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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,
Ob začetku najtoplejšega letnega časa se mi je zapisalo, da vam želim 
dolgo vroče poletje. Glede na to, da ravno sedaj preživljamo že peti ali šesti 
vročinski val, je moja želja več kot izpolnjena. Verjamem, da vročine vsi ne 
marate in ne prenašate enako, morda komu tudi že preseda, a po le nekaj 
deževnih in turobnih dneh se nam bo stožilo po soncu. Verjetno se nam 
kakšen izreden vremenski pojav v obliki nalivov, neviht ali toče še pripelje 
pred jesenjo, a za zdaj je treba reči, da nam je bilo kar prizaneseno. Nekateri 
kraji in občine niso imeli takšne sreče in škode je bilo letos po Sloveniji res 
veliko. V naši občini smo se medtem lahko mirno osredotočali na izvedbo 
projektov, ki so v teku in teh je to poletje res veliko. Trenutno največje 
gradbišče je novogradnja vrtca v Notranjih Goricah. Dela potekajo 
skladno s pričakovanji in znotraj začrtanih terminskih okvirov. Objekt že 
dobiva svoje obrise in pri nadaljevanju in dokončanju ne pričakujemo 
večjih težav. Svoje prve mlade obiskovalce pa bo sprejel čez natanko eno 
leto. Povečano število vpisanih otrok v podružnično šolo Notranje Gorice 
je botrovalo tudi reorganizaciji prostora v njej in odločitvi, da za potrebe 
delovanja knjižnice in shranjevanja dogradimo nov, manjši, izjemno 
uporaben in ličen objekt na šolskem dvorišču. Objekt je končan in šoli 
smo ga predali v uporabo v torek 22. 8. 2017. Dve obsežni gradbišči smo 
preko poletja imeli tudi v Rakitni. V obeh primerih gre za obnovo oziroma 
energetsko sanacijo objektov. Medtem ko je sanacija podružnične 
osnovne šole praktično končana, so dela na objektih zdravilišča v 
polnem teku. A tudi ta bodo končana v letošnjem letu. Objekti, njihova 
prenova je izdatno sofinancirana z evropskimi sredstvi, so celovito in 
lično obnovljeni in bodo takšni v ponos kraju in občini. V zadnjem članku 
sem napovedal, da bo med počitnicami prenovljena tudi kurilnica v 
OŠ Preserje. Nekaj težav z izbiro variant in dokumentacijo je botrovalo 
zamudi, a kljub temu bomo letos dobili novo kurilnico, energent pa bodo 

lesni peleti. Seveda smo tudi letos nadaljevali z dograjevanjem naše 
komunalne infrastrukture. Najpomembnejši objekt v izgradnji je nova 
vodarna na Virju. Tukaj smo naleteli na težave pri izplačevanju evropskih 
sredstev, ki jim je botrovala sprememba informacijskega sistema za vnos 
in obdelavo podatkov projektov, ki so sofinancirani s sredstvi evropskega 
kohezijskega sklada. A na srečo te težave niso zaustavile gradnje in 
podjetje Kolektor Strix z deli nemoteno nadaljuje, oziroma jih končuje. 
Večji problem je obnova gradbenega dovoljenja, ki je trenutno v teku. 
A tudi preko teh birokratskih ovir se bomo, tako kot vselej doslej, prebili. 
Naše JKP nadaljuje s širitvijo kanalizacijskega omrežja na Brezovici. 
Nekatere ulice so ob sočasni obnovi vodovodnega omrežja že končane, 
vsej ena pa bo še zagotovo pred zimo. Postopoma bomo na omrežje 
priključevali prav vse objekte brez izjem, ki bodo imeli to možnost. 
Jesen bo prinesla še nekaj novih gradbišč. Pretežno bo šlo za posege v 
ceste, kar bo prineslo tudi nekaj ovir v prometu. In prav prometu želim 
posvetiti zadnji del svojega članka. Počitnice se nezadržno bližajo koncu 
in pred nami je začetek novega šolskega leta. To je vedno zelo občutljivo 
obdobje, ki mu vsi skupaj namenjamo posebno pozornost. Kot običajno 
bomo za zagotavljanje prometne varnosti v tem obdobju uporabili 
vse razpoložljive načine in sredstva. Vse udeležence v prometu pa 
naprošamo, da tudi sami prispevate k varnemu začetku šolskega leta in 
dosledno upoštevate in spoštujete navodila pooblaščenih oseb, ki nam 
bodo v pomoč pri zagotavljanju varnosti in usmerjanju prometa. Nič 
novega, a prav je, da vsako leto znova spregovorimo o tem. Upam, da ste 
preživeli prijetne dopustniške dni in obnovili zaloge svoje energije. Naj 
vas vzdržijo čim dlje. Ko ne bo šlo več, pa na nov dopust. 

 Župan Metod Ropret  
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Javni razpis 
za podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2017

 
1. 

V letu 2017 Občina Brezovica podeljuje naslednja priznanja:  
- en naziv častni občan,   

- en grb in   
- tri priznanja.  

2.  
Naziv častni občan se podeli posamezniku, državljanu Republike 

Slovenije ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega dolgoletnega 
dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke na področju znanosti, 
kulture ali na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k 

izjemnemu razvoju in napredku ter trajnemu ugledu občine.  
 

Grb se podeli fizičnim ali pravnim osebam za izredno življenjsko 
delo ali vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za ugled in 

razvoj občine.  

Priznanje se podeli fizičnim ali pravnim osebam za pomembne 
dosežke v krajšem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.  

3.  
Predlog za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične osebe s 
stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v občini.  

 
Predlagatelj kandidata za priznanje ne more predlagati kot 

kandidata za priznanje samega sebe.  
 

Kandidat za občinsko priznanje ne more biti občan, dokler aktivno 
opravlja funkcijo člana občinskega sveta, člana nadzornega organa 

ali funkcijo župana.  

4.  
Predlog mora vsebovati:  

- točen naziv in naslov predlagatelja,  
- ime, priimek, rojstne podatke oz. naziv ter točen naslov 

predlaganega prejemnika,  
- vrsto priznanja,  

- podrobno in obširno obrazložitev predloga z dokumenti, ki 
potrjujejo dejstva v obrazložitvi,  
- datum in podpis predlagatelja.  

5.  
Predloge je potrebno poslati do 1. 9. 2017 na naslov: Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 390, 
1351 Brezovica s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA«. 

Podelitev priznanj bo ob občinskem prazniku, 4. oktobra.  
 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Breda Jesenko, l. r.  

Komunala na Občini 
Brezovica

Letošnje leto je s svojimi ekstremnimi 
temperaturami podiralo vse rekorde. Voda 
je pomemben dejavnik pri premagovanju 
visokih temperatur in tu naletimo na dve 
pomembni stvari. Prva je prav gotova 
oskrba z zdravo pitno vodo. Veseli 
dejstvo, da je bila oskrba nemotena in to 
v količinah, ki vsem zagotavljajo pitno 
vodo. Na samem sitemu se znatno pozna 

dolgoletno obnavljanje vodovodnega sistema, saj je dnevna poraba 
občutno manjša kot pred leti, kar pomeni, da imamo mnogo manjše 
izgube. Druga stvar pa so naravne vode, ki pomenijo možnost 
ohladitve v vročih dnevih. Tudi tu se izredno pozna, da smo z gradnjo 
kanalizacije opazno izboljšali kakovost naravnih voda. V ta namen smo 
opravili analizo treh naravnih vod, ki so najbolj obiskane ob poletni 
pripeki. Jezeri Rakitna in Jezero spadata med vode, ki so odlične 
kakovosti in tudi Ljubljanica, ki je označena z dobro kakovostjo, ne 
zaostaja pretirano. Takšni podatki potrjujejo, kako pomembno je 
skrbeti za pravilno odvajanje in čiščenje komunalnih voda. Investicija 
v čiščenje fekalnih odplak se že takoj izrazito pozna v našem okolju.  
Še ena investicija, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala na naše življenje 
pa je izgradnja vodarne Virje. Le še nekaj birokratskih zahtev, ki so žal v 
naši družbi velikokrat popolni nesmisel, moramo premagati in vodarno 
bomo predali v obratovanje. Prav tako, kot smo predstavili delovanje 
kanalizacijskega sistema, bomo na ogled postavili tudi vodarno, da si 
boste lahko občani ogledali samo delovanje in pripravo pitne vode, 
katero dobivamo v naše domove. O datumu vas bomo obvestili preko 
Barjanskega lista in spletne strani Občine Brezovica.  
Vsake stvari je enkrat konec in tudi počitnice se počasi iztekajo. Pozor! 
Na ceste in pločnike prihajajo naši najmlajši. Poskrbimo, da bodo varno 
obiskovali hrame učenosti. Seveda moramo na to skrbeti skozi celo 
leto, ne samo prve dni septembra, ko o tem vsi govorimo.  
 

Avtor: Marko Čuden, podžupan  
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Potrjene operacije 1. javnega 
poziva LAS Barje z zaledjem
 

Nosilec: Osnovna šola Horjul. Partnerji: Društvo kmečkih in podeželski 
žena Dobrova - Horjul - Polhov Gradec, Turistično društvo Horjul in 
DEOS celostna oskrba starostnikov.  
Vrednost operacije: 19.763,16 evrov. Znesek sofinanciranja: 13.047,37 evrov. 
 
2. Polhov doživljajski park  
Nosilec: Občina Dobrova  -  Polhov Gradec. Partnerji: Tehnični muzej Slovenije, 
Glasbena šola Emil Adamič in Kulturno umetniško društvo Dobrova.  
Vrednost operacije: 90.679,14 evrov. Znesek sofinanciranja: 69.085,64 evrov.  

3. Večgeneracijsko igrišče Rakitna  
Nosilec: Krajevna skupnost Rakitna. Partnerji: Društvo upokojencev Rakitna, 
Občina Brezovica, Osnovna šola Preserje in Športno društvo Rakitna.  
Vrednost operacije: 26.076,25 evrov. Znesek sofinanciranja: 17.099,19 evrov.  
 
4. Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. Ani  
Nosilec: Občina Brezovica. Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Javni zavod Krajinski park 
Ljubljansko barje in Športno društvo Lokvanj.  
Vrednost operacije: 42.765,82 evrov. Znesek sofinanciranja: 29.321,34 evrov.  
 
5. PSP Barje  
Nosilec: Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. 
Partnerji: Območno obrtna podjetniška zbornica Vrhnika, Občina 
Log - Dragomer, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Turistično društvo 
Blagajana, Občina Vrhnika in Občina Borovnica.  
Vrednost operacije: 51.650,96 evrov. Znesek sofinanciranja: 39.823,36 evrov.  
Odobrene operacije bo LAS Barje z zaledjem posredoval na Agencijo 
za kmetijske trge in razvoj podeželja oz. na Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT), ki bosta operacije dokončno potrdila. Za 
ostale informacije lahko pokličete na telefonsko številko 031 366 815 
ali pošljete elektronsko pošto na info@lasbarje.si.   
 

Avtor: Mateja Saksida

Jezero pri Podpeči skriva tisoč 
in en zaklad – ohranimo jih!
Jezero pri Podpeči predstavlja ožje zavarovano območje parka, naravni 
spomenik, ki je hkrati hidrološka, geomorfološka in ekosistemska 
naravna vrednota. Gre za eno globljih jezer pri nas, ki je skupaj s 
sifonom globoko okoli 51 metrov. V jezeru so ribiči našteli devet vrst 
rib od krapa, klena, ščuke in številnih drugih. Okolica jezera je tipično 
barjanska, kar začutimo tudi, če skočimo, saj se pod nami zatresejo tla. 
Razlog za to je specifična sestava tal, kombinacija šote in gline. Zgodaj 
spomladi okoliške travnike krasijo močvirski tulipani, zgodaj poleti pa 
veliki poletni zvonček in divje orhideje. Poletne travnike preletavajo 
pisani metulji, nad izsuševalnimi jarki in ob jezeru pa lahko opazujemo 
številne kačje pastirje. V jutranjih in večernih urah nas s svojimi napevi 
pozdravijo ptice in žabe. Na sorazmerno majhnem območju tako 
najdemo tisoč in en zaklad.  
Ko se poletne temperature dvignejo nad trideset stopinj, jezero 

Na 3. redni skupščini LAS Barje z zaledjem, 
ki je potekala 26. 7. 2017, so člani potrdili 
prve predloge operacij, ki bodo prispevali 
k uresničevanju zastavljenih ciljev v okviru 

Strategije lokalnega razvoja LAS Barja z zaledjem za leto 2017. Na 1. javni 
poziv LAS Barja z zaledjem je v letu 2017 prispelo 15 vlog, od tega 7 za 
sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in 8 za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega sklada (ESRR). Ocenjevalna 
komisija je najprej pregledala administrativno popolnost vlog in jih nato 
ocenila na podlagi pripravljenih meril. Pripravila je poročilo o pregledu in 
ocenitvi vlog za Upravni odbor in Skupščino LAS Barje z zaledjem, ki sta 
glede na razpoložljivo višino razpisanih sredstev v okviru 1. javnega poziva 
(145.110,94 evrov iz EKSRP in 176.621,94 evrov iz ESRR), potrdila 10 najvišje 
uvrščenih predlogov operacij (5 predlogov za sofinanciranje iz sklada EKSRP 
in 5 predlogov za sofinanciranje iz sklada ESRR).  
 
Izbrani so bili naslednji predlogi operacij za 
sofinanciranje iz sklada EKSRP:  
1. Medeni zakladi   
Nosilec: Občina Dobrova - Polhov Gradec. Partnerji: Turistično društvo 
Polhov Gradec, Božnar čebelarstvo, d. o. o., Planinsko društvo Polhov 
Gradec in Gasilsko društvo Polhov Gradec.  
Vrednost operacije: 35.478,85 evrov. Znesek sofinanciranja: 28.383,07 evrov.  
 
2. Lokalni produkti Blagajeve dežele  
Nosilec: Občina Dobrova - Polhov Gradec. Partnerji: Tehnični muzej 
Slovenije in Javni zavod Polhograjska graščina.  
Vrednost operacije: 31.102,03 evrov. Znesek sofinanciranja: 23.700,00 evrov.  

3. Revitalizacija Cankarjeve spominske hiše   
Nosilec: Občina Vrhnika. Partnerji: Muzejsko društvo Vrhnika, 
Cankarjeva knjižnica Vrhnika in Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika.  
Vrednost operacije: 37.725,85 evrov. Znesek sofinanciranja: 18.539,93 evrov.  

4. Kolesarska steza Log-Brezje  
Nosilec: Občina Log - Dragomer. Vrednost operacije: 20.442,10 evrov. 
Znesek sofinanciranja: 9.633,49 evrov.  
 
5. Vaška vaga Bevke  
Nosilec: Krajevna skupnost Bevke. Partnerji: Kulturno društvo Ivan Cankar 
Bevke, Občina Vrhnika in Športno društvo Bevke.  
Vrednost operacije: 154.821,55 evrov. Znesek sofinanciranja: 96.125,05 evrov 
(operacija se ne bo financirala v celoti zaradi porabe razpisanih sredstev).  

Izbrani so bili naslednji predlogi operacij za 
sofinanciranje iz sklada ESRR:  
1. Izboljšati pogoje v podeželski skupnosti 
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obišče vse več kopalcev, ki pa na žalost vse prevečkrat gledajo le nase. 
Domačini opozarjajo, da obiskovalci jezera puščajo za sabo polno 
smeti, in da kurijo v naravi. Zgodi se tudi, da domačini ne morejo do 
lastne hiše ali travnika, ker je cesta ob jezeru tako zaparkirana.  
Kaj lahko stori vsak izmed nas, da bo jezero še naprej ostalo dom 
številnih živalskih in rastlinskih vrst ter nudilo prostor oddiha in 
sprostitve tako za domačine kot za obiskovalce?  
•	 Če se le da, obiščimo jezero z mestnim avtobusom 19b, s kolesom ali peš. 
•	 Če pridemo z avtomobilom, ga parkirajmo na ustreznem 

parkirnem mestu: 
- pri gasilskem domu (tik ob glavni cesti, pred odcepom za jezero), 
pet minut hoje, 
- takoj za avtobusno postajo in križiščem na označenem mestu, 
- ob dovozni cesti do jezera na za to označenih mestih, 
- parkirišči pri Gostilni Jezero sta namenjeni gostom Gostilne Jezero. 

•	 Smeti pospravimo za sabo, in če so smetnjaki že polni, smeti 
odnesemo s sabo, nikakor pa klasičnih smeti ne mečemo v smetnjake 
za pasje iztrebke. 

•	 Če s sabo pripeljemo psa, ga imamo na vrvici. Pasje iztrebke 
poberemo in odložimo v smetnjake za pasje iztrebke. 

•	 Kurjenje v naravnem okolju je strogo prepovedano. Zaradi specifične 
talne sestave (šota) lahko pride tudi do vžiga širšega območja. 

•	 V  bližnji Gostilni Jezero vam nudijo pisano paleto jedi. Gostje 
gostišča lahko tudi uporabite njihove sanitarije, ostali obiskovalci 
Jezera pa zunanji WC. 

•	 Čolnarjenje in supanje na jezeru je prepovedano. 
Red okoli Jezera nadzirajo redarji. 
 
Vzemimo si čas in si oglejmo tudi okolico jezera ter katero od 
bližnjih zanimivosti: 
•	 sprehod okoli Zajezera (2,5 km), na katerem si lahko ogledamo 

ostanek nekdanjega mlina ter številne izvire, ki polnijo jezero, 
•	 vzpon na grič sv. Ane, od koder se nam odpre najlepši razgled na 

Ljubljansko barje, 
•	 vzpon na Planinco in vstop v Ledeno jamo ter 
•	 obisk katere od tematskih poti (Pot barjanska okna pri Podkraju, Pot 

ob reki Iški, Koščeva učna pot). 

Avtor: Gašper Jamnik

razpis štipendiJ za diJake in študente 
iz dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica

 za šolsko leto 2017/2018

 
Županov sklad Občine Brezovica za šolsko leto 2017/2018 razpisuje 
celoletne štipendije za socialno šibke dijake in študente. Izbranim 

štipendistom bo namenjenih do 10 štipendij, po 60 evrov mesečno.  
 

Letošnja novost je, da morajo kandidati vložiti vlogo na predpisanem 
OBRAZCU, ki ga najdejo na spletni strani www.brezovica.si/za-

obcane/dobrodelni-zupanov-sklad.  
 

Pogoji, pravila, upravičenci in kriteriji, ki veljajo pri podeljevanju 
štipendij, so objavljeni na istem spletnem naslovu v Pravilniku o 

delovanju Dobrodelnega županovega sklada (od 13. do 20. člena).  
 

Prošnjo za dodelitev štipendije z ustreznimi prilogami naj kandidati 
pošljejo najkasneje do 30. septembra 2017, na naslov Občina 

Brezovica (Županov sklad – štipendije), Tržaška 390, 1351 Brezovica.  
 

Komisija bo obravnavala popolne in v roku razpisa prispele vloge, 
v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o delovanju 

Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica.  
 

O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po 
opravljenem izboru.  

 

Upravni odbor dobrodelnega županovega sklada  
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Quo Vadis, Hoja?
Zgodovina obdelave lesa v Podpeči je dolga in zanimiva. Že v 19. stoletju 
je tu stal Kobijev mlin in žaga, tradicija predelave lesa pa se je nadaljevala 
tudi v 20. stoletju, ko je podjetje Hoja v najboljših časih zaposlovalo okoli 
400 ljudi, lesene obešalnike pa so izdelovali za eminentne proizvajalce 
oblačil, kot so Dior, Armani, Wolford in drugi.  
Na žalost je Hoja doživela podobno usodo kot mnoga druga slovenska 
podjetja. Menjave lastnikov in vodstev ter spremembe na globalnem 
trgu so Hojo zdesetkali, smrtni udarec pa ji je zadala vključitev v 
skupino AHA. Hoja je svoje zadnje obešalnike izdelala pred tremi leti, 
ko je podjetje konec leta 2014 pristalo v stečaju. Stečajni upravitelj ga 
je že trikrat neuspešno skušal prodati na dražbah, sredi avgusta pa se 
morda obeta zadnje dejanje – zbiranje zavezujočih ponudb za nakup 
zemljišča in objektov AHA Hoje.  
Vsekakor gre za privlačno naložbo, tudi zaradi bližine Ljubljane 
in avtoceste. Vendar pa je stanje na papirju ena resničnost, prava 
resničnost pa je lahko drugačna. Skozi prizmo novega lastnika smo se 
odpravili k tovarni in preverili, kaj ga čaka v Podpeči.  

Prihod k tovarni z mešanimi občutki 
Množica proizvodnih in poslovnih objekov danes sameva in propada. 
Nekatere dele zemljišča uporabljajo najemniki, ki so z dobro mero 
improvizacije uspeli zasilno urediti skladiščne prostore na prostem, 
medtem ko stavbe večinoma ostajajo prazne. Strojev ni več, ostale so 
gole inštalacije, ki zevajo v prazno. Še sistem daljinskega ogrevanja, ki 
je v preteklosti ogreval Hojo je bil razdrt in odpeljan.  
Objekti so stari in v slabem stanju. Sprehod med starimi poslopji, 
najstarejši so bili zgrajeni že daljnega leta 1886, najnovejši v poznih 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, pokaže kar malce strašljivo 
zgodbo. Stare lesene hiše razpadajo, kljub nekaterim obupanim 
poizkusom manjših popravil v preteklosti. Še najbolje se drži star 
kovinski silos med poslopji, na katerem si je svoje domovanje našla 
štorklja, ki žalostno bdi nad propadajočo razvalino.  

Barjanska realnost  
Največje presenečenje prinese pogled na najnovejši, leta 1985 
zgrajen proizvodni objekt, ki daje vtis solidnosti, vendar že malce 
podrobnejši pogled nanj pokaže nekaj sumljivega, saj se objekt zdi 
nekako »ukrivljen«. Pogled v notranjost skozi zaprašena okna razkrije 
težavo, s katero se soočajo vsi graditelji na Ljubljanskem barju. Tam, 
kjer bi pričakovali stabilno ravno podlago, najdemo ugreznjene tlake, 
ki prej spominjajo na rolkarski park kot na tla proizvodne dvorane. Tla 
so ugreznjena, na sredini kak slab meter v globino. Kot kaže, so temelji 
pilotirani zgolj pod stenami stavb, medtem ko tlaki »prosto plavajo« po 
barju in se ugrezajo vanj.   
Kdor se bo odločil kupiti Hojo, se bo moral soočiti s težavo mehkih 
barjanskih tal in verjetno je prav ta težava razlog, da dvorišča in 
dovozne poti do poslopij niso asfaltirana, kajti nihče od prejšnjih 
lastnikov si ni želel valovitega asfalta, kakršnega na primer lahko 
vidimo v okolici trgovine Leclerc na Rudniku, kjer so se ceste zvijale 
in pogrezale, dokler ni bila podlaga primerno urejena. Seveda tak 
poseg prinaša precejšnje stroške. Novi lastnik bo moral zagristi v 
kislo jabolko mehkega terena in podlago ter objekte učvrstiti in 

zravnati.  
Z utrditvijo tal se zgodba šele začne  
Na barju je gradnja možna zgolj z vgradnjo pilotov pod temelje. 
Novega lastnika bo zato gradnja morebitnih novih objektov stala 
precej več, kot pokaže zgolj prva ocena. Za primer – glavni proizvodni 
objekt podjetja Hoja bi za solidno statiko ob gradnji potreboval kar 
1600 pilotov. Po besedah geomehanikov je možnosti pilotiranja več, 
od najcenejše (in najmanj učinkovite) z lesenimi piloti in vmesnimi 
betonskimi elementi, kjer je ocenjen strošek približno 50 do 60 evrov 
na kvadratni meter, do betonskih ali duktilnih z razširjeno konico, kjer 
pa je strošek še precej višji, prek 100 evrov na kvadratni meter, kar bo 
močno podražilo gradnjo na tem zemljišču.  
Obstoječa poslopja so zaradi nekakovostne gradnje in mehke 
podlage v slabem stanju in kar kličejo po prenovi ali rušenju. Že 
omenjena največja stavba bo zaradi posedanja potrebovala korenito 
rekonstrukcijo, poslopja, ki so se gradila v 60. in 70. letih prejšnjega 
stoletja pa so lesene konstrukcije, ki jih je uničil čas in prav tako 
potrebujejo prenovo, tudi z vidika požarne varnosti. Pogled se ustavi 
še na strehah, ki jih krasijo dobre stare azbestne »salonitke«, katerih 
odstranitev ne bo poceni.  
Izzivov za bodočega lastnika je še več. Kompleks bo treba priklopiti 
na novo kanalizacijsko omrežje, težave pa so se pojavile tudi pri 
oskrbi z električno energijo, saj energetski transformator, prek 
katerega se je z elektriko napajala bivša Hoja, že dolgo »diha na 
škrge«, v začetku avgusta pa je dokončno izdihnil, tako da novega 
lastnika čaka še ena nepredvidena investicija, ki po ocenah Elektra 
Vrhnika stane nekaj deset tisoč evrov, zgolj za zagotovitev normalne 
oskrbe z električno energijo.  
Mokra in mehka podlaga pa ne vpliva zgolj na posedanje tal, 
temveč se ob večjih nalivih pokaže še problem podtalnice. Ta je v 
zgodovini redno zalivala objekte, vrhunec pa je bil leta 2012, ko je v 
času poplav zalilo vse objekte podjetja, ponekod celo 60 cm visoko. 
Spomin na poplave je še vedno viden na zunanjih zidovih in celo v 
notranjosti stavb.  

Porušiti ali obnoviti?  
Čeprav je zemljišče samo na prvi pogled privlačno, s seboj prinaša 
vrsto omejitev. Prva je omejitev namembnosti. Kot so nam povedali na 

Zgradbe na prvi pogled zgledajo solidno, vendar podrobnejši ogled 
pokaže drugačno sliko razpadajočih lesenih objektov.
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občini Brezovica, so osnovne dovoljene dejavnosti na tem območju 
trgovske in storitvene, poslovne, obrtne in proizvodne dejavnosti, 
promet in skladiščenje. Spremljajoče dejavnosti pa so gostinstvo in 
turizem, javna uprava, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. 
Prepovedane oziroma izključujoče pa so bivanje in proizvodne 
dejavnosti, ki izhajajo iz kmetijstva in gozdarstva. Špekuliranje z 
različnimi bivalnimi projekti ter predelovalnicami odpadkov ali 
deponijami torej ne pride v poštev.  
Naslednje so naravovarstvene in kulturne omejitve. Podjetje Hoja 
stoji v območju ekološko pomembnega območja in območju 
naravnih vrednot ter v varovalnem pasu vodotoka Ljubljanice, ki 
obenem meji na Krajinski park Barje, ki je del Nature 2000, zato je 
občina na dvoriščnem delu parcel (približno 11.000 kvadratnih 
metrov od skupnih 37.000) že spremenila namembnost zemljišča 
v nezazidljivo. Pogoje in soglasja za naravne omejitve lahko izdata 
Agencija RS za okolje in Direkcija RS za vode.  
Ljubljanica pa poleg naravnih prinaša še kulturne omejitve. Na tem 
območju je s staro strugo in skupaj s pritokom Ljubija označena 
kot kulturni spomenik državnega pomena in arheološko najdišče, 
to pa prinaša 15-metrski pas, na katerem posegi v zemljišče ob 
strugah niso dovoljeni. Omejitve veljajo tudi zaradi kulturne krajine 
Ljubljansko barje, ki je obenem tudi arheološko najdišče. Poseben 
režim pa velja še na eni od stavb, ki velja za profano stavbno 
dediščino, zato rušenje ni možno, obnova pa mora potekati pod 

nadzorom spomeniškega varstva. Kot so nam razložili na občini 
Brezovica, vse to pomeni da je pred vsakim posegom v evidentiran 
objekt ali območje kulturne dediščine v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo kulturne dediščine, potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. Enako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene 
pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za 
varstvo kulturne dediščine tudi pred načrtovanjem gradenj in 
prostorskih ureditev, ki lahko vplivajo na režim varstva, ohranjanja 
in vzdrževanja nepremične kulturne dediščine.  
Vprašanje, ali vse skupaj porušiti ali obnoviti z naravnimi in kulturnimi 
omejitvami, se naenkrat še precej bolj zaplete ...  

Vso srečo novemu lastniku  
Pred kratkim je žalostne ostanke podjetja Hoja kupilo podjetje 
Mapri d. o. o. za 1.221.000 evrov. Po ogledanem se zdi, da bo končna 
cena za kupca, ki bo ponudil največ, še precej precej višja, saj ga 
čakajo stroški obnove obstoječih objektov, če pa se bo odločil 
za gradnjo novih objektov, kjer bo to zaradi naravovarstvenih ali 
kulturoloških omejitev sploh mogoče, pa bo moral na kvadratni 
meter dodat še vsaj kakšnih deset ali več evrov, ki bodo pokrili 
pilotiranje, protipoplavno zaščito in splošno ureditev osnovne 
infrastrukture na zemljišču.  

Avtor: Dušan M.

WWW.CENTER-VIC.SI

Hvala vam za 20 čudovitih let!

Sledite nam na: 
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Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani

Dela na podružnični šoli Rakitna so se zaključila že pred rokom. Rav-
no na dan izida Barjanskega lista, 25. avgusta, je prišlo do primopre-
daje. Zamenjala se je streha in izolacija na podstrehi s strešnimi okni, 
zamenjali so se tudi vsa okna in vrata z zunanjimi žaluzijami. Objekt se 
je energetsko saniral z novo fasado in izolacijo cokla. Prav tako so se 
dodatno uredili še zamakanja in odstopanja fasade na zadnjem delu 
vrtca. Vrednost investicije je bila 200.000 evrov in je bila na ključ, brez 
dodatnih stroškov. Pred šolo se bo postavil še kip priznane kiparke 
Urše Toman. Skulpturo je naročila in plačala Občina Brezovica. Nestrp-
no že pričakujemo uradno otvoritev šole, ki bo ravno na občinski praz-
nik, 4. oktobra. 

Avtor: Miha Žgajnar

Ker je vrtec v Notranjih Goricah izgubil igrišče, so se lotili prenovitve ig-
rišča v športnem parku Jama za potrebe vrtca. Igrala so se preselila na 
drugo stran parka poleg odbojkarskega igrišča, ker je tam več površin 
in sence v dopoldanskem času. Na mestu, kjer so doslej stala igrala, pa 
namerava krajevna skupnost postaviti večje plezalno igralo za starejše 
otroke. Od 1. 9. bodo tako nova igrala v dopoldanskih urah namenjena 

Občina zamrežila igrišče v 
športnem parku Jama

Zaključek del na  
Podružnični šoli Rakitna

predvsem vrtcu, v popoldanskih urah pa bodo še naprej na voljo tudi 
občanom, tako kot doslej. Moramo pa opozoriti, da se to lahko spre-
meni, v kolikor občani ne bodo znali ceniti vloženega truda in sredstev 
ter bodo začeli igrala uničevati.

Avtor: Miha Žgajnar
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V torek, 22. 8. 2017, sta župan občine Brezovica, g. Metod Ropret, in 
ravnateljica OŠ Brezovica, ga. Meta Trček, otvorila novo knjižnico ob 
podružnični šoli Notranje Gorice. 

Ob knjižnici bodo posadili tudi drevo kot simbol in željo, naj tako, 
kot raste drevo, raste tudi znanje, ki ga bodo učenci dobivali iz knjig 
...  Knjižnica pa bo kljub svoji majhnosti premogla bogato vsebino in 
prostor, kjer se bodo učenci vedno radi zbirali in gradili svoje znanje 
in domišljijo. Glede na to, da so otroci naša prihodnost, pa gre brez 
dvoma za pomembno pridobitev za celotno skupnost.

Avtor: Miha Žgajnar

Otvoritev knjižnice  
v Notranjih Goricah

Knjižnica se je zgradila zaradi velikega vpisa otrok v prvi razred, kar 
je prvič v zgodovini šole v Notranjih Goricah povzročilo potrebo po 
dveh prvih razredih in s tem po dodatni učilnici. V ta namen so izpraz-
nili prostore stare knjižnice v podružnični šoli in jih opremili z vsem 
potrebnim za normalen pouk prvošolcev. Da pa ne bi šola ostala brez 
knjižnice, so porušili stari vodohran in na njegovem mestu zgradili 
novo knjižnico z galerijo in bralnim kotičkom v nadstropju. Uredila se 
je njena okolica, preuredili pa so se tudi vhodi v šolo z novimi vrati in 
notranjo ureditvijo za potrebe novih dodatnih garderob. Vrednost in-
vesticije znaša okoli 40.000 evrov, knjižnica pa je bila narejena na ključ 
in torej brez dodatnih stroškov.
Ob otvoritvi so lepo povzeli pesnika Toneta Pavčka, ki je dajal branju 
prav poseben pomen, kulturno pa so dogodek obogatili otroci s po-
družnične šole, ki so s pomočjo svojih učiteljic pripravili zanimiv pro-
gram. Igrali so na različne inštrumente, prebrali zgodbo o knjigi, ki ved-
no najde pravega bralca in zapeli skupaj z učiteljicami. Nato sta župan 
in ravnateljica prerezala trak in povabila goste na ogled knjižnice, nad 
katero so bili vsi po vrsti navdušeni. 
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WANNA SPEAK ENGLISH? 

Talk to me! 
Ure angleščine online

Pokličite 070 848 656 za  
brezplačno 20-minutno predstavitveno uro 

Marjeta Jelovšek s.p., Drenov Grič 47, 1360 Vrhnika, marjeta.jelovsek@gmail.com

»Delam tisto, kar me veseli,  
in to ni nikoli naporno«
Še ena generacija dijakov je opravila spomladanski rok mature, 
zapela »Gaudeamus« in zaključila s pomembnim obdobjem svojega 
življenja. Kako se bo njihova pot nadaljevala, je v veliki meri odvisno 
od njih samih. Dober uspeh na maturi pa je zagotovo izjemna 
popotnica za vstop v tekmovalni svet nadaljnjega izobraževanja in 
zaposlovanja.
V Sloveniji smo na spomladanskem izpitnem roku splošne mature 
izmed 6.376 dijakov, ki so opravljali izpite, dobili 260 zlatih maturantov. 
V Občini Brezovica je bilo teh kar 5. Trije izmed njih so šolanje zaključili 
na Gimnaziji Vič, en na Gimnaziji Bežigrad, najuspešnejši, diamantni 
maturant Anej Svete, pa je obiskoval Elektrotehniško-računalniško 
strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana.  
V četrtek, 20. julija, je Aneja v svoji pisarni sprejel župan Metod Ropret, 
mu čestital za dosežen rezultat ter mu ob tem izročil darilo Občine 
Brezovica. »Sam poznam uspešne posameznike bolj iz sveta športa, 
vendar vidim, da je tudi tebi z njimi skupen izjemen fokus in predanost 
cilju. Dober dosežek na maturi naj ti potrdi, da si izjemno sposoben 
mladenič, tako da boš lahko ostal na svoji poti tudi takrat, ko te bo kdo 
poskušal odvrniti od nje,« je ob tej priložnosti Aneju povedal župan. 
Aneja pa smo na kratko povprašali o njegovih razmišljanjih, dosedanji 
poti in ciljih za prihodnost.  
Najprej bi ti rada tudi sama čestitala za izjemen uspeh na maturi. 
Pa začnimo na začetku: kako si se sploh odločil, da se boš vpisal na 
Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana?  
Vedel sem, da si želim na gimnazijo, saj ti ta da najbolj široko 
izobrazbo. Tako imaš odprte še vse možnosti. Za »Vegovo« sem se 
na koncu odločil zato, ker je še vedno gimnazija, vendar je nekoliko 
bolj tehnično usmerjena. Program je malce drugačen od programa 
splošnih gimnazij. Glasbe na primer sploh nismo imeli, prav tako je 
pri pouku manj zgodovine in umetnostne zgodovine. Imamo pa zato 
računalništvo in elektrotehniko. 

Katere predmete pa si izbral za maturo?  
Poleg obveznih angleščine, matematike in slovenščine sem opravljal 
še izpite iz nemščine in računalništva. Nemščino sem izbral zato, ker mi 

je že od malega dobro šla in ker je vedno dobro znati še kakšen jezik 
več, računalništvo pa me zelo zanima. 
 
Jeseni te čaka študij na fakulteti. Kam si se vpisal? Boš vztrajal pri 
računalništvu?  
Izbral sem IŠRM, t. j. interdisciplinarni študij računalništva in 
matematike. Ta program se izvaja v sklopu sodelovanja med Fakulteto 
za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za matematiko in fiziko. Pri 
tej smeri gre v osnovi za študij računalništva, ponuja pa še malce višji 
nivo matematike. Še pred dobrim letom nisem točno vedel, za kaj bi se 
odločil. Nisem bil prepričan niti, ali bom izbral študij družboslovne ali 
naravoslovne narave. V zadnjem obdobju pa sem se vseeno odločil, da 
bom nadaljeval izobraževanje v računalniških vodah. Sedaj je to moj 
cilj, in ko se za nekaj odločim, sem kar vztrajen pri doseganju teh ciljev. 
 
Kaj pa tujina, si razmišljal o podiplomskem študiju drugje? Ali je 
to še predaleč?  
Ja, to bi me zagotovo zanimalo. Po treh letih prvostopenjskega študija 
bom zagotovo nadaljeval študijsko pot, vendar še ne vem kje. Možnost 
podiplomskega študija moje smeri je tudi na Univerzi v Ljubljani, kar 
bom bolj natančno vedel čez tri leta. V prihodnosti me zanima tudi 
raziskovalno delo, vendar računam, da mi bo fakulteta odprla še nova 
obzorja in se bom kasneje lažje odločil kako in kaj. 
 
Si bil zaradi svojega uspeha na maturi deležen že kakšnega 
predloga za delo? So ti ponudili kakšno štipendijo?  
Ja, imam to srečo, da sem že pred koncem mature dobil ponudbo iz 
podjetja XLab za delo in kadrovsko štipendijo. Tega sem res vesel, saj 
se področje dela tega podjetja zelo dobro ujema z mojimi zanimanji. 
 
To je dandanes, ko je situacija na trgu dela težavna, veliko vredno. 
Kako nasploh gledaš na problem zaposljivosti mladih? Se ti zdi, da 
so nove generacije res težje zaposljive zaradi svojih karakternih 
lastnosti, o čemer se danes dosti govori?  
Ne bi rekel, da smo ravno leni, vendar se mi zdi, da si pripadniki naše 
generacije dostikrat želimo stvari dobiti na najlažji način. Dostikrat 
izberemo najlažjo pot. Seveda pa smo prisotni tudi posamezniki, ki 
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vemo, da se za nekatere stvari splača potruditi in vanje vložiti veliko 
dela. Sam imam srečo, da dejansko že zdaj počnem tisto, kar me v 
življenju zanima. Če pa za to ne bi dobil priložnosti, bi bil pripravljen 
delati marsikaj. Zato ne bi mogel reči, da smo mladi ravno leni, 
nasprotno – smo precej delavni. 
 
Ko sva že pri delovnih navadah, kako in koliko si se pripravljal na 
maturo? Si se že na začetku odločil, da boš ciljal na diamanten 
uspeh?  
Ne, nisem si hotel zadati previsokih ciljev, saj se mi zdi, da je človek 
ob prevelikih pričakovanjih hitro razočaran. Sem se pa že na začetku 
četrtega letnika odločil, da si želim gimnazijo dobro zaključiti in 
dobiti potrdilo o svojem znanju. Tako sem vse obveznosti opravil v 
najkrajšem možnem času, nato pa sem mirnejša obdobja v četrtem 
letniku izkoristil za ponavljanje. Pomembno se mi zdi, da se maturanti 
dobro pozanimamo o tem, kaj se od nas na maturi sploh pričakuje. Če 
se dobro organiziraš, si lahko potem mirnejši in bolj zbran. Aktivnih 
priprav na maturo pa je bilo pri meni približno dva tedna pred glavnimi 
izpiti. 

Zaključni nastop 
Posredovalnice znanja  
EGO Lecta
 
Glasbena in plesna šola EGO Lecta, ki na Brezovici in njeni okolici deluje 
od leta 2014, je na koncu letošnjega šolskega leta ponovno poskrbela 
za glasbeno-plesni vrhunec. Na zaključnem koncertu, ki se je odvil v 
polni Brezovi dvorani, se je prestavilo preko 80 mladih glasbenikov in 
plesalcev. Kljub velikemu številu nastopajočih pa se nam niso predstavili 
čisto vsi učenci šole. Veliko otrok se je prvič spopadlo z nastopom pred 
velikim občinstvom, vendar je vodja PZ EGO Lecta Matej Grm poudaril, 
da so vsi mentorji in starši izredno ponosni in zadovoljni z vsemi 
njihovimi nastopi. S strani nadobudnih glasbenikov smo tokrat lahko 
slišali zvoke klavirja, kitare, flavte in petja. Na nastopu so se predstavili 
tudi mlajši in starejši plesalci, prvič združeni v eno samo točko. Njihova 
plesna točka je trajala zavidljivih šest minut. Bravo za zbrano energijo! 
Vrhunec predstavitvenega koncerta pa je nedvomno prišel prav 
na koncu. Na odru so se takrat zbrali vsi učenci, glasbeni in plesni 
mentorji ter na ves glas zavpili dobrodošlico prihajajočim počitnicam. 
Ta je tako navdušila poslušalce, katerih se je zbralo okoli 200, da so 
učence nagradili s stoječimi ovacijami in nedvomno najdaljšim in 
najglasnejšim aplavzom letošnjega leta na Brezovici. Ekipa EGO Lecte 
se trenutno intenzivno pripravlja na novo šolsko leto. Za vse tiste, ki 
bi se radi pridružili glasbeno plesni družini, imajo po besedah vodja 
šole še nekaj prostih mest. V primeru, da imate pomisleke, ali bi otroka 
vpisali v glasbeno pripravnico, ali kar na inštrument individualno, vas 
ekipa mentorjev pričakuje na informativnih dnevih, ki bodo v petek  
1. 9. 2017 in ponedeljek 4. 9. 2017 med 16.00 in 19.00 v njihovih 
prostorih na Brezovici. Več o šoli si lahko preberete na Facebook strani 
EGO Lecta. Z veseljem tudi sporočajo, da se z letošnjim letom odpira 
glasbeno plesna pripravnica za vse otroke stare do 6 let, DJ šola ter 
glasbeni bend. Vse informacije za prijave lahko dobite na spletni strani 
www.egolecta.si. 

Avtor: Ekipa EGO Lecta 

 
Si imel pri dosedanjem izobraževanju kakšnega mentorja? Te je 
kdo usmerjal in ti pomagal pri izbiri svoje poti?  
Med pripravami na maturo iz računalništva sem moral pripraviti 
seminarsko nalogo, za katero sem sprogramiral budilko. Moja naloga 
je bila zelo všeč moji mentorici, profesorici Maji Azarov, in ona je 
potem tudi poskrbela, da sem se predstavil podjetju XLab, v katerem 
zdaj delam in ki mi je ponudilo štipendijo. Seveda pa je ljudi, ki so mi 
omogočili uspeh, veliko. Moji starši in stari starši so me ves čas podpirali. 
Tudi ostali profesorji na gimnaziji so bili vedno v veliko pomoč. 
 
Kaj pa sedaj, ko je končno konec mature in so pred tabo najdaljše 
počitnice? Kako jih boš izkoristil?  
Počitnice so po takšni dogodivščini, kot je matura, zelo dobrodošle. So 
priložnost za veliko stvari, tako za sprostitev, kot za nabiranje izkušenj 
pa tudi za zaslužek. Septembra se bomo s prijatelji odpravili na morje. 
Predvsem bi rad te počitnice izkoristil za to, da poskusim čim več novih 
stvari, za katere morda prej še ni bilo priložnosti. Kot veliko mojih 
sošolcev, tudi sam delam, vendar je takšno delo dosti manj stresno kot 
šola. Delam to, kar me veseli, in to ni nikoli naporno.

Avtor: Ajda Bračič
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Anita Horvat Trema je bila vsekakor prisotna. Nastop pa je bil izjemna izkušnja, v 
kateri sem zelo uživala. Nič ne more opisati občutka, ko nastopiš pred 
polnim stadionom in te spodbuja toliko ljudi. Najbolj pomembno se 
mi zdi, da se nisem ustrašila, ampak sem res uživala v celotni izkušnji.

Ste tam spoznali morda tudi kakšnega od svojih idolov? 
Da, moj največji idol je Allyson Felix, ki je trenutno zame najboljša 
tekačica na 400 m. Videla sem jo na ogrevanju pred kvalifikacijami, a 
si je pred tekmo nisem upala zmotiti, kasneje pa se nisva več srečali. A 
bo gotovo še priložnost. 

Kako pa izgleda priprava na tako pomemben nastop?
Priprava poteka skozi celo leto. Na nekaterih sposobnostih se gradi 
že več let prej. Sicer pa formo gradim skozi celotno sezono. Ko ni 
tekmovanj, imam naporne treninge za moč in vzdržljivost, v tekmovalni 
sezoni pa delam predvsem na hitrosti in eksplozivnosti. Skozi tekme še 
pridobivam na hitrosti in nekako na koncu sezone sem v najboljši formi.

Ali lahko vrhunski športnik v Sloveniji živi od športa?
Težko je, predvsem v atletiki. Ni lahko dobiti sponzorjev, Atletska zveza 
daje denar glede na dosežke za nazaj. Tako da je potrebno veliko 
vložiti, preden se ti kaj povrne.

S svojimi vrhunskimi dosežki postajaš vzornica mladim. Kaj bi jim 
svetovala, če bi te pocukali za rokav?
Mladim bi svetovala, naj delajo in vztrajajo v tem, kar imajo radi. Naj ne 
podredijo nujno svojega življenja temu, ampak naj se potrudijo za to, 
v čemer uživajo.

Čemu pa ste se vi morali odreči, da se lahko ukvarjate s športom 
na tako visokem nivoju?
Ne bi rekla, da sem se čemu odpovedala. Od samega začetka sem imela 
veliko željo po dobrih rezultatih in sem ves čas stremela k temu. Nikoli 
nisem imela občutka, da bi kaj zamujala, ker počnem to, kar imam 
najraje. Trening je bil vedno na prvem mestu in sem šla tja z veseljem.

Gotovo je pomembna tudi podpora staršev.
Seveda, imam močno podporo družine. Če mi ne bi tako stali ob strani, 
ne bi mogla doseči teh rezultatov.

Kaj pa bi mogoče še potrebovali? Kaj vam še manjka, da bi dosegli 
še več?
Uf, dvorano! V Sloveniji sploh nimamo pokrite krožne dvorane, kjer bi 
lahko trenirali na najvišjem nivoju. Zaenkrat smo omejeni na pokrito 
100-metersko stezo. Najboljše pogoje dobimo le na pripravah v tujini 
pred pomembnimi tekmovanji.

Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost?
Želim si izboljšati svoj oziroma državni rekord in se udeležiti več 
članskih tekmovanj ter dosegati vidnejše rezultate. Sanjam tudi že o 
olimpijskih igrah v Tokiu leta 2020, kamor bi se morala uvrstiti, če bom 
ohranila take rezultate, kot jih dosegam zdaj.

Avtor: Miha Žgajnar

Prihajate iz Brezovice. Kako je bilo odraščati tukaj? Se radi vračate 
domov?
Da, z družino smo se preselili sem, ko sem bila v sedmem razredu. 
Tukaj se počutim prijetno, všeč mi je okolje in rada se vračam nazaj. 

Ukvarjate se z atletiko. Ste to želeli početi že kot otrok?
Da, atletiko je trenirala že moja sestra, ki sem jo večkrat spremljala na 
treningih in se tako okužila z ljubeznijo do tega športa. Zaradi ljubezni 
in želje do tega športa ter očitne nadarjenosti sem se odločila, da 
pričnem z rednimi treningi.

Zdaj delate z razmeroma novim trenerjem. Kako ste se ujeli?
Tako je. Z Rokom Predaničem sodelujem zdaj dve leti. Moram reči, da 
sva se glede treningov zelo ujela. Njegov plan mi zelo odgovarja. V 
zadnjih dveh letih sem zelo napredovala, kar se kaže tudi v rezultatih, 
ki jih dosegam.

Na kateri rezultat pa ste najbolj ponosni? 
Težko se odločim, a gotovo mi največ pomenita nastop na 
svetovnem prvenstvu v Londonu in slovenski državni rekord v teku 
na 400 m.

Za vami je nastop na Svetovnem prvenstvu v atletiki v Londonu. 
Ste imeli kaj treme med elitno svetovno konkurenco? Kako bi 
opisali svojo izkušnjo?
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Tudi balinarji so osvojili 
pokal na domačem turnirju
 
V soboto, 1. 7. 2017, se je na brezovškem balinišču v Radni odvijal 
že tradicionalni turnir v balinanju trojk, ki ga organizira Balinarsko 
športno društvo Radna Brezovica. Sodelovalo je 16 ekip – Podpeč, 
Blagajana Polhov Gradec, Bičevje, BŠD Radna – moška in ženska ekipa, 
Svoboda Ljubljana, Dragomer, Bizovik, ŠD Jama, Sonja Vesel Ivančna 
Gorica, Drska Novo mesto, ekipa obrtnikov OZ Ljubljana - Vič, Budničar 
Količevo, Zgornja Šiška, Ilirija, Dolomiti in Tabor 69. Nekateri so igrali 
celo prvič na takem turnirju. Vse ekipe sta v nagovoru pozdravila 
podpredsednica BŠD Radna Rihtar Kristina in tehnični vodja ekip 
Radna Pate Marko. Večinoma so ekipe sestavljali moški, bile so tudi 
mešane, pohvala pa gre naši ženski ekipi Brezovica Radna v sestavi  
Jakomin Vera, Malovrh Nada in Istenič Petra, ki so se kljub temu, da 
niso imele tolkača, borile enakovredno do konca.  
Vse ekipe so bile dobre, vendar je na koncu zmagala ekipa Sonja 
Vesel iz Ivančne Gorice. 2. mesto je osvojila ekipa Blagajana 
iz Polhovega Gradca, naša moška ekipa BŠD Radna pa si je po 
napornem dvoboju z ekipo Bičevja pribalinala 3. mesto. Da 
tekmovalci, obiskovalci in vsi ostali, ki se jih je preko dneva zvrstilo 
okoli 120 do 130, niso bili lačni in žejni, so poskrbeli člani in članice 
BŠD Radna ter izvrstna kuharja Anka, ki je že od zgodnjih jutranjih 
ur kuhala divjačinski golaž, in žar mojster Matjaž. Kot na ženskem 

turnirju ste lahko tudi tukaj poskusili svojo srečo na srečelovu, saj 
so bile vse srečke dobitne.  
Vsem tekmovalcem in njihovim spremljevalcem, ki so prišli od blizu in 
daleč, vsem obiskovalcem, vsem našim sponzorjem in donatorjem, ter 
vsem članom in članicam BŠD Radna se zahvaljujemo za obisk in pomoč pri 
organizaciji turnirja, za katerega lahko rečemo, da je bil več kot uspešen …  
V mesecu avgustu se je od nas prekmalu poslovil dolgoletni član in 
nekdanji predsednik BŠD Radna, Jurman Miha. V naših srcih in klubski 
sobi bo mesto zate. Vsi člani društva izrekajo iskreno sožalje družini. 
Miha, balinarski pozdrav!   

Avtor: Rihtar Kristina, BŠD Radna
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Podpeški nogometaši se 
v sezoni 1963/1964 prvič 
preizkusijo v ligaškem 
tekmovanju
 
Po štirinajstih letih igranja zgolj prijateljskih tekem, so se nogometaši 
NK Podpeč v letu 1963 končno opogumili in odločili, da se preizkusijo 
še v rednem tekmovanju v organizaciji takratne Nogometne podzveze 
Ljubljana. O pripravljalnih tekmah v letu 1963 ni ohranjenih virov, 
prepričan pa sem, da so jih kar nekaj odigrali in na ta način skušali 
pravočasno pridobiti potrebno uigranost ekipe.  
Prva prvenstvena tekma v rednem tekmovanju je bila v Podpeči odigrana 
1. septembra 1963. V goste je prišla ekipa NK Elan iz Novega mesta, sodnik 
Jankovič pa je prišel iz Ljubljane. Trema prve tekme je bila prevelika 
in gostje so že po prvem polčasu vodili s 5:2. Vratarja Janez Pristavec in 
Ibro Samardžić sta bila nemočna. Čeprav sta bila vajena blatnega in 
razmočenega terena, nista uspela zaustaviti žog izkušenih gostov, ki so v 
drugem polčasu umirili igro in poskrbeli za brezskrben zaključek tekme. 
Končni rezultat tekme je bil 6:3 za Novomeščane. To tekmo je Podpeč 
odigrala v postavi Pristavec (Samardžić), Zalar, Brancelj, Svete J., Svete A., 
Peršin, Mihelčič, Jerina, Svete P., Makuc in Cimperman. Prvi prvenstveni 
gol za Podpečane je dosegel Pavle Svete, naslednja dva sta prispevala 
Janez Cimperman in Franko Jerina.  
Po razporedu je bila tudi tekma drugega kola odigrana v Podpeči. Ponovno 
v deževnem vremenu so se domačini pomerili z ekipo NK Jarše. Tekma se 
je odvijala podobno kot prva, saj so gostje že po prvem polčasu vodili s 
3:1, v nadaljevanju je na vsaki strani padel še po en gol. Gola za Podpeč sta 
dosegla Jerina in Cimperman.  
V tretjem kolu so Podpečani prvič gostovali, in to v Medvodah. Po ustaljeni 
navadi so Podpečani po prvem polčasu visoko izgubljali kar s 4:0. V 
nadaljevanju sta, vsak s po enim golom, poraz ublažila Jerina in Novak.  
Sledili so še štirje visoki porazi in sicer v Podpeči proti Usnjarju z 1:13 
(strelec gola P. Svete) in Slovanu B z 0:7, ter v gosteh na Rakeku z 1:10 
(strelec gola Makuc) in na Dobu z 0:6.  
V zadnjem kolu jesenskega dela prvenstva so si Podpečani doma proti 
Enotnosti iz Jevnice prizadevali doseči prvo prvenstveno zmago, vendar 

so bolj izkušeni gostje uspeli proti koncu tekme rezultat izenačiti z golom 
iz kazenskega strela. Končni rezultat 3:3 so prislužili strelci golov za Podpeč 
Jerina, Detelić, s strelom skoraj s polovice igrišča, in Makuc. Podpečani so 
tako jesenski del sezone končali neuspešno zgolj z enim neodločenim 
rezultatom in samimi porazi ter razliko golov 12:54.  
Za spomladanski del sezone so se Podpečani očitno odločili bolje 
pripraviti, saj je evidentiranih nekaj prijateljskih tekem, med njimi mladinci 
NK Ljubljana - Podpeč 3:3, Olimpija B - Podpeč 6:0 in Usnjar - Podpeč 2:2.  
Izpostaviti pa je treba problem velikega pomanjkanja podatkov. Vestni 
zapisovalec tekem vratar Janez Pristavec je prenehal igrati in s tem tudi 
prenehal voditi dnevnik tekem, pisnih virov iz teh časov pa na Nogometni 
zvezi Ljubljana ni ohranjenih.  
Iz teh nepopolnih virov je moč povzeti le nekaj skromnih podatkov. V 
Podpeči so domačini premagali ekipo NK Medvode s 4:2. Strelci golov 
na tekmi, na kateri so Podpečani verjetno edinokrat zmagali, niso 
zabeleženi. Na Vrhniki je bil Usnjar boljši s 6:1, v Podpeči pa je ekipa NK 
Rakek slavila s 5:1. Ni zabeleženo, kdo je bil strelec gola, doseženega iz 
enajstmetrovke.  
Kako se je končalo prvenstvo, ne vemo. Prav tako ne vemo, ali se je 
Podpečanom uspelo odlepiti z zadnjega mesta, čeprav je to malo 
verjetno, ker je bila predzadnje uvrščena ekipa iz Jevnice že po prvem 
delu prvenstva boljša za dva neodločena rezultata. Glavni razlog za 
neuspeh leži prav gotovo v dejstvu, da v klubu niso imeli nogometnega 
trenerja. Brez trenerja, ki bi strokovno vodil treninge in tekme, očitno 
že tedaj ni bilo možnosti za uspešno ligaško tekmovanje.  
Kdo vse je nastopal za NK Podpeč v tem ligaškem tekmovanju iz opisanih 
razlogov ni popolnoma poznano, bili pa so to vsaj vratarja Janez Pristavec 
in Ibro Samardžić ter igralci v polju Anton Zalar, Jože Brancelj, Jože Svete, 
Alojz Svete, Jože Peršin, Marjan Mihelčič, Franko Jerina, Pavle Svete, Franc 
Makuc, Janez Cimperman, Miro Japelj, Dori Novak, Janez Lenaršič, Franc 
Suhadolnik, Anton Svete, Ivo Detelić, Viktor Fridl in Ivan Verbič.  
Sezona 1963/1964 je bila edina, v kateri je ta generacija nogometašev 
NK Podpeč nastopala v rednem tekmovanju. Tudi prijateljskih tekem 
praktično niso igrali več. Edino Franko Jerina in Franc Makuc sta nadaljevala 
nogometno kariero. Prestopila sta namreč k Usnjarju iz Vrhnike. Šele čez 
osem let se je naslednja generacija odločila, da se preizkusi v ligaškem 
tekmovanju.  

Avtor: Ivan Zalar

Leto 1955: najstarejša doslej poznana slika generacije, ki je nastopila v ligi 1963. Z leve: Janez Pristavec, Ivan Zdešar, Anton Zalar, 
Franc Lipovec, Franko Jerina, Pavle Svete, Jože Suhadolnik, Janez Kršmanc, Alojz Svete, Jože Brancelj in Stane Svete.
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Pred vrati nova sezona v 
teniškem klubu Bobi
 
Teniški klub Bobi se že intenzivno pripravlja na začetek zimske sezone 
2017/2018. Večina otrok se je že vrnila s počitnic, tako da nekje od srede 
avgusta dihajo s polnimi pljuči. Teniško šolo bo v novi sezoni obiskovalo 
približno 60 mladih tenisačev iz občine Brezovica. Dobrodošli pa so tudi vsi 
ostali otroci, ki bi se radi preizkusili v igranju tenisa, saj septembra začenjajo 
z vpisom v teniško šolo. Sprejemajo otroke letnika 2013 in starejše. V zimski 
sezoni, ki se začne oktobra, bodo vsi teniški treningi potekali v ogrevani 
dvorani v Notranjih Goricah. Glede na to, da je to edino pokrito teniško 
igrišče v tem okolišu, vabimo na partijo tenisa tudi vse tukajšnje rekreativne 
igralce tenisa, kot tudi vse nogometaše. Dvorana je namreč primerna tudi 
za rekreacijo v obliki nogometa. Več informacij dobite na telefonski številki 
031 737 451 in na spletni strani kluba www.bobi.si.  

Avtor: Teniški klub Bobi

Orientacija 2017
 

Atletika in telovadba  
za najmlajše

Telovadba za najmlajše je namenjena otrokom od tretjega leta dalje. 
Vsebina programa je smotrno načrtovana, pestra in zanimiva ter 
prilagojena potrebam, interesom in sposobnostim otrok, tako da lahko 
optimalno prispeva k njihovem razvoju in zdravju. Skozi igrive telovadne 
urice bomo otroke popeljali skozi atletsko abecedo, jih seznanili z 
osnovami gimnastike in igrami z žogo. Zato dragi starši pripeljite svoje 
nadobudneže in mi jih bomo popeljali v svet igrivih športnih uric.  
Atletski klub Špela poučuje tudi atletiko za šoloobvezne otroke. 
Namenjena je vsem otrokom od prvega razreda dalje. Vabimo pa tudi 
srednješolce, ki bi se radi seznanili z atletiko. Atletski klub Špela bo 
poskrbel za dobro vodene treninge atletike – kraljice športov. Seznanili 
se boste z vsemi atletskimi disciplinami. Skupaj bomo obiskali razna 
tekmovanja s tartansko podlago in se imeli lepo.  
Vpis otrok bo vsak ponedeljek in sredo po urniku: Atletski vrtec: vsak 
ponedeljek in sredo od 16.30 do 17.30. Atletika za šoloobvezne otroke: 
vsak ponedeljek in sredo od 16.30 do 17.30.  
Atletski vrtec in atletika za šolarje potekata v mali telovadnici na 
OŠ Brezovica. Za dodatne informacije pokličite Špelo na telefonsko 
številko 041 604 185.  

Avtor: ŠD Špela Brezovica  

Minka Veršič, državna 
prvakinja v košnji
 
Minka Veršič, ženska mnogih talentov, aktivna članica različnih društev 
in velika domoljubka, je ena od najbolj zaslužnih ljudi za pozitivno 
zastopanje in povezovanje različnih dejavnosti v občini, državi, Evropi 
in na svetovni ravni. 
Na zadnjem tekmovanju v košnji trave je ponovno dosegla naziv 
državne prvakinje in s tem Slovenijo uvrstila v reprezentanco, ki jo bo 
zastopala na evropskem prvenstvu. 

Avtor: Člani občinskega odbora SLS Brezovica 

Odbojka je zakon
 
ŠD Brezovica vabi vse fante, stare med 7 in 15 let, ki jih zanima igranje 
odbojke, da se pridružijo pri igranju najbolj atraktivnega športa 
ta hip: odbojke. Treningi potekajo v telovadnici OŠ Brezovica in v 
prostostoječem objektu poleg šole, od ponedeljka do petka. V stik z 
društvom lahko stopite preko elektronske pošte sd.brezovica@gmail.
com ali obiščite spletno stran www.sd-brezovica.si. 

Avtor: Natalija Premužič

Konec julija se je na območju občin Brezovica in Ig odvijalo 5 dnevno 
tekmovanje v orientacijskem teku OOCup. Gre za rekreativno prireditev s 
16-letno tradicijo, ki vsako leto pritegne orientaciste z vseh koncev sveta. 
Tudi letos se je tekmovanj v okolici Rakitne, Jezera in Iške vasi udeležilo več 
kot 850 tekmovalcev iz 35 držav in 4 kontinentov. Največ udeležencev (170) 
je prišlo iz Švice, kjer je orientacijski tek (OT) še posebej priljubljen. Hkrati 
nas je razveselila udeležba nekaj pogumnih domačinov, ki so se odzvali 
našemu vabilu in se preizkusili v tej zanimivi športni panogi.  
Tekmovalci, ki so za iskanje kontrolnih točk v gozdu lahko uporabili le 
kompas in posebej za OT izdelan zemljevid, so se pomerili v različnih 
kategorijah, razvrščenih po starosti, spolu in težavnosti. To je pomenilo, 
da so na progah hkrati tekmovali 7 in 75-letniki, kot tudi nekaj elitnih 
tekmovalcev. Po komentarjih sodeč so bili udeleženci navdušeni nad 
gozdovi Krimskega pogorja in samo organizacijo dogodka.  
Društvo za razvoj orientacijskega teka bi se ob tej priložnosti rado zahvalilo za 
podporo pri izpeljavi tekmovanja Občini Brezovica, Krajevnim skupnostim 
Rakitna, Jezero in Iška vas, Hotelu Rakitna, LD Rakitna, posameznikom, ki so 
jim velikodušno odstopili travnike za parkiranje v času tekmovanja, kot tudi 
vsem krajanom za potrpežljivost in prijaznost ob sami prireditvi.  

Avtor: Ivan Nagy
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Poletje v DEOS centru 
starejših Notranje Gorice
Tudi v poletnih mesecih je bilo v DEOS Centru starejših Notranje 
Gorice zelo pestro. V začetku meseca junija so se odpravili v muzej 
Iluzij v Ljubljano. Stanovalke in stanovalci so se čudili nad svojimi 
obrazi posnetimi iz vseh zornih kotov (kalejdoskop), opazovali so foto 
iluzije, holograme, majhni so postali velikani, izgubili tla pod nogami, 
nekateri pa so svojo glavo postregli kar na pladnju.  

Za terapije v 
dopoldanskem času 

nudimo dodatnih 
-10% popusta

V septembru

MOŽEN NAKUP DARILNEGA BONA

vam ob nakupu
 5 terapij 

1 podarimo

Prvič letos so organizirali športne igre, kjer so se stanovalke in 
stanovalci pomerili v različnih panogah, pri vseh pa jim je pomagala 
častna gostja, ga. Jolanda Čeplak. V čast poletju so organizirali tudi 
sladoledno zabavo z ansamblom Murni in pravi »fish« piknik, kjer so 
se ribje dobrote vrstile ene za drugo. Center so dvakrat obiskali otroci, 
ki so se udeležili počitniškega programa, ki ga je pripravilo športno 
društvo Jama. V sodelovanju z gostinstvom Jezeršek pa so pripravili 
tudi pravo »Šmornijado«, kjer so postregli s carskim pražencem, 
sadnim ter čokoladnim prelivom. 

Avtor: Barbara Sorčan

Kopamo se v vodi  
odlične kakovosti!
Poletna vročina in počitnice so na jezera in ob reke privabili otroke, 
mlade in malo manj mlade, ki poskušajo ubežati vročini ter se osvežiti 
v vodi. Na območju naše občine so priljubljene tri lokacije: Podpeško 
jezero, jezero Rakitna ter reka Ljubljanica na Pristavi.
Kljub temu da ne gre za registrirane kopalne vode, smo se v skrbi za 
zdravje naših občanov odločili, da preverimo, če je voda dovolj čista, da 
se lahko občani v njej brez skrbi kopajo in celo popijejo kakšen požirek. 
V preteklih letih se tovrstna preverjanja niso izvajala, zato rezultatov 
ne moremo primerjati. Vendar po dveh letih obratovanja kanalizacije 
in kontroliranega praznjenja greznic, je kakovost vode zagotovo boljša 
tudi v jezerih. 

Direktorica centra, Ana Petrič, je poletje otvorila z ledeno kavo za 
stanovalke in stanovalce centra ter tudi zaposlene. Izjemno so se 
razveselili, ko so izvedeli, da jim je Cankarjev dom podaril vstopnice za 
koncert Vite Mavrič. Povedali so, da jim je čas še kako prehitro minil in 
da je bil koncert res nekaj izvrstnega ter nepozabnega. Zaradi vročine 
niso pozabili na hidracijo, več o pomenu le-te pa jim je predstavila 
glavna sestra, ga. Sara Kelnarič.  
Med drugim so pripravili tudi »Avgust fest«, na katerem so postregli 
ohlajeno pivo, ki poleti najbolj paše. Tradicionalno so v centru tudi 
letos organizirali žar piknik. Tokrat so stanovalke in stanovalci uživali 
ob dobrotah hišnih žar mojstrov in poslušanju narodno-zabavnega 
ansambla Skrivnost. S svojim obiskom in nastopom so jih presenetile 
ljubljanske mažoretke, ki so svoje palice vihtele kot za šalo. Z okoliškimi 
kmetovalci so dvakrat tedensko pripravili tržnico, ki je bila izjemno 
dobro obiskana. Stanovalke in stanovalci so lahko kupili domače sadje, 
zelenjavo, jajca in med.  

Vzorce vode smo odvzeli na vseh treh aktualnih lokacijah (Jezero, 
Rakitna in Ljubljanica – Pristava) in jih poslali na testiranje v 
akreditiran laboratorij. Rezultati so nas, iskreno povedano, zelo 
razveselili. Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda celinske 
vode določa preverjanje dveh parametrov in na podlagi mejnih 
vrednosti kakovost voda razvršča med: odlična, srednja in zadostna. 
Pri patogenih Intestinalni enterokoki so vsa tri kopališča ocenjena z 
odlično kakovostjo, pri patogenu E-coli pa sta jezeri Jezero in Rakitna 
ocenjena z odlično kakovostjo, Ljubljanica na Pristavi pa z dobro 
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Več na www.avtotrade.si

in ostale nagrade

1x 

1x 
skuter LONGJIA EAGLE

Glavni nagradi

kolo PONY CLASSIC

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil KIA.

Med 1. junijem in 31. avgustom ob testiranju ali nakupu vozil Kia 
sodeluješ v poletni nagradi igri. Prijavi se na testno vožnjo še danes!

kakovostjo. Natančnejši rezultati meritev so objavljeni tudi na spletni 
strani www.jkp-brezovica.si, kjer bodo objavljeni tudi rezultati 
prihodnjih meritev. 
Manj svetla stran piknikov ob vodi pa so smeti, ki zvečer ostanejo na 
plažah. V poletnih mesecih zaposleni na JKP Brezovica pospravljajo 
smeti tudi ob sobotah in nedeljah, saj bi drugače naslednji dan 
obiskovalce na travi pričakali ostanki hrane, na katerih se rade 
zadržujejo ose, muhe ter tudi glodalci. Vse obiskovalce zato vljudno 
naprošajo, naj ob odhodu pospravijo smeti za sabo in, v kolikor 
je najbližji smetnjak poln, odnesejo svoje smeti do naslednjega 
najbližjega smetnjaka ali domov. 

Avtor: Jkp Brezovica

Višja obdavčitev S. P.-jev za 
NSi ni sprejemljiva
»Zdi se nam res nenavadno in nespametno, da skušajo v vladi 
enostavne in dobro sprejete rešitve zakomplicirati in zatreti. Zakaj 
spreminjati nekaj, kar končno v tej državi deluje, če pa imamo v državi 
številne stvari, ki ne delujejo in se jih vaša vlada ne loteva?« je v izjavi 

za javnost ob napovedani ostrejši obdavčitvi podjetnikov, dejal vodja 
poslanske skupine NSi Matej Tonin.  
Po predlogu ministrstva bi namreč višino normiranih odhodkov znižali 
s sedanjih 80 odstotkov na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunaval 
glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred. To bi seveda 
najbolj po žepih udarilo s. p.-je, ki so do sedaj množično vstopali v 
sistem, zato jim NSi močno nasprotuje.  
»Ljudje so bili s pavšalno obdavčitvijo zelo zadovoljni, ker je bila stvar 
enostavna in predvidljiva in se je med ljudmi dobro prijela,« je poudaril 
Tonin in dodal: »Če bi vlada resnično želela zniževati obremenitev 
plač, potem bi se morala najprej lotiti obdavčitve plač. Trdim, da bo 
enostaven in dobro delujoč sistem zakomplicirala. Zavezanec za 
plačilo davka do konca ne bo vedel koliko davka mora sploh plačati.«  
Ljudem se s spremembami ne bo več splačalo biti v sistemu, iz njega 
bodo množično izstopali, kar bo pomenilo, da bo veliko dela na črno. 
Izgovor vlade Mira Cerarja je, da vlada to počne zaradi zlorab, a s 
tem kaznuje ostalih 30.000 državljanov. »Vsaka demokratična država 
kaznuje tiste, ki sistem zlorabljajo, ne kaznuje pa kolektivno vseh, ki 
so v tem sistemu. S tem predlogom boste zaradi par gnilih jabolk šli 
spreminjat celoten sistem in boste kaznovali 30 tisoč državljanov, ki ta 
sistem popolnoma pošteno in normalno uporabljajo,« je še povedal 
vodja poslanske skupine NSi.  

Avtor: Nejc Vesel, OO NSi Brezovica
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Projekt Povežimo Slovenijo
Za dober uspeh na področju lokalne samouprave ima prav SLS največ 
pobud in dober uspeh ter moč na občinski ravni. Ponaša se še vedno z 
največ župani, ki prihajajo prav iz njenih vrst. 
V skladu z načelom subsidiarnosti politično dejavnost v SLS gradimo 
od ljudi in občin navzgor. Že sto let povezujemo Slovence ter gojimo 
ljubezen do slovenske zemlje in njenih lepot.
Prav v predvolilnem letu je zveza upokojencev pri SLS začela s 
projektom Povežimo Slovenijo. Idejo za projekt je imel predsednik 
upokojenske zveze pri SLS Drago Čepar. Kot nosilca projekta so vključili 
tudi Občinski odbor Brezovica. 
Kaj pomeni projekt Povežimo Slovenijo? Pomen je globlji, pomeni, 
da bomo skupaj obiskovali slovenske občine, se srečevali z ljudmi, 
obiskovali zanimivosti posameznih krajev, prisluhnili ljudem, ki nas 
bodo seznanili z željami, nam potarnali, predlagali spremembe in nam 
dajali pobude, kako na bolje spremeniti Slovenijo. 
V mesecu juliju je bilo drugo srečanje predsednikov regijskih odborov 
prav tu na Brezovici, katerega sta se udeležila tudi predsednik SLS 
Marko Zidanšek in na moje povabilo tudi naš župan Metod Ropret, ki 
je na kratko predstavil delo občine in njene uspehe na držani ravni. 
Z našim pozdravom z ljudmi in za ljudi.  
 

Avtor: Veršič Marija

Postavitev čebelnjaka v 
Gorenji Brezovici
Dolgoletni član Čebelarskega društva Krim in mizar Jože Suhadolnik je 
uporabil svoje znanje in obogatil področje Brezovice za povsem nov 
čebelnjak, ki ga je postavil prav v osrčju občine, v Gorenji Brezovici. 
To je tudi prvi novi čebelnjak v okviru Čebelarskega društva, ki je bilo 
ustanovljeno leta 1983 in šteje 39 članov, ki skupaj premorejo približno 
450 panjev.  

Če tudi vas zanimajo podobni podvigi, lahko za pomoč in nasvet 
kontaktirate gospoda Jožeta Suhadolnika na telefonsko številko 
041 670 726. 

Avtor: Miha Žgajnar

Dvom za lepšo prihodnost
Si predstavljate Slovenijo, kjer bi vse funkcioniralo? Kjer avtocest ne
bi popravljali v največji prometni konici, kjer se okolijskih dovoljenj
ne bi izdajalo po prijateljski liniji, kjer bi krivci odgovarjali za bančno
luknjo ... kjer bi torej veljala neka pravila, in kjer bi veljala za vse 
enako? Slovenija bi bila raj na zemlji.
In kaj je večji greh? Da nekateri zlorabljajo svoje položaje in 
vzdržujejo sistem dveh pravnih držav – ene za njih in ene za vse 
ostale? Ali pa, da vsi ostali to dopuščamo?
Slovenija ima tudi ozek sloj privilegirancev, ki jim je v interesu, da 
ostane vse tako, kot je. To so tisti, ki so polni in glasni moralnih 
načel, ko gre za ameriškega predsednika, in tiho kot miške, ko gre 
za ljubljanskega župana. To so tisti, ki v velikem sodnem procesu 
obsodijo kurje tatove, pri velikih ribah pa zamudijo rok za vložitev 
obtožnice. A to lahko vztrajno počnejo samo zato, ker jim volivci 
vsakič znova nasedejo. 
Prihaja čas, ko je treba predvsem dvomiti. Preveč neresnic je bilo 
izrečenih v preteklosti, da bi še naprej slepo verjeli. Če želimo 
spremembo na bolje, moramo dvomiti. In ko bomo začeli dvomiti, 
bomo začeli tudi razmišljati ter posledično verjeti vase. In si zaupati.

TIMFIT studio,Na Grivi 3a,Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani, e-mail:timfit@tc-center.si,GSM:041/780-715

obisk vseh vadb BREZPLAČEN

DNEVI
 

med . in 
11

13.9

OTROŠKE ROJSTNODNEVNE ZABAVE

ODPRTIH VRAT

MASAŽE

FITNES

SKUPINSKE VADBE
Fitburn, Bodypump, TNZ, Pilates, X.I.T, Zlata leta, Spinning
Trx, Bootcamp, Shotokan, Timfit malček, Samoobramba

34,50 € /mesec
za neomejen obisk

fitnesa in skupinskih vadb
* ob sklenitvi letnega

obročnega odplačevanja

4 mesečna karta

za neomejen obisk

fitnesa in skupinskih vadb

7 mesečna karta
za neomejen obisk

fitnesa in skupinskih vadb260 €

9 mesečna karta
za neomejen obisk

fitnesa in skupinskih vadb

160 €

319 €

 082 05 04 41

akcijske cene kart od 1.9. do 20.09.2017

spremljajte nas na FB
ali www.tc-center.si
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Naslednjih 365 dni ponuja obilo priložnosti za to. Prva bo že 
referendumska nedelja, 24. 9. Kdor ostane doma, še naprej verjame
in čaka čudeže ... 

Avtor: Anže Logar, SDS

Članek je uredniški povzetek kolumne, ki si jo lahko v celotni verziji 
preberete na spletnem portalu Moja Občina.si

Vabilo k sodelovanju  
ŽPZ Tonja
 
Članice Društva ŽPZ TONJA želimo zbor še malo okrepiti in 
pomladiti, zato med svoje vrste vabimo nove, mlajše pevke, iz 
Borovnice in okolice.   
Naš program je zelo raznolik, saj prepevamo priredbe ljudskih in 
umetnih pesmi domačih in tujih avtorjev, pa večno zimzelene popevke. 
Nastopamo na različnih odrih, naše koncerte pa popestrimo tudi s 
spremljavo izbranih glasbil. Če imate voljo in seveda veselje za lepo 
petje, redne vaje in nastope, vas vabimo, da se nam pridružite! Z veliko 
pozitivne energije ter v prijetnem vzdušju prepevamo že osemnajsto 
leto. Vaje imamo ob četrtkih, od 19.45 do 21.30, dvakrat na leto pa si za 
vikend vzamemo čas tudi za intenzivne vaje.  
Avdicija bo pod vodstvom zborovodkinje Eve Mori v četrtek,  
7. septembra, ob 19.30, v mali dvorani Vrtca Borovnica, 
Paplerjeva 5. Za več informacij nam pišite na elektronsko pošto  
drustvo.zpz.tonja@gmail.com ali pokličite na telefonsko številko 
041 638 011.  
 

Avtor: Pevke Društva ŽPZ Tonja

Iz KS Rakitna
KS Rakitna je uspešno kandidirala za evropska sredstva za 
sofinanciranje igrišča pri šoli. Sofinanciranje bo 65-odstotno, 
upravičeni smo do 17.099 evrov, kar je za finančne zmožnosti KS 
izjemen znesek. Nosilke vseh uspešnih prijav na razpis LAS Barje 
z zaledjem so občine, izjema je KS Rakitna. Priprava prijavne 
dokumentacije, ki je tehtala blizu 1 kg, je zahtevala skrbnost in 
domiselnost. Konkurenco, ki je bila kar močna, smo pri točkovanju 
prehiteli z dobrimi obrazložitvami. Glavnino lastnega finančnega 
deleža bo morala zbrati KS, manjši del bodo prispevali partnerji, 
OŠ Preserje ter Športno društvo in Društvo upokojencev Rakitna. 
Občina je prispevala stavbno pravico. Igrišče bomo postavili na 
terasi nad šolsko telovadnico. Del igrišča bo imel otroška igrala, del 
pa fitnes naprave za vse generacije. Izbrani projekti so na pregledu 
na ministrstvu, na končno odobritev računamo šele v začetku zime.
Za letošnjo jesen načrtujemo, da bomo v srednji etaži stavbe KS 
prenovili elektroinštalacije, saj smo pri zamenjavi oken in vrat prihranili 
nekaj denarja. Poleg tega nameravamo izvesti nekaj zemeljskih in 
gradbenih del na parkirišču pri jezeru, ograditi vetru izpostavljene 
ekološke otoke od cerkve do končne avtobusne postaje in zamenjati 
okna in vrata na kapelici pri cerkvi. 
Podružnična šola Rakitna je dobila novo preobleko. Podobno 
energetsko sanacijo izvajajo tudi na stavbah Mladinskega klimatskega 
zdravilišča, ki bo poleg prenovljenega zunanjega ovoja dobilo tudi 
sodobno kotlovnico na lesne sekance. 
Eno od stanovanj v mansardi šole se bo s koncem avgusta izpraznilo. 
OŠ ga v funkciji kadrovskega stanovanja ne potrebuje več, saj 
so minili časi, ko je bila vožnja iz doline cel podvig. KS je občini 
predlagala, naj stanovanje z razpisom ponudi v najem za 5 let 
mladi družini, ki ima vsaj enega roditelja s stalnim prebivališčem v 
Rakitni. Menimo, da lahko stanovanje tako na najbolj učinkovit način 

opravlja socialno funkcijo in omogoči 
osamosvojitev in prehodno rešitev mladi 
družini, ki trenutno še nima možnosti za 
lastno stanovanje.
Za konec še novica, ki je hkrati žalostna in 
olajšanje. Državna intervencijska skupina 
je konec julija ustrelila medvedko z 
mladičema, ki so se več mesecev potikali 
po kraju. Marsikomu je bila medvedja 
družina simpatična, a kratkih stikov je 
bilo vse več. Največja nevarnost je bila v 
tem, da sta se medvedka navadila živeti 
med ljudmi in ko bi zrasla, bi imela še 
veliko težav. 
Odstrel medvedje družine je izredni 
ukrep, ne pravilo. Praviloma se medved 
boji človeka in se mu umika. K sožitju 
bo prispevalo tudi 20 medo-varnih 
kompostnikov, ki so jih julija dobila izbrana 
gospodinjstva.   
 

Avtor: Gorazd Kovačič  

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO2: 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. 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.

*Oglaševani prihranek 5.500 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Kamera 360° in navigacija, 177 KM 4X4 je odvisno od izbire motorja oz. nivoja opreme. Akcija traja do 
razprodaje zalog. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

EKSTREMNI  AVANTURIST   
V EKSTREMNI  PONUDBI!
+ DO 5.500 € PRIHRANKA* 
+ 7 LET JAMSTVA**

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 
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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.

*Oglaševani prihranek 5.500 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
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KD Janez Jalen  
vabi nove člane

Za par ur na teden odloži svoj pameten 
telefon, odpočij si od prijateljev na 
zaslonu in se vrni v realni svet, ki 
še vedno obstaja. V svet sprostitve, 
zabave, učenja in seveda tudi dela. V 
svet prijetne družbe brez sevanja, v 
svet gledališča … 
Kulturno društvo Janez Jalen iz 
Notranjih Goric na tem področju 

deluje že več kot 60 let in uspešno zastopa naše kraje na različnih 
gledaliških tekmovanjih, festivalih in prireditvah. Ker zaradi velikega 
števila žensk v ansamblu vsako leto na premieri dežuje ali pa celo sneži, 
letos še posebej vabimo moške vseh starosti, da se nam pridružijo 
na odru ali za njim. Če te zanima, kaj vse počnemo in bi se nam rad 
pridružil, pošlji elektronsko pošto na info@kud-janezjalen.si.  

P. S.: Aplavz na koncu predstave je vreden več kot vsi všečki na 
Facebooku. 

Avtor: KD Janez Jalen

Zahvala zaslužnim za 
spremembe na bolje v 
Vnanjih Goricah 

Tudi po zaslugi objave novic na tem mestu, se je v Vnanjih Goricah 
odstranilo smetišče, ki je od uvedbe kontejnerjev dalje, kazilo staro 
vaško jedro. Iskrena hvala vsem zaslužnim in še posebej štirim 
družinam iz centra vasi, lokalni skupnosti in podjetju Snaga. To je bil 
lep primer, kako se s sodelovanjem in dobro voljo vseh v problem 
vključenih lahko odpravi vsaka težava kar tam, kjer je najbolj moteča.  
Na Gulču pa se je uredilo lastništvo in utrdilo tudi spodnje parkirišče 
ter pot proti vodohranu, ki istočasno služi tudi za dovoz na začasno 
zgornje parkirišče. Za to se iskreno zahvaljujemo lokalni skupnosti in 
izvajalcem v upanju, da čim prej postavijo znak tudi spodaj in omogočijo 
dovoz tudi s severne strani. Pohvalo pa si zasluži domačinka, šivilja 
Nada, ki je naredila prevleke za vse pene v Ašičevem domu. Prav tako 
so bili pridni tudi mladi iz Vnanjih Goric, ki so v prvi polovici letošnjega 
avgusta pomagali urediti okolico in pospraviti notranjost Ašičevega 
doma. Tudi tu se obeta delovna jesen, saj bo potrebno poskrbeti za 
kurjavo v prihodnjih zimah in še kaj ... 

Avtor: Drago Stanovnik

S pomočjo kroglic  
do razvoja možganov
 
Kmalu se bo začelo novo šolsko leto, z njim pa nove starševske skrbi. 
Ne, nikakor ne »navijamo« za to, da bi morali starši prevzemati skrb 
za šolske obveznosti svojih otrok nase. A je vendarle pogosto tako, 
da nas muči, kako uspešni bodo. Zdi se nam, da ima naš otrok slabo 
koncentracijo, da težko zdrži pri nalogah, da zanje porabi preveč  
časa … Ali pa mu manjka motivacije za učenje in je vse drugo bolj 
zanimivo. Kako mu pomagati, kako ga motivirati?   
Z vsako dejavnostjo, ki otroka veseli in pritegne ter jo redno vadi dalj 
časa, pridobi vztrajnost in različne pomembne veščine, ki mu pomagajo 

KS BREZOVICA ORGANIZIRA
 

TRADICIONALNI POHOD 
OKOLI BREZOVIŠKEGA HRIBA

SOBOTA 16.9.2017

VLJUDNO VABLJENI!

(v primeru slabega vremena 
se pohod prestavi na 23.9.2017)

PO ZAKLJUČENEM POHODU 
SLEDI DRUŽENJE NA BŠK V RADNI

ZA HRANO IN PIJAČO BODO POSKRBELI ČLANI KS

ZBOR OB 09.00 PRI VRTCU V RADNI
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tudi pri učenju. Še posebej pa je temu namenjen mednarodni program 
Brainobrain, ki je tudi v Sloveniji na voljo otrokom od 4. do 14. leta. Njegov 
namen in cilj je razvoj mentalnih in življenjskih veščin, kot so koncentracija, 
vizualizacija, spomin in fokus. Poskrbljeno je tudi za osebni razvoj.  
Kako to dosegajo? Z različnimi metodami. Ena od njih je računanje na 
računalo abakus. Pri tem ko otroci premikajo kroglice in z njihovo pomočjo 
prav hitro in na zabaven način računajo, sodelujeta obe možganski 
polovici, leva in desna, ter se ustvarjajo nove povezave ali sinapse.  
Že Einstein je staršem naročal, naj otrokom, če želijo, da bi bili pametni, 
berejo pravljice. In če želijo, da bi bili še pametnejši, naj jim berejo še več 
pravljic. Torej se je že on zavedal, da je za razvoj možganov pomembno 
vključiti desno polovico. Pri Brainobrainu nenehno »skačejo« z leve 
na desno in spet nazaj. Abakus dopolnjuje še možganska telovadba 
in številni miselni izzivi, s katerimi se otroci spoprijemajo na treningih 
Brainobraina. Razvijajo ustvarjalnost in vztrajnost. Na drugi strani pa s 
tehnikami nevrolingvističnega programiranja, ki so prilagojene prav 
njim, spodbujajo svoj osebnostni razvoj: motivacijo, naučijo se postavljati 
svoje cilje in zavedanje, da je zanje potrebno dalj časa delati, razvijajo 
samospoštovanje in solidarnost ter sposobnost sodelovanja z drugimi.  
Od septembra naprej lahko Brainobrain tečaje obiskujete tudi v INI-
MINI na Brezovici. Več informacij lahko prejmete na elektronskem 
naslovu info@brainobrain.si.  
 

Avtor: Maja Korošak

Gasilci PGD Vnanje Gorice 
zlati na Češkem 

Na Češkem, v mestu Jihlava, je od 14. do 15. julija potekal prvi 
Firefighter combat challenge Czech republic. Najtežjega gasilskega 
tekmovanja sta se udeležila 2 člana našega društva od skupno 5 
gasilcev iz Slovenije.  
Prvi dan tekmovanja so bili na sporedu posamični nastopi. Zdenko 
Jamnik je v kategoriji M45 dosegel 1. mesto, Blaž Židanek pa v 
kategoriji open 47. mesto.  
Drugi dan tekmovanja so nastopali v dvojicah in ekipno. Blaž 
Židanek in Zdenko Jamnik sta v tandemu PGD Vnanje Gorice dosegla 
odlično 11. mesto od vseh moških tandemov. Zdenko Jamnik pa 
je s Sebastjanom Vovkom v kategoriji Over40 nastopil še enkrat in 
dosegel še eno 1. mesto.  
Kasneje so nastopili še ekipno v kategoriji relay. Z ekipo Team Slovenia 
v zasedbi Zdenko Jamnik in Blaž Židanek s PGD Vnanje Gorice, Domen 
Pavlič s PGD Begunje, Sebastjan Vovko s PGD Stara Cerkev in Amer 
Čosić s PGE Nova Gorica so se po sistemu izpadanja prebili do finala 
in tudi tam premagali nasprotno ekipo. Z ekipo Team Slovenia so tako 
stopili na najvišjo stopničko, kar je bila ta vikend že tretja zlata medalja 
za Zdenka Jamnika. Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!  

Avtor: Blaž Židanek
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Zahvala 
Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
a v naših srcih
za vedno boš ostal. 

ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, sina, brata in strica

Janeza MaziJa
z Jezera, (1968-2017)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih. Hvala za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne 
prispevke.
Zahvala pogrebni službi Vrhovec za vso organizacijo, gospodu 
župniku Marku Koširju za opravljen obred, gasilcem iz PGD 
Jezera in članom ostalih gasilskih društev, sodelavcem Minerala, 
pevcem za zapete žalostinke, govornikom za ganljive besede 
slovesa in vsem motokrosistom za ganljiv motoristični pozdrav.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem slovesu in ga 
v tolikšnem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
 Vsi njegovi  

37. tradicionalni družinski 
pohod na Krim
Planinsko društvo Podpeč - Preserje vabi v nedeljo, 17. septembra 
2017, na 37. tradicionalni družinsko-medgeneracijski pohod na Krim. 
 Za pot boste potrebovali od 1,5 do 2,5 ur hoje, odvisno od začetnega 
mesta. Do parkirišča pod domom se je možno pripeljati tudi z 
avtomobili ali kolesi. 
Ob 10.30 bo pri planinskem domu začetek družabnega srečanja z 
zabavnimi igricami.
Pohod in srečanje bo izvedeno ob vsakem vremenu. Za dodatne 
informacije pokličite Rudija Bevca na telefonsko številko 031 691 891. 
Po potrebi bo med 7. in 8. uro zagotovljeno vodenje iz parkirišča pod 
Sveto Ano. Vljudno vabljeni in srečno pot 

Avtor: Marijan Božeglav za UO PD Podpeč - Preserje

Poletno dogajanje v DU 
Notranje Gorice - Plešivica
 
V času poletnih počitnic se tudi v Društvu upokojencev Notranje 
Gorice - Plešivica obnašamo počitniško. Toda nekaj se je vseeno 
dogajalo. V juliju smo organizirali piknik na lovski koči v Vokah. V 
velikem kotlu smo skuhali zelo dober golaž, članice našega odbora 
so spekle precej različnega peciva, na koncu pa smo pekli še meso 
na žaru. Tudi pijače ni manjkalo. Piknika se je udeležilo veliko število 
zadovoljnih članov.  
Iz društva smo se odzvali vabilu za udeležbo na podelitev nagrade 
Državljan Evrope za leto 2017 programu Starejši za starejše, ki je bilo 
v Hiši Evropske unije v Ljubljani. Zbrane sta nagovorila tudi evropska 
poslanca Ivo Vajgl in dr. Igor Šoltes. Častna predsednica ZDUS in ena 
od avtoric projekta Starejši za starejše, dr. Mateja Kožuh Novak, je 
predstavila težave s katerimi se soočajo ne le starejši v Sloveniji, ampak 
tudi cele družine.  
Vodja projekta Starejši za starejše Rožica Šonc je predstavila zgodovino 

projekta, ki sega v leto 2004. Priredili so tudi kratek kulturni program.  
V septembru bomo imeli izlet v Lendavo na ogled stolpa Vinarium 
in potem še ogled Tropskega vrta v Dobrovniku. Konec septembra 
bomo organizirali meddruštveni turnir v balinanju. V oktobru imamo 
rezervirano letovanje v Hotelu Delfin v Izoli od 12. 10. do 15. 10. 2017. 
Prijave sprejemamo v društvu. Sedaj pa že zbiramo ponudbe za 
Martinovanje. Prijazno vabljeni.  
 

Avtor: Društvo Upokojencev Notranje Gorice - Plešivica

I N F O :  0 4 1  4 3 9  0 6 3  
F B :  L I V I A  D A N C E  
L I V I A . L I B E R T E @ G MA I L . C O M

D o b i m o  s e  v  v e č n a m e n s k e m  
p r o s t o r u - s t r a n s k i  v h o d  
D E O S  C E N T E R  S T A R E J Š I H  
G m a j n a  7 ,  N o t r a n j e  G o r i c e  

PIKCI (4 - 5 LET) 
PONEDELJEK 16.30-17.15 

 
METULJČKI (6 - 8 LET)

PONEDELJEK 17.30 - 18.30 IN 
SREDA 16.30 - 17.30 

 
ZVEZDE (9 - 12 LET) 

PONEDELJEK 15.30 - 16.30 IN 
SREDA 16.30 - 17.30 

 
DAME PLEŠEJO 

(dame in damice vseh starosti) 
PONEDELJEK 10.00 - 11.00 IN 

SREDA 17.45 - 18.45

PLESNI TEČAJI ZA 

OTROKE IN DAME 

 

Dnevi odprtih vrat 
4. in 6. september
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Zahvala
In ko ne bova mogla reči več: Nekoč …  
Bo vse, kar je nekoč bilo, 
obdala brezmejna, hladna, črna noč. 
Le tale drobna pesem bo ostala …  
In pela bo, kako sta šla dva mlada,  
zaljubljena, nekoč skoz noč v pomlad,  
kako ga ona je imela rada,  
in to, kako jo on imel je rad.  

 
13. julija smo se na ljubljanskih Žalah, v krogu najbližjih sorodnikov, 
prijateljev in znancev, poslovili od očeta, dedija in tasta  

Janeza LipOvCa  
iz Notranjih Goric (1941 –2017).  

Skupaj s svojo drago ženo MARIJO LIPOVEC, smo ju po sedmih 
letih združili na poti v večnost.  
Hvala vsem, ki ste ju pospremili na zadnji skupni poti.  
 
 Vsi njuni  

Zahvala
Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 
bolezen je bila močnejša od življenja. 

stane artaČ
iz Notranjih Goric (12. 7. 1954 – 2. 7. 2017). 

V 62. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil 
STANE ARTAČ iz Notranjih Goric (12. 7. 1954 
– 2. 7. 2017). Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, 
maše ter izkazano zadnje slovo. Zahvala gre 

tudi dr. Rotar, pogrebni službi Pieta za vso organizacijo, pevcem 
in gospodu župniku za opravljeno pogrebno svečanost.

  Hči z družino 

Zahvala
Saj molčal sem dolgo, molče trpel  
in upanju sem sladkemu se upiral  
in hrepenenje s silo vase zapiral.  
Prišla je ura, nisem mogel več ...  
Nam ostala le solza je spomina,  
zakaj ta pot bila ti je edina?  
 

V 85. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, ati, ata, pradedi, 
brat, tast in stric  

antOn krŽiČ  
iz Rakitne (1932–2017)  
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste se od njega poslovili in ga v velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala za vsa izrečena sožalja, 
besede tolažbe, topel stisk rok, darovano cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvala tudi župniku g. Marku Koširju za lepo opravljen 
obred, Gasilskemu društvu Rakitna, rakiškim pevcem, gospe 
Mojci Kranjc ter pogrebni službi Vrhovec.   
 Vsi njegovi  

Zahvala 
Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza …  
Bolečina da se skriti, le dragega očeta 
nihče nam ne more več vrniti.  

Zavedno se je poslovil mož, brat, dedi, pradedi  

MariJan sedeJ  
iz Notranjih Goric (1940–2017)  

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste našega dragega očeta pospremili na 
njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se vam za vsa izrečena sožalja, 
za vse rože, sveče in vence. Hvaležni smo za vse tolažilne beseden, 
za stiske rok in iskrene objeme v trenutkih neizmerne žalosti in 
bolečine. Iskrena hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Za vedno boš ostal naš dedi »dedula«. Pogrešali te bomo.  
 Vsi njegovi  
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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: 01 360 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
29. 9. 2017,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
19. 9. 2017,

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 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 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

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

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

Brezovica

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
sobota, 
26. avgust  
ob 10. uri

9. Koliščarski dan
Dežela koliščarjev, Draga 
pri Igu

nedelja, 
27. avgust  
ob 5. uri

Planinski izlet  
– Amariana

Preserje 2, 1351 Brezovica 
pri Ljubljani

Planinsko društvo 
Podpeč - Preserje

SEPTEMBER
petek, 
1. september 
ob 19. uri 

Veseli večer na 
Brezovici

Tržaška cesta 386, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

Prostovoljno gasilsko 
društvo Brezovica pri 
Ljubljani

nedelja, 
3. september 
ob 4. uri

Izlet v Dolomite
Podpeč, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

PD Podpeč - Preserje

ponedeljek,  
4. september  
ob 15. uri 

INI-MINI; 
Vpisi v jezikovne in 
razvedrilne programe

INI-MINI, d. o. o.,
Tržaška cesta 392, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

INI-MINI interesno 
izobraževanje, d. o. o.

sobota, 
9. september 
ob 4. uri – petek, 
15. september

Otok Rab
Preserje 2, 
1352 Preserje

Planinsko društvo 
Podpeč - Preserje

nedelja,  
10. september 
ob 5. uri

Izlet na Rombon
OŠ Preserje, 
1351 Brezovica  
pri Ljubljani

nedelja, 
10. september
 ob 15. uri

Vseslovensko 
pritrkovalsko srečanje

Župnijska cerkev Preserje, 
Preserje 4, 1351 Brezovica 
pri Ljubljani

Župnija Preserje

sreda, 
13. september 
ob 7. uri

Izlet v Lendavo
Notranje Gorice, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

DU Notranje Gorice - 
Plešivica

sobota, 
16. september 
ob 9. uri

Tradicionalni pohod 
okoli Brezoviškega 
hriba

Vrtec Radna, V Radno 
9, 1351 Brezovica pri 
Ljubljani

KS Brezovica

nedelja, 
17. september
ob 10:30

Tradicionalni družinski 
pohod na Krim

Preserje, 1351 Brezovica 
pri Ljubljani

nedelja, 
24. september 
ob 4. uri

Izlet na Grintovec
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1351 Brezovica  
pri Ljubljani

petek, 
29. september 
ob 8. uri

Balinarski turnir
Športni park Jama, 
Notranje Gorice, 1351 
Brezovica pri Ljubljani


