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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,
Po rekordno toplem januarju je, kot je bilo pričakovati, prišlo 
tudi pravo zimsko obdobje. Z obilnimi snežnimi padavinami se je 
uspešneje spopadla tudi naša zimska služba. Kaže, da počitnice ne 
bodo minile ravno v najlepšem vremenu, a vsaj snega za zimske 
aktivnosti je tokrat dovolj. 
Nizke temperature in sneženje so razlog, da naša zunanja gradbišča 
bolj kot ne mirujejo. Zato pa dela v vrtcu Notranje Gorice potekajo 
nemoteno in skladno s terminskim planom. 
V februarju smo se v okviru občinske uprave največ ukvarjali z 
rebalansom proračuna za letošnje leto. Želja in potreb je seveda 
vedno več kot sredstev za financiranje, zato smo imeli kar precej dela 
z usklajevanjem prioritet. Te bodo tudi v prihodnje ostale predvsem 
v gradnji družbene in komunalne infrastrukture. Pričakovati je, da 
bo tako še nekaj časa, a vendar počasi prihajamo v obdobje, ko bodo 
nekatere od nalog tudi dolgoročno ali dokončno rešene. Z vodarno 
Virje smo tako dokončno rešili zadostno in kvalitetno oskrbo s pitno 
vodo. A tudi na drugih področjih smo temu vedno bližje. 
Poleg tega proračun zagotavlja tudi vsa ostala potrebna sredstva za 
nemoteno delovanje služb in društev. 
Sicer pa so verjetno dobršno mero vaše pozornosti v teh dneh 

pritegnile olimpijske igre. Upajmo, da ne ostanemo le pri eni 
medalji, a vseeno bodo igre dober pokazatelj, kako uspešni smo 
Slovenci v zimskih športih. Nastopajočih športnikov je preko 3000 
in v takšni konkurenci je do medalj izredno težko. Vseeno pa lahko 
ocenimo, da v športu res kotiramo na vseh področjih zelo visoko. 
To lahko samozavestno trdimo brez nepotrebnega izpostavljanja 
svoje majhnosti. Dobri smo, ne le dobri, temveč odlični in to v 
športu šteje. 
Kako dobro smo se v, na Slovenijo omejeni, konkurenci 212 občin 
odrezali v preteklem letu mi, torej naša občina, si boste lahko 
prebrali v nadaljevanju. A z veseljem in ponosom lahko ugotovimo, 
da nam gre zelo dobro. Očitno tudi mi obvladamo svojo panogo. 
Naš občinski svet sprejema pravilne odločitve, občinska uprava 
jih vzorno realizira in vi vsi skupaj nam to omogočate, z nami 
sodelujete in nas v prizadevanjih razumete in podpirate. In temu 
primerni so rezultati. 

Prijetne počitnice vam želim. 
 
 Župan, Metod Ropret 
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Občina Brezovica prejela 
Certifikat Zlati kamen

Certifikat Zlati kamen izdvaja občine, ki 
ponujajo prebivalcem kakovostno raven 
življenja, torej jih odlikuje solidna in 
uravnotežena stopnja doseženega razvoja. 
Certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo 
po skupni vrednosti sestavljenega indeksa 
ISSO v zgornjo tretjino med vsemi občinami 
v Sloveniji.

ISSO ali Informacijski sistem slovenskih občin je standardiziran 
sistem, narejen po meri slovenskih občin tako, da se lahko uporabi 
za prav vse občine od najmanjše do največje. Letošnja verzija 
sistema vključuje 54 kritičnih kazalnikov uspešnosti z osmih 
področij: demografije, proračunske učinkovitosti, gospodarstva, 
trga dela, izobrazbe, življenjskega standarda, socialne kohezije in 
politične kulture ter okolja.
Občina Brezovica ima izjemno močan razvojni položaj: le še tri 
občine v Sloveniji imajo višjo vrednost sestavljenega indeksa ISSO 
(Ljubljana, Komenda in Trzin). Med osmimi področji, ki jih vključuje 
analiza ISSO, Brezovica najbolj izstopa na področju proračunske 
učinkovitosti. Ta prikazuje zmožnost občine, da poveča prihodke 
in zmanjša odhodke, investicijsko aktivnost, zadolževanje in 
finančno samostojnost - je merilo učinkovitosti pri upravljanju 
občinskega proračuna. Brezovica je na prvem mestu že drugo leto 
zapovrstjo. Vrednosti kazalnikov so v glavnem nadpovprečne ali 
celo močno nadpovprečne; izjema je breme zadolženosti, ki pa se 
zmanjšuje. Občina je močno nadpovprečna še na dveh področjih: 

po izobrazbenih (14. mesto) in demografskih kazalnikih (24. mesto). 
Močno nadpovprečna je podjetniška dinamika kraja (30. mesto), 
nadpovprečen položaj je tudi na trgu dela in na področju okolja. 
Glede na merila življenjskega standarda je občina uvrščena v zlato 
sredino. Občina Brezovica sodi tudi med občine, kamor se ljudje 
najbolj priseljujejo (6. mesto) – samo na račun priseljevanja se je 
prebivalstvo Brezovice v petih letih povečalo za dober odstotek. 
Po indeksu finančne samostojnosti, ki kaže razmerje med prihodki, 
ki jih je občina zmožna ustvariti, in tekočo porabo občine, je le še 
ena občina v Sloveniji finančno bolj samostojna od Brezovice. To 
pomeni, da je Brezovica za slovenske razmere zelo bogata občina, 
obenem pa se uvršča na 3. mesto v varčnosti delovanja. Po rasti 
števila podjetij in stopnji njihovega preživetja sodi Brezovica na 
11. mesto. Na Brezovici se je število gospodarskih družb na 1.000 
prebivalcev med leti 2013 in 2017 povečalo za 6,11. Povprečje za 
slovenske občine je 1,89. Tudi na področju izobrazbene strukture 
se Brezovica uvršča zelo visoko (6. mesto). Delež novih doktorjev in 
magistrov znanosti v petih letih na 1.000 prebivalcev je enkrat višji 
od slovenskega povprečja, ki znaša 2,78.
Če združimo vse kriterije, se občina Brezovica uvršča na 4. mesto 
v Sloveniji, kar je izjemen uspeh in motivacija za nadaljevanje 
dobrega dela na vseh področjih. 

Miha Žgajnar

E-mail: info@delavska-hranilnica.si
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si

PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI
LJUBLJANA-VIČ, Čampova 2

(na Tržaški cesti pri Gimnaziji Vič)

NAGRADA

rev ij e  M o j e � n a nce
NAJUGODNEJŠA

BANKA
2017

NAJUGODNEJŠA 
BANKA 2017 

UGODNI KREDITI
POTROŠNIŠKI, STANOVANJSKI, 
ZA KMETOVALCE, PODJETNIŠKI

NAJCENEJŠE 
POSLOVANJE
PLAČEVANJE POLOŽNIC, 
VODENJE RAČUNOV

Več o certifikatu: https://mojefinance.finance.si/certifikati

Delavska hranilnica

Indeks ISSO 2018
Uvrstitev Ime občine vrednost indeksa

1 Ljubljana 56,21

2 Komenda 52,82

3 Trzin 52,66

4 Brezovica 52,09

5 Novo mesto 51,82

6 Šempeter - Vrtojba 51,59

7 Škofljica 51,01

8 Mengeš 50,88

9 Sežana 50,41

10 Ivančna Gorica 50,28

11 Dol pri Ljubljani 49,99

12 Vipava 49,66

13 Škofja Loka 49,57

14 Cerknica 49,51

15 Radovljica 49,40
©Zlati kamen 2018
Natančnejša pojasnila o indeksu ISSO in o celotni metodologiji najdete na 
spletni strani www.zlatikamen.si
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23. redna seja  
občinskega sveta
15. februarja so se v modri dvorani na Brezovici prvič v novem letu sestali 
župan s predstavniki občinske uprave in občinski svetniki. Poleg splošnih 
pobud in vprašanj je bil v ospredju sprejem prvega rebalansa proračuna 
Občine Brezovica za leto 2018. Seveda tako pomembna zadeva ni minila 
brez konkretne diskusije in reševanja določenih temeljnih vprašanj, 
a je občinska uprava z županom na čelu dobro zagovarjala predlog 
rebalansa, ki so ga nato svetniki tudi z veliko večino potrdili.

Na seji so potrdili: 
•	 predlog	odloka	o	prvem	rebalansu	proračuna	Občine	Brezovica	za	

leto 2018, 
•	 odlok	 o	 postopku	 in	 merilih	 za	 sofinanciranje	 letnega	 programa	

športa v občini Brezovica, 
•	 letni	program	športa	v	občini	Brezovica	za	leto	2018,	
•	 imenovanje	predstavnika	občine	Brezovica	v	Svet	 Javnega	zavoda	

Krajinski park Ljubljansko barje v mandatu 2018–2022 in 
•	 povišanje	cen	najemnin	za	grobove	na	pokopališču	Vnanje	Gorice.	
Več o samem poteku in vsebini seje občinskega sveta pa si lahko 
preberete na spletni strani www.mojaobcina.si/brezovica. 

Miha Žgajnar

Komunala na Občini Brezovica
Letošnji februar nas je spomnil, da zimskega časa še ni konec in da so 
kolesarje zamenjali smučarji in sankači, pa tudi snežne lopate smo kar 
pridno vihteli. Prva obilna pošiljka je povzročila kar nekaj problemov  
naši zimski službi, ki pa smo jih odpravili. Za morebitne nevšečnosti se 
opravičujemo. Že samo to, da smo pomislili, da bomo morda v letošnji 
zimi kaj privarčevali pri izdatkih za zimsko službo, se je izkazalo kot želja, ki 
jo je mati narava preslišala in je šlo račun brez krčmarja. 
Modre zabojnike je podjetje Snaga tudi v KS Vnanje Gorice in KS Notranje 
Gorice - Plešivica že praznilo, tako da smo sedaj umaknili tudi modre 
zabojnike iz ekoloških otokov. Na ekoloških otokih bodo v treh krajevnih 
skupnostih ostali samo zabojniki za steklo. 
Morda se komu zdi, da je skrb in ločevanje smeti nepomembno, a 
rezultati na terenu kažejo mnogo čistejšo okolico. Prav zaradi čistega in 
lepega okolja bomo tudi v letošnjem letu organizirali čistilno akcijo, ki jo 
tradicionalno organiziramo spomladi. Akcija bo potekala v soboto 7. 4. 
2018. Dobimo se ob 9.00 na običajnih mestih po posameznih krajevnih 
skupnostih. Poskrbeli bomo za rokavice in vreče, vodstva krajevnih 
skupnosti pa za manjše prigrizke in pijačo. 
Po	 terminskem	 planu	 se	 bodo	 dela	 na	 državni	 cesti	 Jezero–Podkraj	
končala do konca marca, saj sedaj ni pogojev za asfaltiranje. Do takrat 
bodo končana tudi dela na ureditvi križišča pri trgovini Spin na Brezovici. 
 
 Marko Čuden, podžupan

D E S E TA K . S I
# D E S E TA K

3 6 5  B L A G O V N I H  Z N A M K .  4  N A K U P O V A L N A  S R E D I Š Č A .
1  D A R I L N I  B O N .
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šole in vrtci

PILATES, POWER PILATES,

ZDRAVA HRBTENICA,

VADBA ZA MOŠKE, 

JOGA, SOLO SALSA
Vpisi v zimsko-spomladanske termine

Odpiramo nove začetne in nadaljevalne skupine

INI-MINI d.o.o., Tržaška 392, Brezovica
tel. 041/433 033; info@ini-mini.si

www.ini-mini.si

INFORMATIVNI DAN ZA

JEZIKOVNE POČITNICE 

V TUJINI

9.3.2018 med 16.00 in 18.00 uro 

v prostorih INI-MINI

Predhodna prijava na tel 041/433 033

ZVOČNA KOPEL S TIBETANSKIMI 

POSODAMI IN GONGI

Petek, 16.3.2018 

od 20:00 do 21:00 

v prostorih INI-MINI

Predhodna prijava do 15.3. 2018. 

Vpis v vrtec za šolsko  
leto 2018/19

Vsem staršem, ki želite v šolskem letu 
2018/2019 svojega otroka vključiti v enote 
Vrtcev Brezovica (Brezovica, vrtec pri OŠ 

Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (2 enoti), Podpeč, Preserje 
ali Rakitna), priporočamo, da Vlogo za sprejem otrok v vrtec čim 
prej oddate, vendar najkasneje do 15. 3. 2018 (4. člen Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtce Brezovica.). 
Novo vlogo za vpis otroka v vrtec morate oddati tudi tisti starši 
otrok, ki ste bili v preteklem letu zavrnjeni ali ste prosto mesto v vrtcu 
zavrnili sami. 
Vlogo za sprejem otrok v vrtec lahko dobite v vseh omenjenih enotah 
in na spletni strani vrtca (www.vrtci-brezovica.si) in jo oddate na 
upravi vrtca, ali pošljete po pošti na naslov: Vrtci Brezovica, Nova 
pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica. K vlogi naj bodo priložena 
vsa potrebna dokazila. 
Glede na trenutne informacije odlogov šolanja in premikov otrok 
znotraj enot je skupaj predvidenih 218 prostih mest za vse starostne 
skupine. 
V aprilu 2018 bo Komisija za sprejem otrok na podlagi prispelih vlog 

in Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica pričela z delom. Starši 
boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma v maju. 
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica je dostopen na spletni 
strani vrtca: www.vrtci-brezovica.si. 
Podrobnejše informacije o vpisu otroka v vrtec lahko dobite vsak dan 
od 12.30 do 15.00 v enoti Vnanje Gorice, Nova pot 9 (T: 01 365 12 33). 

 Liljana Bošnjak, ravnateljica vrtca 
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Pustovanje rakiških otrok in odkrivanju raznolikosti kultur ter naravi njihovega svojevrstnega 
obredja vezanega na naravno okolje.« Diptihi črno-belih fotografij 
prikazujejo vzajemen odnos med človekom in okoljem, ki v 
zahodnoevropskem svetu pomeni nekaj drugega kot v afriških ali 
južno-azijskih državah, ki so med drugimi zaznamovale potovanja 
fotografinje. Razstava je poklon številnim kulturam in osebam, ki jih 
je na popotovanjih fotografinja utegnila spoznati. Vabi nas v svet 
lastnih izkušenj in hkrati dreza, da moramo kdaj stopiti iz varnosti 
vsakdana in se podati v svet, ki nam je popolnoma tuj. Razstava je bila 
na ogled tudi v nedeljo. 
Še enega sokrajana smo počastili ob tej priliki: Veljko Toman je 
decembra	 2017	 skupaj	 z	 drugimi	 kolegi	 slikarji,	 kiparji,	 grafiki	 in	
fotografi	 iz	 Slovenije	 razstavljal	 pod	 louvrsko	 piramido	 na	 likovnem	
salonu, ki ga v Parizu pripravljajo od leta 1865. Na njem je kot prva 
Slovenka nekoč razstavljala Ivana Kobilca. Ker je to posebna čast in 
izjemen dogodek v življenju umetnika, mu tudi Rakičani čestitamo in 
smo ponosni nanj. 
V kulturnem programu pa smo se spomnili našega velikega pesnika 
Prešerna	 s	 pesmijo.	 Nastopila	 je	 Marija	 Jakomin	 (na	 klavirju	 jo	
je spremljala Nika Rogelj), s svojo klavirsko interpretacijo nas je 
navdušil Martin Gabrijel, za živahen zaključek pa so poskrbeli 
otroci Podružnične šole Rakitna z recitacijami in plesom na temo 
Povodnega moža. 
Za delo v Kulturnem društvu Rakitna in v ljubiteljski kulturi nasploh 
smo	podelili	priznanja	JSKD,	in	sicer	bronasti	priznanji	za	udejstvovanje	
na kulturnem področju Katarini Kovačič in Klemnu Kržiču ter zlati 
priznanji za udejstvovanje na kulturnem področju Simonu Grimšiču in 
Joštu	Kovačiču.	Za	udejstvovanje	na	glasbenem	področju	pa	sta	dobili	
Gallusovi bronasti znački Dora Borštnik in Alenka Kovačič, Gallusove 
srebrne značke Vida Kržič, Ema Kranjc, Barbara Borštnik in Valentina 
Borštnik, Gallusove zlate značke za dolgoletno udejstvovanje na 
glasbenem področju pa so prejeli Marta Kovačič Grimšič, Klavdija 
Ivančič, Romana Pogačar, Gorazd Kovačič in Peter Slanič. Vsem še 
enkrat iskreno čestitamo in želimo, da jim entuziazem in veselje do 
ljubiteljske kulture ne usahneta. Zahvaljujemo se Ireni Kržič, Suzani 
Marolt, Barbari Kovačič in Heleni Pogačar za izvrstno pogostitev ob 
koncu programa. 
 
 Alenka Kovačič 

Pogovor z mladim filmskim 
umetnikom Davidom 
Sipošem
Ustvarjalec	 filma	 »Goreči	 škof«,	 ki	 smo	 si	 ga	 januarja	 gledali	 na	
Brezovici, David Sipoš, živi pri nas, blizu stičišča treh občin. Od srede 
lanskega leta, ko je bil prvič predvajan, je bilo po Sloveniji že več kot 
40 ponovitev. Videli so ga tudi Slovenci v Argentini in ZDA, kjer je že 
večkrat zmagal na festivalih. Po predvajanju na Brezovici je nastal ta 
pogovor, ki naj obogati letošnji februar – mesec kulture 2018.

Že skoraj tridesetletna tradicija pustovanja v Rakitni tudi letos 
ni zatajila. Z veseljem pripravljamo program z zanimivimi, malce 
tekmovalnimi točkami in pustnim rajanjem za male in malo večje 
maškare, ki ne odidejo domov praznih rok, zagotovo pa polnih ust. 
Tudi v nedeljo, 11. februarja, je bila dvorana polna raznoraznih mask: 
princeske, živali, risani junaki, super junaki … ali pa doma narejene 
maske, ki so plod lastne domišljije otrok in staršev. Ni manjkalo glasbe, 
tudi žive ne, saj so prišle tudi maškare z inštrumenti. Ema Kranjc, Dora 
Borštnik,	Metka	 in	 Leja	Mikuš	 ter	 Jošt	Kovačič	 so	 vodili	 program,	da	
so se maškar’ce lahko zabavale in rajale. Hvala vsem udeležencem in 
nasvidenje naslednje leto. 
 Alenka Kovačič 

Razstava Urške Boljkovac ob 
kulturnem prazniku v Rakitni

V soboto, 10. 
februarja, smo z 
rahlim zamikom 
praznovali kulturni 
praznik tudi v 
Rakitni. Ob tej priliki 
je razstavljala naša 
sokrajanka, slikarka 
in fotografinja 
Urška Boljkovac. 
Razstava je imela 
naslov Pleme. 

Fotografije, posnete na potovanjih fotografinje po Gani, Namibiji, 
Indoneziji in Papui Novi Gvineji, so nam odkrivale njen pogled 
na življenje in ljudi v teh oddaljenih krajih. Črno-bele fotografije 
so njihovo vsebino in povednost še poudarile, kompozicije pa so 
nakazovale zorni kot tako Uršinega pogleda, kot samih akterjev 
na	 fotografijah.	 Tia	 Čiček	 je	 o	 razstavi	 takole	 zapisala:	 »Osebna	
dokumentarna fotografija priča o želji po spoznanju, povezovanju 
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David, prosim vas za kratko predstavitev. 
Odraščal sem na Ptuju in zelo rad prebiral knjige. Z gledališkimi 
igrami	in	igranimi	filmi	smo	začeli	skupaj	s	sošolci	na	klasični	gimnaziji	
Antona	 Martina	 Slomška	 v	 Mariboru.	 Navdušenje	 nad	 filmskim	
svetom	 me	 je	 poneslo	 v	 ZDA,	 kjer	 sem	 si	 v	 filmskih	 produkcijah	
nabral dodatnih izkušenj.

Je »Goreči škof« vaš prvi film? 
S	filmom	se	ukvarjam	vse	od	srednje	šole.	Že	od	nekdaj	so	me	zanimale	
zgodbe	 iz	daljne	ali	manj	daljne	zgodovine.	Moj	 igrani	film	»Kresnik:	
Ognjeno izročilo« je obudil stare slovenske legende in bil kot prvi 
slovenski	 film	 predstavljen	 na	 platformi	 za	 množično	 financiranje	
Kickstarter. V zadnjih letih sem v produkciji Studia Siposh režiral vrsto 
biografskih	 dokumentarnih	 filmov	 o	 pomembnih	 ljudeh	 zgodovine	
slovenske Cerkve.
 
Kakšni so odzivi na vaše filme? 
Po projekcijah filma večkrat slišim ljudi, ki se jih je film posebej 
dotaknil. Od tega, da so takšni filmi potrebni za slovenski prostor, 
do	tega,	da	filmi	izgledajo	že	skoraj	»holivudsko«.	S	filmsko	ekipo	se	
zavedamo, da je film dokončan šele takrat, ko je viden in smo zato 
vsake projekcije veseli.
 
So mladi danes sploh pripravljeni sprejeti resnico o dogajanju v času 
komunističnega režima?
So in niso. Rekel bi, da smo na srečo (ali nesrečo) že v času, ko si mladi 
o	tem	več	ne	belijo	glave.	V	filmu	Goreči	škof	predstavljamo	dejstva,	
ki	so	nadškofa	Vovka	definirala	zgodovinsko,	po	drugi	strani	pa	veliko	
pozornosti posvečamo njegovi osebnosti. Gre za moža, ki je bil pravi 
steber slovenske Cerkve v nenaklonjenih časih. Ljudje se ga še danes 
radi spominjajo, ko jih je birmal. Prav tako še danes v njihovih spominih 
odmeva njegov mogočen glas.

Prikazan je lik in delo nadškofa Vovka in krut komunistični režim. Ni 
pa imen odgovornih za ta zločin? 
Filme gleda in presoja raznolika publika. Zato smo najprej poklicani 
za	ustvarjanje	filmov,	v	katerih	ljudje	vidijo	zgled	velikega	človeka,	ki	
jim daje moč in inspiracijo, da tudi sami naredijo kakšen pogumen 
korak	 naprej	 v	 svojem	 vsakdanu.	 Če	 tak	 film	 gledamo	 le	 za	 zaradi	

podatkov, je bolje, da jih najdemo v knjigi in tam izvemo še veliko več, 
saj	vsega	ne	moremo	vključiti	v	film.	Filmu	pa	narekuje	tudi	čustvena	
dramaturgija, saj ga gledajo tudi takšni, ki slovenskih razmer in 
obravnavanega lika ne poznajo. Vedno bolj sem prepričan, da smo 
uspeli	 v	 film	 ujeti	 velikega	 Slovenca	 in	 hkrati	 naredili	 univerzalen	
film,	ki	bo	nagovarjal	doma	in	po	svetu.

Kje je mogoče videti vaše filme in kakšni so vaši načrti? 
Večina	 je	 na	 spletu:	 www.siposh.com,	 najnovejša	 filma	 »Kaplja	
na	 vedru«	 in	 »Goreči	 škof«	 pa	 sta	 na	 DVD-ju	 in	 bosta	 v	 kratkem	
predvajana tudi na RTV Slovenija. Informacije o predstavitvah pa so 
na: www.antonvovk.si. V Slovenijo in svet bi radi prinesli še druge 
zgodbe, ki jih še nismo slišali. V nastajanju je več zanimivih projektov, 
ki bodo prinesli svež pogled na obdobja in osebe iz slovenske 
zgodovine. Veseli smo, da lahko pripovedujemo zgodbe ter da nas 
publika vedno znova spodbuja in si jih želi še več.

Iskrena hvala za pogovor in veliko uspeha tudi v naprej. 
 
 Pogovarjal se je Drago Stanovnik 
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Kulturno močvirje 2018

V Kulturnem domu v Podpeči so se sinoči, 6. 2. 2018, zbrala vsa kulturna 
društva in ljudje dobre volje, da skupaj proslavijo slovenski kulturni 
praznik in dejstvo, da je kulturno udejstvovanje v občini Brezovica še 
kako močno in živo, po občinstvu sodeč pa tudi zelo dobrodošlo in 
cenjeno. Obisk je bil velik, aplavzi za številne kvalitetne in hudomušne 
točke pa še večji, tako da nas ne rabi biti prav nič strah za prihodnost 
naše kulture in da ne bi bilo naslednje Kulturno močvirje še večje in 
boljše.

Cankar (letos je navsezadnje tudi Cankarjevo leto) in zaman skušal 
koga prepričati, naj mu skuha kavo. Izkazalo se je, da je v današnjih 
časih to težje doseči, ker smo vsi preveč zaposleni sami s seboj, zato se 
bo moral celo Cankar znajti sam. 
Z Lenobno pesmijo so svoj nastop začeli Podpeški pobi iz KUD Podpeč, 
nadaljevali z eno ljudsko in mojstrsko zaključili s harmonizacijo pesmi 
Pa se sliš’. S pesmijo je nadaljeval tudi Mešani pevski zbor iz KD Breza 
s slovensko in istrsko ljudsko priredbo pesmi Stoji, stoji mi polje in 
Dajte, dajte.
Nato je oder razvnela osrednja in mladinska folklorna skupina iz KD 
Rožmarin. Ob spremljavi harmonike so skakali klobuki, topotali škornji 
in letela krila. Za njimi je na oder prišla še energija Ženskega pevskega 
zbora KUD Brezovica s tremi legendarnimi slovenskimi popevkami: Na 
vrhu nebotičnika, Poletna noč in Orglice. 
Žogice	niso	umirili	niti	nastopajoči	 iz	KUD	Janez	Jalen	z	uprizoritvijo	
skeča Sendvič z jetrci. Nasprotno, publika se je ves čas smejala in 
prešerno pričakala še zadnjo točko večera, Mešanega pevskega zbora 
iz KD Rakitna, ki so še enkrat potrdili, da je občina Brezovica polna 
prelepih in sposobnih pevskih glasov.
Za konec so se na odru še enkrat zbrali predstavniki vseh nastopajočih s 
povezovalcem prireditve in županom, ki je z nekaj besedami pospremil 
prireditev do zaključka ter povedal, kar so si mislili vsi: da v občini 
Brezovica kar vre od kulture, kvalitetnih skupin in posameznikov, ki 
bodo brez težav in z velikim zanosom delali v začrtani smeri naprej ter 
prinašali ponos v srca vseh občanov.

Miha Žgajnar

Božično-novoletni  
koncert v Rakitni
Zaradi napake uredništva objavljamo sledeči članek z zamudo. Za to se 
iskreno opravičujemo. 
Božič in novo leto nam včasih mineta v evforiji in prevelikih 
pričakovanjih. Zato si praznike in predvsem praznično vzdušje v Kot je dejal tudi župan v uvodnem nagovoru, postavljajo kulturna 

društva v občini Brezovica vsako leto letvico malo višje, Občina pa se 
trudi temu razvoju slediti, s tem da skuša nameniti višji proračun za 
delovanje društev in za splošne pogoje delovanja kulture v občini, kot 
so ustrezni prostori in oprema. Poudaril je, da je vedno lahko bolje, a 
je tudi trenutna situacija dobra, Občina z društvi in tudi društva med 
seboj lepo shajajo, rezultati društev pa to potrjujejo. Za konec je župan 
priložnost izkoristil še za spomin na nedavno preminulega gospoda 
Staneta Čudna, enega najbolj zvestih privržencev in delavcev v kulturi. 
Po nekaj trenutkih tišine v spomin na g. Čudna pa se je začel kulturni 
program.
Že takoj na začetku je vzdušje dvignil nastop razigranega folklornega 
podmladka iz KD Rožmarin, ki so prikazali nekaj slovenskih ljudskih 
otroških plesov in iger. Sledil je nastop Kvinteta Mlin iz KUD Hrošč, ki 
je tudi prevzel organizacijo letošnjega Kulturnega močvirja. Kvintet je 
zapel tri slovenske pesmi z občasnim dalmatinskim pridihom.
Publiko je spet nasmejal vmesni skeč, v katerem se je pojavil Ivan 
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Rakitni malce podaljšamo. V soboto, 6. januarja, so pripravili božično-
novoletni koncert Mešanega pevskega zbora KD Rakitna z gosti. To 
pot smo medse povabili zbore iz okoliških krajev: ženski pevski zbor 
Perunike z Iga, Podpeške pobe iz Podpeči ter mlajši mešani cerkveni 
zbor sv. Marjete in ženski pevski zbor Tonja, oba iz Borovnice. Ne le 
raznolikost zasedb, temveč tudi pestrost izbora skladb ter njihova 
izvedba so poslušalcem pripravili resnično lepo in zamaknjeno 
vzdušje v sicer majhni in hladni cerkvi sv. Križa. Zahvaljujemo se vsem 
nastopajočim in njihovim zborovodkinjam, mladim dekletom, ki so 
bile sošolke med glasbenim izobraževanjem, Kristini Štemberger, 
Nejki Mazi, Taji Omejec, Evi Mori in Vidi Kržič. Navdušila so nas njihova 
mladostna zagnanost, pristop in volja do zborovskega petja. 
Mešani pevski zbor KD Rakitna v januarju ni počival. Imeli smo koncerta 
v	 cerkvi	 sv.	 Jakoba	 v	 Ljubljani	 in	pri	 Sv.	Vidu.	V	 februarju	pa	 smo	 se	
udeležili tradicionalnega občinskega Kulturnega močvirja. 
Lepo vas vabimo na naše prireditve, kot tudi v Knjižnico Rakitna, kjer 
vas čaka veliko zanimivega knjižnega gradiva ter prijazne knjižničarke. 
 
 Alenka Kovačič

Jalnovec Stane Čuden  
(1954–2018)
Januarja	 je	v	našo	 sredino	kot	oster	nož	zarezala	novica	o	Stanetovi	
smrti. Bilo je le nekaj dni po premieri letošnje predstave, ko smo bili še 
vsi evforični od navdušenega odziva občinstva nanjo. Tudi Stane, ki je 
tokrat	pomagal	»le«	z	usmerjanjem	prometa	pred	predstavo,	je	bil	nad	
njo navdušen. Spremljal jo je že med nastajanjem in rekel, da jo vsakič 
gleda z drugimi očmi in opazi novo posebnost igre ter odlike vsakega 
od igralcev. 
Ponovitev, ki smo jo izvedli v njegov spomin, je sledila le dva dni po 
nesreči. Težko je opisati močna čustva vsakega izmed nas, ko so nam 
misli	med	predstavo	uhajale	k	podobi	s	košatimi	brki.	Je	res	mogoče,	
da smo si zadnjič stisnili roko? 
Stane je bil aktiven član našega amaterskega gledališča vse od leta 1975. 
In	kot	je	nekoč	sam	izjavil:	»Neka	notranja	sila	me	je	pripeljala	do	tega,	da	

sem vsrkal vonj gledališke 
šminke, občutil prijeten 
srh odrske treme pred 
nastopom, užival v glasnem 
občudovanju gledalcev 
ter prižigajočih se scenskih 
podobah … Doživetij 
pa se ne da poplačati z 
dobrinami sodobnega 
sveta – edino plačilo, ki 
kaj velja med amaterji, 
je notranje zadovoljstvo 
ob uresničevanju želje 
po ustvarjanju in ob 
navdušenju občinstva.« 
To je botrovalo temu, da se 

je v 43-ih letih svojega delovanja v društvu kot igralec prelevil v več kot 
20 vlog, se dvakrat uspešno preizkusil kot režiser ter bil avtor mnogih 
priložnostnih skečev, katerim je nemalokrat tudi sam vlil življenje. S 
svojim znanjem in spretnostmi je bil nepogrešljiv kot scenski delavec 
in kot del ekipe, ki skrbi za to, da so prostori našega društva prijetno 
okolje za nas in naše občinstvo. Predvsem pa je bil naš prijatelj … 
O njegovi predanosti amaterskemu gledališču pričajo številna 
priznanja, ki jih prejel za svoje posamezne vloge in delo v kulturi. Med 
njimi je tudi med amaterskimi igralci eno najbolj spoštovanih – Zlata 
Linhartova listina za izjemno dolgoletno delo na gledališkem področju. 
Kot stárosti društva mu je bil zaupan krst novih članov. Tega je vedno 
opravil z njemu lastno hudomušnostjo, ki se je vsakemu izmed več kot 
100	njegovih	»krščencev«	vtisnila	v	večen	spomin.	Imel	je	tudi	»svojo«	
nam	vsem	znano	skrivnost.	»Za	zih’r«	si	 je	tekst	predstav,	v	katerih	je	
nastopal, napisal na najbolj nemogoča mesta po odru in rekvizitih. 
Tudi na rolico WC papirja … 
Čeprav je praznina, ki ostaja za našim Stanetom, velika, nas tolaži 
misel na to, da sedaj s svojimi stanovskimi kolegi: Stanetom Severjem, 
Jernejem	Šugmanom,	Milo	Kačičevo	 in	ostalimi,	 zagotovo	že	pridno	
vadi svojo novo vlogo. 
 
 Stane, hvala ti. Pogrešamo te. 
	 Prijatelji	iz	Teatra	Janez	Jalen	
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Fantastični rezultati zimske 
sezone 2018 za Anito Horvat
Anita Horvat je vrhunska atletinja z Brezovice, nosilka slovenskega 
državnega rekorda na 400 metrov. Lansko poletje nas je zastopala na 
svetovnem prvenstvu v Londonu, jeseni pa je dobila tudi posebno 
priznanje Občine Brezovica. Za mlado športnico so to že zavidljivi 
uspehi, a letošnji rezultati očitno kažejo na še večje dosežke. 

Alen Žagar priplezal  
na drugo stopničko
Plezalno društvo Grif je v novo sezono vstopilo z osveženo ekipo. 
Starim članom se je v vseh starostnih skupinah pridružilo veliko novih. 
Predšolski otroci starosti od 5–6 let ob petkih obiskujejo plezalne urice, 
kjer izvajajo raznolike vaje od plazenja do plezanja. Tako so plezalno 
gibanje že kmalu osvojili tako skozi igro na poligonu, kot tudi na pravi 
plezalni steni. 
Zelo močna je skupina malih plezalcev, ki so prve korake plezanja 
osvojili v času, ko so še obiskovali vrtec, zdaj pa so že v začetni skupini, 
kjer	so	se	jim	pridružili	še	otroci	iz	2.	razredov.	Jeseni	so	plezalne	izkušnje	
pridobili na visoki plezalni steni in kar veliko jih je, ki so priplezali na 
sam vrh, ali pa malo nižje, in z višine radi opazovali vrstnike, ki so bili 
pod njimi kakor mravljice, ki se igrajo na šolskem igrišču. 
Nadaljevalna skupina je najštevilčnejša. Njihova plezalna kilometrina 
se jim še kako pozna, ko se podajo v steno in premagujejo vse težje 
gibe, ki jih izberemo skozi določeno smer. Osvojili so že osnove 
varnega varovanja s samozatezno napravo ob skrbnem nadzoru 
izkušenih vaditeljev. 

Letošnjo tekmovalno zimsko sezono je začela odlično. 25. januarja je 
v Ostravi, na Češkem, v teku na 300 metrov zmagala in postavila nov 
rekord mitinga v tej disciplini. Z rezultatom 37,43 sekunde je popravila 
tudi najboljši slovenski dosežek v zgodovini na 300 metrov. Le dva dni 
kasneje je na Dunaju v teku na 400 metrov dosegla drugo mesto in z 
rezultatom 52,24 sekunde izboljšala državni rekord za 6 desetink. Zaradi 
dobrih rezultatov je kmalu dobila tudi vabilo na svetovno dvoransko 
turnejo (IAAF World Indoor Tour) v nemškem Karlsruheju, kjer je ob 
močni konkurenci ponovno zasedla drugo mesto. S tem se je uvrstila na 
naslednjo tekmo turneje v Madridu. Tudi tam je bila druga, obenem pa je 
spet izboljšala državni rekord, tokrat za 2 stotinki sekunde. Trenutno se po 
seštevku točk svetovne turneje uvršča na drugo mesto, čakata pa jo še dve 
tekmi mitinga svetovne turneje v Torunu, na Poljskem, in Glasgowu, na 
Škotskem. Za konec sezone pa se že veseli novega svetovnega prvenstva v 
Birminghamu. Verjamemo, da bo nadaljevala z nadpovprečnimi rezultati.

Miha Žgajnar

Tekmovalna skupina je tudi letos vstopila v tekmovalni del sezone z 
obetavnimi uvrstitvami. Tej ekipi malih našpičenih plezalcev se je letos 
pridružilo nekaj novih otrok, ki so k nam prišli iz drugih klubov. Tako 
smo se na prvo tekmo letošnje Zahodne lige odpravili s plezalci, ki bodo 
letos tekmovali v vseh disciplinah športnega plezanja – hitrostnem, 
težavnostnem in balvanskem plezanju. Nace Sedmak je na hitrostni 
tekmi	vodil	po	kvalifikacijah.	Ker	tekma	poteka	izmenično	na	izpadanje,	
sta	se	v	polfinalu	za	 tretje	 in	četrto	mesto	pomerila	 ravno	naša	člana.	
Nace je po intenzivnem plezanju, ki ga je precej utrudilo, tokrat dosegel 
4. mesto. Alen je bil zelo motiviran, ker je bila to zanj prva hitrostna tekma. 
Plezal je izjemno hitro in natančno, nadaljeval je zbrano in se pogumno 
boril za prvo mesto, vendar je zaradi manjšega zdrsa na vstopu druge 
finalne	smeri	žal	izgubil	nekaj	dragocenega	časa	in	se	uvrstil	na	odlično	
2. mesto. Tudi naši ostali: Ela Sosič, Patrik Majerič in Ian Grilc, so odlično 
plezali in že nestrpno čakajo naslednjo tekmo. Iskrene čestitke vsem! 
Z vsemi prijatelji sotekmovalci se bodo naši plezalci ponovno srečali v 
začetku marca na balvanski tekmi v Radovljici. 

 Plezalno društvo Grif Brezovica
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S kuponom vam priznamo 25% popusta na menjavo in centriranje pnevmatik! Potrebno je predhodno naročilo preko telefona.
En kupon velja za eno vozilo. Zgoraj navedena cena storitve 21,96€ velja za jeklena platišča do 16” in vsebuje DDV

Akcija traja do 30.6.2018.

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika
Sinja Gorica 11, Vrhnika

tel.: 01 750 51 99
www.avtotrade.si
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Leta 1973 z ligaškim 
tekmovanjem pričeli tudi 
mladinci NK Podpeč

uvrstila na tretje mesto, takoj za ekipama iz Cerknice in Mengša. 
Odmevne so bile zmage Podpečanov nad vrstniki iz nogometnih klubov 
Grosuplje,	 Rakek,	 Induplati	 Jarše,	 Domžale,	 Apnar	 Kresnice,	 Mengeš,	
Vodice in Mirna. Med strelci golov je izrazito izstopal Žniderič z 22 goli, 
po	7	so	jih	zadeli	Javornik,	F.	Krvina	in	Z.	Zalar,	5	jih	je	dodal	še	J.	Žabkar.
Na obeh lokalnih derbijih so slavili Podpečani. V Borovnici so zmagali 5 : 4 z 
goli,	ki	so	jih	dosegli	I.	Žniderič	2	ter	Javornik,	Ivkić,	in	Nagode	po	1,	doma	v	
Podpeči pa kar s 5 : 0. M. Čuden je dosegel 3 gole, I. Žniderič pa 2. 
Vsekakor vseh pohval vreden dosežek, ki je obetal lepo prihodnost 
nogometni igri v Podpeči. 
(se nadaljuje) 
 Ivan Zalar 

PD Podpeč - Preserje na 
Trstelju 11. 2. 2018
Na samo pustno nedeljo, 11. 2. 2018, smo planinci PD Podpeč - 
Preserje šli preganjat zimo na Primorsko. Cilj nam je bil 643 metrov 
visok Trstelj, najvišji vrh Črnih hribov. Vrh po višini ne izstopa, a je ob 
lepem vremenu izredna razgledna točka. Pogledi sežejo do Tržaškega 
in Piranskega zaliva, na drugi strani pa na celotno Vipavsko dolino s 
Trnovskim	gozdom	in	Nanosom	ter	precejšnim	delom	Julijskih	Alp.	

Na treningih so veliko pozornosti posvečali vajam za 
obvladovanje žoge.

Kmalu po članski ekipi so se tudi mladinci NK Podpeč odločili za 
nastopanje v rednem sistemu tekmovanja v organizaciji Nogometna 
zveza Ljubljana. Ker v Podpeči in okolici ni bilo nobenega vaditelja 
nogometa, ki bi bil pripravljen prevzeti treniranje mladinske ekipe, se 
je te naloge lotil igralec članske ekipe Franc Zalar. Pri delu, še zlasti pri 
vodenju ekipe na tekmah, mu je pomagal Pavle Gregorka, ki je bil tudi 
službeni delegat na domačih tekmah. 
Mladinska ekipa je svoj prvenec v mladinski ligi skupini C odigrala 2. 
9. 1973 v Kresnicah proti Apnarju. Že na tej prvi tekmi so se Podpečani 
srečali s poskusom goljufanja, saj sta v domači ekipi nastopila dva 
igralca članske ekipe. Domačini tega sploh niso prikrivali, saj so 
predložili njuni tekmovalni knjižici, iz katerih je bilo jasno razvidno, da 
sta prestara za mladinski nivo tekmovanj. Tekmovalna komisija tako ni 
imela težkega dela in je tekmo registrirala z rezultatom 3 : 0 za Podpeč. 
Tekma se je sicer končala z rezultatom 2 : 1 za NK Apnar. Podpečani so 
na	 tej	prvi	 tekmi	nastopili	 v	postavi	Meršol	Bojan,	Rogelj	 Jože,	Zalar	
Danilo,	Javornik	Franci,	Grča	Janez,	Jerše	Aleš,	Močnik	Marjan,	Rebolj	
Miro, Rogelj Miro, Zalar Zdene in Zalar Andrej. V rezervi so bili še 
Žniderič	Igor,	Krvina	Franc	in	Jerše	Alojz.	Strelec	prvega	ligaškega	gola	
za Podpeč je bil M. Rogelj. 
Mladinska ekipa je v prvem letu tekmovanja predvsem nabirala 
potrebne izkušnje, se pa je solidno odrezala v lokalnih derbijih z 
Borovnico. Doma je sicer doživela poraz z 2 : 3, v Borovnici pa zmagala 
s 4 : 3. Strelci golov so bili dvakrat I. Žniderič, enkrat A. Zalar, enkrat pa 
so Borovničani kar sami zadeli v lastno mrežo. 
V prvenstvu je premočno zmagala ekipa NK Ljubljana, Podpeč je 
zasedla osmo mesto. Poleg zgoraj že navedenih igralcev so nastopali 
še	vratar	 Jože	Ferko	 in	 igralci	v	polju	Marjan	Čuden,	 Janez	Pristavec,	
Lado	Makovec,	Janez	Lenič,	Ivan	Taradi,	Bojan	Šmit,	Jože	Nagode,	Miro	
Jager	 in	Miro	 Japelj.	 Strelci	golov	 so	bili	 Žniderič	 in	Močnik	po	6,	A.	
Zalar	3,	po	2	M.	Rogelj	in	Javornik,	po	1	Čuden,	Rebolj	in	Taradi,	za	kar	7	
golov pa v zapisnikih o odigranih tekmah ni zabeleženih strelcev. 
Že v naslednji sezoni 1974/1975 je bila mladinska nogometna ekipa 
iz Podpeči zelo uspešna. Zabeležila je trinajst zmag, dvakrat igrala 
neodločeno ter sedemkrat izgubila in se med dvanajstimi ekipami 

Bilo	nas	je	veliko	in	še	»vražiček«	se	nam	je	pridružil.	Začeli	smo	pri	šoli	
v Renčah. Rabili smo kar nekaj časa, da smo prišli iz vasi do kolovoza 
pod planoto, kjer se je začel blaten del poti. Vseskozi nas je spremljalo 
sonce in nezahteven vzpon. Tako med potjo nismo bili preveč tihi. Pot 
je bolj redko porisana z markacijami, a je vseeno lepo sledljiva. Šele 
v vrhnjem delu, ko pridemo iz gozda, se po travniku strmeje vzpne. 
Na vrhu se je vse odprlo. Dejansko sta tu dva vrhova, s polovičnimi 
obeležji, en za opazovanje pokrajine na severu, drugi na jugu. Ogledali 
smo si obe strani, se poslikali in odšli do Stjenkove koče. Bil je čas za 
kosilo in pokušino dobrot iz Primorske kuhinje. Povratek je bil po poti 
vzpona, le hitreje je šlo. 
Da nebi prehitro prišli domov, smo se ustavili še v vinski kleti v Gradišču 
pri Vipavi. Gospodar je poskrbel, da nismo bili ne lačni ne žejni, samo 
veseli. Na tem koncu je res zadišalo po pomladi. 
 
 Marijan Božeglav
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Fajtov breg v Radni je oživel
Zima že nekaj let ni bila tako radodarna s snežnimi padavinami v nižjih 
legah, kot je bila letos. Malo manj so bili teh padavin veseli vozniki na 
cestah, medtem ko so otroci neizmerno uživali v snežnih radostih. 
Da pa je bilo snežno veselje za otroke in tudi odrasle še večje, smo 
krajani Radne namestili vlečnico na Fajtovem bregu. Najprej se je nekaj 
nadobudnežev	 odločilo	 »poštamfati«	 breg,	 nato	 pa	 v	 dolžini	 150	m	
napeljati vrv za vlečnico. Kljub rahlim začetnim težavam je kasneje vrv 
le nemoteno stekla preko vlečnice in otroci so lahko začeli brezskrbno 
smučati po bregu. 

pridobitev našega društva v zadnjem času je gotovo novo vozilo AC 
16/110, ki smo ga v društvo pripeljali konec lanskega novembra. V letu 
2018 obeležujemo 110-letnico obstoja društva in predvidoma bomo 
pred začetkom poletja organizirali slavnostno sejo, uradno prevzeli 
novo vozilo in priredili veselico. Tokratni občni zbor so pozdravili 
predsednik Gasilske zveze Brezovica, Marko Susman, župan Občine 
Brezovica,	 Metod	 Ropret,	 predsednik	 KS	 Podpeč	 -	 Preserje,	 Janez	
Šuštaršič in predstavniki drugih gasilskih društev. Občni zbor smo 
tradicionalno zaključili s klobaso. 
 
 Petra Zega, PGD Podpeč

Mladi gasilci tudi  
uspešni smučarji
V začetku februarja je bilo na smučišču Rudno v Selški dolini 
organizirano regijsko tekmovanje v smučanju za gasilsko mladino. 
Zgodnje sneženo jutro ni obetalo najboljšega vremena. Kljub temu 
pa ni bilo veliko odjav in tekmovanje je bilo za našo Gasilsko zvezo 
Brezovica zelo uspešno. Tekmovanje je potekalo v eni veleslalomski 
vožnji, na sredini proge pa so vsi tekmovalci tokrat opravili le eno 
gasilsko spretnost: cevni nosilec so prenašali v vedro. Štartali so 
od najstarejše kategorije do najmlajše, proga pa se je nekje na 
polovici tekmovanja predrla. Kljub temu pa so bili rezultati odlični: 
v kategoriji pionirk je zmagala Alja Šebenik, Živa Šebenik pa je bila 
3. (obe PGD Brezovica). V kategoriji mladincev je zmagal Urban 
Bleiweis (PGD Notranje Gorice - Plešivica), v kategoriji pripravnikov 
pa tokrat žal nismo posegli po medaljah. Tekmovanja se je udeležilo 
11 tekmovalcev iz 4 društev. Hvala, ker se niste ustrašili slabih 
vremenskih razmer in se tekmovanja udeležili. Čestitke prav vsem, 
tudi tistim, ki stopničk niste dosegli. Na ponovno snidenje spet 
prihodnje leto na Rudnem! 

 Petra Zega, Predsednica komisije za mladino, 
 Gasilska zveza Brezovica

Ob tem bi se radi vsi krajani zahvalili družini Arhar za podarjeno 
vlečnico, družini Bokavšek za uporabo njihovega brega ter nenazadnje 
KS Brezovica, ki je omogočila popravilo vlečnice ter nakup nove vrvi. 

 Nejc Vesel, KS Brezovica 

PGD Podpeč v 2018  
z novim vodstvom
13. januarja smo imeli v PGD Podpeč redni letni občni zbor. Ker 
imamo	v	zgornji	dvorani	od	lanskega	avgusta	fitnes	Peter	Klepec,	smo	
tokratni občni zbor organizirali v garaži gasilskega doma. Leto 2018 
je za gasilce volilno leto, mandati dosedanjih vodstev se končujejo. 
Tako smo tudi mi podali razrešnico dosedanjemu vodstvu ter izvolili 
novega. Dušan Kavčnik je po nekajletnem premoru ponovno postal 
predsednik,	Tomaž	Juvančič	pa	poveljnik.	Sama	si	bosta	izbrala	nov	
upravni	odbor	 in	novo	poveljstvo.	Dušan	 je	povedal:	»Ponosni	smo	
na novo vozilo, ki stoji v garaži in v letu, ki je pred nami, ga bomo tudi 
uradno prevzeli. Priredili bomo tradicionalno kresovanje na sv. Ani, 
trudili se bomo izpeljati vse naloge, zadane s strani Gasilske zveze 
Brezovica. Želim si, da bi tudi novo poveljstvo izpeljalo vse naloge 
in	 s	 tem	stopilo	 še	 korak	višje«,	Tomaž	pa	 je	dodal:	 »V	mandatu	 se	
bom trudil izpolniti vse naloge, ki jih opravljamo v javni gasilski 
službi, poudarek mandata pa bo na pridobivanju, spodbujanju 
in plemenitenju mladega kadra za prihodnja vodstva«. Največja 



Barjanski listFebruar 2018 13

ostalo

Servis in prodaja vozil Renault

mehanične in električne storitve
kleparsko-ličarska dela
prodaja, montaža in možnost shranjevanja pnevmatik
prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme
prodaja in menjava vozil
ugodni pogoji financiranja (kredit in lizing)

www.plesko-cars.si

 

Občni zbor ŠKTD Lokvanj
Januarja	 smo	 imeli	 letni	 občni	 zbor,	 na	 katerem	 smo	 pregledali	
uspešno zaključene dogodke v letu 2017. 
Pod mentorstvom Tatjane Poplas smo za pustno povorko, ki smo se je 
februarja udeležili na Igu, pletli venčke iz bršljana. V marcu je potekal 
kmečki praznik pri Mravljet. V aprilu smo imeli velikonočne delavnice, 
na Pristavi v Podpeči blagoslov konj in kres pri domu Lokvanj. Začeli 
smo tudi z obnovo doma Lokvanj. V maju smo se udeležili čistilne akcije, 
junija organizirali državno prvenstvo koscev in kosic ter se v juliju odzvali 
povabilu Turističnega društva Dragočajna in se udeležili prireditve Dan 
Slovenije. V avgustu smo se udeležili žegnanja konj v Črni vasi. Gospod 
Borštnik Viktor, član društva Lokvanj je v oktobru prejel priznanje Občine 
Brezovica za svoje odlične dosežke v košnji, saj je večkrat dokazal, da 
sodi v sam vrh v Sloveniji in svetu. V lanskem letu smo članom društva, ki 
so praznovali okrogle jubileje, postavili rožo in jih obdarili. 
V	tem	letu	smo	izvolili	za	predsednico	ŠKTD	Lokvanj	go.	Bredo	Jesenko	

je več delavnic cvrtja flancatov, 
slaščičarna Berzo iz Vrhnike jim 
je podarila slastne krofe, sladkali, 
rajali in uživali pa so na pustni torek. 
Rajanje so otvorili s pravo povorko, 
ki so jo sestavljale pustne šeme; 
stanovalke in stanovalci, zaposleni, 
otroci iz vrtca Notranje Gorice, 
butalci iz Notranjske in čarovnice 
izpod Rakitne. S hišnim bandom 
DE amigOS so prepevali pustne 
pesmi in se veselili vse do kosila. 
Vse tiste stanovalce, ki se zaradi 
zdravstvenega stanja niso mogli 

udeležiti dogodka, je obiskal škratek v njihovih sobah in tako poskrbel 
za tople besede, objeme in iskrene nasmehe. Že dan zatem pa so prišli 
na vrsto vsi zaljubljeni. Kot vsako leto, so tudi letos priredili Srčkov 
ples, tokrat jih je z glasbo očaral ansambel Razgled. Medgeneracijsko 
druženje je v centru že stalna praksa, zato so med zimskimi počitnicami 
spet omogočili varstvo otrok zaposlenih. S polno paro že hitijo v mesec 
marec, ki bo nedvomno poln simpatičnih dogodkov in aktivnosti. 
Vabljeni v njihovo družbo! 

 Nina Novak Hribar, delovna terapevtka 

in si za leto 2017 postavili za cilj nove izzive. Že februarja smo se 
udeležili tradicionalnega Podkrimskega pustnega karnevala na Igu. 
O ostalih prihajajočih dogodkih vas bomo obveščali na spletni strani 
Občine Brezovica in Barjanskem listu. 
 
 Tatjana Poplas, za ŠKTD Lokvanj 

Februar v  
DEOS Centru starejših
Mesec februar je bil v DEOS Centru starejših Notranje Gorice 
dobrodelno, kulturno in norčavo obarvan. V začetku meseca so 
stanovalci sodelovali z Niveo, ki vsako leto pomaga otrokom iz socialno 
ogroženih družin s štipendijami, in tako ustvarili preko 200 modrih src 
z lepimi mislimi. Ob kulturnem prazniku, 8. februarja, so organizirali 
proslavo skupaj z razstavo Plečnikovih kelihov, ki sta jo pripravila 
stanovalec, g. Lojze Gostiša in glavna medicinska sestra Sara Kelnarič, 
za glasbeni del je poskrbela zasedba Tosca beat. S pomočjo kurentov 
so preganjali zimo in se aktivno pripravljali na pustno rajanje. Potekalo 
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* Izračun je narejen na dan 4.12.2017 za Clio Life 1.2 16V + Paket Cool. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 9.790 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita z ostankom vrednosti v višini 3.916 €  je narejen 
za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,0 % in polog v višini 2.694 €. EOM = 9,38%  se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, 
znaša 9.050,03 €, od tega znašata zavarovalna premija 169,63 in strošek odobritve kredita 212,88 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 98,99 €, zadnji odkupni obrok pa znaša 3.916 €. V financiranje je vključeno tudi 
brezplačno obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto, brezplačno podaljšano jamstvo in vzdrževanje vozila za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 
5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis 
velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 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 (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

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

že od     99 € 
na mesec*

T: 01 2000 550, Tržaška 108 Ljubljana
www.avtohisamalgaj.si

Utrinki iz DU Notranje  
Gorice - Plešivica
 

Pustovanje na Jezeru

PGD	Jezero	 je	v	soboto,	10.	2.	2018,	organiziralo	pustno	 rajanje	pod	
ogrevanim	šotorom.	Popoldne	sta	najmlajše	zabavala	gusar	Jaka	in	Pika	
Nogavička, zvečer in pozno v noč pa sta nas zabavala ansambel Nalet 
ter	Petkova	pumpa	in	Johny	Dj.	Najboljše	maske	so	bile	tudi	nagrajene.	
Zbrana sredstva bomo namenili za nakup novega gasilskega vozila. 
(avtor	fotografij:	Gregor	Bolha)

Avtor: Veronika Susman

Komaj smo zakorakali v leto 2018, že so nas čakale naloge. 
Poverjeniki in poverjenice so obiskali naše člane in pobrali 
članarino. Vsako leto pristopi v naše društvo nekaj novih članov, za 
kar smo veseli, saj je društvo številčnejše. To delo je opravljeno in že 
je tukaj februar in pust, ki je letos zelo zgoden. Naše društvo vsako 
leto organizira pustovanje. Letos smo šli na Dolenjsko. Med nami 
je precej veseljakov, ki se oblečejo v pustna oblačila, tako je bilo 
tudi letos, kot je razvidno iz fotografije. Naša navada je, da trem 
podelimo simbolične nagrade. Ocenjujejo jih prisotni na zabavi. 
Bilo je zelo zabavno. Ko bo vse to za nami, se moramo pripraviti na 
občni zbor, ki bo 22. marca. Vabljeni.

 Metka Marinčič Obvestilo kmetijske 
svetovalne službe

V letu 2018 bo vnos zbirnih vlog 
(subvencije) potekal od 26. februarja do 
6. maja. Pred vnosom zbirne vloge je v 
primeru sprememb potrebno urediti 
Gerke. To je potrebno storiti vsaj dan 
pred oddajo zbirne vlog. 
Vnos zbirnih vlog bo potekal tako kot 
prejšnje leto na Vrhniki, Cankarjev trg 5, 
po predhodni prijavi na tel.: 01 750 20 
09 ali 01 750 20 08. Pokličite od 8. do 9. 
ure zjutraj. S prijavo ne odlašajte. Na 
vnos vedno prinesite lansko vlogo. Letos 
imamo navodilo, da vsakemu vlagatelju 
določimo datum in uro vnosa zbirne 
vloge. V primeru, da bo na začetku vnosa 
premalo prijav, bomo to tudi storili. Bolje 
pa je, da sami izberete čas prijave, ki vam 
ustreza. Več o vnosu zbirnih vlog lahko 
preberete na spletni straneh ARSKTRP. 
Zbirna vloga od A do Ž. 
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Turistično društvo Rakitna na 
sejmu Natour Alpe-Adria

Po zaslugi našega podpredsednika 
smo se 1. in 3. februarja 2018 
udeležili sejma Natour Alpe-Adria 
na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. Del sejemskega prostora 
nam je namreč odstopila Turistična 
zveza Slovenije in po njeni zaslugi 
smo širši slovenski javnosti prvič 
lahko predstavili program in delo 
turističnega društva Rakitna, 
seznanjali obiskovalce s ponudbo 
in naravnimi možnostmi, ki jih 
nudi Rakitna, predvsem pa smo 
promovirali pot slavnega rakiškega 

jambora leta 1894 od Rakitne do Trsta. Da bi bila predstavitev 
nazornejša, smo razstavili nekaj velikih risb akademskega slikarja 
Veljka Tomana, ki prikazujejo posamezne izseke poti tega jambora, 
promovirali smo koledar za leto 2019 z enako tematiko, ki ga bomo 
izdali v letošnjem letu, ter najnovejšo zloženko o poti rakiškega 
jambora in razglednico z enako tematiko. 
Med obiskovalci sejma smo pritegnili precejšnjo pozornost, predvsem 
pa smo bili deležni vprašanj o poti slavnega jambora in Rakitne kot 
destinacije	 za	 krajši	 oddih.	 Seveda	 smo	 jim	 ob	 obisku	 na	 »našem«	
sejemskem	prostoru	ponudili	tudi	sladke	»Jurčnikove«	dobrote,	ter	jih	
prijazno povabili v naše kraje. 

	 mag.	Janja	Jereb,	poslovna	sekretarka,	 
 Turistično društvo Rakitna

Adijo leto 2017,  
dobrodošlo leto 2018!
Balinarji smo leto 2017 zaključili veselo in nasmejano, za naše 
zadnje druženje smo si izbrali brezovško domačo gostilno Kavčič in 
organizirali prednovoletno praznovanje. Udeležilo se nas je kar lepo 
število članov, priredili smo si srečelov iz prinešenih daril in se veselili 
do poznih večernih ur. Nazdravili smo novemu letu 2018 in si zadali, da 
bomo poskusili biti še uspešnejši in produktivnejši. 
Plan za leto 2017 je bil zastavljen malo širše, morda na začetku celo 
preveč, vendar smo ga s skupnimi močmi tudi izpeljali. Osredotočili 
smo se na dogajanje na balinišču Radna in ga poskusili približati ljudem 
ter jim pokazati, da je to spet lahko kraj za druženja, kot je nekdaj že 
bil. Najprej smo okolico balinišča skupaj z KS Brezovica uredili, posekali 
in utrdili nabrežino ter povečali parkirišče. S bolj veselimi dogodki 
smo začeli v mesecu aprilu, saj je barvanje velikonočnih jajčkov in 
izdelovanje lesenih piščali ter glinenih ptičkov privabilo kar nekaj otrok 

in ostalih domačinov. Pomladni mesec maj nam je pričaral čudovito 
vreme za izpeljavo našega tradicionalnega pohoda po brezovškem 
hribu in nam dal novega elana za odlično izpeljavo ženskega in 
moškega turnirja v poletnih mesecih. V poletnih mesecih je balinišče 
s prijetno popoldansko senco predstavljalo zatočišče za mladino 
in otroke ter prijetno druženje balinarjev in ostalih domačinov. 
Dogajanje na balinišču smo zaključili v okviru občinskega praznika z 
zaključnim turnirjem mešanih dvojic in druženjem z ribiči. V letu 2017 
so nekateri naši člani in članice praznovali okrogle obletnice, kot sta 
npr.	Artač	Ivan	in	Jakomin	Vera,	drugi	pa	so	se	od	nas	tiho	poslovili		in	
odšli k večnemu počitku. Ženska ekipa balinark je bila zelo uspešna 
in je skoraj z vsakega tekmovanja prinesla nekaj žlahtnega, moška 
ekipa balinarjev pa je jesenski del tekmovanj zaključila na 3. mestu 
v 2. ligi OBZL. 
Kot se spodobi in je prav, se ob tej priliki zahvaljujemo vsem našim 
sponzorjem, vsem pomočnikom in donatorjem, predvsem pa vsem 
članom in članicam, ki so srce in duša našega društva. Zahvala za pomoč 
in sodelovanje gre tudi celotni upravi Občine Brezovica z županom, 
g. Metodom Ropertom na čelu, in Krajevni skupnosti Brezovica z g. 
Borisom Malovrhom, česar si želimo tudi za vnaprej. 
Za konec mi balinarji – člani in članice BŠD Radna želimo vsem srečno, 
zdravo, nasmejano in uspešno leto 2018 in da najdemo večkrat razlog 
za medsebojno druženje ter vabimo vse na naše balinišče. 
Balinarski pozdrav! 
 
 BŠD Radna, Rihtar Kristina
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Darovanje tkiv in  
organov po smrti
Razmislek o možnosti darovanja organov po smrti pogosto pride na 
vrsto šele, ko bolnik postanemo sami, naš otrok ali druga ljubljena 
oseba –    ko potreba po presaditvi tkiva ali organa postane realnost. 
Marsikdo tudi ne ve, kaj pomeni biti vpisan v register darovalcev. 
Zato vas skupaj s Krajevno skupnostjo Brezovica v torek, 27. februarja 
2018, ob 18. uri vabimo, da se nam pridružite v Modri dvorani nad 
Mercatorjem na Brezovici. Po kratkem predavanju boste imeli 
možnost, da pri pooblaščeni osebi izpolnite pristopno izjavo. 
S seboj imejte osebni dokument in zdravstveno izkaznico. Če 
se boste namreč odločili za vpis, je za postopek treba preveriti 
identiteto darovalca. Na dogodku se nam bo pridružil tudi gospod 
Peter, ki je po transplantaciji ledvice in trebušne slinavke zagotovo 
oseba, ki lahko odgovori na vaše marsikatero vprašanje in dilemo.

	 Mojca	Pristavec	Đogić

Turizem v občini Brezovica in 
projekt Slovenija hodi
Turizem smo ljudje in turizem je vedno bolj pomembna gospodarska 
panoga. GIZ – gospodarsko interesno združenje, ki je v 50 % lasti 41 
hotelov in v 50 % lasti Slovenske turistične organizacije in ostalih 
pogodbenih partnerjev (tudi Občine Brezovica), je združenje 
pohodništva in kolesarjenja na državni ravni. GIZ je tudi član strateške 
skupine za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma. 
Vabim vas na pogled povzetkov strategije turizma 2017–2021, kjer 
so zunanje dejavnosti, kot sta pohodništvo in kolesarstvo v gorah, na 
prvem mestu. Naj povzamem še strateško vizijo slovenskega turizma: 
»Slovenija	 je	 globalna	 zelena	 butična	 destinacija	 za	 zahtevnega	
obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.« 
Pa naj še sama dodam, da smo varna država, in da je naša občina 

oziroma Rakitna prav pisana na kožo takšnim gostom, pet zvezdičnim 
butičnim gostom, ki jih bo narava očarala, naša gostoljubnost pa 
začarala. Sedmo leto delovanja Hotela Rakitna smo končali s 60 % 
povišanjem prenočevanj in 20 % povišanjem gostinskih uslug. Gostje iz 
svetovno	znanega	podjetja	za	trženje	prenočevanj	»booking.com«	so	
nas izbrali za zmagovalca leta 2017! Z brezmejno strastjo, predanostjo 
in trdim delom smo si prislužili nagrado Guest Review Award 2017! 
Mi gremo naprej, kljub velikim težavam z okolico, vendar se vse da 
rešit, če so ljudje pripravljeni na sodelovanje v skupno korist.
Z	veseljem	Vam	predstavljam	tudi	novi	projekt	»Slovenija	hodi«.	Ni	kaj	
dosti dodatno pisati, lahko se samo zahvalim Občini Brezovica in PD 
Podpeč - Preserje za podporo pri izvedbi tega projekta. Vabljeni pa vsi, 
ki se v turizmu Občine Brezovica vidite, še posebej koča na Krimu, saj 
verjamem, da bo po nekaj letih to postal tako velik projekt, da ga Hotel 
Rakitna ne bo mogel gostinsko-turistično izpeljati sam! Pohodništvo in 
kolesarstvo naj bi bilo temelj turizma na Rakitni, mi pa že pripravljamo 
tudi druge vzporedne dejavnosti: terapijo po Domančiču, alternativno 
medicino,	 ordinacije	nevrologije	 in	 še	 štirih	 zdravnikov,	 fizioterapijo,	
masaže, tečaje tujih jezikov in še več. Nihče nas ne more ustaviti. 
Vljudno vabljeni k sodelovanju na vseh področjih! Beseda sreča izhaja 
iz izpeljanke nekoga srečati in veselim se pozitivnih srečanj!  

Sončni pozdravček iz najlepše vasi na svetu, Rakitne!

 Hotel Rakitna, Meta Šimenko in Tim Šimenko

SPOMLADANSKI IN JESENSKI POHODNIŠKI TEDEN 
PO RAKIŠKI PLANOTI IN KRIMSKEM POGORJU  

21. 5. – 27. 5. 2018 in 10. 9. – 16. 9. 2018

Organizatorji: Hotel Rakitna, Občina Brezovica, 
Planinsko društvo Podpeč - Preserje
Hotel Rakitna, Rakitna 150, 1352 Preserje, Slovenija. 

Kontakt in prijave: 
Meta Šimenko 0038641761756, effekt.simenko@siol.net, 
www.slovenia-outdoor.com/nastanitve/hotel-rakitna

V restavraciji Hotela Rakitna vas bomo pred in po pohodu razvajali z 
odlično domačo kulinariko: doma narejeni Rakiški lonec z ajdovimi 
žganci in ocvirki, domači štruklji, štrudelj, gibanica … ter dobro 
pijačo in glasbo za ples. Dobrodošli v alpsko-meditaranski raj.

PLANINSKO DRUŠTVO PODPEČ - PRESERJE
bo organiziralo naslednje pohodniške ture:
•	 Pohod 1 – Rakitna - gozdna učna pot – 3 km, 2 uri
•	 Pohod 2 – Rakitna - Krim-Rakitna – 15 km, 5 ur
•	 Pohod 3 – Rakitna - Županov vrh – Rakitna - 3 km, 2 uri
•	 Pohod 4 – Rakitna - pot po obronkih – Rakitna - 13 km, 4 ure
•	 Pohod 5 – Rakitna - Vrbica - Rakitna – 9 km, 6 ur
•	 Pohod 6 – Rakitna - Osredek - Rakitna – 10 km, 6 ur
•	 Pohod 7 – Rakitna - Pekel - Rakitna – 17 km, 9 ur
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Svet NSi imenoval Mateja 
Tonina na čelo stranke

Prioritete SLS: varno, 
gospodarno, lokalno
V luči prvih merjenj predvolilnega utripa, ki Slovenski ljudski stranki 
(SLS) namenjajo vse večje možnosti za vnovičen vstop v parlament, 
želimo javnosti nakazati, kateri bodo letošnji ključni programski 
poudarki SLS. Kot odločni zagovorniki varnih državnih meja, kot 
tradicionalni branitelji varne, kakovostne in dostopne lokalne hrane, 
predvsem pa kot poroki varovanja pravic najbolj ranljivih, zlasti otrok 
in starostnikov, bomo svoje volilne aktivnosti in posamezne kandidate 
usmerjali v kampanjo Varna Slovenija. 
Med do sedaj najbolj prepoznavna prizadevanja SLS sodi prav 
posodobljen	 program	 »Dobrega	 gospodarja«,	 katerega	 politične	
prednosti temeljijo na varčno vitki državi ter močnemu in 
prilagodljivemu gospodarstvu po načelu dobrega gospodarja v 
domači hiši. Gospodarna Slovenija je cilj, ki ga ni uspelo realizirati 
nobeni vodilni politični stranki, ne glede na bolj ali manj ugodne 
globalne	 finančne	 razmere.	 In	 ker	 zaupanje	 v	 politiko	 strmoglavlja	
iz volitev v volitve, moramo zaupanje politiki povrniti na točki, kjer 
je ta največja. Lokalne skupnosti in njihovi nosilci uživajo tisto pravo 
politično podporo, saj jim je uspelo prepričati okolje, da povezujejo in 
delujejo v njihovem skupnem interesu. Številni župani ter svetniki iz 
vrst SLS imajo konkretne pozitivne izkušnje ter tudi z dejanji podprte 
rezultate svojega dela, na katere smo ponosni tudi v SLS. Ta lokalni 
vidik želimo uveljaviti tudi na nacionalni ravni. 
Predsednik	SLS	mag.	Marko	Zidanšek	je	ob	tem	dejal:	»Ni	res,	da	ljudje	
nimajo	prave	izbire.	Je	pa	res,	da	se	danes	vse	težje	odločajo	že	o	tem,	
ali naj sploh odidejo na volitve. Mi sporočamo, da bo glas za SLS dobro 
naložen in dobro slišan. Vemo, kam gremo – najprej po trden preboj 
v parlament, nato še v vlado. V vlado, ki mora imeti zastopano pravo 
desno sredino, če želi biti enako gospodarsko uspešna od Goričkega 
do Pirana, ter v vlado, ki bo znala blaginjo deliti z ljudmi, ne z elitami. 
Nismo muha enodnevnica, saj letos praznujemo 30-letnico tradicije 
prve demokratične stranke v Sloveniji. Verjamem, da bomo skozi 
kampanjo pozitivno presenetili. Zato v Cankarjevem letu prinašamo 
svežino v zatohlo dolino šentflorjansko in še širše.« 
 
 SLS, Marija Veršič

Kmetijska zadruga Ig odkupuje in prodaja mleko, živino ter 
žita. Skupaj z dobavitelji poskušamo doseči najboljše pogoje 
nabave in cene prodanega blaga.

Skrbimo, da je prodaja in plačilo korektno. 
S prodajo blaga zagotavljamo plačilo v 30 dneh.

Zagotovite si boljše prodajne pogoje kot doslej 
in se nam pridružite.

 

Gasilska ul.10, 1292 Ig 

Kontakt: 
051 441 148 Helena in  
041 730 184 Bojan 
(odkup živali)

Ljudmila Novak je na seji Sveta NSi, ki je potekala konec meseca 
januarja	sporočila,	da	odstopa	s	funkcije	predsednice	stranke.	»Strank	
je veliko, a le eni smo krščanski demokrati. Želim si, da bi to stranko 
peljali naprej v nove zgodbe,« je dejala v svoji zahvali za dolgoletno 
podporo, svet NSi pa je nato za vršilca dolžnosti predsednika imenoval 
mag. Mateja Tonina. 
»Želim	si,	da	gremo	skupaj	naprej.	Čaka	nas	odgovorna	naloga,	sama	
pa bom še naprej delala za to stranko in krščansko demokracijo v 
Sloveniji,« je še dejala Ljudmila Novak. O Mateju Toninu pa je dejala, da 
je	sposoben	in	pošten	človek.	»Prepričana	sem,	da	z	novo	ekipo	pride	
tudi nova energija. Sem za politiko sodelovanja, zato sem prepričana, 
da bo tudi Matej lahko pri tem naredil korak naprej. Držimo skupaj, 
saj bomo le tako močni,« je položila na dušo vsem članom stranke. Za 
konec	pa	je	še	dodala:	»Vsem	hvala	za	zaupanje	skozi	celotno	obdobje	
mojega predsednikovanja in hvala, tebi Matej, da si sprejel to, da pelješ 
ta naš voz naprej.« 
Matej Tonin se je v svojem nagovoru uvodoma zahvalil Ljudmili 
Novak	za	vso	njeno	delo.	»Pred	desetimi	leti	sva	začela	delati	skupaj.	
Nam mladim ste zaupali, dali ste nam priložnost in nam pustili, da 
lahko delamo. Prav tako ste Novo Slovenijo uspeli povezati v močno 
stranko. Uspelo pa vam je tudi nekaj, kar ni v Sloveniji še nikomur. 
Izvenparlamentarno stranko ste popeljali nazaj v parlament. Svojo 
veličino pa ste pokazali tudi danes, ko ključe stranke predajate mlajši 
generaciji,« je dejal Tonin. 
Dodal je, da ostaja zvest ključnim vrednotam krščanske demokracije. 
»Tako	kot	doslej	bom	zagovarjal	 socialno-tržno	gospodarstvo,	boljše	
poslovno okolje in bolj dostopno zdravstvo. Želim pa tudi nekoliko 
modernizirati stranko, in sicer bi rad pri tem poudaril digitalizacijo 
Slovenije, odnos do narave in zdrav način življenja,« je še pojasnil. 
V svojo ekipo je izbral dva nova podpredsednika dr. Marijo Rogar in 
mag. Valentina Hajdinjaka. Glavni tajnik ostaja Robert Ilc, predsednik 
sveta	 pa	 Matjaž	 Trontelj.	 Vodja	 poslanske	 skupine	 je	 postal	 Jožef	
Horvat, mednarodni tajnik pa Federico V. Potočnik. 
 
 OO NSi Brezovica 
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Družinske slike
Po nekem nenavadnem naključju 
mi pod roke pride družinski album. 
Zdaj držim to debelo, v usnje vezano 
knjigo,	 polno	 črno	 belih	 fotografij,	
s katerih me nemo opazujejo znani 
obrazi preteklega časa. 

Kot vsak družinski album se tudi ta začne s poročnimi slikami. Na prvi 
je množica razposajenih svatov pred dobrovško cerkvijo Marijinega 
vnebovzetja, sledi tista z ženinom in nevesto, on v strogi temni obleki 
s cvetom v gumbnici, ona v belini, s pajčolanom in šopkom v rokah. 
Nato je tu slika pravkar poročenega para s starši. Poiščem nevestinega 
očeta, razrednega sovražnika. Nenavadno miren, skoraj spokojen izraz 
ima na obrazu in komaj verjamem, da gre za nekoga, ki ga je cesar 
poslal v strelske rove velike vojne, ki je kralju začrtal progo, diktator pa 
ga je odvlekel na prisilno delo v Nemčijo. In ko je vse to preživel, še celo 
petokrako, pod katero so ga oropali družinskega bogastva in ki mu je 
prizadejala toliko krivic, so se mu uresničile skrite sanje. K zadnjemu 
počitku je legel pod zastavo samostojne države, ki si je nekoč niti v 
sanjah ni mogel predstavljati. 

Glasovi me zbudijo v sedanjost. Odložim album in sežem po 
fotoaparatu, pred vrati stoji mož z otrokoma, ta posnetek bo za moj 
družinski album. 

 Špela Rotar, Glas za otroke in družine

»Res so nas pocrkljali«
Priznam, zavidam sproščenost in samozavest vladnih mož, ne 
ozirajočih se na okoliščine in težave, ki se grmadijo pred vladno palačo. 
Nič jih ne premakne, vztrajajo pri svojem, ne glede na to, kakšni viharji 
se razpihujejo okoli njih. 
Zdravstvena	ministrica,	ki	je	»uspela«	čakalne	vrste	v	zdravstvu	podaljšati	
za 60 %, še naprej misli, da dela dobro. Predsednik vlade Cerar jo še naprej 
podpira, prav tako ostala dva koalicijska partnerja Židan in Erjavec, ki pred 
kamerami sicer kritizirata njeno delo, na obeh interpelacijah pa jo podpreta. 
Pa zunanji minister Erjavec, ki se mu zgodi prisluškovalni škandal, 
zaradi katerega dobijo Hrvati priročen izgovor za izstop iz arbitraže, 
niti ne pomisli, da bi zaradi takšne šlamastike pravzaprav moral že 
zdavnaj odstopiti. 
Ministrica za okolje pride na pogorišče Kemisa teden dni prepozno, 
pa na ta očitek brez pomisleka izstreli, da ni prišla prej, ker bi bila tako 
ali tako v napoto. 
Ali pa tale: podpredsednik aktualne vlade in minister v vladi Dejan 
Židan na programski konferenci resno napove, da bo SD ustanovila 
vlado v senci. Se res nihče ne vpraša, če gre za skrito kamero? 
Ko je v januarju stavkalo 16 sindikatov, je Cerar odletel v Davos govoriti 
o	 krožnem	 gospodarstvu.	 Zakaj?	 »Tokratnega	 zasedanja	 v	 Davosu	
se udeležujemo tudi zato, ker smo prepoznani kot ena od najbolj 
naprednih držav na področju uvajanja krožnega gospodarstva«. 
Samozavesti mu ne (z)manjka ... 
Ko je državo preplavil največji stavkovni val v državi z zahtevami po višjih 
plačah v skupni vrednosti milijardo evrov, je glavni vladni pogajalec, 
podpredsednik vlade Boris Koprivnikar s falconom odletel v Dubaj 
razpravljat	 o	 »vlogi	 vlad	 pri	 ustvarjanju	 pogojev	 za	 srečno,	 zdravo	 in	
pozitivno družbo«. Kot lansko leto, ko je na družbenih omrežjih ob 
prihodu veselo objavljal slike razkošnih hotelskih sob v Dubaju in pripisal: 
»organizatorji	 so	nas	 res	pocrkljali«.	Nato	pa	objavil	 slike	 iz	 razkošnega	
Airbusa,	 kjer	 ga	 s	 svojim	 »dream	 timom«	daje	 na	 zob,	 in	 pripiše,	 da	 je	
sproščen, ker je za krmilom drug šofer. Medtem, ko doma štrajka 80.000 
javnih uslužbencev. 
In	kaj	je	šel	povedat	v	Dubaj?	Med	drugim,	»da	smo	kot	majhna	država	
sposobni biti testno okolje, kjer se preizkušajo najboljše rešitve s področja 
umetne inteligence.« Priznam, tale zmaga. S Cerarjem, Židanom in 
Erjavcem na čelu bomo torej Slovenci postali poskusni zajčki za bogate 
šejke in prostovoljno testirali njihove ideje o umetni inteligenci. 
Edino vprašanje, ki se mi pri tem poraja, je naslednje – je ta sproščenost in 
nonšalantnost vladne ekipe posledica izjemnega dela, ki so ga opravili, ali 
tega, da so se v (vsega) treh letih in pol popolnoma odlepili od realnosti in 
vsakdanjega življenja? No, odgovor bomo dobili najkasneje junija ...

 Anže Logar, SDS

Zdaj poiščem ženinovega očeta. Z neomajnim pogledom kmečkega 
gospodarja zre v objektiv, kot da vsemu svetu oznanja prepričanost, 
da bo v potu svojega obraza prehranil številno družino, davkom in 
prisilnim odkupom navkljub. A česar na sliki še ne ve, je, da bodo nekoč, 
po njegovi smrti, njive, ki jih je zvesto obdeloval vse življenje, zvijačno 
prodali, rojstno hišo pod brezovško cerkvijo Sv. Antona Puščavnika pa 
porušili in na njenem mestu postavili bencinsko črpalko. 
Za mladoporočenca se doma, kljub diplomama v žepu, ne bo našlo 
delo.	 V	 nekem	 nenavadnem	 zaporedju	 si	 zato	 sledijo	 fotografije	
krajev, kamor se bosta odpravila s trebuhom za kruhom, hiš, ki jima 
bodo ponudile zavetje in trenutkov, ki jih bosta preživela med tujimi 
ljudmi. Slike otrok, pravkar vseljenih stanovanj, slike novoletnih jelk 
in rojstnodnevnih praznovanj, izletov v naravo in neznanih krajev. 
Nato pa nenadoma spet v domovini, gradbišče, hiša, vrt. Otroka sta 
zdaj odrasla. Prva poroka, druga poroka, vrtna zabava in Božični večer. 
Ponovna rojstva in krog je sklenjen. Zadnji list ostaja prazen, brez 
fotografij,	kot	da	konec	nikoli	ne	bo	prišel.	
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Zahvala
Ni smrt tisto, kar nas loči
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

AntonijA KozAmerniK 
(29. 11. 1948 – 14. 1. 2018)

V	69.	letu	se	je	od	nas	poslovila	naša	»Tončka«,	ki	nam	bo	v	srcih	
ostala po njeni dobroti in srčnosti. Iskrena zahvala sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in tople 
stiske rok na njeni zadnji poti. Poleg tega se zahvaljujemo za 
sveče in darovane maše. Iskrena zahvala tudi delavcem Doma 
starejših občanov na Bokalcih. Zahvala gre tudi gospodu 
župniku	 Jožefu	 Pojetu	 za	 čutno	 opravljeno	 zadnje	 slovo,	 teti	
Angelci za pomoč, društvu Tulipan ter pogrebni službi Pieta za 
dobro opravljeno delo.

	 Sinovi	Jan,	Andrej	in	Marko

Zahvala
Kamorkoli se ozre oko, pri nas v domači hiši, 
povsod te vidi, le glas se tvoj nič več ne sliši. 
Vsakega osrečiti si znal, a pred usodo 
sam nemočen si ostal. 
 
Ob nepričakovani, tragični, prezgodnji 
in boleči izgubi našega ljubega, 

StAnetA ČUDnA 
iz Notranjih Goric, (1954–2018) 

se iskreno in srčno zahvaljujemo vsem skupaj in vsakemu 
posebej za vso izkazano nesebično pomoč, izrečena sožalja, 
sočutje, podporo, tolažilne besede, stiske rok in tople objeme. 
Hvala za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in vaše prispevke. 
Neizmerno smo hvaležni članom Lovske družine Brezovica 
ter gasilcem PGD Vnanje Gorice za pomoč, sodelovanje in 
požrtvovalnost v prvih najtežjih trenutkih. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sovaščanom,	 članom	KUD-a	 Janez	 Jalen,	prijateljem,	 znancem,	
sodelavcem, Rakičanom, članom in praporščakom sosednjih 
lovskih družin. 
Lepa hvala stricu Tonetu Založniku za molitveni obred ob 
poslovitvi na Žalah. 
Zahvaljujemo se pogrebni službi Pieta za vso organizacijo, 
g.	 župniku	 Jožetu	 Mateju	 za	 lep	 poslovilni	 obred,	 lovskim	
tovarišem	za	častno	lovsko	slovo,	članom	KUD-a	Janez	Jalen	in	
govornikoma za ganljive besede slovesa ter Zasavskim rogistom 
in pevcem za zapete in odigrane žalostinke. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. 
Za vedno boš ostal v naših mislih, besedah in srcih. Močno te 
bomo pogrešali, hvala ti za vse. 
 
 Vsi njegovi 

Vmarcu
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NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
30. 3. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
20. 3. 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 KAJ KJE ORGANIZATOR
torek,  
27. februar  
ob 18. uri

Darovanje tkiv  
in organov po smrti

Modra dvorana, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

RKS - Območno  
Združenje Ljubljana –  
KO Notranje Gorice

četrtek,  
1. marec  
ob 17.30

Ura pravljic: Maček in škornji
Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica 
Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

četrtek,  
1. marec  
ob 19. uri

Konverzacijski tečaj: 
Angleščina za vsakdanjo rabo
(vsak četrtek)

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica 
Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

nedelja,  
4. marec  
ob 6. uri

Kredarica
OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

PD Podpeč - Preserje

torek,  
6. marec  
ob 19.15

Potopisno predavanje: Dolga 
pot do Indije

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica 
Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

sreda,  
7. marec  
ob 8. uri

Od Čušperka  
do Spodnje Slivnice

OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

PD Podpeč - Preserje

sreda,  
7. marec  
ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica za 
otroke: Dežela zmajev

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica 
Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

petek,  
9. marec  
ob 16. uri

Ini-Mini: Predstavitev 
jezikovnih počitnic v tujini

Ini-Mini, Tržaška cesta 392, 
Brezovica pri Ljubljani

Ini-Mini interesno  
izobraževanje, d. o. o.

sobota,  
10. marec  
ob 7. uri

Dekanijsko romanje  
Po Halasovi poti v Prekmurje

Župnija Brezovica,  
Strovaška 19, Brezovica

Župnija Brezovica

sobota,  
10. marec  
ob 17. uri

Namizni tenis: 1.liga (Ž) NTK 
Preserje : NTK Logatec

Športna dvorana 
OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

NTK Preserje

nedelja,  
11. marec  
ob 7. uri

Snežnik
OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

PD Podpeč - Preserje

četrtek,  
15. marec  
ob 17.30

Dream in English: Woods
Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica 
Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

sobota,  
17. marec  
ob 19.30

KD Janez Jalen – Prevare 
(REPRIZA)

KD Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 380, 
Notranje Gorice

KD Janez Jalen

nedelja,  
18. marec  
ob 6. uri

Stol
OŠ Preserje, Preserje 60, 
Brezovica pri Ljubljani

PD Podpeč - Preserje

četrtek,  
22. marec  
ob 16. uri

Občni zbor DU Notranje Gorice 
- Plešivica

Dom krajanov Notranje 
Gorice, Podpeška cesta 
380, Notranje Gorice

DU Notranje  
Gorice - Plešivica

sobota, 
24. marec 
ob 17. uri

Namizni tenis: 1. liga (Ž) NTK 
Preserje : NTK Kema

Športna dvorana 
OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

NTK Preserje

sobota, 
24. marec 
ob 19. uri

Prireditev ob Materinskem 
dnevu in razstava likovnih del 
Janeza in Jožeta Kovačiča

Rakitna, Rakitna 66, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

Kulturno društvo  
Rakitna

nedelja, 
25. marec 
ob 7. uri

Bohor
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

 sobota, 
10. marec 
ob 15. uri

Občni zbor TD Rakitna OŠ Rakitna TD Rakitn


