deluje že preko 70 let. Ga. Nuša Urbančič s Kmetije
Urbančič je predstavila doma narejene testenine iz jajc kokoši proste
reje, ga. Mateja Ulaga pa veganske in presne jedi iz lokalne zelenjave
in rastlin, ki jih lahko naberemo na bližnjih travnikih. Med in izdelke iz
meda je predstavila ga. Tatjana Grdadolnik iz Čebelarstva Grdadolnik,
g. Darko Jerina pa je v imenu TD Rakitna povedal več o bogati
zgodovini in posebnostih Rakitne, ki bi morale postaviti Rakitno na
turistični zemljevid Slovenije.
Vmes so dogajanje popestrili tudi furmani, ki so pripeljali folklorno
skupino Rožmarin, zapel pa je kvintet Mlin. G. Vinko Sočič je povedal
več o dolgi tradiciji lokalnih furmanov in o idealnih pogojih, ki jih
ima občina Brezovica za rejo konj. Predstavila se je še Kmetija Kržič,
ki redi koze in izdeluje produkte iz domačega kozjega mleka. Izjemno
simpatični ovci pa je pripeljal g. Marjan s kmetije Pr` Majdet. Ga. Vlasta
Lukek je predstavila proces, kako iz ovčje volne nastanejo klobuki,
copati in obleke. Ga. Rasperger je predstavila delo MKZ Rakitna, ki že
leta pomaga predvsem otrokom in mladostnikom, ki imajo bolezni
dihal, zadnja leta pa se usmerjajo v preventivo, duševno zdravje in
dosegajo odlične rezultate s terapijo s konji. G. Franc Svete je povedal
o verjetno najstarejšem kamnolomu v Sloveniji v Podpeči, katerega
kamen so uporabljali že Rimljani, vsebujejo pa ga tudi mnoge znane
ljubljanske stavbe. G. Marjan Grebenc pa je predstavil apneničarstvo.
Ob predstavitvah so prebivalci DEOS centra starejših zaplesali ob
virtuoznem preigravanju harmonike Dua Harmonik, v ozadju pa je
prikazal gasilsko vajo tudi podmladek Gasilske zveze Brezovica.
Zaključno besedo je imel seveda župan, ki se je zahvalil za pohvale in
povabil gledalce k obisku številnih naravnih lepot v občini Brezovica v
prihajajoči poletni sezoni. Dogodek je minil v sproščenem vzdušju in je
vsem, tudi občanom, služil kot čudovit opomnik na bogato naravno in
kulturno dediščino občine Brezovica, predvsem pa na izjemno bogato
tradicijo, stik z naravo ter delavnost in ustvarjalnost domačinov.
Oddajo si lahko ogledate tudi v spletnem arhivu RTV Slovenija.
Miha Žgajnar
Barjanski list
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24. redna seja
občinskega sveta
19. aprila je potekala 24. redna seja občinskega sveta Občine Brezovica.
Župan je predstavil napredek na določenih projektih od zadnje redne
seje. Glede novega avtocestnega priključka se zadeve lepo pomikajo
naprej, do konca leta bi že lahko pridobili gradbeno dovoljenje. Kmalu
se bo začela obnova vodovodnega omrežja, po skoraj 20 letih pa
so končno uspeli dobiti zadostno kvoto soglasij za komasacijo čez
železniško progo. Postopke naj bi izpeljali do leta 2019.
Na pobudo svetnikov so se pogovorili tudi o sofinanciranju linij mestnega
potniškega prometa. Po županovih besedah imamo najcenejši javni prevoz
v Sloveniji, je pa ta podcenjen z namenom, da bi se več ljudi posluževalo
javnega prevoza. Občina Brezovica sofinancira linije v znesku 165 tisoč
evrov, kar je skoraj pol manj, kot je ta znesek znašal nekaj let nazaj.
G. Čuden je poročal o komunalnem področju. Gradbišča so spet v
polnem zagonu in pričakuje se, da bosta cesti Jezero–Podkraj in na
Postajo proti Gmajnicam asfaltirani že do konca aprila. Na vodarni Virje
se je vgradila dodatna črpalka, poskusno obratovanje se približuje
koncu, kar bodo zaznamovali tudi z dnevom odprtih vrat, ko si bodo
občani lahko ogledali delovanje vodarne.
Direkcija RS za infrastrukturo je bila na več mestih po Občini in že pripravlja
načrte za razširitev in utrditev ceste tik pred Preserjem, kjer je ta nevarno
ozka. V Notranjih Goricah se bo širil pločnik in se dodatno zavaroval z
ograjo, tako da bodo lahko otroci iz vrtca in šole varno hodili v Jamo na
igrišče. Predvideva se tudi pločnik proti Kamniku pod Krimom.
Po poročilu mag. Smrekar tečejo dela na novem vrtcu v Notranjih Goricah
po načrtih, v maju se bo pričela energetska sanacija podružnične osnovne
šole. O intenzivnem delu na področju pridobivanja zemljišč je poročala
mag. Stražišar. Pohvalo je prejela tudi od župana, ker tako vztrajno in dobro
opravlja svoje delo. Ga. Bošnjak je poročala, da se je po več letih prvič
zgodilo, da niso zavrnili nobene vloge za vpis otroka v Vrtce Brezovica. Toda,
da bi lahko sprejeli vse otroke, jih bo potrebno prerazporejati po občini in
mnogim staršem ne bo všeč, da bodo morali voziti otroke z Brezovice v
vrtec v Podpeči in podobno. Pričakuje, da se jih bo kar nekaj umaknilo in
poiskalo vrtec drugje. Tako še vedno ostaja potreba po novem vrtcu.
V nadaljevanju je ga. Pulko Jurca svetnikom predstavila letno poročilo
JKP Brezovica. To je na vseh delovnih področjih delovalo zadovoljivo in
tudi finančno zaključilo leto z dobičkom.
Seznanjenost s poročilom in sklep o uporabi bilančnega dobička so
svetniki soglasno potrdili. Svetniki so brez pripomb potrdili tudi predlog
Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2017, predlog
Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov KS in določitvi
števila članov Svetov KS v Občini Brezovica. Enako je bilo tudi s predlogom
Odloka o delovanju in financiranju KS Občine Brezovica. Kot je povedal
župan, so imeli veliko intenzivnih sestankov s krajevnimi skupnostmi in so
predlog dorekli do najmanjših podrobnosti. Svetniki so soglasno potrdili
tudi predlog Sklepa o obveznem revidiranju investicij v vrednosti nad 300
tisoč evrov, kar se je v preteklosti izkazalo za nujno, čeprav to prinese nekaj
dodatnih stroškov. Nazadnje so potrdili še ukinitev javnega dobra na več
zemljiščih zaradi potrebe javne infrastrukture.
Miha Žgajnar
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Dobrodelni koncert
županovega sklada
Občine Brezovica
7. aprila 2018 zvečer se je odvil tradicionalni dobrodelni koncert
županovega sklada Občine Brezovica, ki se ga je udeležila nabito polna
dvorana ljudi v Kulturnem domu v Notranjih Goricah.
Letos so spet zanetili oder Prifarski muzikanti, ki so iz odročne doline ob
Kolpi popeljali slovensko glasbo po vsem svetu in se z veseljem ustavili
tudi v občini Brezovica ter delili svojo dobro energijo. To so držali od
prve do zadnje pesmi z vrhunsko izvedbo in kratkimi, hudomušnimi
in iskrenimi zgodbami vmes, ki so celoten koncert še popestrile.
Obiskovalci so navdušeno ploskali, prepevali zraven in se zasanjano zibali
ob prelepih melodijah iz Dalmacije, Kostela, Prekmurja, Madžarske, celo
Danske in drugih zanimivih krajev, kjer so muzikanti črpali inspiracijo.
Prav nihče ni mogel biti razočaran ob skoraj dve uri dolgem koncertu.

Na oder so dvakrat povabili tudi župana Občine Brezovica, ki je
muzikantom najprej čestital ob njihovi 30. obletnici, češ da z leti postajajo
le boljši. Zahvalil se jim je, da so znova prišli in naredili tako odličen koncert,
predvsem pa se je zahvalil vsem obiskovalcem in drugim, ki so kakorkoli
pomagali pri izvedbi večera in polnjenju županovega dobrodelnega
sklada. Kot je dejal, gre občini dobro, a nekateri ljudje potrebujejo našo
pomoč in ravno v ta namen je bil dobrodelni sklad ustanovljen. V njem
so tekom let zbrali že 130 tisoč evrov in jih razdelili v obliki enkratnih
pomoči ter štipendij. Na letošnjem koncertu je bilo prodanih kar 250
kart in izkupiček bo prišel še kako prav. Župan je povabil vse obiskovalce
na pogostitev po koncertu in se pošalil, da bodo po kakšni uri tudi sami
dovolj pogumni, da kakšno skupaj zapojejo. Prifarski muzikanti pa se niso
dali in so pripravili občinstvo, da so kar takoj, za lepši zaključek, vsi v en
glas in brez instrumentov zapeli eno ljudsko.
Po koncertu je sledila še bogata pogostitev, na kateri so se obiskovalci
dobre volje zadržali še dolgo v večer. Najbolj navdušeni so izkoristili
priložnost za fotografiranje z muzikanti in za kakšen pogovor z njimi, saj
so se ti z veseljem pomešali v družbo in se poveselili z njimi. In niti uro ni
trajalo, ko so tudi obiskovalci začeli spontano prepevati ljudske pesmi.
Koncert je odlično uspel, Prifarski muzikanti so napolnili dvorano in
ljudi v njej z obilo pozitivne energije, ljudje pa so napolnili dobrodelni
sklad, ki bo pozitivno energijo prinesel tudi tistim, ki se koncerta niso
udeležili. Še enkrat hvala vsem!
Miha Žgajnar
April 2018
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Olje v kanalizaciji
– ali ste vedeli?

© 2018 & TM Lucasfilm Ltd.

* Da odpadno jedilno olje
ni odpadek, ampak je
lahko koristna surovina.
* Čeprav je uradno opre
deljen kot komunalni
odpadek, ga je potrebno
zbirati ločeno od ostalih
komunalnih odpadkov.
* Prepovedano ga je mešati
z ostalimi odpadki ali
odlagati na kompost.
* Prepovedano ga je zlivati
v kanalizacijo ali greznice.
* Odpadna voda z vsebnostjo
jedilnega olja je 3.800krat bolj obremenjena
kot običajna komunalna
odpadna voda.
* En liter jedilnega olja na dan v kanalizaciji predstavlja obremenitev
ekvivalentne 19 ljudem.
* Iz 1 litra odpadnega olja je mogoče proizvesti 0,9 litra biodizel
goriva ali do 1.000 litrov bioplina, kar pomeni, da je lahko odpadno
jedilno olje koristna surovina, zato ni smotrno, da konča v okolju
kot odpadek.
Odpadno olje se počasi nalaga na stene kanalizacijskih cevi in tako
tvori pravi podzemni oljni svet s kapniki, ki počasi otežuje prehod
ostalih odplak, te pa so izvrstna hrana glodavcev in velik vir neprijetnih
vonjav. Komunalna podjetja moramo kanalizacijske cevi pogosteje

mehansko čistiti, kar posledično lahko povzroči poškodbo teh cevi
in obenem skrajšuje njihovo življenjsko dobo. Čiščenje namreč
ni enostavno, saj so kanalizacijske cevi najbolj globoko zakopane
cevi, tudi do nekaj metrov pod zemeljsko površino. Če odpadno
jedilno olje konča v greznici ali mali komunalni čistilni napravi, se
izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar povzroči
slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice ali male
komunalne čistilne naprave. Prav tako polivanje po kompostih ali
travnatih površinah zaradi visoke organske obremenitve popolnoma
onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. Sčasoma
se olje spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji glavni vir
pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da
se njena kakovost obnovi ali izboljša. Znan je podatek, da 1 liter
odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode! Na fotografiji so
vidne maščobne obloge na ceveh.


JKP Brezovica, d. o. o.

Komunala na
Občini Brezovica

Čistilna akcija je za nami. Osebno nisem preveč zadovoljen z odzivom
in obiskom. Nam je res postalo vseeno za našo okolico, za naš bivalni
prostor. Še poseben poudarek bi morali dati v društvih, ki so sestavni
del občine in občinskega proračuna, a žal temu ni tako. Zavedati se
moramo, da določene stvari niso odvisne od drugih, ampak samo od
nas občanov, ki lahko z malo dobre volje postorimo veliko za naš skupni
interes. Lepo vreme je pogoj, za začetek gradnje, ali za nadaljevanje že
začetih investicij. Največja investicija na
komunalnem področju je prav gotovo
izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija
Ceste na postajo na Brezovici. Seveda
to prinaša tudi moten ritem našega
življenja. Potrudili se bomo za čim
MAJA
.
4
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O
manjše tegobe, ki pa se jih popolnoma
V KINU
ne da ogniti pri takem posegu.
Po planu bodo investicije na državnih
cestah na Brezovici in relaciji Jezero–
Podkraj prehajale v zaključno fazo.
že od*
Morda bomo ob izidu Barjanskega
9.590 €
lista na teh dveh odsekih državnih cest
z 0%
obrestno mero**
že vozili po novi asfaltni prevleki.
200 € za nakup***
V pozitivno stran ali drugače
dodatne opreme
povedano v nadaljevanje asfaltiranja
*Cena modela Clio Life 1.2 16V + Paket COOL že vsebuje redni popust in popust v obliki bonusa staro za novo v višini 400 €. **Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev,
za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi,
pa se premika tudi investicija, ki jo
nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6 l/100 km. Emisije CO 85 – 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x10 ):
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
vodi mestna občina Ljubljana na
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM in PM ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
renault.si
povezovalni cesti med naseljem
Postaja na Brezovici proti Gmajnicam.
Vaš trgovec v Ljubljani

Renault CLIO
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Renault priporoča

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
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T: 01 2000 550, Tržaška 108 Ljubljana
www.avtohisamalgaj.si



Marko Čuden, podžupan
April 2018
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Novi zobozdravnik,
dr. Dejan Stojanov
S 3. majem začne zobozdravstveno dejavnost v ambulanti v Podpeči
opravljati novi zobozdravnik. Na razpisu je bil izbran dr. Dejan Stojanov,
ki ga lahko v naslednjih vrsticah bolje spoznate.
Kako bi se na kratko predstavili?
Sem Dejan Stojanov, rodil sem se
v Makedoniji, živim pa že 8 let v
Sloveniji, od tega 2 leti na Brezovici.
Po poklicu sem zobozdravnik –
končal sem srednjo zobotehnično
šolo v Skopju in Stomatološko
fakulteto v Plovdivu v Bolgariji.
Poleg študija sem končal tudi nižjo
glasbeno šolo za klavir, ki sem ga
kmalu zamenjal za kitaro. Glasba me
je po študiju popeljala v ZDA, kjer
sem dve leti opravljal različna dela
in nastopal s številnimi glasbeniki.
Leta 2010 pa sem prišel živet v
Slovenijo, kjer sem se zaposlil kot
zobozdravnik v ZD Litija, potem v
ZD Cerknica pa v ambulanti Hepi
Dent v Starem Trgu pri Ložu. Pred dvema letoma sem se z družino
preselil na Brezovico, zdaj pa sem zgrabil priložnost za delo v
zobozdravstveni ambulanti v Podpeči.
Vam je všeč v Sloveniji? Zakaj ravno Brezovica?
V Slovenijo sem prišel zaradi dela, ostal pa sem, ker mi je življenje
tukaj tako všeč. Sploh se mi ne zdi, da živim v tujini. Tu je moj dom,
tukaj sem si ustvaril družino, imam 4 mesece staro hčerkico, tu
imam številne prijatelje in znance. Se pa še vedno nekajkrat letno
vračam v Makedonijo pa tudi družina iz Makedonije nas pogosto
obišče, ker jim je tukaj zelo všeč – pozimi hodimo v hribe, poleti
na morje. Brezovico sem za dom izbral načrtno. Pritegnilo me je to,
da se občina hitro razvija in veliko ponuja mladim družinam. Ves
čas se nekaj gradi. Je blizu Ljubljane, obenem pa ima lepo naravo
– najbolj mi je všeč na Rakitni. Tudi ljudje so prijazni, s sosedi se
dobro razumemo. Res je lepo.
Kaj pa počnete v prostem času?
Poleg družine je moja največja strast glasba. Veliko prostega časa
namenim izobraževanju in vajam. Z veseljem nastopam na raznih
praznovanjih, prireditvah, seminarjih, na dobrodelnih prireditvah.
Že nekaj časa sem tudi član klape Galeb, s katero izvajamo predvsem
dalmatinske klapske in slovenske ljudske pesmi.
Kaj bo novega v zobozdravstveni ambulanti v Podpeči?
Novega bo veliko. Zadnji mesec smo intenzivno renovirali in poleg
ambulante uredili nov zobotehnični laboratorij. V njem se bodo
delali vsi protetični nadomestki, kar bo močno skrajšalo čakalne
April 2018

dobe na tem področju, saj bodo pacienti lahko dobili popravljene
nadomestke že isti dan oziroma v najkrajšem možnem času. V
laboratoriju bo tudi rentgen. Sicer bodo v ambulanti na voljo vse
zobozdravstvene storitve, v sodelovanju z ostalimi specialisti pa
tudi vse specialistične storitve, kot je na primer implantološka
oskrba. Storitve bodo na voljo vsem občanom občine Brezovica.
S pomočjo Občine bomo v času poletnih počitnic obnovili tudi
ambulanto v celoti.
Delovni čas ambulante bo ostal nespremenjen, še naprej smo
dosegljivi na isto telefonsko številko: 01 363 30 70. Do tretjega maja
in izven delovnega časa deluje odzivnik, preko katerega se lahko
tudi naročate. Vabim vse dosedanje paciente ambulante v Podpeči,
da se čimprej ponovno prijavite v našo ambulanto in se naročite na
prvi pregled. Lepo vabljeni tudi novi obiskovalci!
Hvala za pogovor in uspešno delo še naprej!
Miha Žgajnar

TRŽNICAÊ
BREZOVICA

vsak petek

od 14.-18. ure

.

PRED OBCINO
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Prevare na
Linhartovem srečanju
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti letos organizira že 57. Linhartovo
srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije. Namen festivala
je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne ljubiteljske gledališke
predstave, na njem pa lahko sodelujejo gledališke skupine vseh oblik
in zvrsti. Po ogledu prijavljenih predstav regijski selektor sestavi
program regijskega Linhartovega srečanja. Izbrane predstave si nato
ogleda državni selektor, ki sestavi še program državnega Linhartovega
srečanja. Z veseljem in ponosom vam sporočamo, da se je gledališki
skupini Teatra Janez Jalen tudi letos uspelo prebiti na regijsko srečanje,
in sicer s predstavo Prevare, ki si jo je samo v našem kraju ogledalo že
preko 1.500 gledalcev.

Za nami je tudi uspešna rekordna 5. abonmajska sezona s
presenečenjem: dodatno 5. abonmajsko predstavo, katere ogled bo za
vse obiskovalce (abonente in za izven) brezplačen. Predstava Ščuke pa
ni avtorja Toneta Partljiča in pod režiserskim očesom Jerneja Kobala bo
v izvedbi Amaterskega gledališča Vrba iz Vrbja izvedena v Kulturnem
domu v Notranjih Goricah 11. 5. 2018 ob 19.30. Vabljeni, da skupaj
z nami nasmejani in v dobri družbi potegnete črto pod gledališko
sezono 2017/18.


Teater Janez Jalen

Pregled dela v KD Rakitna
Za nami je precej pestro in polno obdobje delovanja, v pričakovanju
poletja in zasluženih počitnic lahko zadovoljni pogledamo nazaj.
Delujoče sekcije so naslednje: organizacijski odbor za prireditve,
Mešani pevski zbor in Pevska zasedba Borštnik Kranjc, ki ju vodi Vida
Kržič, Mlajša dramska skupina Klepetulje ter Knjižnica Rakitna, ki jo
vodi Alenka Kovačič s knjižničarkami Katarino Kovačič, Nino Brinovec,
Emo Kranjc in Vido Slavič. Tukaj naj poudarimo medgeneracijsko
sodelovanje, saj je ga. Slavičeva upokojena slavistka. Člani društva
prostovoljno in brezplačno sodelujejo s svojim znanjem in
ustvarjalnostjo. Sami skrbimo za obveščanje krajanov o prireditvah,
8
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z vabili in plakati. Sprotno pa tudi obveščamo naše sokrajane in
ostale občane o naših prireditvah občinskega mesečnika Barjanski
list in preko spretnih strani Občine Brezovica – koledar prireditev za
prihajajoče mesece. Z obiskom smo zadovoljni, saj so se domačini in
lastniki počitniških hišic navadili, da se vedno kaj dogaja. Prireditve
so zelo pohvalili tudi ljudje iz drugih krajev, tako sam program, kot
nastopajoče. Od sodelujočih nihče ne pomislil ne na plačilo ne na čas,
ki ga je za to porabil, zato so prireditve še posebej vredne pohvale.
Od oktobra 2017 smo pripravili naslednje prireditve oziroma nastopali na
prireditvah drugod: 4. 10. otvoritev prenove PŠ Rakitna, skulpture Urše
Toman in proslava ob občinskem prazniku Občine Brezovica, 2. 12. Kaj
veš – zabavno-tekmovalna prireditev (nastopi tekmovalcev, nastopajoči
glasbeniki, kviz, predstavitev posnetkov iz zgodovine dogajanj …),
5. 12. Miklavževanje, 9. 12. Prireditev za starejše – program in nastop, 9. 12.
dedek Mraz – posoja opreme za ozvočenje nastop KD Janeza Jalna, 28. 12.
igra za otroke, Mlajša gledališka skupina Klepetulje: Božični prizor, cerkev
Sv. križa, Rakitna; v letošnjem letu: 6. 1. Božično-novoletni koncert z gosti
, Rakitna, 14. 1. Božično-novoletni koncert, Ljubljana (Sv. Jakob), 21. 1.
Božično-novoletni koncert, Sveti Vid, 6. 2. nastop na Kulturnem močvirju,
10. 2. Kulturni praznik – razstava Urška Boljkovac – razstava odprta tudi
naslednji dan, 11. 2. Pustovanje, 20. 2. nastop pevske zasedbe Borštnik
Kranjc na glasbeno – literarnem večeru: Melodije srca, Knjižnica Prežihov
Voranc, 4. 3. posoja opreme za ozvočenje ŠD Rakitna na smučarski tekmi,
24. in 25. 3.prireditev ob Materinskem dnevu in otvoritev razstave Janeza
in Jožeta Kovačiča. V prihajajočem mesecu nas čaka še nastop Mešanega
pevskega zbora na reviji Pa se sliš’ JSKD Ljubljana okolica in na Žegnanju,
ki ga skupaj pripravljamo društva v Rakitni. Zboru se je pridružilo kar
nekaj novih, predvsem pa mladih pevcev. Po dolgem času bo zbor dobil
tudi nove obleke, ki jih res zelo potrebuje, da bo usklajen ne le glasovno,
temveč tudi stilsko.
Knjižnica Rakitna sodeluje s Podružnično šolo in Vrtcem Rakitna.
Naša Knjižnica že nekaj let tudi nudi prostor DU Rakitna za izvajanje
mesečnih meritev krvnega tlaka in holesterola. To je dokaz dobrega
sodelovanja z društvi, s Športnim in Gasilskim društvom si vzajemno
priskočimo na pomoč pri prireditvah ali dejavnostih, ki jih izvajamo.
Predvsem pa nismo pozabili našega glavnega namena, ki je krajanom
ponujati kakovosten kulturni program in jih spodbujati k sodelovanju
pri ohranjevanju kulturne dediščine ter na tak način krepimo kulturno
zavest vseh prebivalcev.


Alenka Kovačič
April 2018

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Iz KS Podpeč - Preserje
Tako kot vsako leto, je bila tudi letos v KS Podpeč - Preserje
organizirana čistilna akcija. V letošnjem letu je bila malo kasneje
zaradi dolge zime in deževja. Nosilci čistilnih akcij po vaseh so
bila tako kot vedno gasilska društva – Jezero, Goričica - Prevalje,
Kamnik pod Krimom, Preserje in Brezovici pod Krimom, ter društvo
upokojencev in turistično društvo Lokvanj. PGD Podpeč pa se čistilne
akcije, kljub številnemu članstvu, ni udeležilo, kar pomeni, da novemu
vodstvu ni mar za tovrstne akcije in čisto okolje. Zahvala PGD Kamnik
pod Krimom – predsedniku, za organizacijo in pogostitev vseh
udeležencev čistilne akcije v KS Podpeč - Preserje. Pohvala velja tudi
JKP Brezovica, d. o. o., da je očistilo pesek s cest, pločnikov, parkirišč
in avtobusnih postajališč po zimski službi.
V naši KS je kar nekaj stacioniranih avtomatskih defibrilatorjev,
predvsem po gasilskih domovih. V soboto, 14. aprila 2018, je prišlo
do potrebe v vasi Preserje, katerega so prvi posredovalci PGD
uspešno uporabili. Ta ekipa je opravila pravilne temeljne postopke
oživljanja do prihoda reševalcev UKC Ljubljana in tako osebo predala
v strokovno oskrbo.
V prihodnjih dneh bodo nameščeni še dodatni pasji smetnjaki na
lokacijah, kjer se nahaja dnevno večje število pasjih sprehajalcev. Na
tem mestu apeliram na njih, da skrbite za red in čistočo vaših hišnih
ljubljenčkov, kajti v prihodnje se obeta inšpekcijski nadzor na terenu
– kontrola vrečk za pasje iztrebke. Vsem krajanom in krajankam KS
Podpeč - Preserje, želim prijetne prvomajske praznike.


čim bolj uporabljate, kajti če bo uporabnikov premalo, ga bo treba
subvencionirati. Stavba KS je dobila novi oglasni deski pri trgovini
in knjižnici. Občinski svet je pred letom in pol sprejel nov statut,
pred kratkim pa prenovljen odlok o pristojnostih in financiranju
krajevnih skupnosti. Kot v vsakem mandatu so se tudi v tem ob
sprejemanju statuta med nekaterimi občinskimi svetniki pojavile
ideje o odvzemu pravne subjektivitete krajevnim skupnostim, kar bi
močno zmanjšalo njihove pristojnosti, moč in avtonomijo. Razlogov
pravzaprav ne razumem najbolje, zdi pa se mi, da je za svetnike s
takimi zamislimi značilno to, da se ne uspejo uveljaviti na krajevni
ravni ali pa jih operativno delovanje niti ne zanima in zato ne
razumejo pomena tega, da ima KS lastni denar. Večino v občinskem
svetu smo prepričali, naj KS ohranijo omejeno samostojnost kot
doslej. So pa bile zaradi izčiščenja iz statuta črtane podrobnejše
opredelitve nalog KS. To prinaša pravkar sprejeti odlok. Z argumenti
smo dosegli, da so pristojnosti KS opredeljene dovolj široko, da bodo
KS še naprej lahko vodile investicije na različnih področjih, pomagale
pri društvenem življenju, dajale pobude ter mnenja o prostorskih
zadevah. Tudi upravljanje pokopališč ostaja v pristojnosti KS. Členi
o financiranju so skladni z dosedanjo prakso in ohranjajo materialno
podlago za delovanje KS. S sprejetjem takega statuta in odloka lahko
obkljukamo še enega od predvolilnih ciljev pred slabimi štirimi leti.


Za KS Rakitna, Gorazd Kovačič

Šuštaršič Janez, KS Podpeč - Preserje
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POTROŠNIŠKI, STANOVANJSKI,
ZA KMETOVALCE, PODJETNIŠKI
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Spoštovane krajanke in krajani Rakitne, čistilna akcija je dobro uspela.
Zbralo se nas je veliko in očistili smo vse od Pikovnika do Gorenje
Brezovice in Krima. Hvala vsem udeležencem vseh generacij! Količina
smeti se z leti po malem zmanjšuje, toda nekateri so žal še vedno
brezobzirni.
V času okrog izida te številke Barjanskega lista pričakujemo glavnino
igral in fitnes naprav za novo igrišče nad šolo. Temu bosta sledila
nasutje prodca za blaženje padcev in zatravitev zelenih površin.
Največje igralo bo prispelo kakšen mesec za ostalimi. Sledila bosta
varnostni pregled in administrativna opravila, potrebna za črpanje
evropskega denarja. Še vedno in že več kot pol leta še nismo
prejeli odziva Ministrstva za gospodarstvo, ki pregleduje prijavo te
investicije. Ravno zato želimo investicijo izpeljati čim prej in oddati
zahtevek za refundacijo med prvimi, sicer denarja še lep čas ne bo.
Birokratska neučinkovitost je neznosna in tako upočasnjuje črpanje
evropskih sredstev, da je Slovenija na evropskem repu. V kratkem
pričakujemo še eno veliko pridobitev. Po desetih letih se v Rakitno
vrača bankomat! Vgrajen bo v steno pri knjižnici, kjer je stal že
prejšnji. Na ponovljenem razpisu smo izbrali Delavsko hranilnico.
Nekatere druge banke, ki imajo v kraju precej komitentov, žal niso
pokazale interesa. Pozivam krajane in obiskovalce, da bankomat

UGODNI KREDITI
N

Iz KS Rakitna

NAJUGODNEJŠA
BANKA 2017
Več o certifikatu: https://mojefinance.finance.si/certifikati

PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI
LJUBLJANA-VIČ, Čampova 2
(na Tržaški cesti pri Gimnaziji Vič)
E-mail: info@delavska-hranilnica.si
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si
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Brainobrainfest 2018
– otroci pokazali svoje
izjemne sposobnosti
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je 290 otrok iz vse Slovenije
udeležilo tekmovanja Brainobrainfest 2018, na katerem so se pomerili
v hitrostnem računanju in prikazali osupljive veščine, pridobljene v
okviru obšolskega programa Brainobrain. Otrokom sta se pridružila
tudi ustanovitelj programa, Indijec Anand Subramaniam, in priljubljeni
slovenski raper Rok Terkaj.
Brainobrainfest je že drugo leto zapored združil otroke in starše otrok,
starih med 4 in 14 let, ki obiskujejo program, v Sloveniji prisoten štiri
leta. V prvem, tekmovalnem delu, so imeli otroci na voljo tri minute,
da so s pomočjo starodavnega azijskega računala abaka izračunali
čim več računov.
»Tekmovanje je namenjeno predvsem temu, da otroci sami vidijo,
kako skozi leto napredujejo. Pa tudi temu, da vidijo, kako lahko
s trudom in osredotočenostjo dosežejo in izboljšajo svoje cilje.
Na tekmovanje se namreč pripravljajo že več tednov prej, bolj kot
trenirajo, boljše rezultate dosežejo,« je o tekmovanju povedal
ustanovitelj programa Anand Subramaniam.
Pred razglasitvijo rezultatov so otroci prikazali izjemne veščine

računanja in marsikoga pustili brez besed. Petletniki so z izjemno
hitrostjo in brez pomagal seštevali, odštevali, delili in množili trimestna
števila, starejši otroci so brali angleško besedilo in hkrati v mislih s
pomočjo posebnih tehnik računali dolge račune po nareku trenerke.
Zbrani v dvorani so vzklikali od presenečenja in navdušenja. Še s
kalkulatorjem bi potrebovali več časa za rešitev računa. Otroci, ki so bili
na tekmovanju najuspešnejši, so na koncu prejeli najvišje priznanje,
pokal, podelili pa so tudi številne zlate, srebrne in bronaste medalje.
Tekmovanja so se uspešno udeležili tudi otroci iz centra Ini-Mini
Brezovica. Prejeli smo kar dva pokala za najvišje uvrstitve v določeni
kategoriji ter tri medalje. Prav vsi naši tekmovalci so se odlično
odrezali. Bravo! Za naslednje šolsko leto imamo že formirane tri

Strokovni delavci Vrtcev Brezovica
VABIMO VSE STARŠE otrok do vključno 12. leta starosti na

IZMENJEVALNICO RABLJENIH
OTROŠKIH OBLAČIL, OBUTVE IN IGRAČ
Izmenjavali bomo v soboto, 12. 5. 2018, od 9. do 12. ure
v DOMU KRAJANOV VNANJE GORICE.

POLETNI TABOR 2018

POLETNI TABOR 2018
športni tabor med pocitnicami - šd jama 2018

Namen akcije je spodbuditi izmenjavo otroških
oblačil, ki so jih naši otroci že prerasli.
Prav tako se lahko izmenja igrače,
ki otrokom niso več zanimive.
Pričakujejo se ohranjena oblačila, obutev v paru
ter delujoče in uporabne igrače.
Oblačila, obutev in igrače lahko tudi samo PODARITE,
če vam ni do izmenjave. Potrudili se bomo,
da bodo podarjene stvari našle hvaležne lastnike.
Vsi, ki se dogodka ne boste mogli udeležiti, pa bi vseeno želeli
podariti stvari, lahko to storite v tednu od 7. 5. do 11. 5.,
v vseh enotah Vrtcev Brezovica.

ŠPORTNI PARK JAMA
9.7. - 13.7.2018
23.7. - 27.7.2018
30.7. - 3.8.2018
INFO IN PRIJAVE NA

odbojkanamivkijama@gmail.com
031 763 875

PRIDI IN IZMENJAJ
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začetne skupine za različne starosti, v katerih je še nekaj prostih
mest. Vpisi v te skupine že potekajo, vendar le do zapolnitve mest.
Več informacij na: www.ini-mini.si.
Uredila in dopolnila prispevek »Brainobrain za medije«


Mojca Klemen, licencirana trenerka Brainobrain

Praznik družine
Marec smo v naši enoti posvetili družini. Vsaka skupina je to temo
obravnavala z različnimi aktivnostmi, primernimi starosti otrok in
prepletli v vsa področja dejavnosti (gibanje, jezik, matematika, narava,
družba, umetnost). Prinašali so fotografije svojih družin, prepoznavali
svoje člane in predstavili načine preživljanja prostega časa. Otroci so
se zlahka vživeli v vloge posameznih družinskih članov, kar se je še
posebej odražalo pri spontani igri vlog v kotičku dom in družina. Z
različnimi tehnikami so na to temo tudi risali in slikali, nekaterim smo
dodali tudi izjave otrok. Teh so bili še posebej veseli njihovi starši. V
tem mesecu smo s prebiranjem poezije slovenskih pesnikov o mamah
(Župančič, Pavček, Grafenauer, Minatti, Štampe Žmavc …), petjem
pesmic in pripravo presenečenj za mame obeležili materinski dan.
Pozabili pa nismo niti na praznik očkov in tudi njih presenetili.

POLETNI

4

DNEVNI

Po letošnji dolgi zimi smo težko pričakali Gregorjevo in zaslišali
prve ptičke. Pomlad smo pozdravili s srečanji z družinami. Mlajše
skupine so druženja pripravila v igralnicah, starejše skupine pa smo
že tradicionalno nastop izpeljali v kulturnem domu Podpeč. Na ta
poseben dogodek smo se zavzeto pripravljali. Program je bil raznolik,
prepleten s pesmijo, plesom in deklamacijami. Obogatil je tako otroke
kot njihove družine.

Strokovne delavke enote Podpeč

GLASBENO PLESNI TABOR

sportne aktivnosti,
poucni izleti,

koncert za starse,

kopanje v bazenu,

veceri ob tabornem
ognju...

AKCIJSKA CENA
do 13.5.
26.6. - 29.6.
ali
3.7. - 6.7.2018
Turisticna kmetija
Obolnar,
Dolenja vas pri Catezu

Vec na spletni strani: www.egolecta.si
Oglas.indd 1

April 2018
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Leta 1973 z ligaškim
tekmovanjem pričeli tudi
mladinci NK Podpeč

bi Podpečani morali odigrati tekmi proti Dragomeru in Borovnici,
vendar nasprotniki niso prišli na tekmi. Očitno tudi drugih tekem ni
bilo odigranih iz enakega razloga, zato je 24. oktobra 1977 organizator
Zveza telesnokulturnih organizacij Vrhnika vsem klubom poslal
obvestilo, da se mladinska liga ukine, ker sta aktivni samo 2 ekipi (Usnjar
in Podpeč). Podpečani so tako izgubili možnost tekmovanja. Nekaj
prihodnjih let v Podpeči ni bilo več tekem v mladinski konkurenci, šele
poleti 1982 so se zbrali novi mladi igralci in se pripravili za tekmovanje
v mladinski ligi Nogometne zveze Ljubljana. Žal še vedno niso uspeli
pridobiti vaditelja nogometa, tako da sta skrb za ekipo prevzela Andrej
Benedik in Dušan Kolarič. K temu je potrebno dodati, da so v klubu že
močno občutili finančne težave, kar vse je privedlo do le enoletnega
nastopanja, v katerem se Podpečani niso izkazali, saj so zgolj enkrat
zmagali in dvakrat igrali neodločeno. Strelci skromnega števila danih
golov, kot je razvidno iz sicer nepopolno ohranjenih zapisnikov, so
bili Igor Vogrinec 5, Franc Brajer in Peter Šuštaršič 2 ter Franc Žakelj,
Peter Dular, Milan Ulaga in Roman Bovha po 1. Tako kot članska ekipa,
je s koncem sezone leta 1983, zaradi znanih že opisanih razlogov,
prenehala tekmovati tudi mladinska ekipa NK Podpeč.

Praktično vsi igralci pomlajene članske ekipe NK Podpeč so si izkušnje
pridobivali v lastni mladinski ekipi.



(nadaljevanje in konec)
Mladinska ekipa NK Podpeč je v sezoni 1975/1976 pod vodstvom
trenerja Svete Antona in delegatov Zalar Andreja in Gregorka Pavleta
nadaljevala zmagoviti niz iger iz pretekle sezone. Po desetih zmagah,
treh neodločenih rezultatih in samo treh porazih, je drugo leto zapored
dosegla 3. mesto v ligi, s čemer so mladi igralci potrdili nesporno
kakovost. V lokalnih derbijih z Borovnico je bil obakrat rezultat enak,
2 : 1 za domačine. Za ekipo so v tej sezoni nastopali vratarja Marko
Krvina in Marko Čuden ter igralci v polju Slivo Novak, Anton Japelj,
Jože Rogelj, Stane Švigelj, Jože Žabkar, Igor Žniderič, Franc Krvina,
Anton Susman, Viktor Čuden, Simon Šuštaršič, Andrej Benedik, Marko
Repar, Andrej Suhadolnik, Dušan Kolarič, Miloš Sojer, Bojan Nagode,
Marko Uršič, Marjan Svete in Nikola Franjo. Najboljši strelci golov so bili
Žniderič z 11 goli, F. Krvina jih je zadel 7, Žabkar 5 in Susman 4.
V naslednji sezoni je sistem tekmovanja doživel spremembe, ekipam v
konkurenci so bile pridružene še ekipe izven, to so bile Olimpija, Ljubljana
in Ilirija. Zaradi velikega števila ekip sta bili koncem tedna delegirani celo po
dve tekmi, kar je bilo nerazumno in posledično se je prevečkrat dogodilo,
da posamezne ekipe sploh ni bilo na tekmo. Če dodamo da tudi sodnikov
ni bilo na vseh tekmah je evidentno, da so organizacijski problemi močno
vplivali na resnost tekmovanja in zato je ostalo kar nekaj nejasnosti okrog
dokončno priznanih rezultatov posameznih tekem in končne lestvice
po zaključku sezone. Kot kaže nepopolna dokumentacija, je pomlajena
ekipa NK Podpeč med trinajstimi ekipami dosegla skromnejše 8. mesto.
Na koncu sezone so si verjetno vsi oddahnili, v klubih kjer organizacija
ni delovala ravno dobro, igralci, ki so prihajali na tekme ali pa tudi ne, in
organizator Nogometna zveza Ljubljana, ki je imela toliko neodigranih
tekem kot verjetno še nikoli dotlej.
Zato ni presenetljivo, da je bil v sezoni 1977/1978 izveden poizkus
z organiziranjem Notranjske lige. Za tekmovanje so se prijavile
ekipe Usnjarja, Borovnice, Rakeka, Cerknice in Podpeči. V oktobru

Maraton Franja BTC City
letos z novo kolesarsko
progo »Barjanka«
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Ivan Zalar

Kolesarsko društvo Rog, Družba BTC, Javni zavod Krajinski park
Ljubljansko barje, Turizem Ljubljana in sedem barjanskih občin je 17.
aprila podpisalo pismo o nameri, s katerim so potrdili sodelovanje pri
organizaciji in izvedbi kolesarskega dogodka »Barjanka« in njegovi
vključitvi kot mednarodne turistične dirke v sklopu Maratona Franja
BTC City. Prva izvedba tega turistično rekreativnega kolesarskega
dogodka je na sporedu 9. junija 2018.
Gre za turistično športni dogodek na drugi dan Maratona Franja BTC
City, ki letos poteka od 8. do 10. junija 2018. Trasa »Barjanke« je dolga
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približno 83 kilometrov in poteka skozi vse občine v krajinskem parku.
Poudarek trase »Barjanka« je na druženju udeležencev, spoznavanju
okolja, lokalnih posebnosti in običajev. Sodelovanje partnerjev
projekta je namreč nastalo v želji, da širša javnost čim bolj trajnostno
in celostno spozna Ljubljansko barje. Z vožnjo po krajinskem parku
bodo udeleženci lahko obujali tudi spomine na začetke kolesarskih
dirk, ki so potekale po makadamskih cestah. Poleg tega organizatorji
načrtujejo še spremljevalni dogodek v obliki kolesarskega sejma.
»Barjanka« je že šesta trasa pod okriljem rekreativno-tekmovalnega
dogodka Maraton Franja BTC City. Med 8. in 10. junijem 2018 se bodo
zvrstili še: veliki Maraton Franja BTC City (156 km), Triglav mali maraton
Franja (97 km), vožnja na čas (22 km), Hofer družinsko-šolski maraton
za vsakogar (22 km) in Vzajemna otroški maraton (1,2 km). Franja, ki
bo letos doživela svojo 37. ponovitev, je del svetovne serije maratonov
UWCT Grand Fondo. V svoji zgodovini je maraton gostil več kot 100.000
uradno registriranih kolesarjev iz več kot 40 držav sveta. Udeležba
v zadnjih nekaj letih presega 7.000 kolesarjev in kolesark ter skoraj
2.000 članov organizacijske ekipe letno. S svojo dolgoletno tradicijo
je maraton prepoznaven kot največji kolesarski dogodek v Sloveniji,
ki prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja.


Maša Bratina

Prihaja 3. tradicionalni
pohod po Brezovškem hribu
Tudi letošnja velikonočna sobota je bila pisano obarvana. Dopoldan
smo se zbrali na kmetiji Pr’Medet, kjer smo barvali velikonočna jajčka in
se pripravljali na praznik. Letos smo se odločili, da bomo barve za pirhe
pripravili iz naravnih sestavin, kot so borovnice, kurkuma, čebula, vino,
razno zelenje ... Malce smo si pomagali še z rižem, živilskimi barvami za
peko, različnimi barvicami in svetlečimi nalepkami. Ni nam bilo dolgčas,
da pa nismo bili žejni in lačni, so poskrbeli gospodar Marjan in ostali člani
BŠD Radna z domačimi dobrotami. Otroci so med čakanjem ustvarjali
slike in se sladkali s piškoti. Na koncu ustvarjanja pa je vsak odnesel domov
svoj izbor pirhov. Pripravili smo tudi že plan za delavno akcijo v aprilu, saj
moramo balinišče pripraviti na novo sezono. S skupnimi močmi nam bo
uspelo okolico ohraniti čisto, urejeno ter prijetno za druženje in šport.
V maju bomo ponovno pripravili delavnico na temo glina in les. Medse
bomo povabili gospe iz UTŽO Logatec, ki nam bodo pomagale pri
ustvarjanju iz gline, ter člane in občane, ki so vešči izdelovanja domačih
izdelkov iz lesa. Za posladek bodo palačinke.
Prihaja tudi naš 3. tradicionalni pohod po Brezovškem hribu – v soboto, 12.
5. 2018! Člani BŠD Radna skupaj s KS Brezovica in Občino Brezovica vabimo
vse občane in občanke, da se nam pridružite na našem tradicionalnem
pohodu. Zbor bo od 9.00 dalje na balinišču v Radni, tam bo tudi start ob
9.30 z vodnikom. Pot nas bo vodila od balinišča po gozdni poti proti Žabi,
kjer bo naša prva postojanka, in nato naprej na najvišji vrh Debelega hriba,
Gradišče. Po strmem spustu bomo prispeli do naše druge postojanke –
Javke, kjer bomo morda lahko tudi malo pokukali v notranjost zgradbe
ter si ogledali manjši muzej iz časov vojne na brezovškem območju. Pred
April 2018

zaključkom poti se bomo ustavili še na tretji postojanki na Fajtovem bregu
nad Radno. Naš pohod bomo sklenili in zaključili na balinišču v Radni, kjer
bo sledila za vse pohodnike brezplačna pogostitev s hrano in pijačo ter
prijetno druženje. Poskrbljeno bo tudi za vse otroke, ki bodo pogumno
prehodili pot, saj jih bo na koncu poti čakala majhna nagrada. Pot ni
zahtevna in jo lahko prehodimo v približno dveh urah. Da bo za vse na
voljo dovolj hrane in pijače, se bodo predhodne prijave zbirale v naših
klubskih prostorih na balinišču v Radni, od 23. 4. 2018 do 10. 5. 2018, v
popoldanskem času. Za vse dodatne informacije sta vam na voljo Helena
(051 325 901) in Kristina (041 251 386). V primeru slabega vremena in
dežja se bo pohod prestavil na naslednjo soboto, 19. 5. 2017.


Kristina Rihtar, BŠD Radna

Vabilo na pohodniški teden
od 21.05.2018 – 27.05.2018
Vljudno vabljeni na prvi spomladanski
pohodniški teden po Rakiški planoti
in Krimskem Pogorju
Vsak dan bomo organizirali dva pohoda, eden krajši
do dveh ur hoda, eden pa daljši nad dvema urama hoda.
Začetek daljšega pohoda bo ob 9.30 in
krajšega pohoda ob 11.30 h izpred Hotela Rakitna.
CENA POHODA: 12 € za odraslega,
8 € za otroke do 15 let, 2 € za otroke do 6 let,
vključuje: startnino in hrano po pohodu.
Izbirali boste med tremi meniji, vsi meniji pa vključujejo
doma narejeno gibanico in jabolčni štrudelj.
Prijave sprejemamo na telefonu 041 761 756 ali
po emailu effekt.simenko@siol.net, ga. Meta Šimenko!

LEPO VABLJENI krajani Rakitne na pohode in
upam, da nas bo ta PRVI POHODNIŠKI FESTIVAL
začel združevati, saj smo samo
s skupnimi močmi močnejši!

Barjanski list

13

šport

Pestro dogajanje
v Teniškem klubu Bobi

PD Podpeč - Preserje na
Istrski planinski poti

V letu 2018 smo v Teniškem klubu Bobi organizirali serijo treh klubskih
midi in mini turnirjev. Poimenovali smo jo Bobi Tenis Tour. Prvi turnir je
bil izveden januarja, drugi marca in tretji aprila. Turnirjev se je udeležilo
več kot 20 otrok iz našega kluba. Za izvedbo smo se odločili, saj menimo,
da je za otroke dobro, da poleg rednih teniških treningov dobijo tudi
malo drugačne teniške izkušnje. Rezultati so bili tokrat drugotnega
pomena. Po zadnjem turnirju smo v Piceriji Pr’Pavlet izvedli pogostitev
in podelitev. Nasmejanih otroških obrazov ni manjkalo.

Letošnje, zadnje etape po Istrski planinski poti smo se lotili bolj zgodaj.
Sonce nad Piranskim zalivom je močnejše in bolj toplo kot na celini.
Kar močno nas je pohodnike PD Podpeč - Preserje grelo 7. in 8. aprila
2018.
Začeli smo v naselju Crveni Vrh, na prvi točki IPP. Pot se vije nad morjem
z zelo lepimi pogledi na Sečoveljske soline in zaledjem nad zalivom.
Kar precej steze je speljano po trasi Parenzane, ki je bolj namenjena
kolesarjem kot pohodnikom. Tako smo z nje zavili proti razgledni točki
Markovac, griču nad mejnim prehodom Plovanija. Do sem je vodila že
bolj kraška pot med travami po ostrih skalah. Tu je točka prehoda na
celino. Hodimo med oljčnimi nasadi, opazujemo prebujajočo se naravo.
Ponekod je že polno cvetočih rož in dreves v cvetju. Tako prispemo do
Plomina. Pa zopet med grmičevje in redek gozd. Ko se odločimo za
počitek, nam naproti pritečejo maratonci tekaške prireditve 100 milj
Istre. Glasno jih spodbujamo, še posebno naše. Za njimi je že več kot 12
ur teka. Pred nami pa Triban in vzpon do Grožnjana in konec 7 urne hoje.
Imeli smo še toliko moči, da smo si malo ogledali mestece, nato obsedeli v
lokalčku s hladno osvežitvijo. Za sobotni dan je ostal še prevoz do Buzeta
in Planinske koče Žbevnica, kjer smo prespali. V nedeljski dan smo štartali
z zahoda. Precej nizko iz Buzeta. Vzpeti se je bilo treba. Ni velika višina,
se je pa vleklo. Na vrhu planote pred vasjo Pruhari se je možno oskrbet z
vodo. Pot zavije iz gozda in nadaljuje po cesti do vasi Mali Mlun, od koder
se zopet spustimo v dolino reke Mirne. Tu nas čaka najtežavnejši del poti
z zelo strmim vzponom in po vročini med kamenjem do 6. kontrolne
točke Greben na 333 m. Vzeli smo si kar nekaj časa za razgledovanje.
Zadnja točka na naši poti pa je bil zelen razglednik Sveti Juraj.

Z mesecem aprilom v TK Bobi zaključujemo zimsko teniško sezono, katere
se je v letošnjem letu udeležilo okoli 70 otrok iz občine Brezovica. V maju
začenjamo s poletno sezono, ki bo potekala na dveh lokacijah, v Notranjih
Goricah in Dragomerju. Ob tem vabimo vse otroke željne tenisa, da se
nam pridružijo na teniških treningih. Za več info: 041 737 451 – Matej.


TK Bobi

V sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede
o zdravju in podjetjem Playness, vas ob svetovnem dnevu
družine vabimo, da se v torek, 15. maja med 17.00 in 20.00
v športnem parku Jama udeležite merjenja telesnih in gibalnih
sposobnosti. Študenti aplikativne kineziologije so za vse člane
družine pripravili enostavne teste vzdržljivosti, gibljivosti, moči
in ravnotežja.
Imamo lepo občino in pokažimo, da na Brezovici živimo
ljudje, ki lepo skrbimo za naše zdravje.
Koordinatorja projekta: dr. Matej Plevnik in dr. Milan Hosta
Zapis dogodka za koledarček v Barjanskem listu:
Datum: 15.05. 2018; Ura: 17.00 – 20.00

Merjenje gibalnih sposobnosti
vseh članov vaše družine
v športnem parku Jama.

Lepa je Istra v tem času. Prebujajoča narava, ne prehuda vročina, zelo
razgibana pokrajina s precej neobiskanimi potmi. Mir, dobra družba,
domača vodnica Mirjana. Uživali smo, ni bilo prenaporno po dolgi
zimi. Naslednje leto novi izzivi. Se že veselimo.
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Kopaonik 2018
Kopaonik je gorovje v Srbiji z najvišjim vrhom Pančičev, visokim 2017
m. Najbolj prepoznaven je po smučišču. Skoraj vsak Srb je že slišal zanj,
pa tudi dosti Slovencev. Mi pa nismo prišli tako daleč (vozili smo se kar
petnajst ur), da bi šli smučat. Pet učencev iz OŠ Preserje (Eva, Hana, Nika,
Nika in Franci) ter mentorica ga. Anja Smrtnik smo se na Kopaoniku
udeležili 20. Mednarodnega zimskega festivala otroške rekreacije.
Festival je potekal pet dni, od 25. 2 do 3. 3. 2018. Udeležencev je bilo kar
okoli sto osemdeset. Bili so iz bližnjih držav: Srbije, Kosova, Makedonije,
Bosne in Hercegovine ter Črne Gore. Namen festivala je bilo druženje,
spoznavanje in rekreacija. Tudi mi smo se veliko družili, spoznali smo
učence iz drugih držav ter se ukvarjali s športom in rekreacijo. Naši dnevi
so po večini potekali po istem vzorcu – zjutraj smo imeli telovadbo,
sledil je zajtrk, potem dopoldanska aktivnost (smučanje, sankanje, tek
na smučeh ...), kosilo, popoldanska aktivnost (športne igre v telovadnici),
zvečer pa smo imeli disko. Vse aktivnosti so potekale v hotelu Juinor, v
katerem smo bili nastanjeni. Prosti čas smo izkoristili za druženje.
Vse aktivnosti so bile točkovane. Še pred začetkom festivala smo se razdelili
v skupine. Tri slovenske skupine smo sestavljali učenci iz OŠ Preserje in OŠ
Livada Ljubljana. Skupaj nas je bilo štiriindvajset, ravno dovolj za skupine
po osem. Druge skupine so bile podobne po številu članov, največ jih je
bilo trinajst, a to ni imelo velikega vpliva. Dobili smo identifikacijske kartice
s številkami, ki smo jih pokazali ob koncu ali začetku aktivnosti. Tako so

animatorji beležili prisotnost otrok na posamezni aktivnosti. Ob koncu
festivala se je izkazalo, da smo se odlično odrezali. Dosegli smo namreč
drugo, četrto in peto mesto. Dobili smo tudi diplome, ki so bile napisane
v cirilici, a smo jih z lahkoto prebrali, saj smo se po enem tednu že kar
dobro naučili tuje pisave. Zahvaljujemo se ravnatelju OŠ Livada, g. Goranu
Popoviću, za povabilo. Zahvala velja tudi OŠ Preserje za možnost udeležbe
na taboru ter šolskemu skladu za denarni prispevek. Zahvaljujemo se tudi
županu Občine Brezovica, g. Metodu Ropretu, ki je poskrbel, da je Občina
financirala velik del stroškov.
Na festivalu smo pisali tudi blog. Če vas dogajanje na Kopaoniku
podrobneje zanima, lahko na http://kopaonikpreserje.blogspot.
si/2018/ izveste še več. Hvala.

Eva Miklavčič, Hana Zalar,

Nika Klančar, Nika Skok in Franci Suhadolnik

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)
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Gasilci PGD Preserje smo se v
letu 2018 postarali za 44 let!

Aktivnosti Društva
upokojencev Rakitna

Pisal se je 5. junij davnega leta 1885. Na pobudo nadučitelja, g.
Jakoba Marna, se je v prostorih tedanje Ljudske šole v Preserju poleg
pobudnika zbralo še osem bodočih članov z namenom ustanovitve
Prostovoljne gasilske brambe Preserje (Freiwilligen feuerwehr in
Presser). Skupno so zapisali Pravila prostovoljne gasilske brambe, ki so
jih poslali na Cesarsko-kraljevo deželno vlado. Slednja jih je na podlagi
poslanega pravilnika potrdila na seji 17. septembra 1885 in s tem
dejanjem potrdila zakonitost obstoja in delovanja društva.

Leto 2018 se je začelo v DU Rakitna kar pestro. Uživali smo že ob Božičnonovoletnem koncertu, ki ga je pripravilo KD Rakitna in na Kulturnem
močvirju, kjer so se predstavila vsa kulturna društva v občini Brezovica.
Uspešno smo pripravili občni zbor DU Rakitna in bili prisotni na vseh občnih
zborih DU občine Brezovica in Iga. Ob slovenskem kulturnem prazniku
smo se udeležili fotografske razstave Urške Boljkovac. Za materinski dan je
KD Rakitna pripravilo raznolik kulturni program in razstavo naših krajanov
Janeza in Jožeta Kovačiča, česar smo se z veseljem udeležili. Povabljeni
smo bili na pustovanje v dom starejših občanov Notranje Gorice, kjer smo
zabavali njihove varovance. Nobena čistilna akcija pa ne mine brez nas
upokojencev, čeprav brez golaža, smo pa imeli pijačo in ocvirkovko, ki jo je
pripravila naša prostovoljka Helena Šintler. Vsem upokojencem še naprej
želim prijetno druženje in veliko osebnega zadovoljstva.
Da je gasilsko društvo v Preserju obstajalo že nekaj desetletij prej, kot
je veljala do nedavnega naša uradna letnica, t. j. 1929, so vaščani že dlje
časa opozarjali. Prvi pa je to javno zapisal Janez Klemenc v zborniku ob
140. letnici ustanovitve OŠ Preserje. V društvu smo imeli že leta 1994
nekaj članov, ki so si prizadevali ugotoviti, če je temu res tako, vendar
so bili v svojih poskusih žal neuspešni, saj takrat arhivi niso bili dostopni
kot so danes, prav tako pa verjetno niso imeli ustreznih znanj, kje sploh
iskati verodostojne podatke. Zato smo se člani PGD Preserje v letu
2017 začeli aktivneje ukvarjati z našo ustanovno letnico. S pomočjo
institucij in drugih društev se nam je letos nasmehnila sreča, saj smo
našli izgubljeni Statut oz. Pravila iz leta 1885. Vse kredibilne dokaze
in zapise pričevanj smo poslali na Komisijo za zgodovino požarnega
varstva in gasilstva ter kulturne dejavnosti pri Gasilski zvezi Slovenije.
Komisija je na svoji seji podrobno pregledala vsa gradiva in odločila,
da se gasilskemu društvu v Preserju prizna ustanovna letnica 1885.
Sklep komisije je postal pravnomočen s potrditvijo članov upravnega
odbora Gasilske zveze Slovenije, zato bomo letos v ta namen v društvu
pripravili nekaj srečanj v počastitev nove, 133. letnice ustanovitve.
Zahvaljujemo se Slovenskemu Gasilskemu muzeju dr. Branka Božiča
v Metliki, Gasilski zvezi Slovenije, prostovoljnim gasilskim društvom iz
Črnomlja, Kamnika pod Krimom in Podpeči, Zgodovinskemu arhivu
Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije, Avstrijskemu državnemu arhivu,
in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri iskanju zgodovinskih virov za
obstoj prostovoljne gasilske brambe v Preserju.
Z gasilskim pozdravom: »V slogi je moč – NA POMOČ!«

PGD Preserje
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Helena Pogačar, Predsednica DU Rakitna

Karitas Brezovica organiziral
delavnico izdelave butaric
24. marca je že drugo leto zapored v
Marijinem domu na Brezovici potekala
delavnica izdelave butaric. Otroci, nekateri v
spremstvu staršev, so se pod mentorstvom
prostovoljk iz dobrodelne organizacije
Župnijske Karitas Brezovica naučili izdelati
tradicionalne butarice iz vej in zelenja. Ves
material so v naravi nabrale prostovoljke
same, poskrbele pa so tudi za malico za vse
udeležence delavnice. Na sladkosnede so se spomnile mame otrok, ki
so prinesle pecivo. Delavnice se je letos udeležilo okoli 30 otrok, kar je
nekoliko več kot lani. Glede na zadovoljstvo vseh, je pričakovati, da se
bo podobna delavnica izvedla tudi prihodnje leto. Ob tej priložnosti
gre zahvala vsem staršem in otrokom za izkazan interes in dobro
voljo, prostovoljkam za srčnost in čas ter pokrovitelju dogodka, to je
dobrodelni organizaciji Župnijske Karitas Brezovica.

Vida Zdešar
April 2018
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MKZ Rakitna obiskala
svetovno znana predavatelja
psihoterapije s pomočjo konja

V začetku aprila je v MKZ Rakitna potekalo predavanje in izkustveno
izobraževanje svetovno uveljavljenih strokovnjakov Annie in David
Tidmarsh, ki več kot 30 let izvajata psihoterapijo in učenje s pomočjo
konja po modelu EAGALA (Equine Assissted Growth and Learning
Association ali Združenje za osebnostno rast in učenje s pomočjo konja).
Terapije EAGALA se izvajajo izkustveno. Terapevtski tim sestavljajo
strokovnjak za konja, strokovnjak za človeka in konji. Delo poteka na tleh,
brez jahanja, pri čemer deluje konj kot enakovreden član terapevtskega
tima. Na ta način se ustvari priložnost izkusiti spoštljiv in sodelujoč odnos
s konji, iz katerega se učimo jasnega izražanja, krepitve čuječnosti in
empatije, preseganja lastnih strahov in ozaveščanja neverbalne telesne
govorice in komunikacije, ki nam jo konji tako odlično odslikajo.
V uvodnem predstavitvenem predavanju 5.4.2018 je David Tidmarsh
predstavil perspektivo terapevta v procesu psihoterapije s konji po
modelu EAGALA. 6. 4. 2018 je sledila poldnevna izkustvena delavnica
EAGALA, v kateri so zaposleni izpopolnjevali ter raziskovali delo in
učenje s pomočjo konj v terapevtskem procesu. Predavatelja, tokrat
v vlogi terapevtskega para, sta pohvalila dosedanje metode dela v
hipotimu, glede na specifiko uporabnikov pa odprla prostor za nove
ideje in pristope, s katerimi bi lahko še dodatno obogatili program
aktivnosti s pomočjo konj za naše otroke.
Za tiste, ki se s psihoterapijo s konji še niso srečali, je bila organizirana
delavnica odprtega tipa v soboto, 7. 4. 2018. Za udeležence, ki so
prišli iz Slovenije in Hrvaške je bila to izjemna priložnost za vpogled v
to zanimivo in izjemno učinkovito metodo terapije s pomočjo konja.
Udeležba in interes za izobraževanje sta presegla zastavljene okvirje.
Ob zaključku delavnice so udeleženci izrazili navdušenje in željo po
poglabljanju tovrstnega znanja in veščin, tudi kolegi iz sosednje Hrvaške
so izrazili željo po sodelovanju. Predavatelja Annie in David sta ponudila
pripravljenost za ponovno sodelovanje in podporo Rakiškemu hipotimu,
ki je že v pripravi izobraževalnih modulov, predvidoma septembra 2018.


April 2018

Obdelali smo zastrupitve
Tema
tokratnih
vaj
prve pomoči, katerih se
brezplačno lahko udeležijo
vsi občani, ne glede na
starost in predznanje, so
bile zastrupitve. Zastrupitev
lahko povzročijo praktično
vse snovi, če je njihova
količina prevelika ali uporaba
nepravilna. Zastrupitve pri
otrocih so najpogosteje posledica igre in nesreč pri raziskovanju okolice.
Pri njih so pogoste zastrupitve s čistilnimi sredstvi in izdelki za osebno
nego, zdravili, alkoholom in rastlinami – vsem, kar jim je na dosegu roke.
Pri odraslih pa so nenamerne zastrupitve največkrat posledica nesreče
pri delu (npr. zastrupitve s plini ali kemikalijami), zlorabe prepovedanih
drog ali alkohola, zaužitja strupene hrane (strupene gobe ali rastline,
pokvarjena hrana) in pikov/ugrizov strupenih živali.
Hitra in pravilna prva pomoč lahko pri zastrupitvah prepreči nastanek
hude zastrupitve in trajnih posledic. Vedno pa je treba ob nudenju
prve pomoči najprej poskrbeti za lastno varnost. To na primer pomeni,
da preden pristopimo k zastrupljencu, ki se nahaja v prostoru, v
katerem so visoke koncentracije strupenih plinov, tega najprej dobro
prezračimo ali da našo kožo zaščitimo pred neposrednim stikom s
kemikalijo, s katero je morda polit poškodovanec. Ste vedeli, da je v
severnem Jadranu najbolj strupena meduza mesečinka? Ima 10 cm
velik klobuk, iz katerega izhajajo do meter in pol dolge, tanke in slabo
vidne lovke, posute z ožigalkami, iz katerih ob dotiku izbrizga strup.
In ste vedeli, da mesto ožiga ne smemo izpirati s sladko vodo, ker bi s
tem povzročili dodatno sproščanje strupa iz ožigalk? Rano izperemo
s slano vodo, etanolom ali kisom, ki nevtralizirata mesečinkin strup.
Nato odstranimo morebitne ostanke lovk (ne z golimi rokami!), ker se
strup iz njih lahko sprošča še nekaj ur ter hladimo mesto ožiga.
Ob naslednjih vajah bo na vrsti oskrba krvavitev.


Mojca Pristavec Đogić, KORK Notranje Gorice

Petra Markič, univ. dipl. soc. ped.,
Aktivnosti in terapije s konji
Barjanski list
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Odprava na Himalajo
V petek smo se zbrali na Brezovici, kjer smo se med čakanjem igrali
banse in različne igre. Kmalu nas je prišel iskat avtobus in odpeljali smo
se proti Kočevskemu Rogu. Ko smo bili že v bližini doma, so nam divje
svinje prekrižale pot, zato smo hodili veliko manj časa. Pred domom
smo se igrali še en bans, nato pa smo se preoblekli in šli igrat rovarčka
na sneg. Po igri smo morali preplezati steno, da smo lahko prišli v našo
»krčmo«, kjer sta nas pričakala oskrbnika. Pripravila sta nam večerjo,
po večerji pa smo imeli veseli večer. Tam smo peli, si govorili vice, se
igrali različne igrice, nato pa smo se odpravili spat. Dva planinca sta se
zvečer odločila, da bosta nadaljevala pot proti bazi 4, a ju je ustavilo
slabo vreme, saj smo sredi noči dobili klic na pomoč. Pomagali smo
jima tako, da smo se najprej izurili ter zbirali točke z opravljanjem
različnih nalog. Ko smo zbrali dovolj točk, smo jima lahko šli pomagat.
Naslednji dan smo imeli jutranjo telovadbo in zajtrk, po zajtrku pa
ocenjevanje ter dvig zastave. Po zboru smo imeli deset minut, da smo
se pripravili na izhod. Po izhodu smo imeli malico in čas za druženje.
Sledile so delavnice. Izbirali smo lahko med igralsko delavnico, izdelavo
savne in izdelavo igluja. Po delavnicah smo imeli krajšo katehezo na
temo zaupanja ter izžrebali listke za igro Kiss killer, ki smo se jo šli še do
konca zimovanja. Kasneje smo imeli prosti čas ter večerjo, po večerji
pa zelo zabaven veseli večer, ki so ga pripravili voditelji. Po veselem
večeru smo odšli spat ter se poglobili v vrtinec sanj.

V nedeljo nas je prebudilo toplo sonce ter budnica. Hitro smo se
preoblekli in odpravili v jutranji zbor. Po zboru je sledila telovadba
ter zajtrk. Tudi v nedeljo smo imeli ocenjevanje in dvig zastave. Po
uradnem zboru smo se odpravili v skupne prostore, kjer smo se šli igro
o denarju. Po igri smo se preoblekli v oblačila za na sneg in se odpravili
ven, kjer je potekala velika igra. Naša naloga je bila, da smo zbirali
listke, s katerimi smo si kupili opremo za na Mount Everest. Listke
smo zbirali tako, da smo odgovarjali na vprašanja povezana z zimskim
alpinizmom in odpravo. Čas je hitro minil in s skupnimi močmi nam je
uspelo pridobiti vso opremo. Za kosilo smo imeli okusno rižoto. Zatem
smo pospravili hišo in odšli. Zaradi slabega vremena se nismo povzpeli
še višje, ampak smo se obrnili proti dolini. Čez uro in pol nas je srečal
avtobus in nas odpeljal na Vič, kjer smo imeli zaključno mašo.
Manca Zore
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CrossCare – nova in zanimiva
priložnost za starejše

Družba DEOS se s partnerji doma in v tujini povezuje tudi preko
projekta CrossCare (INTERREG V-A ITALIA–SLOVENIJA 2014–2020).
Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti sodelovanja javnih
organov ter izvajalcev na področju dolgotrajne oskrbe starejših na
programskem območju, preko podpisa čezmejnega sporazuma in
razvoja skupnega modela za celostno in posamezniku prilagojeno
obravnavo. Za uspešen razvoj modela h kateremu stremi projekt, bo
tekom projekta izpeljana »testna faza«. V to bo vključenih 40 starejših,
ki živijo doma, vendar pa bi potrebovali manjšo pomoč pri nekaterih
opravilih ali pa jim manjka družbe. V sklopu testne faze projekta bodo
tako starostnikom omogočene brezplačne storitve v vrednosti cca 300
€/mesec na uporabnika za kar 6 mesecev. Testna faza se bo izvajala
na 5 Centrih starejših družbe DEOS, d. d. (CS Trnovo, CS Črnuče, CS
Medvode, CS Horjul, CS Notranje Gorice). V aprilu in maju se bomo
povezali z lokalno skupnostjo in na območju omenjenih Centrov
vključili v testno fazo projekta 40 starejših oseb. Z njimi bomo opravili
pogovore, poslušali njihove želje in jim na koncu svetovali, v katere
brezplačne aktivnosti oziroma storitve naj se od junija do novembra
vključijo. Ponosni smo, da smo lahko del tako velikega projekta in
veseli nas, da bomo lahko starejšim osebam omogočili, da si bodo
popestrili polovico leta 2018 in naredili nekaj zase, brezplačno, v okviru
strokovno usposobljenega kadra družbe DEOS, d. d. Za več informacij
se lahko obrnite na go. Matejo Žiher Jurinjak (08 200 25 68).
Barbara Sorčan

Lokvanji smo tudi
v aprilu zelo dejavni
Članice in člani KTD Lokvanj smo z veseljem sodelovali na snemanju
oddaje RTV SLO »Dobro jutro« pri domu starejših občanov Deos, d. d.
v Notranjih Goricah. Na dveh stojnicah je Katarina Kršinar pripravila
tradicionalno lokalno hrano in sicer: ajdove žgance z ocvirki, ajdove
April 2018
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štruklje z orehi, ocvrte žabje krake, čemažev namaz, čemaževo kremno
juho, ajdovo prežganko, regrat s krompirjem, jajci in ocvirki, svinjsko
šaro, zajčjo obaro, koščev zajtrk (kislo zelje z ocvirki, krompirjevi
žganci, bela kava). Vse jedi so bile pripravljene iz ajdove moke, ki je
bila značilna tudi za Ljubljansko barje. Na tretji stojnici pa je bil arhivski
material ŠKTD Lokvanj. Tatjana Poplas je naredila butarico, lokvanje in
šopek iz krep papirja, ter sliko z lokvanjem. Pri stojnici sta bili Nada
Kalšek in Cveta Praznik v narodnih nošah. Otroci pa so bili oblečeni
v kostume lokvanj. Marjan Mravlje je pripeljal ovco z mladičkom.
Dogajanje so popestrili tudi furmani in sicer Damjan in Vinko Sočič
ter Janez Lipovec, ki so pripeljali folklorno skupino Rožmarin. Minka
Veršič in Viktor Borštnik pa sta predstavila kosce in grabljice. Pohvalo
zaslužijo vse sodelujoče članice in člani ter še posebej Katarina Kršinar
za pripravljene jedi.

Upam, da bomo prihodnje leto k akciji lahko pritegnili tudi mlajše
generacije, saj povprečna starost udeležencev tovrstnih akcij sega
krepko v upokojenska leta. Med občani z veseljem opažam vedno več
takih, ki skozi celo leto povsem samoiniciativno čistijo naravo. Tako
mimogrede, ko gredo na sprehod. Hvalevredna gesta, ki pa vzbudi tudi
dodatna vprašanja. Kdo so osebe, zaradi katerih je to sploh potrebno?
In kako bi izgledala naša okolica, če ne bi bilo posameznikov, ki iz leta
v leto iz nje izločijo kupe smeti? Bi še lahko uživali v njej? Ali pa bi se za
oddih v naravi morali odpeljati nekam drugam, ker bi bilo naše Barje
obloženo s plastjo pločevink, plastenk, pasjih iztrebkov, steklenic,
škatlic od cigaret, odsluženih računalniških tipkovnic, baterij, ovojev
bonbonov, vrečk čipsa, posod za gorivo …
Mojca Pristavec Đogić

IŠČE
MO

Prvo soboto v aprilu smo članice in člani KTD Lokvanj skupaj z
otroci sodelovali na tradicionalni čistilni akciji. Pohvalo zaslužijo vsi
udeleženci. Tako kot vsako leto, pa vas že tradicionalno vabimo v
četrtek, 26. aprila, na kresovanje, ki bo ob 20. uri pri domu Lokvanj v
Podpeči, ter v petek, 27. aprila, na blagoslov konj. Zbor je ob 12. uri pred
tovarno Hoja, od koder se bomo v povorki odpravili čez Ljubljanico,
skozi Podpeč, mimo Grebenčeve kleti, proti letališču in na Pristavo, kjer
bo ob 13. uri blagoslov konj. Vljudno vabljeni! Želimo vam tudi lepe
prvomajske praznike.


Tatjana Poplas, za KTD Lokvanj

Očistili smo naše Barje
Prva sobota v mesecu je bila tradicionalno rezervirana za naravo. A
tokrat je nismo izrabili za uživanje v rekreaciji, lepotah in miru, kot se
to dogaja čez celo leto, ampak smo prostovoljci kot vsako leto en dan
namenili skrbi zanjo. Očistili smo jo nesnage, ki jo ljudje (še vedno) tako
brezvestno odmetavajo vanjo. In to kljub vsem drugim alternativam, ki
so jim ponujene z namenom, da lepote in darila narave ohranimo za
naslednje generacije in nenazadnje tudi za ostala živa bitja, s katerimi
si delimo naš planet. Prav rada bi slišala odgovor na vprašanje, kaj
osebe, ki odmetavajo smeti, menijo, kam te »izginejo«, ko jih odvržejo
v jarek …
April 2018
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Redna zaposlitev za polni delovni čas
Monter, teren-skladišče
-montaža koncertnih odrov in streh
-delo na terenu, v delavnici in skladišču
-delo z viličarjem in dvižno ploščadjo
-razgiban delovni čas
Monter-šofer
-izpit CE
-montaža koncertnih odrov in streh
-delo na terenu, v delavnici in skladišču
-delo z viličarjem in dvižno ploščadjo
-razgiban delovni čas
Prosimo za vaš CV na info@prozvok.com.

Študentsko delo (nad 16 let)
-montaža koncertnih
odrov in streh
-delo na terenu v
delavnici in skladišču
-razgiban delovni čas
-delo v ekipi

Prozvok d.o.o.
Mavsarjeva cesta 28
1357 Notranje Gorice
www.prozvok.com

01 3652 657 / 041 772 424 (Barbara)
Barjanski list
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Čistilna akcija v Vnanjih
Goricah
Prebivalci Vnanjih Goric se lahko pohvalimo tudi s tem, da smo prvi
v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi začeli s čistilnimi akcijami že
davnega leta 1974. Pobudnik je bil Rado Šturm, učitelj 4. razreda na OŠ
Brezovica. Spomnim se, da smo takrat poleg ostalega železa našli tudi
precej velikih litoželeznih kotlov.

Aprilsko dogajanje
v DEOS Centru starejših
Notranje Gorice
Po velikonočnih praznikih je dr. Milan Hosta pripravil izredno zanimivo
in poučno delavnico, t. i. »Dihalnico«. Stanovalke in stanovalci so
se poučili o pravilnem dihanju, spoznali delček anatomije in hkrati
predihali celice. Za predihanost pljuč so poskrbeli tudi ob obisku
Krkinih prostovoljcev. V okviru tedna humanosti je center obiskalo 6
prostovoljk in tako so organizirali sprehod ter druženje na letni terasi
centra. Sprehoda in druženja se je udeležilo preko 150 stanovalcev,
svojcev, zaposlenih in prostovoljcev.

Tovrstna tradicija se je nato ohranila v vseh teh letih, pri čemer je bila
letošnja izvedena v soboto, 7. aprila, na kateri se je zbralo približno 40
domačink in domačinov.
Drago Stanovnik

VII. Brezoviški gasilski Rally
Gasilka zveza Brezovica bo letos že sedmič po vrsti organizirala
Brezoviški gasilski rally. Rally bo potekal v nedeljo, 13. 5. 2018, s
pričetkom ob 8. uri na 7 različnih točkah po občini z različnimi
nalogami. Ena izmed bolj zanimivih točk bo spretnostna vožnja,
ki bo potekala na parkirišču podjetja Prigo, d. o. o. na Brezovici.
Ostale točke in lokacije
1. Točka čoln (Rakitna – jezero)
2. Žični poteg (Brezovici pod Krimom – pri gasilskem domu
Dolenja Brezovica)
3. Vrvna tehnika (Notranje Gorice - Plešivica – pri gasilskem
domu)
4. Prva pomoč (Preserje – pri gasilskem domu)
5. Notranji napad z labirintom (Kamnik pod Krimom – pri
gasilskem domu)
6. Spretnostna vožnja (Brezovica pri Ljubljani – Prigo, d. o. o.)
7. Nepredvidena naloga (Goričica Prevalje – pri gasilskem domu)
Zaključek tekmovanja in zbor ekip bo predvidoma okoli 13. ure pri
gasilskem domu v Vnanjih Goricah.


Občina Brezovica, različna lokalna kulturna društva in center so se
predstavili v oddaji Dobro jutro. Snemanje je potekalo v enem izmed
stanovanj in pred samim centrom.
Tudi ta mesec je bil kulturno obarvan. Ogledali so si muzikal Pepelka
v kulturnem domu Radomlje, komedijo »Moški so z Marsa, ženske
so z Venere« izpod rok Denisa Avdića in se zabavali na snemanju
oddaje »Kdo bi vedel«. Učenci 4. in 5. razreda iz OŠ Preserje so
odigrali dramsko predstavo, z naslovom »Rdeči paket« in z otroško
energijo, navihanostjo polepšali dan stanovalcem. Pravo glasbeno
presenečenje pa je bil pevec Miran Rudan, ki je s svojim glasom in
stasom navdušil vse navzoče.
Ob svetovnem dnevu zdravja so pripravili najrazličnejša predavanja,
delavnice, brezplačne meritve in terapije ter se okrepčali s smoothiji.
Ob svetovnem dnevu zemlje so urejali okolico, sadili sadna drevja in
zelišča, ob svetovnem dnevu plesa pa sta jih presenetila pionirska
državna prvaka Tian in Kaja.
Organizirali so že drugo akcijo »Podarim, nasmeh dobim«, ki je
presegla vsa pričakovanja. Dobri ljudje iz cele Slovenije so pošiljali
oblačila, obutev za starejše in tako so stvari res prišle v prave roke. V
maju bodo udarno zakorakali skupaj z godbo Veteranov.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč« GZ Brezovica
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Anita Malagić
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politika

O volitvah, anketah
in malih ekranih

V tekmo grem
resno in odgovorno!

Nekoč sem delala na
ministrstvu. Birokratsko
delo mi nikoli ni bilo
posebej pri srcu, a ko si
mlad, je denarja zmeraj
premalo in tako sem se
namesto na predavanja

Urška Pikec Vesel – žena in mami,
strokovnjakinja za področje visokega
šolstva ter kandidatka Nove Slovenije
za volitve v Državni zbor RS. Mlada,
energična ženska, ki želi soustvarjati
lepšo prihodnost. Spoznajte jo.

nekajkrat tedensko odpravila v pisarno.
Prostori ministrstva so bili v višjem nadstropju ene od ljubljanskih
stolpnic. Do njih je vodilo dvigalo, ki je z glasnim stokanjem
potrjevalo svojo častitljivo starost, a razgled na vrhu je bil veličasten.
Pogled je segal na vse strani, od Kamniških Alp in Karavank, do Krima
na jugu. Delo ni bilo preveč zahtevno in če okrog mene ne bi bilo
uradnikov, bi se pogosto na smrt dolgočasila, tako pa sem v tistih
letih spoznala ljudi, kakršnih še nikoli nisem srečala. Druščina je bila
precej pisana, od pisca popevk, ki si je želel skomponirati opero, pa
se s honorarji ni uspel prebiti skozi mesec in so mu vplivni starši
uredili uradniško službo, do dobro poročene gospe srednjih let, ki
je v pisarno, poleg svojih tegob prinašala predvsem potne naloge
in nato spet odpotovala po svetu. Na vrhu je kraljevala partijska
funkcionarka, ki je iz balkanske vasi z nekaj hišami napredovala
do vodje ministrskega oddelka v državi, ki jo je vzela za svojo. Nič
zares privlačnega ali zanimivega ni bilo v tisti službi in ko se mi je po
diplomi ponudila priložnost drugje, sem jo takoj zgrabila z obema
rokama, na uradnike pa pozabila.
Eden od njih pa mi zadnje čase kar ne gre iz glave. Bil je neizrazit
in skoraj neopazen. Dneve je molče čemel v pisarni s priprtimi vrati
in zdelo se je, da ne dela nič drugega, kot da ves ljubi dan vleče
na ušesa. Naokrog je šel glas, da mu je službo priskrbel oče, jugooficir. Pri moji mizi se je kot po navadi zbrala kopica obiskovalcev,
kurir s pošto, računalničar s šopom disket, zraven je bila tudi
pravkar zaposlena uradnica, ki mi je v spominu ostala po tem, da
je, kadarkoli je srečala moškega, najprej pogledala, ali nosi prstan.
Srebali smo tako jutranjo kavo in se pomenkovali, kot v pisarnah
tečejo pogovori, beseda pa je seveda nanesla tudi na volitve in
takrat se je pred nami nenadoma pojavil oficirjev sin. Nastala je
mučna tišina, on pa nas je ošinil s togotnim pogledom, nam pomolil
časopis z javnomnenjsko anketo in ukazovalno dejal: Za te boste
volili, ti bodo zmagali! V naslednjem trenutku sem bila v pisarni
spet sama.
Minila so leta in dogodek je že zdavnaj zašel v pozabo, ko se je oficirski
sin ponovno pojavil, tokrat na malem ekranu. Nič več molčeč ni bil in
nadvse vneto je zagovarjal svoj prav, še celo togotnosti se je znebil,
ukazovalnost je pa ostala. In odtlej si ne morem kaj, da ne bi, kadarkoli
ga zagledam, v mislih trmasto začela ponavljati: Glasovala bom, a ne za
tiste, ki mi jih vsiljujejo z malega ekrana!

Urška Pikec Vesel, kako bi se predstavili?
Živim na Brezovici. Prihajam iz
sedemčlanske družine, ki me je
naučila delavnosti, poštenosti in mi
priučila skrb za sočloveka. Sem žena in mami. Zaključila sem študij
andragogike na Filozofski fakulteti UL. Trenutno sem zaposlena na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Od nekdaj sem se
zanimala za aktualno politično dogajanje v Sloveniji in se spraševala,
kaj lahko sama prispevam k izboljšanju.



Špela Rotar, Glas za otroke in družine – Združena desnica

Kakršnakoli podobnost z resničnimi osebami in dogodki je zgolj naključna.
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Zakaj ste se odločili kandidirati?
Kot članico NSi me je stranka povabila h kandidaturi. Po posvetovanju z
družino in seznanitvi z volilnim programom NSi je bila odločitev jasna.
Gre pa seveda za čisto nov izziv. Sama se v preteklosti nikoli nisem
javno izpostavljala, ampak sem vedno delovala v ozadju. Odločitev,
da grem iz t. i. »cone udobja« in se preizkusim kot volilna kandidatka
na volitvah v Državni zbor RS je presenetila okolico, sprva tudi mene
samo. A v tekmo grem resno in odgovorno!
Zakaj NSi?
Enostavno zato, ker je to stranka, ki ji zaupam že 14 let. Z ljudmi v
stranki imam same pozitivne izkušnje. Pomembno mi je, da me stranka
vedno informira o aktualnem političnem dogajanju v Sloveniji ter jasno
zavzema svoje stališče. NSi ima odlične predloge: nižji davki, skrajšanje
čakalnih dob, ukinitev dodatnega zavarovanja, vzdržen pokojninski
sistem. NSi ima rešitve v katere je pametno investirati, da bodo dobro
živeli naši otroci, vnuki. Zame izredno pomembno dejstvo – NSi nima
afer, ampak odličen program.
Kako se boste približali volivcem?
Sem človek, ki stavi na osebni stik, zato bom poskušala obiskati čim
več volivcev. Organizirali bomo nekaj srečanj – ob kavici. Vse skupaj
bom beležila na svojem FB profilu. Zato dobrodošli vsi, ki bi me radi
bolje in konkretneje spoznali, da spremljate moj profil.
Kaj pa Urška Pikec Vesel rada počne v prostem času?
Rada kaj dobrega skuham ali spečem. Vedno je na moji nočni omarici
zanimiva knjiga. Uživam v naravi, peš ali s kolesom, še najraje v družbi
otrok in moža. Moja skrita strast pa je sestavljanje sestavljank – puzzel
– večja in zapletenejša kot je, večji je izziv. Izzive namreč obožujem in
volitve bodo vsekakor pravi izziv zame!


OO NSi Brezovica
Barjanski list

21

politika

Spoštovani člani, prijatelji
in simpatizerji Slovenske
ljudske stranke!

Vabimo vas na 21. tradicionalni Tabor SLS in praznovanje 30.
rojstnega dne Slovenske ljudske stranke v Podpeči pri Brezovici.
V letu, ko praznujemo 30 let od ustanovitve naše predhodnice,
Slovenske kmečke zveze, prve demokratične stranke v Sloveniji,
smo za prizorišče tradicionalnega, že 21. in tokrat še posebno
slovesnega Tabora, izbrali vašo občino.
Vabimo vas, da se nam v soboto, 12. maja 2018, pridružite na
prizorišču Tabora: Piknik park Podpeč (Podpeč 39, Brezovica) od 10.
ure dalje. Preživite prijeten dan v družbi dobrih ljudi, kajti ljudje
dobrega srca smo zbrani v Slovenski ljudski stranki. Ni nam vseeno,
kaj se dogaja z državo in sočlovekom, znamo poprijeti za delo in
tudi veliko narediti. Seveda pa se znamo tudi veseliti.
Pridite in se z nami poveselite, spoznajte naše kandidate za volitve
v državni zbor, sodelujte na igrah in se zavrtite na plesišču ob dobri
glasbi, za katero bo poskrbela skupina Gadi. Za animacijo otrok bo
poskrbela ZUM kreativa.
Zaradi organizacije in brezplačnega obroka, ki ga prejmejo vsi
udeleženci, vas prosimo za predhodno najavo na: sls@sls.si. Več o
delovanju stranke SLS in samem dogodku, si lahko preberete na:
www.sls.si.


Slovenska ljudska stranka

Okrogla miza z
dr. Anžetom Logarjem
9. aprila zvečer je v organizaciji Občinskega odbora SDS Brezovica
potekal pogovorni večer z dr. Anžetom Logarjem, poslancem SDS
in predsednikom Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v
slovenskem bančnem sistemu.
Pogovor je vodila ga. Alenka Jeraj, ki se je dotaknila poti dr. Logarja
od časov podmladka v SDS do današnjega dela v parlamentu.
Kmalu pa so dosegli glavno temo večera, ob kateri se je razvila
kar vroča debata. Modra dvorana na Brezovici je bila polna
zainteresirane javnosti, ki je očitno dobro podučena o dogajanju
in zelo zaskrbljena. Dr. Logar pa je bil pravi sogovornik s številnimi
zanimivimi primeri iz prakse, čeprav ušes, lačnih konkretnih imen
in podatkov, ni mogel docela potešiti. Preiskovalna komisija je
vsekakor dosegla veliko, a je zaradi številnih dejavnikov, predvsem
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pa pomanjkanja političnega interesa v državnem vrhu, še vedno
omejena pri doseganju želenih rezultatov. Tako zelo potreben
Zakon o bančništvu ter želja o specializiranem sodišču za podobne
zlorabe še vedno čakata pred vrati parlamenta, medtem ko se
številni primeri pometajo pod preprogo in čakajo na zastaranje.
Navzoče je pozdravil tudi župan, g. Metod Ropret, ki je tudi sam, kot
podjetnik in davkoplačevalec, izrazil zaskrbljenost nad dogajanjem
in se zahvalil dr. Logarju za vpogled v delo Preiskovalne komisije.

Miha Žgajnar

Gremo naprej?
Pa smo ga spravili pod streho. Poročilo o zlorabah v bančnem
sistemu, ki smo ga skupaj z ekipo pripravljali zadnja tri leta. Preko
300.000 strani zaupne dokumentacije smo zasegli bankam, ki smo
jih sanirali z davkoplačevalskim denarjem. Glede na pregledano
dokumentacijo smo člani preiskovalne komisije v poročilu dokazali,
da so bančni gospodje vse prej kot brezmadežni. Njihovi podpisi
so tam, kjer ne bi smeli biti, sklepali so dogovore v nasprotju z
internimi politikami bank, pa privilegirancem podeljevali kredite.
Skoraj neverjetno je, da jih sankcije še niso doletele. Kakšen je sodni
sistem, kjer neplačnikom vode odvzamejo hišo, avtorjem bančne
luknje pa ne znajo priti do živega? Preiskovalna komisija je samo
v NLB in NKBM našla za več kot 550 strani nepravilnosti in kaznivih
dejanj. Z imeni in priimki odgovornih. Ob tem se upravičeno
sprašujemo, kje bi bila Slovenija danes, če bi bančni »rop stoletja«
preprečili? 5 mrd evrov predstavlja letno bruto plačo za 240.000
Slovencev! S tem, da bi ti ljudje plačevali vse davke in prispevke,
pa še ustvarili dodano vrednot – kakšen razcvet bi Slovenija
doživljala danes, če bi ta sredstva lahko namenili v nova delovna
mesta?! Ali: za ta denar bi se država lahko za 5 let odpovedala
pobiranju dohodnine. Z drugimi besedami: naša bruto plača bi za
pet let postala – neto plača. Lahko bi si privoščili več. Več življenja,
več storitev, več dobrin ... in preko DDV-ja spet vračali v državni
proračun. Vsi bi profitirali. Sedaj je na organih pregona in sodstvu,
da spišejo epilog. In, kot vse stvari v Sloveniji, je tudi to v veliki meri
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odvisno od politične volje. Če se bo še naprej stremelo k temu, da
se nič ne spremeni, bomo tam, kjer smo danes. Če pa bo nova vlada
iskanje odgovornosti postavila kot enega od ključnih ciljev in pri
tem vztrajala, bo pravici prej ali slej zadoščeno.
Volitve torej odločajo. Spet bomo izbirali »pilota« v letalu, ki bo
določil višino, smer in hitrost leta. Od tega je odvisno, kje bo naš
naslednji pristanek. Kje se vidimo tedaj? No, odvisno je od nas
samih. Tistih, ki se bomo udeležili volitev. 20 let nazaj je na volišča
odšlo 3/4 vseh volilnih upravičencev. Zadnjih volitev se je udeležilo
le še dobrih 51 % volivcev. Želim si, da bi na teh volitvah volili – z
nogami. Skratka, da bi vzeli pot pod noge, in šli oddati svoj glas.
Konec mandata je tudi čas samorefleksije. Si bil dovolj aktiven,
dovolj uporen in dovolj pronicljiv, da si upravičil zaupanje volivcev?
Prednost volitev je v tem, da to zlahka ugotoviš. Na volilni dan.
Če so bili ljudje s tvojim delom zadovoljni, lahko koga še dodatno
prepričaš. Če niso bili, ti pač rečejo – »adijo«!
Če torej uporabim frazo, ki jo je Cerar uporabil ob svojem odstopu,
lahko zapišem: »izročam vam mandat v vaše roke«. Če sem vas s
preteklim delom prepričal, da so spremembe možne, se na teh
straneh beremo tudi v naslednjem mandatu. Če ne, pa svojemu
nasledniku zaželim uspešnejše, učinkovitejše in odmevnejše
delovanje v dobro Slovenije.

Imamo lepo mesto in čudovito podeželje, kjer se stoletna mestna
in podeželska kultura stikata z neokrnjeno naravo. Vzpostavljanje
kakovosti življenja v obeh okoljih in združevanje interesov obeh je
temelj naše povsem praktične in učinkovite politike. Pa najsi gre
za cestno ali informacijsko infrastrukturo, pretočnost prometa ali
informacij, gospodarjenje z vodami ali poplavno varnost, turizem,
ki ne bo manjšal kakovosti življenja podeželanov in jim hkrati
prinašal koristi ter omogočal meščanom kakovosten in navdihujoč
oddih tako rekoč na pragu mesta. Veliko je bilo že storjenega v
mandatu naše vlade: gospodarska rast v letu 2017 je najvišja v
zadnjem desetletju, davčni dolg se je znižal, razbremenili smo
stroške dela, razpolovili smo brezposelnost med mladimi, število
prejemnikov varstvenega dodatka se je zvišal – upadanje stopnje
tveganja revščine starejših, skoraj vse napotnice so že elektronske,
digitalizacija se nadaljuje, zgradili smo kilometre kolesarskih
poti, povečali poplavno varnost, celovito smo prenovili gradbeno
zakonodajo, povečal se je turistični obisk in še mnogo drugega,
kar pozitivno vpliva na življenje slehernika. Mnogo je še načrtov,
ki imajo realno možnost izvedbe, le prisluhniti si moramo, da bo
bolje za vse. Za vsa vprašanja, ideje in predloge sem dosegljiva na
www.petralozar.si. Z veseljem vam bom odgovorila v najkrajšem
možnem času.

Anže Logar

Petra Ložar, SMC

Petra Ložar, vaša
kandidatka na DZ volitvah
Sem Petra Ložar, rojena leta 1972,
in če so imena res pomenljiva, se
name gre zanesti in so moja stališča
trdna kot skala. Vsekakor drži, kar
izrečem tudi storim. Sem magistrica
medkulturnega
menedžmenta,
zaposlena na Uradu Vlade RS za
komuniciranje in vodja oddelka za
promocijo. Predvsem pa sem Petra,
ki živi v Rožni dolini in je odraščala
v domači gostilni na Vrhovcih, v
katero se že desetletja stekajo ljudje
z vsega področja. Tu še vedno poslušam njihove velike in male
težave, velika in mala veselja. Tako sem se naučila prisluhniti in v
tem okolju je tudi zrasla odločitev, da za skupnost, ki me navdihuje,
tudi nekaj dobrega storim. Zame je namreč politika skupna pot
k boljšemu življenju skupnosti. Na načelni ravni verjamem, da je
pomembno ohranjati in razvijati tako družbo socialne pravičnosti,
kot inovativno družbo gospodarske pobude in podjetnosti. V tem
ni protislovja. Ravno nasprotno: združevanje obojega je bolje za
vse. Zato v ospredje postavljam bivanjske interese, ki temeljijo na
naših željah in predstavah o lepem in boljšem življenju, ki so obče
človeški in v istem okolju več ali manj za vse enaki.
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UPRAVA
OBČINE BREZOVICA
URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
PON.:
SRE.:
PET.:

od 9.00 do 12.00
od 9.00 do 12.00 in
od 14.00 do 17.00
od 9.00 do 13.00

Telefon: 01 360 17 70
Faks: 01 360 17 71
E-pošta: info@brezovica.si
Spletna stran:
www.brezovica.si

Za e-izdajo
Barjanskega lista
poskenirajte
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
25. 5. 2018,
PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
15. 5. 2018,
OGLASE PA DO
ZAPOLNITVE PROSTORA.
Izdajatelj: Občina Brezovica
Izvedba: Nevtron & Company, d. o. o.
Naklada: 4.100 izvodov
Kontakt uredništva:
• Miha Žgajnar, 031 294 239
(vsak delavnik od 9. do 15. 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 3.000 znakov s presledki.
Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja predolgih prispevkov.
Prosimo, da oglase in povpraševanja
glede oglasnega prostora pošljete na
janja.viher@infonet.fm

KDAJ
četrtek,
26. april
ob 20. uri
petek, 27. april
ob 13. uri
ponedeljek, 30.
april ob 20. uri
nedelja,
6. maj ob 6. uri
sreda,
9. maj ob 7. uri
petek,
11. maj ob 19.30
sobota,
12. maj ob 9.30
nedelja,
13. maj ob 6. uri
nedelja,
13. maj ob 8. uri
torek,
15. maj ob 17. uri
sobota,
19. maj ob 10. uri
nedelja,
20. maj ob 7.30
sobota,
26. maj ob 10. uri
nedelja,
27. maj ob 6. uri

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

Kres pri domu Lokvanj
Podpeč

Podpeč

Športno kulturno turistično društvo Lokvanj

Blagoslov konj na Pristavi

Podpeč

Kresovanje na sv. Ani

Sv. Ana

Velika Baba

OŠ Preserje, Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

Goteniški Snežnik
in Sušni vrh

OŠ Preserje, Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

3. tradicionalni pohod po
Brezovškem hribu

KD v Notranjih Goricah,
Podpeška cesta 380
Balinišče Radna,
Borštnerjeva pot 15

Kurji vrh

OŠ Preserje, Preserje 60

Predstava Ščuke pa ni

Različne lokacije,
Brezovica pri Ljubljani 1
Merjenje gibalnih sposobnosti Športni park Jama,
v športnem parku Jama.
Podpeška cesta 380
Prelest potonik in perunik v
Vrt Zahostnik, Podpeška
vrtu Zahostnik
cesta 124
VII. Brezoviški gasilski Rally

Športno kulturno turistično društvo Lokvanj
Prostovoljno gasilsko
društvo Podpeč

KD Janez Jalen
BŠD Radna, KS Brezovica in
Občina Brezovica
PD Podpeč - Preserje
Gasilska zveza Brezovica
Občina Brezovica
Vrt Zahostnik

Srečanje planincev

OŠ Preserje, Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

Prelest potonik in perunik v
vrtu Zahostnik

Vrt Zahostnik,
Podpeška cesta 123

Vrt Zahostnik

Rodica in Črna prst

OŠ Preserje, Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

Zahvala

Zahvala

Pride čas,
ko krivic bolečina
v blaženost se spremeni ...

Med nami ljubljena bila si
iz vsega srca,
ljubljena bodi tudi tam,
kjer zdaj je tvoj dom.

FRANC MAZI

Pavla Jeraj

V 73. letu starosti je življenjsko pot sklenil
brat, mož, oče, dedek in pradedek Franc
Mazi, s Prevalja pod Krimom.

roj. Novak, gostilničarka
iz Notranjih Goric
1938–2018

Iskreno se zahvaljujemo Nevrološki kliniki,
še posebno dr. Boštjanu Čebularju, g.
Viktorju Šviglju, ge. Majdi Repar in ostalemu
medicinskemu osebju, zdravilišču Thermana
Laško, DU Hrastnik in nazadnje bolnišnici
Trbovlje.
Zahvaljujemo se tudi pogrebi službi Vrhovec,
g. župniku Jožetu Trevnu za lep obred,
organistki Heleni Japelj, vsem združenim
pevcem ter vsem, ki ste nam stali ob strani in
ga pospremili na zadnji poti.

V 80. letu starosti se je od nas poslovila
Pavla Jeraj, gostilničarka iz Notranjih Goric.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in sosedom za izrečena sožalja in
sveče. Iskrena zahvala patronažnim sestram
in negovalkam, ki so s človeško toplino
skrbele za mamo, hkrati se zahvaljujemo
tudi njenemu osebnemu zdravniku, dr.
Gabrielu. Zahvala gre tudi g. župniku Jožetu
Matetu za lepo opravljen obred in pogrebni
službi Pieta.





Vsi njegovi

Vsi njeni.

