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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,

vsak petek 
od 14.-18. ure

PRED OBCINO

 TRŽNICAÊ
BREZOVICA

.

No, pa so počitnice tu. Verjamem, da ste jih težko čakali. Res se niso začele 
z najlepšim vremenom, a časa za uživanje na vročem soncu in v topli 
vodi bo še dovolj. Malo dežja si občasno želi tudi narava, če le padavine 
ne povzročajo tako velike škode, kot so jo v nekaterih delih Slovenije. 
Nam je bilo doslej prizaneseno in naj kar ostane tako. Naši gasilci pa so 
svojo pomoč požrtvovalno nudili ljudem na najbolj prizadetih območjih 
v Beli krajini. Ob koncu meseca smo se v občini veselili dveh izjemno 
pomembnih otvoritev. Z zelo lepo in emocij polno prireditvijo smo 
formalno predali namenu prenovljene in energetsko sanirane objekte 
Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni. Zdravilišče, ki že dolgo ni 
več namenjeno le respiratornim bolnikom je zasijalo v svoji novi bleščeči 
preobleki. Vrednost celotne investicije je le nekaj manj kot 1 milijon 
evrov. Sredstva pa smo združili zdravilišče ter Občina in država iz svojih 
evropskih skladov. V njem bodo tudi v prihodnje svoj prostor našli otroci 
in mladostniki iz vse Slovenije, ki jim bo strokovno osebje zdravilišča, z 

direktorico Romano Rasperger na čelu, s svojimi inovativnimi metodami 
pomagalo najti pot v zdravo in polno življenje.
Z dnevom odprtih vrat in kratko slovesnostjo pa smo namenu predali tudi 
vodarno Virje. Ta, za našo občino izjemno pomembna pridobitev, nam 
zagotavlja kakovosten, trajen in stabilen vir in način oskrbe s pitno vodo. 
Skupna vrednost projekta je skoraj 2 milijona evrov. Verjamem, da se 
bomo pomembnosti pridobitve šele prav dobro zavedali v prihodnosti, ko 
bo, kot kaže, čista pitna voda ena ključnih in omejenih življenjskih dobrin.
Pospešeno pa potekajo dela na obeh vzgojnih objektih v Notranjih 
Goricah. Medtem ko vrvež delavcev nakazuje, da gre gradnja novega 
vrtca počasi h koncu, pa se ob koncu šolskega leta intenzivno začenja 
energetska sanacija stare šole. Z novim objektom bomo tako po 
dolgem obdobju prostorske stiske na področju predšolske vzgoje 
zadostili potrebam in lahko sprejeli v vrtce vse naše otroke.
Novega prometnega režima smo se pri vožnji na Postajo že nekako navadili 
in tudi obsežna dela napredujejo skladno z načrti. Do jeseni bo potrebno 
še kar nekaj potrpljenja, a verjemite, da je vredno. Nova infrastruktura 
bo pomembno prispevala h kakovosti bivanja na tem območju, saj bo 
omogočila priključitev na kanalizacijsko omrežje res velikemu številu 
objektov. Prenova ceste s sočasno izgradnjo pločnika pa bo izjemno 
povečala prometno varnost na tej zelo obremenjeni cesti.
V zadnjem mesecu je kar nekaj naših gasilskih društev s prireditvami in 
veselicami obeležilo svoje visoke obletnice delovanja. Najprej so 110 
let delovanja praznovali podpeški gasilci, kasneje pa sta svojih 120 let 
neprekinjenega delovanja obeležili še gasilski društvi Vnanjih Goric in 
Brezovice. Čestitamo.
Ni še prepozno, da vam občanke in občani, čestitam ob Dnevu državnosti. 
V naši občini smo ga tudi tokrat skupaj praznovali na tradicionalnem 
srečanju pod vaško lipo v vasi Jezero. Tamkajšnji gasilci in kulturno 
društvo so skupaj z osnovnošolci tudi tokrat pripravili izjemno prijeten 
kulturni program. Srečanje smo prav tako tradicionalno nadaljevali in 
zaključili s pogostitvijo pod bližnjim kozolcem.
Prijetne počitnice in dopustovanje, kjerkoli jih že boste preživeli, vam 
želim.

 Župan, Metod Ropret
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 79/2016) in 
14. člena Odloka o prazniku občine in podeljevanju priznanj Občine 

Brezovica (Ur. l. RS št. 21/2005) Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PodelIteV PRIZNANJ občINe bReZoVIcA ZA leto 

2018

1.
V letu 2018 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 31. 8. 2018 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.

25. redna seja občinskega 
sveta Občine Brezovica
21. junija je potekala 25. redna seja občinskega sveta. Najprej je župan 
obvestil občinski svet o zadnjih aktivnostih občinske uprave. Med 
drugim intenzivno poteka sodelovanje z DARS-om glede gradnje 
novega avtocestnega priključka in z DRSi-jem glede gradnje pločnika 
med Jamo in novim vrtcem v Notranjih Goricah. Vložena je bila 
dokumentacija za OPPN novega Mercatorja na Brezovici, ki naj bi bil 
zgrajen do druge polovice prihodnjega leta. Na področju komunale 
smo izvedeli, da bo Podpeška cesta končana v naslednjem mesecu, 
prav tako naj bi se kmalu asfaltirala cesta na Gmajnice, ki je trenutno 
že odprta za promet, dobro pa napreduje tudi izgradnja kanalizacije 
in rekonstrukcija Ceste na Postajo. Na področju družbenih dejavnosti 
naj bi bile do septembra končane številne investicije: vrtec Notranje 
Gorice, energetska sanacija POŠ Notranje Gorice, nova kotlovnica na 
OŠ Preserje.
Gosta s skupne uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva, 
mag. Stanislav Bele in mag. Dean Stepančič, sta poročala o 
dejavnostih MIRED v letu 2017. V občini Brezovica je bilo uvedenih 
212 inšpekcijskih postopkov, večinoma s področja priklopa objektov 
na javno kanalizacijo. Pri tem so se posluževali mehkega pristopa in 
svetovanja, saj na ta način prihaja do boljših rezultatov brez slabe volje. 
Za financiranje MIRED je Občina Brezovica prispevala 77 tisoč evrov, od 
tega je polovico dobila vrnjeno s strani RS, sicer pa je bilo na območju 
občine Brezovica plačanih še za dobrih 100 tisoč evrov glob, neplačanih 
pa ostaja 59 tisoč evrov. Na področju redarstva je bilo izvedenih 1.142 
ukrepov, od tega 988 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve hitrosti, 
137 obvestil zaradi nepravilno parkiranih vozil, 8 postopkov zoper 
lastnike zapuščenih vozil in 14 opozoril. Sodelovali so tudi v številnih 
preventivnih akcijah skupaj z Agencijo za varnost v prometu. Skupaj s 
svetniki so ugotovili, da se varnost v prometu izboljšuje, je pa še vedno 
veliko prostora za napredek, za kar se moramo truditi vsi skupaj.  
Nadalje je župan zagovarjal predlog odloka o drugem rebalansu 
proračuna Občine Brezovica za leto 2018. Izpostavil je, da bi se 
lahko odločili tudi drugače in prestavili kakšen projekt na naslednje 
leto, a so se odločili, da je potrebno začete investicije dokončati in 
novemu občinskemu svetu predati transparentno in eksaktno stanje 
ob koncu mandata. V letošnjem letu je z investicijami sovpadlo tudi 
veliko postopkov odkupovanja zemljišč, ki se vlečejo že več let in se 
je končno ponudila priložnost za zaključitev. V vsakem primeru gre za 
dobro naložena sredstva, ki se stekajo v premoženje občine. Finančni 
odbor je poročal, da je predlog obravnaval na dveh sejah in ga potrdil, 
ko je dobil vsa potrebna pojasnila. Poudarili pa so, da bo z novim 
rebalansom občina zadolžena za 6,3 milijona evrov, s čimer spadamo 
med srednje zadolžene občine v Sloveniji in bo v prihodnjem letu 
potrebno več vzdržnosti. Vsi so se strinjali, da je rebalans potreben in 
ga soglasno potrdili.
Na koncu so se seznanili še s premoženjsko bilanco Občine Brezovica 
ob koncu leta 2017, iz katere sledi, da se je premoženje Občine v 
zadnjih desetih letih kar trikratno povečalo, kar je, kot je poudaril 
župan, rezultat tega, da v občinski upravi in občinskem svetu vedo, kaj 
delajo in to delajo dobro.

Miha Žgajnar
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Komunala na  
Občini Brezovica

Projekt izgradnje vodarne Virje smo z otvoritvijo 
pripeljali do konca. Investicija v višini 2 milijona 
evrov bo trajno prispevala k potrebam po zdravi 
in pitni vodi za 2/3 prebivalstva občine Brezovica. 
Tudi pri tej investiciji smo izdatna sredstva pridobili 
iz kohezijskih sredstev Evrope in tudi sredstva iz 

državnega proračuna Republike Slovenije. Hvala vsem, ki ste se udeležili 
otvoritve in imeli takoj tudi možnost ogleda same vodarne na dnevu 
odprtih vrat. Zahvala pa gre tudi Podpeškemu oktetu, ki je na otvoritvi s 
pesmimi na temo vode dodal še piko na i prijetnemu vzdušju. 
V času letnih dopustov in počitnic bo glavna investicija na komunalnem 
področju naše občine izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija Ceste na 
postajo. Dela potekajo po terminskem planu. Pri tako obsežni investiciji 
seveda lahko prihaja tudi do krajših zastojev v prometu. Obvoz je primerno 
urejen, le vsi moramo malo potrpeti ali pa upoštevati predpisane hitrosti 
in tako ne bomo imeli težav. Poleg te investicije bomo dela izvajali tudi na 
drugih manjših gradbiščih. Morda bo preko poletja asfaltirana tudi cesta, 
ki povezuje naselje Postaja z mestno občino Ljubljana. Birokratske ovire 
smo rešili, tako da sedaj ni več ovir za dokončanje investicije, ki pa gravitira 
v večini na sosednjo mestno občino Ljubljana. 
V sklopu kolesarske prireditve Maraton Franja je bila letošnje leto 
prvič organizirana tudi kolesarska prireditev pod imenom Barjanka, 
ki je kolesarje vodila tudi po stranskih in makadamskih cestah v naši 
občini. Vsi udeleženci so pohvalili prireditev, saj je bila namenjena 
rekreativnemu kolesarjenju. Tudi tu pa ni šlo brez naših gasilcev, 
ki so po celotni trasi v naši občini poskrbeli za nemoteno izpeljavo 
prireditve. Ja, je že tako, da gasilci priskočijo na pomoč povsod in tudi v 
neurju, ki je besnelo na občino Črnomelj, so naša društva šla na pomoč 
pri sanaciji nastale škode. 
Lepe počitniške dni s čim manj vremenskimi neprilikami.

Marko Čuden, podžupan

Otvoritev in dan odprtih  
vrat vodarne Virje
Na sončno sobotno dopoldne, 18. junija, se je lepo število 
zainteresiranih občanov zbralo pred vodarno Virje ob cesti Podpeč–
Podkraj. Potekala je namreč uradna otvoritev te pomembne pridobitve 
za občino Brezovica, ki je bila sicer zgrajena leta 2017, poskusno pa 
obratuje od januarja 2018. Vodarna Virje bo pomembno prispevala k 
preskrbi z neoporečno pitno vodo, ne glede na vremenske razmere, za 
skoraj 8 tisoč občanov. Za izvedbo je poskrbelo podjetje Kolektor Strix, 
d. o. o., nadzor pa je opravljalo podjetje SGS Slovenija, d. o. o. Poleg 
same vodarne je bila nameščena tudi nova potopna črpalka in urejen 
povezovalni cevovod do 150 metrov oddaljene vrtine Virje.
Župan, g. Metod Ropret, je povedal, da ima Občina Brezovica že ves 

čas postavljeni dve prioriteti: vlaganje v družbene dejavnosti ter 
doseganje okolijskih ciljev z vlaganjem v okoljsko infrastrukturo. Med 
najpomembnejšimi okoljskimi cilji je izgrajen sistem za oskrbo s čisto 
vodo in čiščenje te vode. V zadnjih desetih letih se je premoženje Občine 
Brezovice za nekajkrat povečalo, zato se je tudi več vlagalo in se je bistveno 
povečala razvitost občine. Med glavnimi investicijami je bila tudi vodarna 
Virje, za katero je bilo potrebnih kar 1.986.000 evrov. 1.230.000 evrov so 
pridobili iz evropskega kohezijskega sklada, 583.000 evrov je prispevala 
Občina Brezovica, 173.000 evrov pa Republika Slovenija. Gre res za enega 
nujnih sistemov za oskrbo občine. Velika prednost pa je tudi ta, da je 
celoten sistem kompatibilen s sistemom MO Ljubljana, iz katerega se bo 
še vedno lahko črpalo pitno vodo v primeru izrednih razmer. Zahvalil se je 
izvajalcu za kvalitetno opravljeno delo znotraj zadanih rokov, podjetju, ki 
je opravljalo nadzor, vodstvu in delavcem JKP Brezovica ter sodelavcem 
na komunalnem področju Občine pod vodstvom gospoda Marka Čudna. 
Z novo pridobitvijo se v občini Brezovica ne gre bati za dostop do pitne 
vode, ki je kot osnovna človekova pravica zapisana tudi v slovenski Ustavi.
Otvoritev je bila še lepša in slovesnejša zaradi Podpeškega okteta, ki 
je posebej za to priložnost zapel tri pesmi na temo vode: Pleničke je 
prala, Pri mrzlem studencu in Barjanska.
Župan, g. Ropret, podžupan, g. Čuden in direktorica JKP Brezovica, 
ga. Jurca Pulko so po uradnem delu slovesno prerezali trak in 
obiskovalci so lahko vstopili v prostore vodarne ter si v naslednjih urah 
ogledali delovanje naprav. Spoznali smo, da se kar do 98 % načrpane 
vode distribuira naprej v sistem, prej pa gre voda skozi postopek 
ultrafiltracije. To je fizikalni postopek, s katerim se iz vode odstranijo 
vse suspendirane snovi in delci, večji od 0,02 mikrona. Tako se iz surove 
vode izloči kalnost, organske makromolekule in vsi mikroorganizmi 
(bakterije, koloidi in virusi), medtem ko v vodi ostanejo vsi minerali in 
raztopljene soli. Voda teče skozi posebne membranske filtre, v katerih 
je izjemno gosto zbranih 14.600 cevčic s premerom 0,8 milimetra, 
skozi katere potuje 40 litrov vode na sekundo. Tako prečiščeni vodi 
se pred distribucijo v omrežje doda še dezinfekcijsko sredstvo za 
zaščito – natrijev hipoklorit. V manjšem prostoru zraven smo lahko 
videli kemikalije za pranje filtrov, v katerih se naberejo odvečne snovi, 
v sosednji stavbi pa hidroforno postajo za distribucijo vode in dva 
vodohrana s kapaciteto 250 kubičnih metrov. Ob izredno zanimivem 
ogledu se je bilo možno v zavetju sence tudi okrepčati, med drugim z 
vodo, ki so jo natakali kar direktno iz vodarne. 

Miha Žgajnar
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AKCIJSKE CENE

ODPRODAJO ZALOG preveri na
www.plesko-cars.si/akcije

Do septembra dokončane 
številne nove investicije 
 

Energetska sanacija  
POŠ Notranje Gorice 

Občina je kandidirala na razpisu za evropska sredstva za energetsko 
sanacijo stavb v javni lasti in bila uspešna pri kandidaturi za sanacijo 
šole v Notranjih Goricah. Objekt podružnične osnovne šole je 
bil po izračunih najbolj energetsko potraten v občini Brezovica. 
Energetska sanacija bo vsebovala sanacijo tal, cokla, dela oken in vrat, 
zunanjih žaluzij, fasadnega ovoja, izolacijo podstrehe, rekuperacijo 
oz. prezračevanje po celotnem objektu ter kompletno sanacijo 
kotlovnice. Poleg same sanacije se bodo v celotni stavbi adaptirale 
tudi vse sanitarije, tako v oddelku za vrtec, kot na sami šoli. Kakovost 
bivanja v kompletno prenovljeni šoli bo omogočala lažje delo in večjo 
ustvarjalnost tako otrokom, kot zaposlenim. Višina investicije je 274 
tisoč evrov, od tega smo pridobili 88 tisoč evrov odobrenih evropskih 
finančnih sredstev. Sama sanacija se je že začela in se bo v celoti 
izvedla do začetka novega šolskega leta, tako da bo otroke pričakala v 
prenovljeni podobi na njihov prvi šolski dan.  

Vrtec Notranje Gorice 

Sanacija OŠ Preserje 

V Osnovni šoli Preserje bomo čez poletje odprli vrata gradbenim 
posegom za sanacijo v treh različnih delih. S pomočjo Energetike bo 
potekala celovita prenova dotrajane, preko 30 let stare kotlovnice. 
Sedanjo kotlovnico na kurilno olje bo tako zamenja nova energetsko 
varčna kotlovnica na pelete. Posodobitve bo deležna tudi kuhinja, 
kjer se bo izvedla sanacija celotne pralne linije, saj ta ne zadostuje več 
povečanim potrebam šole. Zaradi vedno večjega števila otrok pa se 
bo znotraj šole uredil tudi dodatni razred za razredno stopnjo. Ta se bo 
zgradil in opremil z vso potrebno opremo med poletjem, tako da bo 
že septembra zagotovljen prostor še enemu manjšemu razredu otrok. 
Šola pa bo dobila tudi nov šolski kombi za prevoz otrok. Dosedanji je 
bil že dotrajan in star več kot predpisanih 10 let, zato smo pristopili 
k nakupu novega, katerega bodo učenci in učitelji začeli uporabljati 
z novim šolskim letom. Za vse gradbene posege in nakup novega 
kombija bo Občina Brezovica investirala 103 tisoč evrov. 

Gradnja vrtca v notranjih goricah se bliža koncu. Izbrani izvajalec 
Tipo, d. o. o. je dela končal že dva meseca pred pogodbenim rokom. 
Med poletnimi meseci se bodo dela nadaljevala z montažo opreme 
ter opremljanjem vsega potrebnega za odprtje vrtca. Poleg sedmih 
oddelkov bo imel tudi 100 kvadratnih metrov veliko telovadnico, 
senzorno sobo ter igralnico na ploščadi na strehi. Občina Brezovica 
je bila uspešna pri kandidiranju na EKO skladu za finančna sredstva 
pasivne gradnje in je pridobila 450 tisoč evrov nepovratnih sredstev. 
Vrtec bo svoja vrata odprl prvega septembra 2018, slavnostna 
otvoritev pa bo predvidoma v zadnjih dneh avgusta. 
 

Mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana 
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Otvoritev MKZ Rakitna po 
energetski sanaciji
V četrtek, 14. junija, je sonce s prav posebnim užitkom obsijalo Rakitno. 
Na njenem vzhodnem robu je namreč potekala slovesna otvoritev, 
sicer lansko jesen, obnovljenega Mladinskega klimatskega zdravilišča, 
ki je gotovo eden od ponosov te čudovite planote in kraj, kjer so se 
skozi desetletja delovanja pisale številne lepe zgodbe – med zadnjimi 
prav celovita energetska sanacija objektov zdravilišča. 
Prireditve se je udeležilo veliko število krajanov Rakitne in občanov z 
vseh koncev Brezovice, ki so se skupaj s številnimi visokimi gosti komaj 
spravili v glavno avlo zdravilišča, kjer je potekal uradni del slovesnosti. 
Najprej je zbrane nagovorila direktorica MKZ Rakitna, ga. Romana 
Rasperger, ki je poudarila, da se je energetska sanacija zgodila ravno ob 
90-letnici obstoja zdravilišča ter 10-letnici delovanja novega programa 
Šola zdravega odraščanja, ki je popeljal zdravilišče v povsem novo smer. 
Energetska sanacija se je izvedla s pomočjo sredstev kohezijskega 
sklada, Občine Brezovica, lastnih sredstev in velikodušnega prispevka 
švicarske fundacije Thoolen Foundation Vaduz, ki je tudi sicer v zadnjih 
desetih letih izdatno pomagala pri razvoju zdravilišča. Obnova ni 
poskrbela samo za nižje stroške obratovanja, pač pa je dalo tudi nov 
zagon zaposlenim, ki so dokazali, da se da tudi v ne najbolj naklonjenih 
časih z voljo, trudom in predanostjo dosegati zastavljene cilje. 
S kratkim dokumentarnim filmom so nato prikazali zgodovino zdravilišča, 
nakar je dobil besedo generalni direktor Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, g. Marjan Sušelj. Izrazil je svoje veliko zadovoljstvo 
ob odprtju prenovljenih prostorov, ki so v zadnjih treh letih popolnoma 
spremenili podobo. Pohvalil je vizionarsko delo zaposlenih, ki so se skupaj 
s stroko odločili za nov program, ki je v Sloveniji in širši regiji zelo potreben. 
Poudaril je, da kljub hitremu razvoju medicine, ljudje še vedno ostajamo 
ljudje in potrebujemo človeško pomoč pri okrevanju.  
V imenu Ministrstva za zdravje je izpostavila pomen tega dogodka 
in dela MKZ Rakitna nasploh tudi ga. Bernarda Kociper. Povedala 
je, da zdravilišče uspešno izvaja priporočila zdravstvene stroke in 

pomembno prispeva k duševnemu zdravju naših otrok. Velik korak 
naprej je pomenila tudi ureditev statusa MKZ Rakitna s podpisom 
pogodbe med Vlado RS in Občino Brezovica, za kar je bila posebej 
zaslužna ga. Rasperger. S tem se bodo še naprej lahko izvajale 
kvalitetne zdravstvene storitve na primarni in sekundarni ravni. 
Besedo je dobil tudi župan Občine Brezovica, g. Metod Ropret. Na kratko 
je predstavil trnovo pot zdravilišča, odkar ga je leta 1994 v last dobila 
Občina Brezovica. Ves čas so verjeli in upali, da bo zdravilišče obstalo 
in še naprej pomagalo otrokom z respiratornimi boleznimi, a je iz leta 
v leto slabše kazalo. Bila so leta, ko brez finančne spodbude Občine 
zdravilišče preprosto ne bi moglo obstati. Vendarle se je po številnih 
menjavah vodstva pojavila rešitev ob prihodu gospe Rasperger, ki je 
skupaj s sodelavkami začrtala novo pot in zdravilišču postavila dobre 
temelje. Zahvalil se je tudi državi, ki je prisluhnila in pomagala, ko je 
bilo to potrebno. Tudi ob zadnji veliki investiciji, ko je bilo za energetsko 
sanacijo zdravilišča potrebno zbrati kar 943 tisoč evrov, so prek razpisov 
na Ministrstvu zbrali 281 tisoč, Občina Brezovica je prispevala 291 
tisoč, MKZ Rakitna pa z lastnimi sredstvi in donacijami še 371 tisoč 
evrov. Zdravilišče je dobilo novo kotlovnico, zamenjali so streho, okna 
in fasado. Zahvalil se je tudi podjetju Tipo, ki je zelo kvalitetno in še 
pred roki opravilo svoje delo. Želi si, da bi obnovljeno zdravilišče tudi v 
prihodnje ostalo varno zavetje krhkim otroškim dušam. 
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Nazadnje so na oder povabili še častnega gosta in donatorja zdravilišča, 
gospoda Otta Blumerja, direktorja Thoolen Foundation Vaduz, ki se je z 
velikim veseljem udeležil prireditve. Spomnil se je, kako je prvič prišel na 
Rakitno na povabilo gospe Hobič iz društva Tačke pomagačke, ki izvaja 
terapijo s pomočjo psov. Rakitno je začel redno obiskovati in vsakič 
znova je ugotavljal, da zdravilišče lepo napreduje, kar ga je prepričalo v 
to, da je treba zdravilišče nujno ohraniti. Njihov zadnji veliki vložek je bil 
donacija za energetsko sanacijo, nad katero so navdušeni.  
Sledil je bučen aplavz, ga. Rasperger pa je g. Blumerju izročila sliko 
g. Janeza Kovačiča. K mikrofonu pa je še enkrat skočil tudi župan in 
se v imenu občinskega sveta in vseh občanov ter otrok zahvalil ge. 
Rasperger za njeno delo in zasluge ter ji izročil posebno priznanje 
Občine Brezovica, še drugo sliko g. Janeza Kovačiča ter ogrlico. Še 
enkrat je po bučnem aplavzu zbrane nagovorila tudi ga. Rasperger 
in se zahvalila gospe Branki Hobič, soustanoviteljici društva Tačke 
pomagačke, ki je vrsto let pomagala izvajati terapije na Rakitni in tja 
pripeljala tudi gospoda Blumerja. Nadalje se je zahvalila strokovni 
komisiji, ki je zasnovala razvoj novih programov MKZ Rakitna in 
njeni vodji, gospe Alenki Hafner. Zahvalila se je tudi županu in Občini 
Brezovica ter izpostavila, da posameznik težko veliko naredi, medtem 
ko lahko skupina istomislečih premika gore. Zahvalila se je arhitektu 
obnove MKZ, gospodu Jožetu Kunšku, ki se je posebej zavzel in 
poskrbel za krasno preobleko zdravilišča, prav tako pa še direktorju 
podjetja Tipo in njegovi ekipi za odlično opravljeno delo. Zahvalila 

se je vsem krajanom Rakitne, njenim društvom in krajevni skupnosti, 
še posebej gospodu Gorazdu Kovačiču za vso podporo. Na koncu pa 
še vsem bivšim in sedanjim sodelavcem MKZ Rakitna, ki so tako ali 
drugače pomagali vsa ta leta. 
Za dodatno popestritev prireditve so poskrbeli tudi otroci iz Vrtca Rakitna 
s svojim prisrčnim nastopom, ki je vse obiskovalce spravil v dobro voljo. 
Trikrat sta nastopila tudi vrhunska harmonikarja Miha Debevc in Dejan 
Kušer, ki sta z virtuoznimi priredbami ljudskih in zabavnih uspešnic 
navdušila zbrane. Poleg g. Janeza Kovačiča pa je MKZ Rakitna podaril 
sliko tudi g. Veljko Toman. Ob razgrnitvi smo tako ugledali sonce, ki sveti 
na rakiško planoto z vsemi njenimi lepotami ter konji, ki simbolizirajo 
delovanje MKZ Rakitna. Ga. Rasperger se mu je toplo zahvalila in 
povedala, da je g. Toman gotovo njihov najboljši sosed. 
Po uradnem delu so obiskovalce povabili k številnim dejavnostim. 
Možen je bil voden ogled prostorov zdravilišča, vsak si je lahko vzel 
zbornik, ki so ga na MKZ Rakitna izdali ob obletnici, ter v zameno za 
prostovoljne prispevke vzeli kakšnega od ročnih izdelkov otrok iz 
zdravilišča. Zelo zanimivo stojnico je postavilo tudi Turistično društvo 
Rakitna. Otroci so se lahko preizkusili na visoki plezalni steni, se igrali 
na igriščih in spoznali mini živalski vrt. Mnogi so si ogledali terapevtske 
konje, na ogled pa so se postavili tudi člani terapevtske skupine Tačke 
pomagačke s svojimi prijaznimi kužki.

Miha Žgajnar

OD MAJA
DO SEPTEMBRA 

OD MAJA
DO SEPTEMBRA 

OD MAJA
DO SEPTEMBRA 

N A  P A R K I R I S C U
C E N T R A  I N T E R S P A R  V I C
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Sprejem nadarjenih otrok pri 
županu Občine Brezovica
5. junija je v Modri dvorani na Brezovici potekal sprejem nadarjenih 
osnovnošolcev pri županu Občine Brezovica. Župan je sprejel trinajst 
osmo- in devetošolcev z osnovnih šol Brezovica in Preserje, ki so se 
v zadnjem letu najbolj izkazali, ne samo pri šolskem učnem uspehu, 
ampak tudi na številnih tekmovanjih na državni ravni.

Tudi župan se je udeležil 
spomladanskega 
pohodniškega festivala na 
Rakitni
V sredo, 23. maja, se je enega izmed pohodov v programu prvega 
spomladanskega pohodniškega tedna po rakiški planoti in krimskem 
pogorju udeležila tudi ekipa občinske uprave Občine Brezovica (mag. 
Ivanka Stražišnik in Kristina Žust) z županom Metodom Ropretom 
na čelu. V družbi direktorice Hotela Rakitna Mete Šimenko, ki tudi 
organizira pohodniški teden, njenega sina Tima in prijazne psičke 
Lune, smo se v vodstvu planinskega vodnika Franca povzpeli na 
Županov vrh. 
Pot nas je vodila od Hotela Rakitna preko središča Rakitne in v klanec 
med gozdove. Asfalt je zamenjala gozdna pot, to pa kmalu tudi prava 
planinska, ob kateri nam je poleg drevesnih korenin prečkala pot tudi 
kakšna skala, a nič hujšega – pot je res primerna za vsakogar. Pred 
vzponom na najvišjo točko dneva smo naredili še manjši ovinek do 
Rotovca. 964 m visok vrh ponuja krasen razgled na celotno rakiško 
planoto, klopca v senci pa zasluženi počitek. Pod grebenom hribovja 
smo se potem spustili in po precej strmi poti vzpeli na cilj dneva: 
Županov vrh. 999 m nad morjem se je odprl še lepši razgled, najlepše 
pa se je bilo sprehajati po mehkem travniku, polnem pomladnih 
cvetlic. Žal nam jo je kmalu zagodlo vreme, zato smo nadaljevali in se 
pred dežjem umaknili v gozd. Ko smo prispeli nazaj v Rakitno, je dež že 
ponehal in skoraj bi nas pozdravilo sonce. 
V prijetnem vzdušju smo po dobrih dveh urah hoje prispeli nazaj v 
Hotel Rakitna, kjer so nas prijazno postregli z vrhunskim domačim 
rakiškim loncem, gibanico in štrudljem. Vsi smo se strinjali, da se je že 
samo zaradi tega splačalo priti. Poslovili smo se z obljubo, da se na 
jesenskem pohodniškem tednu lotimo še kakšnega težjega podviga. 
Upamo, da tudi v lepšem vremenu. 

Miha Žgajnar

Za začetek je zbrane nagovoril župan, gospod Ropret, in povedal, 
da je ponosen na tako uspešen podmladek, zaradi katerega lahko 
optimistično zremo v prihodnost. Tudi Občina Brezovica se trudi, da 
omogoča otrokom dobre pogoje za šolanje in razvoj na vseh področjih, 
na katerih bi se želeli udejstvovati. Verjame, da se tudi sicer pogoji v 
Sloveniji izboljšujejo, da bo dovolj dela in kvalitetnih delovnih mest in 
da jim ne bo treba iskati boljšega življenja v tujini. Želi si, da bi svoje 
talente razvijali doma in jih tukaj tudi vnovčili. Čestital je vsem skupaj 
v imenu Občine, njihovih učiteljev in mentorjev ter jim zaželel veliko 
sreče in poguma, da bi se kar najbolje znašli v novem svetu, ki je pred 
njimi. Prepričan je, da so z znanjem dovolj dobro oboroženi, da bodo 
tudi v prihodnje uspešni. 
Nato je župan v imenu Občine Brezovica vsakemu učencu posebej 
čestital in izročil priznanje ter skromno darilo, za konec pa so se lahko 
vsi posladkali tudi s sladoledom, ki je zelo prijal v zgodnje-poletnih 
temperaturah. 

Priznanja Občine Brezovica so dobili: 
•	 Barbara	Kovač,	
•	 Nika	Klančar,	
•	 Gašper	Mali,	
•	 Klara	Levec,	
•	 Lana	Šturm,	
•	 Hana	Lupinc	Korošec,		
•	 Lota	Martinjak,		

 
Še enkrat čestitke vsem!

Miha Žgajnar

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

Šuštaršič Janez , KS Podpeč - Preserje 

Novice iz KS Brezovica
Za nami je že prva polovica leta. Poletje, in z njim težko pričakovane 
počitnice, je res hitro prispelo. Izvedba naših načrtov je malo 
zastala, ker je morala po navodilih občinske uprave v nakup novega 
zemljišča za potrebe pokopališča in parkirišč ob njem nenačrtovano 
investirati naša Krajevna skupnost. Smo pa že izdali naročilnico za 
razširitev pokopališča, saj žarnih grobov primanjkuje. Dela se bodo 
kmalu začela. Naslednje leto pa bomo skupaj z Občino na novo 
odkupljenem zemljišču uredili prepotrebna parkirna mesta. Upamo, 
da nam do konca leta na srednji del pokopališča uspe namestiti 
še klančino za gibalno ovirane osebe. V kolikor bomo tekom leta 
dobili še kaj sredstev, imamo v načrtu do konca urediti brežino pri 
Športnem parku Radna in začeti s postavitvijo ograje okoli zaklonišča 
na Postaji, kjer želimo urediti senzorični park. Naša želja je, da do tega 
parka pridemo čim prej, da bi bil krajanom z majhnimi otroci na voljo 
prostor, kjer bi se lahko družili in med seboj spoznavali. Današnji 
tempo in način življenja je zelo hiter in poln stresa, zato bi bil prostor, 
kjer bi se človek lahko sprostil ter poklepetal z sosedi in sokrajani, 
zelo dobrodošel. V našem kraju je letos največja investicija Občine 
ureditev kanalizacije in druge komunalne infrastrukture v ulici Cesta 
na postajo. Z deli so že začeli, njihov zaključek pa je predviden jeseni. 

Pozivam vas, da ste v času gradnje strpni in potrpežljivi ter da vsi 
skupaj upoštevamo prometno signalizacijo. 
Daljši dnevi in nekoliko več prostega časa so kot nalašč, da vsaj za krajši 
čas odmislimo vsakdanje skrbi, se bolj posvetimo družini in prijateljem 
ter seveda sebi. Želim vam prijetno poletje z dobro izkoriščenimi dnevi. 

Boris Malovrh, Predsednik KS Brezovica 

Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne, z nekaj zamude je dobavitelj 
vendarle postavil novo igrišče pri šoli in razveselili šolarje na začetku 
zasluženih počitnic. Igrišče je namenjeno vsem generacijam. Starši ali stari 
starši, ki bodo pripeljali otroke na igrala, se bodo lahko razgibali na fitnes 
napravah. Za KS ta investicija pomeni daleč največji finančni zalogaj v tem 
letu. Tudi na ministrstvu so se stvari premaknile. Upamo, da bomo še letos 
dobili povrnjenih dve tretjini stroškov iz enega od evropskih skladov. 
Z Občino smo se dogovorili, da bo za evropska sredstva kandidirala s 
prenovo obstoječega asfaltnega igrišča pri rakiški šoli in igrišč v Preserju. 
Poleg preplastitve in prenove opreme bi želeli postaviti razsvetljavo, ki bi 
omogočila športne dejavnosti na prostem, ko je dan kratek. Pozimi bi bila 
možna umetna zaledenitev igrišča. Razpis je odprt do septembra, ocenjevalni 
kriteriji niso najbolj ugodni za to investicijo, a vseeno velja poskusiti. 
KS je s šolo, Občino in vrtci podpisala dogovor o pravilih souporabe šolske 
dvorane, igrišča in ostalih prostorov in zunanjih površin. Pogoji uporabe 
so podobni kot doslej. Pravila igre bodo zavezujoča tudi za društva, 
neformalne organizirane skupine in ostale uporabnike. Razmejitev med 
šolo in ostalimi uporabniki je časovna: v času pouka do 17h šolske prostore 
in asfaltno igrišče uporablja šola, po tej uri, med vikendi in v času šolskih 
počitnic pa ostali uporabniki. KS bo koordinirala organizirane skupine, ki 
bodo uporabljale dvorano, vsaka skupina bo morala navesti odgovorno 
osebo. Hišni red bomo objavili s septembrom, ko dogovor začne veljati. 
Z dogovorom smo pridobili polovico šolske garaže, kamor bo mogoče 
preseliti gasilsko opremo za veselice in razbremeniti natrpano skladišče 
pri stavbi KS. Za pregled načrtov za kanalizacijo je precej zanimanja. 
Nekateri so že opazili napake v načrtu in bodo podali pisne pripombe. 
Načrte si lahko ogledate v času uradnih ur, vsako sredo od 19h do 20h. 
Marsikdo vpraša, kdaj lahko pričakuje izgradnjo. Na to vprašanje je težko 
odgovoriti. Evropskih sredstev ni na vidiku, občinska bodo v prihodnjih 
letih usmerjena zlasti v gradnjo kanalizacije na Brezovici, kjer se bliža rok, 
ki ga je za večja naselja postavila EU, in športne dvorane pri OŠ Brezovica. 
Upam, da bo v naslednjem mandatu nekaj občinskega denarja na voljo 
tudi za postopno gradnjo prve od preostalih štirih faz kanalizacije v Rakitni. 
Otvoritev prenovljenega Mladinskega klimatskega zdravilišča je bila zelo 
dobro obiskana. Kljub dopoldanski uri je prišlo zelo veliko domačinov. 
S tem so izrekli priznanje ekipi MKZ pod vodstvom direktorice Romane 
Rasperger za desetletni razvoj in prenovo programov in objektov. S takšno 
ekipo in usmeritvijo ima MKZ lepo prihodnost. Opažam, da je na drugih 
pomembnih otvoritvah po občini žal obisk krajanov bistveno manjši. Le v 
Rakitni ljudje zares množično živimo s krajem in za skupne zadeve. 

Za KS Rakitna, Gorazd Kovačič
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Kosci in kosice  
na Fajtovem bregu

Sezona odbojke  
na mivki se je začela
V soboto, 2. junija, smo v športnem parku Jama otvorili tekmovanja 
za mlade v odbojki na mivki v sezoni 2018. Sezono smo začeli z 
medregijskim prvenstvom za državno prvenstvo U14.  
Pri dečkih, kjer smo spremljali obračune štirinajstih ekip, sta se zmage 
veselila Miha Okorn in Luka pred Matevžem Karadžo Pevcem in Miho 
Kosancem, tretja sta bila člana ŠD Jama, Jan Popovič in Jošt Kržič, četrta 
pa Gregor Frece in Žiga Kordež. Naši člani so se uvrstili še na sledeča 
mesta: 5. mesto: Matic Šip in Bor Oderlap; 7. mesto: Lovro Avanzo in 
Anže Hiti; 8. mesto: Klemen Gnamuš in Lan Juvan; 9. mesto: Aleksander 
Velkavrh in Taj Bohinc; 10. mesto: Svit Megušar in Jaka Hašaj. 
Tekmovanja pri deklicah se je udeležilo dvanajst ekip, na koncu pa sta 
bili najuspešnejši Mija Šiftar in Neža Jarc, pred Niko Šupek in Ano Zajc. 
Kot tretji sta turnir v ŠD Jama zaključili Manca Mihelčič in Rosa Brenčič, 
kot četrti Inja Poznajelšek in Tia Hotič. 

V začetku junija je na Brezovici, na Fajtovem bregu, poteklo tekmovanje 
koscev in kosic Slovenije, ki se je štelo za državno prvenstvo. Društvo 
koscev in kosic Slovenije je 3. junija priredilo 3. tekmo od štirih, ki 
štejejo za osvojitev naziva državnega prvaka. Tekmovalo se je v 
različnih kategorijah, tudi v dveh starostnih. Pri mlajših dekletih je 
zmagala Mateja Čarman iz Topol pri Medvodah, pri seniorkah pa 
domačinka Minka Veršič. Pri moških v kraljevi kategoriji je bil najboljši 
Miha Čarman iz Jame, pri seniorjih pa je zmago slavil Janez Koren iz 
Bratoncev v Prekmurju. V kategoriji do 60 let je bil nepremagljiv Jože 
Škrabec iz Škofljice. Letošnja novost je bila, da ko se je parcelo 40 m2 
kosilo v red (ograbek), se je pri tem upoštevalo tudi koliko je bil raven 
ograbek. V tej kategoriji je zmagal Jože Oblak iz Zaloga pri Golniku. 
Kosilo je bilo po drugi uri, ko je sonce najmočneje pripekalo. Trava 
je bila težka in tako velika, da je od tekmovalcev zahtevala še zadnji 
kanček moči. Za domačine so glasno navijali tudi člani balinarskega 
društva Radna in ostali gledalci. Po košnji je domačinka Minka Veršič 
vse tekmovalce in navijače pogostila z golažem in klobaso ter domačim 
pivom. Da je vse teklo lepo in je bilo prijetna družba, pa je poskrbela 
družina Bokavšek iz Radne. 
 

Kristina Rihtar 

KOPANJE V IZOLI
in mavrična angleščina z Dušico Kunaver
Mlinar prevozi vas vabijo vsak torek na celodnevno 
kopanje v Izolo. Odhod avtobusa je ob 7.45 iz Podpeči. 
Kopalce pobira po vseh avtobusnih postajah do 
Vrhnike - Logatca ...

Prevoz znaša 11 eur.

Za udeležbo pokličite  
031 517 707 - Mateja

V nedeljo, 3. junija, pa smo tekmovanja nadaljevali z medregijskim 
prvenstvom za državno prvenstvo Junior, kjer so pri deklicah nastopile štiri 
ekipe, pri dečkih pa sta se na tekmovanje prijavila le Arne Kurat in Rožle 
Rihtar, člana ŠD Jama, ki sta tekme nato igrala skupaj z deklicami, izven svoje 
konkurence. Prvo mesto pri najmlajših odbojkaricah, ki so se med seboj 
pomerile po sistemu vsaka dvojica z vsako, je sicer pripadlo Nini Sitar in Zoji 
Mandic, ki sta zmagali na vseh tekmah, drugi sta bili Žana Milutinović in 
Niki Brenčič, tretje mesto pa sta osvojili Tanja Gajanović in Brina Bernot. Kot 
četrti sta turnir zaključili Brina Vita Mauhar in Hana Pinosa. Čestitke vsem! 
 

ŠD Jama 
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PD na Rombonu 10. 6. 2018 
100 let po koncu prve svetovne vojne, smo člani PD Podpeč - Preserje, v 
nedeljo, 10. 6. 2018, v prvem poskusu osvojili 2208 m visok vrh Rombona. 
Rombon je bil ena ključnih, strateških točk, prizorišče nenehnih krvavih 
bojev v prvi svetovni vojni. Za italijansko stran nikoli osvojena avstrijska 
skalna trdnjava. 100 let po krvavi moriji je pogorje postalo oaza miru, 
lepih cvetočih preprog, razvalin s krvavimi žulji zgrajenih vojaških utrdb, 
rovov. Mesto v malem, ki ga sedaj narava oblikuje po svoje. 

Balinarski turnir v Preserju

Začeli smo zelo zgodaj pri trdnjavi Kluže. Skozi tunel smo se napotili proti 
zgornji trdnjavi, kjer se je začelo počasno dviganje skozi gozdno pokrajino. 
Postaja že kar vroče. Na razpotju za Koto 1313 se odločimo, da jo obiščemo 
ob povratku. Nadaljujemo še vedno po že bolj strmi poti, še vedno skozi 
gozd, ki nas pripelje na travna pobočja in čez ruševje. Cvetlice se kažejo 
v lepoti, trave so lesketajo v kapljicah rose. Kmalu prispemo do razvalin 
vojaških utrdb. V času vojne je moralo biti tu zelo urejeno bivališče vojakov. 
Rovi, ravnina, bunkerji, v skalo izdolbena prebivališča, urejene transportne 
poti. Pot vodi med obzidji po vojaški 
mulatjeri. Počasi prispemo do sedelca, kjer 
se priključi pot iz Bovca. Ostane nam še 
zadnje strmo in razpotegnjeno prečenje 
do samega vrha. Navkljub preganjanju 
meglic in grožnje z dežjem, si vzamemo kar 
nekaj časa za počitek in opazovanje. Po pet 
urnem vzponu smo ponosni in hvaležni, 
da smemo v miru stati na Rombonu.  
Povratek v dolino je bil zopet dolg, nič krajši 
kot vzpon. Občudovanje narave. Vreme se 
nas je usmililo in še skok do Kote 1313. 
Obeležuje jo križ v spomin vsem padlim 
vojakom med leti 1914 do 1918. Topniški 
položaj preraščajo preproge rož. 
Zahtevna pot, ki zahteva veliko 
vztrajnosti, ki nam je ne manjka. Res 
lepa narava in ob njej razmislek o 
nesmiselnosti vseh vojn. Narava zna res 
celiti rane. 
 

Marijan Božeglav

Društvo upokojencev Podpeč - Preserje je 23. 5. 2018 v Preserju 
organiziralo meddruštveni balinarski turnir Društva upokojencev. 
Turnir se je pričel ob 8. uri. Udeležilo se ga je 6 ekip iz štirih občin: DU 
Notranje Gorice, DU Ig, DU Log - Dragomer, DU Brezovica, DU Polhov 
Gradec in DU Podpeč - Preserje. Ob pričetku je zbrane pozdravil 
predsednik DU Podpeč - Preserje Marjan Suhadolnik. Prvo mesto je 
osvojila ekipa DU Log - Dragomer, drugo mesto ekipa DU Ig, tretje 
mesto ekipa DU Brezovica Radna, četrto mesto pa ekipa DU Notranje 
Gorice. 
Organizirali smo tudi tekmovanje v bližanju. Najboljši bližalec je bil 
Kokelj Avgust DU Notranje gorice, drugo mesto je osvojil Ogrič Janez 
DU Brezovica, tretje mesto pa Možek Frane DU Podpeč - Preserje. 
Prijetno druženje smo zaključili s pogostitvijo povabljenih ekip za kar 
so poskrbele članice in člani UO DU Podpeč - Preserje in podelitvijo 
pokalov, ki jih je podelil predsednik DU Podpeč - Preserje Marjan 
Suhadolnik. 

Jože Suhadolc, DU Podpeč - Preserje 



Barjanski list  Junij 201812

šport

Kadeti ŠD Brezovica  
tretji v državi

POLETNI TABOR 2018

POLETNI TABOR 2018
športni tabor med pocitnicami - šd jama 2018

ŠPORTNI PARK JAMA

9.7. - 13.7.2018
 23.7. - 27.7.2018
30.7. - 3.8.2018

INFO IN PRIJAVE NA
odbojkanamivkijama@gmail.com

031 763 875

Medtem ko je bilo v članskih ligah vse odločeno že pred meseci, so 
bili v mlajših kategorijah v mesecu maju na sporedu zaključni turnirji 
– polfinala in finala državnih prvenstev 2017/18. Največji uspeh kluba 
v letošnji sezoni je dosegla ekipa naših kadetov, ki je osvojila odlično 
3. mesto v državi. Finalni turnir v Šempetru je postregel s pravo 
odbojkarsko poslastico, prvaki so postali kadeti SIP Šempeter, drugo 
mesto je osvojila ekipa Maribor SGD Strdin, naši fantje so bili bronasti, 
četrto mesto je osvojila ekipa Panvita Pomgrad iz Murske Sobote. 
Za ekipo ŠD Brezovica so igrali Črt Rozman, Domen Šip, Klemen Šen, 

Nik Podboj, Matei Šarec Tobias, Tilen Peterka, Domen Sečnik, Janž Kržič, 
Luka Rus, Tim Štrukelj in Bruno Resnik. Vodil jih je trener Igor Istenič. 
Na slavnostni razglasitvi so organizatorji v posvetu s trenerji in 
strokovnim štabom razkrili tudi najuspešnejše igralce finalnega 
turnirja. Med njimi je bil tudi naš igralec Domen Šip. 
Dan pred velikim finalnim kadetskim turnirjem je v Šempetru igrala 
tudi naša prva ekipa MALE odbojke (letnik 2005 in mlajši). Z dvema 
gladkima zmagama z 2 : 0 proti ACH Zmajčki iz Ljubljane in Salonit 
Anhovo iz Kanala, so osvojili končno 5. mesto v državi, kar je zelo 
dobra popotnica za naslednjo sezono. Za ekipo MALE odbojke so 
igrali Jan Popovič, Klemen Gnamuš, Janž Kržič, Lan Juvan, Matic Šip, 
Bor Oderlap, Jaka Hašaj, Svit Megušar in Jure Rode, njihov trener je 
Andrej Sosič. 
Vsem igralcem in trenerjema iskreno čestitamo, staršem pa se 
zahvaljujemo za super navijanje in za vso podporo, ki jo nudijo društvu. 
Večina naših fantov se je zdaj preselila na mivko, nekateri igrajo tudi 
v DP Odbojke na mivki 2017/18. Vsem želimo dobre igre in veliko 
zabave! Odbojka je zakon! 
 

ŠD Brezovica, odbojka 

Ekipa pionirjev NK Podpeč
Z leve Milan Šeškar, Roman 
Nagode, nepoznan, Milan 
Radošljević, Janez Debevec, 
Bojan Šmid, Bojan Nagode, 
Milan Podlogar, Dušan Kolarič, 
Marko Uršič, Simon Šuštaršič in 
Franc Krvina.

Vodstvo Športnega društva Podpeč - Preserje se je leta 1974 odločilo, 
da v redno nogometno tekmovanje prijavi tudi ekipo pionirjev. 
Najmlajši igralci so bili navdušeni ob novici, da bodo v jeseni začeli 
nastopati v ligaškem tekmovanju. Društvo je kupilo dva kompleta 
dresov, nogometne čevlje pa so jim morali kupiti starši. Bralcem je že 
poznano, da v Podpeči ni bilo vaditelja nogometa, ki bi lahko skrbel 
za njihovo usposabljanje, zato je treninge prevzel igralec članskega 
moštva Anton Svete. 
Ekipa je bila vključena v Ljubljansko-notranjsko ligo, v kateri je 
sodelovalo 10 ekip, poleg novinca Podpeči še Olimpija, Ilirija, Slavija, 
Rudar (Idrija), Logatec, Usnjar, Cerknica, Rakek in Log. Prvo tekmo so 
odigrali na Logu, končala se je neodločeno 1 : 1, strelec gola je bil F. 
Krvina. Prvo zmago so dočakali doma v Podpeči v dvoboju z Rudarjem 
z rezultatom 3 : 2. Sicer je ekipa uspešno nabirala izkušnje, kar se je 
pokazalo že v spomladanskem delu prvenstva, ki ga je odigrala 
opazno bolje kot jesenskega in je na koncu zasedla šesto mesto. 
Od dvaindvajsetih golov jih je kar petnajst dosegel Franc Krvina, ki 
je vešče izkoriščal svojo velikost in moč s katerima je dominiral nad 
vrstniki. Poleg njega so bili strelci golov še J. Lenič in Marko Čuden po 
dva ter B. Nagode in M. Podlogar po enega. 
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Naslednja sezona, 1975/1976, se je začela še uspešneje, saj so 
Podpečani z golom Kolariča zmagali že na prvi tekmi v Cerknici, 
v celotni sezoni pa so zabeležili kar 8 zmag. Poraze proti mladim 
Podpečanom so tekom prvenstva po dvakrat, tako doma kot tudi v 
gosteh, občutili igralci nogometnih klubov Rakek, Logatec, Log in Ilirija 
iz Ljubljane. Žal o končni uvrstitvi ekip ni točnega podatka, Podpeč je 
kot kaže zasedla četrto mesto, kar je bil izvrsten rezultat, dosežen že v 
drugem letu nastopanja. V tej sezoni se je kot iznajdljiv strelec in dober 
organizator igre izkazal Anton Susman, ki je dosegel deset golov. Po 
dvakrat so gole zadeli Marko Čuden, Kolarič in Podlogar, po enkrat S. 
Šuštaršič, M. Uršič, M. Svete, I. Novak in A. Japelj, za kar osem doseženih 
golov pa v zapisnikih ni navedenih njihovih strelcev. 
Ekipa pionirjev NK Podpeč je v svoji konkurenci igrala opazno dobro 
in učinkovito in obeti za prihodnje sezone so bili zelo spodbudni, saj 
je treniralo vse več mladih navdušencev. Žal se obeti niso uresničili. 
Ljubljansko notranjska liga je bila ukinjena, ker je prišlo do bistvenega 
osipa števila pionirskih ekip. Preveliki stroški in problemi s prevozi na 
tekme, ki bi jih igrali na višjem nivoju tekmovanja, pa so povzročili, da 
je ekipa NK Podpeč prenehala s tekmovanjem. To pa ne pomeni, da so 
bili mladi nogometaši iz Podpeči in okolice brez možnosti tekmovanj. 
Večina igralcev je bila zelo talentiranih in je pričela trenirati in igrati 
za mladinsko ekipo, kasneje so se uveljavili tudi v članski konkurenci. 

Ivan Zalar 

Mednarodna regata 
deblakov na Ljubljanici

V nedeljo, 1. julija 
2018, se bo na lju-
bljanski Špici odvil 
prav poseben celo-
dnevni kulturno-re-
kre  ativni dogodek: 
4. Med narodna re-
gata deblakov. Pester 
poletni dan bo minil v 

mednarodni zasedbi, vrhunec dneva pa bo regata, ki se je s pravočasno 
prijavo lahko udeležite tudi tisti, ki bi se radi preizkusili v obvladovanju 
starodavnih plovil. Dan bo potekal v znamenju druženja, športa, 
eksperimentalne arheologije in dobre zabave. Gledalci na kopnem 
bodo lahko uživali v ogledu dogajanja na vodi, v bogatem kulturnem 
spremljevalnem programu, zvečer se obeta tudi koncert. Prva ekipa 
z občine Brezovica je že prijavljena, odprta pa so še prosta mesta za 
vse, ki želijo preizkusiti kako zelo enostavno je obvladovanje deblakov. 
Vsi, ki bi radi preizkusili svoje spretnosti obvladovanja deblakov lahko 
prijavite ekipe šestih tekmovalcev do zapolnitve prostih mest. Dan 
poprej lahko trenirate svoje spretnosti v obvladovanju čolnov. Vso 
opremo priskrbi organizator. Prijave zbiramo na: info@ljubljanskobarje.

Mark Brejc, Dejan Veranič 

V Notranjih Goricah bober 
Martin ponovno zaživel

Po enoletnem premoru smo gasilci iz PGD Notranje Gorice - Plešivica 
pripravili 5. tekmovanje bobra Martina za mlade gasilce od 9 do 16 
let. Zaradi razmer pri gradnji gasilskega doma, smo prizorišče iger 
prestavili v športni park Jama. Na sončno, vročo junijsko nedeljo se je 
8 ekip iz šestih gasilskih društev med seboj pomerilo v igrah, katerih 
glavna tema je zbiranje vode na najrazličnejše načine, ob sodelovanju 
članov ekipe med seboj. Ekipe so morale opraviti s sedmimi različnimi 
nalogami, časovno omejenimi na tri minute. Tako so tekmovalci v vodi 
namočene gobe preko »zidu« morali izžeti v posodo, prenesti posodo 
z vodo preko glav, s prevezo čez oči zbrati čim več vode v posodi, žogo 
preko brisač spraviti v cilj, prehoditi slalom v trojicah z med seboj 
povezanimi nogami in vmes še opraviti z nalogo ter ves čas skrbeti, 
da si ne bi nabrali preveč kazenskih točk. In verjemite, ob zadnji nalogi 
prav nihče ni ostal suh. 
Najbolje se je odrezala ekipa PGD Notranje Gorice - Plešivica 2, na 
drugem mestu so mladi Podpečani, tretja pa je bila še ena domača 
ekipa. Prehodni pokal, ki je bil letos prvič podeljen, je ostal v domačem 
kraju in bo tako do naslednjega Tekmovanja bobra Martina krasil 
gasilski dom. 

Mladina PGD Notranje Gorice - Plešivica
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Pozdrav poletju PGD Brezovica pri Ljubljani 
slovesno obeležilo 120 let
Brezoviški gasilci letos praznujemo 120 let delovanja. Visok jubilej smo 
obeležili s slavnostno sejo, blagoslovom obnovljenega gasilskega doma 
in renoviranega kipa Svetega Florjana, slavnostnim postrojem gasilskih 
enot ter Veselim večerom na Brezovici kjer nas je zabaval Ansambel 
Franca Miheliča. Slavnostna seja, blagoslov obnovljenega gasilskega 
doma in renoviranega kipa Sv. Florjana sta se odvila v soboto, 2. junija. 
Slavnostni postroj gasilskih enot in Veseli veče na Brezovici pa dva tedna 
kasneje, na soboto, 16. junija. Gospod župnik je blagoslovil renoviran kip 
Svetega Forjana in obnovljeni gasilski dom. Sledila je slavnostna seja, na 
kateri nas je v uvodu pozdravila Godba na pihala Logatec in Ženski pevski 
zbor Brezovica. Nagovorila nas je predsednica PGD Brezovica in povzela 
najpomembnejše izseke iz zgodovine delovanja našega društva. Podelili 
smo občinska in državna odlikovanja za posameznike, ter spominska 
odlikovanja za organizacije in podjetja, katera so nam v zadnjih letih 
pomagala pri nakupu gasilskih vozil in obnovi gasilskega doma. 

V DU Notranje Gorice-Plešivica smo v mesecu maju organizirali plovbo z 
ladjico po Ljubljanici. Našo prestolnico smo si ogledali še iz vode. Bil je lep 
izlet, še vreme smo imeli lepo. Na Vidov dan smo v lovskem domu v Vokah 
pripravili piknik v znak pozdrav poletju. V velikem kotlu smo kuhali golaž, 
na žaru so se pekli kotleti, sladke dobrote so spekle naše članice, pa tudi 
za žejo smo poskrbeli. Piknika so se udeležili v zelo velikem številu. Kljub 
temu da so bile prej vsak dan plohe, smo preživeli piknik brez dežja. Sedaj 
so na vrsti počitnice za otroke in za nas. V septembru pa bomo vsi polni 
energije nadaljevali z našimi načrti. Vsem članom, članicam in drugim 
želim, da preživijo poletje čim lepše in veliko sončnih dni.
 

Metka Marinčič

Izvedeni delavnici za 
prijavitelje 2. javnega poziva

Slavnostnega postroja so se udeležila prostovoljna gasilska društva štirih 
gasilskih zvez, in sicer Brezovica, Dolomiti, Horjul ter Vrhnika. Program je 
ponovno popestrila Godba na pihala Logatec, ki nam je zaigrala koračnico, 
himno in prav za to priložnost pripravila še kratek glasbeni venček. Za 
začetek nas je pozdravila predsednica PGD Brezovica, nagovoril nas je župan 
Občine Brezovica in predsednik Gasilske zveze Brezovica. V nadaljevanju 
slovesnosti smo se sprehodili skozi 120-letno kroniko društva in podelili 
najvišja odlikovanja posameznikom ter organizacijam, za katere je društvo 
ocenilo, da so bistveno pripomogli k razvoju gasilstva na Brezovici. Kipec 
Svetega Florjana, katerega je PGD Brezovica podeljevalo, kaže trdnost in 
odločnost brezoviških gasilcev, da stremimo k ciljem, ki smo si jih zadali. 
Ob tej priložnosti bi se radi iskreno zahvalili vsem krajanom, podjetjem ter 
organizacijam za pomoč in donacije. Posebna zahvala gre Gasilski zvezi 
Slovenije, Gasilski zvezi Brezovica za prejeto odlikovanje, pobratenemu 
društvu PGD Velesovo, prijateljskemu društvu PGD Križevska vas in 
akademskemu slikarju, gospodu Kovačiču, za spominsko darilo. Na 
koncu gre pa zahvala tudi vsem članom PGD Brezovica pri Ljubljani ter 
vsem ostalim, ki ste pripomogli k nemotenemu poteku slovesnosti ob 
120-letnici našega društva. Se pa zavedamo, da je bil vsak posameznik, 
ki je prispeval svoj delček mozaika (velik ali majhen) ob 120-letnici PGD 
Brezovica, ključen za zaključek celotne zgodbe. Zato se vam še enkrat 
iskreno zahvaljujemo!  Z gasilskim pozdravom, na pomoč! 

PGD Brezovica pri Ljubljani 

V okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za izvajanje Strategije 
lokalnega razvoja LAS Barja z zaledjem v programskem obdobju 2014–
2020, ki je objavljen na spletni strani LAS Barje z zaledjem sta bili za 
potencialne prijavitelje izvedeni dve delavnici, in sicer 12. 6. 2018 na 
Vrhniki in 14. 6. na Brezovici. 
Na delavnicah smo podrobno predstavili 2. javni poziv, razpisno 
dokumentacijo, ki je spremenjena glede na prejšnji javni poziv, 
upravičene stroške, obvezne priloge k prijavnici in najpogostejše 
administrativne napake. Delavnici je vodila ga. Helena Čuk, ki 
je poleg objavljenega javnega poziva predstavila tudi izkušnje 
s preteklim javnim pozivom, prispelimi prijavami, načinom 
pregledovanja in ocenjevanja prijav. Udeleženci so dobili napotke, 
kako pripraviti kakovosten projekt in se seznanili z najbolj pogostimi 
napakami, ki so se pojavljale pri pripravi preteklih projektov. Za 
ostale informacije lahko pokličete na gsm: 031 366 815 ali pošljete 
e-mail na info@lasbarje.si. 
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Kvintet MLIN išče pevca 
DRUGI TENOR za sodelovanje.

Sedež kvinteta je Podpeč in 
okolica, naj bi imel že nekaj 

izkušenj petja z notami, ni pa 
pogoj. Bolj je pomembno 

da lahko zapoje nekaj na posluh. 

za Mlin, Dušan 041 693 835

V DEOS Centru Notranje 
Gorice zakorakali v poletje

Žegnanje v Rakitni
V nedeljo, 20. maja, smo v Rakitni pripravili zanimiv dogodek, ki 
smo ga poimenovali »žegnanje«, v spomin na nekoč zelo priljubljen 
praznik farnega proščenja, ki se je tradicionalno odvijal na cerkveni 
praznik Binkošti (Vnebohod) oziroma »Križev dan«, kakor so ga 
imenovali Rakičani. Čeprav je bil to izvorno verski praznik, je bil 
vedno povezan tudi s kulturno prireditvijo in predvsem s prijetnim 
druženjem domačinov in njihovih odseljenih sorodnikov, ki so na ta 
dan tradicionalno obiskali svojce in domači kraj. 
Pri Turističnem društvu Rakitna je vzniknila pobuda, da bi poskušali 
oživiti ta običaj in ga obogatiti s sodobnimi vsebinami, ki bi mladim 
generacijam in priseljencem pomagale odstirati zgodovino in 
zanimivosti kraja, pa tudi krepiti socialno povezanost domačinov in 
priseljencev, da bi se slednji lažje vživeli v novo družbeno okolje in bi 
tako skupno delovali za zdrav razvoj Rakitne. 
Prireditev je bila izpeljana v sodelovanju Turističnega društva Rakitna, 
Kulturnega društva Rakitna in domačega Društva upokojencev. 
Po nedeljski maši se je kulturni in družabni program nadaljeval 
v šolski dvorani/telovadnici in na šolskem igrišču. V kratkem 
uvodnem nagovoru je bila predstavljena tradicija žegnanja v Rakitni 
in obrazložen namen oživitve tega praznovanja, domači mešani 
pevski zbor je zapel nekaj pesmi, v šolski dvorani je bila postavljena 
razstava starih razglednic Rakitne, ki jih zbira domačin Blaž Bezek. Po 
predstavitvi in ogledu razstave je imela nastop še folklorna skupina 
Rožmarin iz Vnanjih goric. Sledilo je druženje ob domačih dobrotah, ki 
so jih pripravile članice upokojenskega društva. 
Med druženjem so fantje spontano zapeli tudi nekaj ljudskih pesmi 
pa tudi harmonika se je oglasila. Prireditev so popestrile še stojnice, 
na katerih so domačini predstavili svoje izdelke. Gospod Jože Kržič 
je predstavil zelo lepo oblikovane uporabne in okrasne predmete iz 
lesa, gospodična Jelka Kržič je razstavila lepo izdelane ogrlice in drugi 
nakit, gospod Jože Šivic pa je pokazal nekaj unikatnih umetniško 
izdelanih stolov. Privabili smo tudi pravega Ribničana s suho robo. 
Izletniška kmetija »Pr’ Zidanci« je po ceni, ki je pokrila komaj lastne 
stroške, pripravila enolončnico za pogostitev nastopajočih. Posebno 
pozornost je zbudila razstava slik, ki je omogočila vpogled v razvoj 
naselja in spremembe kmetijske krajine v zadnjih nekaj več kot sto 
letih. Ugotovili smo, da je bilo okoli leta 1960 v Rakitni 78 kmetij, leta 
2017 samo še 19, leta 1937 kmetijskih zemljišč (njiv, sadovnjakov 
in travnikov) 1235 ha, leta 2003 le še 330 ha, po drugi strani pa 
se je površina gozdov v istem času povečala z 850 ha na 1372 ha. 
Prišlo je torej do izjemno velike gospodarske, prostorske in socialne 
spremembe v času, ki ga le najstarejša generacija domačinov pomni 
v celoti. Tudi v Rakitni se življenje v današnjem času hitro in močno 
spreminja. Tradicionalne vrednote in običaji, s tem pa tudi pozitivne 
družbene norme izginjajo. S tega vidika je prav oživljati in ohranjati 
stare običaje. 
Prireditev, čeprav bolj skromna, je lepo uspela. Upamo, da je to dober 
začetek uresničevanja zanimive ideje. Vodstva TD, KD in DU Rakitna 
se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi te prireditve in 
žrtvovali svoj prosti čas, pa tudi denar. 
 

M. K.

V juniju so otvorili knjižnico na prostem. Tako lahko stanovalci, svojci 
in obiskovalci preberejo zanimivo čtivo v senčki na udobni sedežni 
garnituri. Organizirali so tradicionalni žar piknik. Dišalo je po mesnih 
dobrotah iz žara, kuhinja je pripravila odlične solate, za glasbo je 
poskrbel ansambel Nalet. 
V okviru projekta Interreg – CrossCare so gostili izobraževanje za vse 
fizioterapevte družbe DEOS. Fizioterapevti so spoznali tehniko Emmet, 
ki jo bodo lahko vsakodnevno uporabljali pri svojem delu. S pomočjo 
zaposlenih so stanovalci pripravljali metino-melisin sirup. 
Zaključili so tudi krožek »Šviga švaga« pod mentorstvom ge. Alenka 
Veber, ki je v goste povabila citrarko Damjano Praprotnik. Stanovalci so 
se udeležili zaključne prireditve »Prostovoljec leta« na Brdu pri Kranju, 
kjer je prostovoljka Irenca prejela priznanje za »Naj prostovoljko«, center 
pa v sodelovanju z OŠ Brezovica priznanje za »Naj projekt«, t. i. Pliško 
zate. Za krepitev trebušnih mišic je poskrbel stand-up komik Gašper 
Bergant, stanovalci pa so bili nad nastopom preprosto navdušeni. 
Ponosni so, da so v sklopu priloge Super 50 (Slovenske Novice, Delo) 
izbrali naj zaposlenega in sicer fizioterapevtko Barbaro Sorčan. 
Pred njimi pa je pestro poletje. Poleg vseh rednih individualnih in 
skupinskih obravnav, bodo imeli tudi sladoledni piknik, žar piknik, se 
odpeljali na morje, si ogledali kakšno razstavo, sladoledni šov in še bi 
lahko naštevali. Kako bogato in čudovito življenje imajo stanovalci centra, 
si lahko ogledate na njihovi spletni strani www.deos.si/notranje-gorice/
dogodki/. Kadarkoli pa lepo vabljeni v njihovo družbo, na ples, druženje 
ali zgolj klepet. V DEOS Centru starejših Notranje Gorice je vedno veselo!
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Gasilska mladina PGD Vnanje 
Gorice je zelo aktivna

Katič. Zasedanje se je nadaljevalo s poročili predsednika, poveljnika in 
nadzornega odbora. Drugi dan zasedanja se je začel z nagovori gostov: 
predsednik CTIF, predstavniki gasilcev iz Avstrije, Hrvaške, Slovaške, 
Madžarske in Srbije. Slavnostnemu delu so prisostvovali tudi nagrajenci 
Matevža Haceta, med katerimi je bil tudi častni poveljnik GZ Brezovica 
Ludvik Zalar. Zasedanje se je nadaljevalo z volitvami, kjer so bili izvoljeni: 
Predsednik: Janko Cerkvenik, GZ Šentjur pri Celju; Poveljnik: Franci 
Petek, GZ Starše; Predsednik NO: Franc Rančigaj, GZ Žalec pa tudi člani 
UO, NO in poveljstva GZ Slovenije. V UO GZ Slovenije je bil izvoljen 
predsedujoči Regiji Ljubljana I, Franc Bradeško, v poveljstvo GZ Slovenije 
pa poveljujoči Regiji Ljubljana I, Simon Černe. Ob tehtnih pripombah 
razpravljavcev je sledila potrditev programskih usmeritev GZ Slovenije. 
GZ Brezovica je kot delegat zastopal predsednik Marko Susman. 
Po končanem zasedanju kongresa GZ Slovenije je sledil slavnostni del 
ob podelitvi najvišjih nagrad GZ Slovenije, in sicer: Plakete gasilca, Kipec 
gasilca in Nagrada Matevža Haceta. Višek praznovanja je pomenila 
gasilska parada, ki se je odvijala v starem delu Ptuja in zaključila na 
mestnem stadionu ob prisotnosti najvišjih predstavnikov gasilske 
organizacije, civilne zaščite in politike. Slavnostni govornik pred več 
kot 5.000 udeleženci parade je bil predsednik vlade RS Miro Cerar. 
Na paradi so sodelovale članice in člani PGD Brezovica pri Ljubljani, 
PGD Vnanje Gorice, PGD Notranje Gorice - Plešivica, PGD Jezero, PGD 
Kamnik pod Krimom, PGD Rakitna in prapor GZ Brezovica. Odpravo je 
vodil poveljnik GZ Brezovica Boštjan Marinko. 
 

Gasilska zveza Brezovica 

Pasje počitnice na Rakitni
Vsi lastniki psov smo se že kdaj znašli v 
zadregi, kam z našim ljubljenčkom v času 
naše odsotnosti, kadar ga ne moremo 
vzeti s seboj. Zato vam z veseljem 
sporočamo, da je vaših skrbi konec. Na 
Rakitni se namreč odpira čisto nov hotel 
za pse, Varstvo psov Repek, kjer se bo vaš 
kuža počutil kot doma. Lokacija se nahaja 
daleč od prometne ceste, oskrbniki pa so 
stalno prisotni veliki ljubitelji psov. Vaši 
kužki bodo čez dan spuščeni v ograjenem 
izpustu z igračami in pasjimi igrali (ter 

seveda obveznimi bazenčki), vsaj 3x na dan se bodo sprehodili po 
bližnjih gozdovih in travnikih, bolj zahtevni pa bodo lahko odšli tudi 
na daljše potepe proti Krimu, Rotovcu in Španovem vrhu. Ker koncept 
varstva temelji na prostem druženju in igri, lahko sprejmemo samo 
neagresivne in socializirane pse. Prav tako je število omejeno na 6–8 
psov, da se lahko vsakemu posvetimo v največji meri. 
Za več informacij in rezervacijo termina lahko pokličete na 041 732 
691 (Nataša) ali obiščete spletno stran www.varstvo-repek.eu oziroma 
facebook profil @varstvo.repek. Veselimo se vašega obiska! 

Nataša Podlogar 

Leto 2017 je mladina PGD Vnanje Gorice začela zelo aktivno. Po 
pregledu preteklega leta na občnem zboru so se otroci v januarju in 
februarju vsak teden aktivno pripravljali za sodelovanje na gasilskem 
kvizu in utrjevali svoje znanje glede gasilskih veščin, prve pomoči in 
požarne preventive. Posebno predavanje na temo požarne varnosti 
je poleg mentorice za mladino pripravil tudi poveljnik društva. Na 
tekmovanje je odšla ena pionirska, dve mladinski in tokrat celo ena 
pripravniška ekipa. Vse štiri ekipe so bile zelo uspešne in ,se uvrstile 
tudi na regijsko tekmovanje, kjer pa jim ni uspelo napredovanje naprej. 
V marcu so na ustvarjalni delavnici izdelovali broške iz filca ter darilno 
embalažo zanje za svoje mame ob materinskem dnevu. Kasneje so 
preko treninga orientacije in hkrati fotosafarija dodobra spoznali vse 
skrite kotičke domačega kraja. Na občinskem tekmovanju v orientaciji 
je tekmovala ena pionirska in kar štiri mladinske ekipe. Dvema ekipama 
mladincev se je uspelo uvrstiti tudi na regijsko tekmovanje. Nekateri 
izmed članov so sodelovali tudi pri tradicionalnem gasilskem pohodu 
na Krim. Tudi v maju niso počivali, saj so nadaljevali z aktivnimi vajami 
in pripravami na regijsko tekmovanje iz orientacije. 

Mladina PGD Vnanje Gorice 

VII. Kongres GZ Slovenije
18. in 19. 5. 2018 se je odvijal volilni kongres Gasilske zveze Slovenije 
na Ptuju. Kongres se je odvijal v čudovitih prostorih benediktinskega 
samostana v starem delu mesta. Prvi dan je bil posvečen pozdravom 
gostov, med katerimi je bila tudi ministrica za obrambo Andreja 
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Gasilska mladina na orientaciji
Pri gasilski mladini ne gre brez tekmovanj. V spomladanskem delu 
leta je že po tradiciji na vrsti gasilska orientacija. Žal pa se je datum 
letošnje občinske gasilske orientacije v aprilu prekrival z drugimi 
dogodki, zato kar nekaj otrok iz naše gasilske zveze ni moglo 
sodelovati na tem tekmovanju. V Žažarju je tako v šestih kategorijah 
nastopilo 27 ekip iz sedmih prostovoljnih gasilskih društev GZ 
Brezovica. Vsa sodelujoča društva so bila uspešna, saj so se prvo in 
drugo uvrščene ekipe uvrstile v nadaljnje tekmovanje. Organizacija 
regijske orientacije je v juniju pripadla GZ Dolomiti, speljali pa so jo 
po naselju in okoliških obronkih Babne Gore. Vseh 11 sodelujočih 
ekip je srečno opravilo z nalogami na progi in prispelo na cilj, najbolje 
pa so se odrezali pionirji iz PGD Rakitna, ki v svoji kategoriji niso imeli 
boljšega nasprotnika. Tako imajo pravico zastopati Regijo Ljubljana 
1 na državni orientaciji v mesecu septembru, seveda, če se bo v 
Sloveniji pojavilo društvo, ki bi jo ob pomoči krovne organizacije, bilo 
pripravljeno izpeljati. 
 

Nuša Jeraj, GZ Brezovica

Knjižnica Brezovica sodeluje 
z DU Brezovica
Dragi naši člani! Radi bi vas obvestili, da bo v poletnih mesecih 
knjižnica Brezovica odprta v dopoldanskem času od 8.00 do 15.00 
vsako sredo in petek. Knjižnica ima prostore nad trgovino Mercator. 
Z gospo Aleksandro Klokočovnik, ki v knjižnici organizira potopisna 
predavanja in druge dogodke, smo se dogovorili, da bi se upokojenci 
lahko v dopoldanskih urah srečevali v čitalniškem in računalniškem 
delu knjižnice. Knjižnica ima tri računalnike, ki v dopoldanskem času 
praviloma niso zasedeni, zato bi si lahko na njih izmenjali znanje o 
njihovi uporabi – npr. kako uporabljati elektronsko pošto. Bralne 
navade se z leti spreminjajo. Knjižničarke bi za nas upokojence 
odredile prostor, kjer bi lahko vpisali predloge za svoje tri najljubše 
knjige. V čitalniškem delu knjižnice je na razpolago veliko revij za 
stanovanje,	vrt,	Jana,	Zarja,	Lady,	Ona	plus,	Obrazi	 in	še	vrsta	drugih.	
Za upokojence pa bo še posebej zanimiva revija Vzajemnost. Revijo 
izdaja Zavod Vzajemnost. Ustanovitelj zavoda je Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije.  
Tokrat naj opozorimo na stran Dobro je vedeti … informacije Zavoda 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije in Zveze društev 
upokojencev Slovenije. Na tej strani je navedena brezplačna številka 
za svetovanje s šestih področji. Odgovore tako dobite na pokojninska 
vprašanja, zdravstvena, premoženjsko-pravna, vprašanja iz delovnega 
prava, vprašanja o računalniških problemih in splošne informacije. 
Revijo Vzajemnost si lahko prebirate v čitalnici knjižnice Brezovica 
ali pa si jo sposodite za domov. Vsako sredo dopoldne se srečajmo v 
knjižnici Brezovica! 

A. Klakočovnik in MD Božič 

Potepanje po  
Zahostnikovem vrtu
Sončna sobota je še polepšala dan odprtih vrat na Zahostnikovem 
vrtu v Vnanjih Goricah. Lastnik, prof. dr. Maksimiljan Sterle, ga načrtno 
zasaja in skrbi zanj že skoraj pol stoletja. Za gospoda Milana je vrt del 
bivalnega prostora, v katerem je uvrščenih zelo veliko različnih vrst 
rastlin, s katerimi se želi čim bolj približati divji naravi. Skelet vrtne 
zasaditve oblikujejo drevesa in grmičevje, na katerega se vežejo 
cvetlične grede, v katerih je velika zbirka host, potonik, makov, perunik, 
maslenic, okrasnih trav, jesenskih aster, drenov, naprstcev, številnih 
javorjev in še bi lahko naštevali. 
Gospod Milan ima v vrtu tudi veliko dodatkov, s katerimi je poudarjena 
raznolikost in lepota rastlinskega sveta ter so spodbuda pri uživanju 
in hkrati spokojnemu opazovanju čarobnih barv, vonjav in oblik, ki jih 
ponuja ta čudoviti vrt. Sprehod skozi vrt človeka zagotovo obogati in 
pomiri, zato se iskreno zahvaljujemo gospodu Milanu za ta čudoviti vrt 
in seveda tudi vsem, ki mu pri tem pomagajo. Drugo leto, ko bo odprl 
vrata, se pa v vrtu spet srečamo. 

Tatjana Poplas 

Na prvi Barjanki je sodeloval 
tudi KTD Lokvanj
K sodelovanju na Barjanki, prvi kolesarski dirki po občinah 
Ljubljanskega barja, ki je bila v soboto, 9. junija, nas je povabil Krajinski 
park Ljubljansko barje. Na Jezeru smo pri jezeru postavili dve stojnici. 
Na prvi so se predstavile grabljice in kosci. Minka Veršič je prinesla 
pokale in priznanja. Na drugi stojnici pa smo imeli albume s slikami, 
razglednicami, orodjem (grablje, voziček, koso). Na mizi so bile tudi 
rožice iz krep papirja in lokvanji. Nada Kalšek in Cvetka Praznik pa sta 
oblečeni v narodni noši predstavljali sekcijo narodnih noš. Vida Cerar, 
Marinka Lipovec in Tatjana Poplas so bile oblečene v noše kosic in 
grabljic. Take noše so narejene po motivih, ki so bili značilni za naše 
kraje pred sto leti. 

Besedilo in slika: Tatjana Poplas, ŠKTD Lokvanj 
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Zahvala volivcem  
in volivkam SLS
V imenu stranke SLS se vsem volivkam in volivcem zahvaljujemo za 
vašo podporo in oddane glasove. Stranka SLS je prejela okoli 23.000 
vaših glasov, vendar žal premalo za ponovni vstop v parlament 
in vlado. Dejstvo je, da so z izgubo SLS prikrajšani prav slovenski 
državljani, predvsem tisti, ki živijo na podeželju, slovenski kmetje in 
obrtniki ter tisti mali pozabljeni ljudje, ki životarijo v revščini in jim je 
prikrajšana nujno potrebna pomoč pri oskrbi. Zato je tudi pomembno, 
da ostanemo še naprej trdno povezani in združeni, saj nas že kmalu 
čakajo tudi občinske volitve, in mi bomo pripravljeni. 
 

Za SLS, Primož Rihtar 

Poslanski skupini NSi  
se bosta pridružila  
dva nova poslanca
Na parlamentarnih volitvah 3. junija 2018 je bilo na listi Nove Slovenije 
izvoljenih 7 poslancev. Ponovno so bili izvoljeni Matej Tonin, ki je 
kandidiral v okraju Kamnik, Jožef Horvat (Lendava), Ljudmila Novak 
(Ribnica in Domžale I), Jernej Vrtovec (Ajdovščina) in Iva Dimic 
(Logatec). Prvič pa sta bila izvoljena tudi Aleksander Reberšek, ki 
je kandidiral v okraju Žalec II, in Blaž Pavlin, ki je kandidiral v okraju 
Trebnje.

30 let stranke SLS
Na 21. Taboru SLS, ki je potekalo 12. 
maja v Podpeči pri Brezovici, se je 
zbralo več tisoč članov, simpatizerjev 
in podpornikov Slovenske ljudske 
stranke (SLS). Prav na ta dan so 
obeležili tudi 30. obletnico SKZ oz. 

njene naslednice SLS kot prve demokratične stranke v Sloveniji po 2. 
svetovni vojni, kar sta pozdravila tudi visoka gosta iz Evropske ljudske 
stranke, evropski poslanec Lambert van Nistelrooij z Nizozemske in 
evropska poslanka Marijana Petir iz sosednje Hrvaške. Predsednik 
SLS, mag. Marko Zidanšek, je navdušil dobro razpoloženo množico 
s svojim nagovorom, v katerem je predstavil ambiciozen in trden 
pogled na prihodnost ter ključne razvojne politične zaveze SLS do 
vseh Slovenk in Slovencev. »Naša država je tri leta mlajša od Slovenske 
ljudske stranke. Z našo stranko dobi Slovenija odločnega zagovornika, 
ko gre za slovensko identiteto, enakomeren razvoj Slovenije, za razvoj 
podeželja, za boljše pogoje slovenskega kmeta, obrtnika in podjetnika, 
predvsem pa je SLS ključna, ko gre za trdne vrednote, ki so globoko 
zasidrane v našem narodu in celotni Evropi.«
Kandidatke in kandidati SLS ter ustanovni člani so skupaj s predsednikom 
stranke in gostiteljico, predsednico domačega lokalnega odbora OO 
SLS Brezovica, Minko Veršič, razrezali rojstnodnevno torto. Praznovanje 
se je zavleklo do večera ob glasbi Ansambla Gadi, za razvedrilo pa so 
potekale številne animacije in športne igre. Ob tej priložnosti se SLS 
zahvaljuje Društvu šoferjev in avtomehanikov Slovenije za pomoč pri 
usmerjanju prometa in označevanju parkirišč. 

T. D.

HVALA
Vsem občanom Občine Brezovica 
se zahvaljujemo za prejete  
glasove, ki ste jih namenili 
našima dvema kandidatoma 
za poslanca v DZ.

OO NSi Brezovica

Drage volivke in volivci!
Zahvaljujemo se občankam in občanom občine 
Brezovica za podporo stranki SDS. Na Brezovici sva 
kandidirala Alenka Jeraj in dr. Anže Logar, ki sva 

dosegla najboljši rezultat v okraju: 
3 VE 3 VO – Alenka Jeraj – 3940 glasov oz. 28,03 % in 3 VE 6 VO – dr. Anže 
Logar – 3715 glasov oz. 30,00 %. Rezultat obeh je bil nad povprečjem 
rezultata SDS na državni ravni (24,92 %). HVALA za vaš glas.
Potrudila se bova, da bova vodstvu Občine Brezovica pomagala pri 
projektih, kjer bi bila najina pomoč potrebna. Zavzemala se bova za 
realizacijo avtocestnega izvoza Bezovica in vse ostale projekte, ki jih bo 
občinsko vodstvo na čelu z županom ocenilo kot potrebne za razvoj 
občine. Na lokalnih volitvah smo do sedaj podpirali župana Metoda 
Ropreta in bo našo podporo imel tudi na letošnji lokalnih volitvah. 
Veseli smo, da je njegovo delo in delo njegove ekipe ocenjeno kot 
dobro, učinkovito in uspešno.
Hvala za dosedanjo podporo SDS in podporo v prihodnje. 
Verjamemo, da bomo skupaj še veliko naredili za Občino Brezovica 
in vse, ki v njej živimo oz. živite.

OO SDS Brezovica, Alenka Jeraj in dr. Anže Logar
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ZAHVALA

V spomin
Hotel sem ujeti ptico
pa je odletela.
Hotel sem utrgati cvet
pa je ovenel.
Hotel sem vam nekaj reči
pa sem odšel ...

StANe ARtAč

Mineva eno leto od slovesa Staneta Artača.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Zahvala
Zaspi, moja mama zaspi. 
Zapri se v tihe, globoke sanje, 
ki si jih sanjala vse svoje dni. 
Tu se dobrota plačuje z dobroto. 
Tu se ne more zgoditi zlo. 
Vzemi me kdaj za trenutek vanje, 
ko mi bo na tem svetu hudo. 
(T. Kuntner) 

MAJdA PeRŠIN 

V 79. letu starosti je tiho zaspala in nas zapustila naša draga 
mama. Iskrena hvala vsem za izražena sožalja, darovane sveče, 
sv. maše in prispevke za Hišo Ljubhospica. Hvala, da ste bili z 
nami, ko smo jo pospremili na njeni zadnji poti. 

 Vsi njeni, ki jo bomo za vedno ohranili v naših srcih

Zahvala
Sporočamo, da je v 81. letu  
po hudi bolezni umrl

FRANcI AlIč
15. junija smo ga pokopali na Igu. 

Vsem hvala za sočutne besede, ki so nam 
veliko pomenile, in Ženskemu pevskemu 
zboru Brezovica za Dan ljubezni.

 Njegove: 
 Polona, Barbi in Jožica 
 v imenu sorodnikov in prijateljev

Zahvala
In pride dan, 
ko se končajo 
zadnje upajoče sanje … 
 
Ob slovesu naše drage mame

FRANčIŠKe MAZI 
(1932–2018)
 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem. Hvala 
za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahvala pogrebni 
službi Vrhovec za vso organizacijo ter gospodu župniku Jožetu 
Trevnu za lepo opravljeno zadnje slovo. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.
 
 Vsi njeni



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
31. 8. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
21. 8. 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

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

nedelja, 1. julij ob 10. uri 
- petek, 6. julij ob 16. uri

Oratorij 2018
Župnija Preserje, Preserje 
4, 1352 Preserje

Župnija Preserje

sreda, 4. julij ob 6. uri Raduha
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sobota, 7. julij ob 2:30  
- nedelja, 8. julij

Jalovec
OŠ Preserje, Preserje 
60, 1351 Brezovica pri 
Ljubljani

PD Podpeč - Preserje

ponedeljek, 9. julij  
- petek, 13. julij

Poletni športni 
tabor 2018

Športni park Jama, 
Podpeška cesta 380, 1357 
Notranje gorice

ŠD Jama

nedelja, 15. julij ob 3. uri Pramaggiore
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sobota, 21. julij ob 3. uri Sauleck
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

ponedeljek, 23. julij  
- petek, 27. julij

Poletni športni 
tabor 2018

Športni park Jama, 
Podpeška cesta 380, 1357 
Notranje gorice

ŠD Jama

petek, 27. julij ob 15. uri  
- nedelja, 29. julij

Bohinjske gore
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

ponedeljek, 30. julij  
- petek, 3. avgust

Poletni športni 
tabor 2018

Športni park Jama, 
Podpeška cesta 380, 1357 
Notranje gorice

ŠD Jama

sobota, 4. avgust ob 4:30  
- nedelja, 5. avgust

Julijske Alpe
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sobota, 11. avgust ob 4. uri  
- nedelja, 12. avgust

Petzeck
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sobota, 18. avgust ob 4. uri  
- nedelja, 19. avgust

Triglav
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

nedelja, 26. avgust ob 4. uri Cmir
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sreda, 29. avgust ob 17. uri
Otvoritev 
novega vrtca 
Notranje Gorice

Vrtec Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 390,  
1357 Notranje Gorice

Občina Brezovica

Uredništvo in občina Brezovica  
vam želimo sonca in  
veselja polne poletne počitnice!


