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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,
Upam, da ste preživeli prijetne decembrske praznike, izkoristili 
naklonjen koledar za podaljšanje dopusta in si dodobra napolnili 
baterije. Letošnji januar nam je postregel z neobičajno visokimi 
temperaturami. 
Večjih vremenskih nevšečnosti ni bilo, no, saj jih je bilo decembra 
dovolj, najbrž pa to še ni vse, s čimer nam bo letošnja zima postregla. 
Tudi sneg še lahko pričakujemo, saj bi bil predvsem v času počitnic kar 
dobrodošel. 
V zimskih mesecih je tudi intenzivnost naših gradbenih del manjša, a 
vendarle na ključnem objektu, vrtcu v Notranjih Goricah, ta potekajo 
po načrtih in skladno s terminskim planom. 
Z nadaljevanjem infrastrukturnih projektov bomo še nekoliko počakali. 
So pa medtem že stekla dela pri rekonstrukciji ceste in križišča pri pošti 
na Brezovici. Ta so ob koncu lanskega leta zaradi slabega vremena 
zastala. Bodo pa tako cesta in pločniki, vključno z novo avtobusno 
postajo, dobili končno podobo do pomladi. 
Takoj ob začetku novega leta je vsa potrebna dovoljenja dobila tudi 
nova vodarna Virje in je že bila vključena v vodovodni sistem. Ta nam 
dolgoročno zagotavlja kvalitetno in zadostno oskrbo s pitno vodo. Gre 
za izjemno pridobitev, ki si jo bo v pomladnem času ob dnevu odprtih 
vrat moč tudi ogledati. 
Sicer pa si v tem obdobju kot po tekočem traku sledijo občni zbori 
društev, na katerih dobimo vpogled v njihovo delovanje, v gasilskih 
društvih pa sočasno potekajo tudi volitve vodstev. Ponekod ostajajo 
vodstva nespremenjena, spet drugje prihajajo nove moči. Z videnim 

in slišanim smo doslej lahko več kot zadovoljni in, kot je razbrati, 
so s sodelovanjem z občino zadovoljni tudi v društvih. Gre za zelo 
pomemben del civilne organiziranosti v občini in zato njihovo dobro 
delovanje še toliko bolj razveseljuje. 
Sicer pa se v okviru občinske uprave v tem času največ ukvarjamo s 
pripravo rebalansa proračuna za leto 2018. Ta že dobiva končno obliko. 
V skladu s finančnimi zmožnostmi bomo najprej dokončali vse začete 
projekte. Dobršen del sredstev bo namenjen širitvi infrastrukture, 
predvsem in najintenzivneje na območju Brezovice. Prav tako bomo 
vanj vključili sredstva za dozidavo štirih učilnic k OŠ Brezovica, saj ta 
zopet postaja premajhna za vse šoloobvezne otroke. Letošnji proračun 
bo vključeval tudi precej sredstev za nakupe zemljišč v občini. Gre 
za zemljišča, ki jih bomo v prihodnje potrebovali za gradnjo cest in 
infrastrukture ali družbenih objektov. Vsekakor gre za zelo razvojno in 
tudi dolgoročno naravnan proračun. Ob tem bodo seveda zagotovljena 
tudi vsa potrebna sredstva za delovanje vzgojnih zavodov in društev. 
V januarju nas je z izjemno premierno predstavo ponovno navdušilo 
KUD Janez Jalen. Predstava res nikogar ni pustila ravnodušnega in 
predlagam vam, da si jo ogledate. Žal pa se je isto društvo le nekaj dni 
po premieri soočilo z bolečo izgubo svojega predanega člana. Nesreča 
res prav nikoli ne počiva in prav nič ne izbira. 
Prijeten in uspešen začetek novega leta vam želim. Naj kar najbolj 
poteka po vaših načrtih in željah. 
 
 Župan, Metod Ropret
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IZ OBČINSKE HIŠE

Komunala na 
Občini Brezovica
Vodarna Virje je že sestavni del našega vodovodnega sistema. V prvi 
polovici januarja se je na vrtini zamenjala črpalka in s tem so bili podani 
vsi pogoji, da smo lahko novo vodarno vključili v sistem. 
Mesec januar je čas, ko na komunalnem področju intenzivno pripravljamo 
projekte in investicije za letošnje leto. Seveda je potreb in želja vedno več, 
kot jih prenese občinski proračun. Skušali bomo sorazmerno po krajih 
izvajati investicije. V KS Rakitna je v planu obnova dveh mostičkov, odkup 
še dela parkirišča pri jezeru, v KS Podpeč - Preserje načrtujemo izgradnjo 
kanalizacijo pod Sodnim vrhom, asfaltiranje ceste proti Dolenji Brezovici, 
postavitev avtobusnih postaj, priprava dokumentacije za pločnik ob 
Črnovaški cesti. V KS Notranje Gorice - Plešivica načrtujemo razširitev 
parkirišča pred zadružnim domom, gradnjo kanalizacije za stranske ulice 
na ulici Na Peske, dokončanje asfaltiranja v naselju Žabnica in pridobitev 
gradbenega dovoljenja za kanalizacijo za naselje Žabnica. V KS Vnanje 
Gorice načrtujemo izgradnjo kanalizacije na odseku od gasilskega 
doma proti starem delu vasi, ureditev parkirišča pri pokopališču in 
pripravo dokumentacije za gradnjo pločnika ob Novi poti. V KS Brezovica 
načrtujemo širitev parkirišča pri pokopališču, nakup zemljišča za 
razširitev pokopališča, izgradnjo pločnika in kanalizacije na cesti proti 
postaji, nadaljevanje izgradnje kanalizacije ob Podpeški cesti, pripravo 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v naselju Postaja in zahodnem 

delu Brezovice. To so okvirni plani, ki se lahko seveda v toku leta še 
spremenijo. Poleg tega pa se bodo v spomladanskem času nadaljevala 
dela pri že začetih investicijah na državni cesti Jezero–Podkraj, izgradnja 
križišča pri trgovini Spin na Brezovici in prepričan sem, da bomo skupaj z 
direkcijo za ceste RS pristopili še k obnovi posameznih državnih cest v naši 
občini. DARS za letošnje leto načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo izvoza. Pričetek gradnje je po planu v letu 2019. 
 

Marko Čuden, podžupan 

Kulturno močvirje 2018
V okviru slovenskega kulturnega praznika organizira 
Občina Brezovica skupaj s kulturnimi društvi v 
občini prireditev Kulturno močvirje 2018. Kulturno 
močvirje je tradicionalna kulturna prireditev, na 
kateri se zberejo vsa kulturna društva in tudi drugi 
kulturni izvajalci v občini. Vsaka skupina se namreč 

predstavi s svojo točko. 
Letošnje Kulturno močvirje bo v torek, 6. februarja, ob 18.00, v 
Kulturnem domu v Podpeči. Povezovanje in organizacijo letošnje 
prireditve pripravlja Kulturno umetniško društvo Hrošč. 

 Vljudno vabljeni! 

16. - 25. FEBRUAR OD 9. DO 20. URE

POČITNIŠKI FESTIVAL 
DRUŽABNIH IGER

PUSTNO
USTVARJANJE

RINGA-RAJA

MAŠKARE NA OBISKU 

2. FEBRUAR OD 16. DO 19. URE 
3. - 4. FEBRUAR OD 10. DO 13. URE

10. FEBRUAR OB 10. URI

13. FEBRUAR
SLASTNI KROFI VABIJO OD 9. DO 11. URE
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Povezovalno srečanje 
rakitniških društev,  
družin in KS Rakitna
Prvič po dolgih letih se je v Rakitni zgodilo, da so se 7. 1. 2018 v Polharskem 
domu na Rakitni na povezovalnem srečanju zbrali predstavniki Društva 
upokojencev Rakitna, Ribiške družine Barje, Kulturnega društva Rakitna, 
Gasilskega društva Rakitna, Polharskega društva Krim, Športnega 
društva Rakitna, Lovske družine Rakitna, Krajevne skupnosti Rakitna in 
Turističnega društva Rakitna, ki je bilo tudi pobudnik in organizator. 
Namen srečanja je bil v prvi vrsti doseči boljše sodelovanje in povezanost 
z vsemi, v prvem odstavku naštetimi organizacijami, ki prostovoljno 
delujejo v Rakitni, kajti k uspešnemu razvoju turizma in kraja nasploh 
bosta sodelovanje in povezanost gotovo odločilno prispevali pri 
izvajanju različnih razvojnih programov. To pa bo omogočalo tudi 
tesnejše povezovanje med prebivalci in s tem višjo kakovost življenja. 
O tej temi pa je v uvodnem nagovoru dr. Matija Kovačič v svojem 
razmišljanju dejal, da bi morali vsi prisotni na tem srečanju razmisliti 
o tem, kakšne vsebine bi lahko vključili v turistično ponudbo kraja, 
v kakšni obliki in pod kakšnimi pogoji. Vprašal se je, zakaj Rakitna 
stagnira, zakaj turistična dejavnost, za katero se zdi, da ima kraj dobre 
pogoje, ne prinaša večjih gospodarskih koristi. Ob tem je navedel več 
vprašanj, ki kar kličejo po odgovorih, in sicer: 

•	 Ali si prebivalci Rakitne res želijo več turizma oziroma turizma sploh? 
•	 Ali se ve, kakšen turizem se želi v Rakitni razvijati, oziroma kaj se 

turistom lahko ponudi? 
•	 Kakšna in koliko sredstev je potrebnih za razvoj takšnega turizma, od 

katerega bi del prebivalcev lahko živel, in kako priti do potrebnega 
denarja? 

•	 Kako so prebivalci Rakitne organizirani za take naloge? 

Ob koncu svojega govora je predlagal dve rešitvi in sicer: 
1. Ob vsaki obliki turistične ponudbe oziroma ob vsaki turistični 

prireditvi se tista društva, ki vsebinsko lahko obogatijo ponudbo ali 
prireditev, dogovorijo o vsebini, obliki in seveda pogojih sodelovanja. 

2. To srečanje naj se izvrši vsako leto kot oblika stalne koordinacije dela 
društev na področju turizma. Na njem naj bi se pomenili o rezultatih 
sodelovanja v preteklem letu, analizirali probleme in ocenili nove 
možnosti sodelovanja ter pripravili načrt za prihodnje leto. 

Ti dve rešitvi so vsi udeleženci srečanja soglasno podprli in predlagali, 
da novoustanovljeno Turistično društvo Rakitna (TDR) prevzame 
pobudo in organizacijo srečanj. 

V nadaljevanju je predsednik TDR g. Darko Jerina poudaril, da morajo 
vse prostovoljne organizacije v Rakitni delati v dobrobit krajanov oz. 
občanov, nikakor pa ne obratno, in da je zato zelo pomembno skupno 
sodelovanje vseh. Predstavil je plan dela TDR in pozval k sodelovanju 
pri posameznih projektih. Največ prisotnih je izrazilo svoja mnenja, 
pobude in vprašanja pri skrbi za urejenost jezera in njegove okolice, 
zato bo tej tematiki potrebno nameniti več pozornosti kot doslej. 
Tudi pri načrtovanih prireditvah v Rakitni v letu 2018 (obuditve 
krajevnega praznika in kresovanja ob začetku poletja na kresni večer) 
bo nujno sodelovanje društev ter krajanov Rakitne, zato bosta izvedba 
in organizacija dogovorjeni na srečanju predsednikov vseh organizacij 
predvidoma v začetku februarja 2018. Največja prireditev pa se 
načrtuje za leto 2019, ki bo obeležena z dvodnevno slovesnostjo ob 
125-letnici »rakiškega jambora«, prepeljanega v Trst. 
Darko Jerina je ob koncu srečanja predstavil tudi anketo, izvedeno 
na izrednem občnem zboru TDR 24. 11. 2018, ki je pokazala, da bi si 
tako prebivalci, kot tudi ostali, želeli od Rakitne več, kot trenutno daje, 
saj je bilo prejetih 23 različnih predlogov, med njimi kar 10 takih, s 
katerimi bi se omogočilo več športne dejavnosti v naravi. Ta anketa je 
v Rakitni prvi praktični poskus pridobitve predlogov s strani ljudi, ki 
neobremenjeno in odkrito napišejo, kar si mislijo in želijo. Na tak način 
bi lahko v bodoče dobili celovitejši pregled nad razmišljanji, mnenji in 
predlogi obiskovalcev in prebivalcev Rakitne in bolj realno sliko tega, 
kar bi potrebovali za boljši obisk, ne samo enodnevnih gostov, temveč 
takšnih, ki bi jih lahko zadržali več dni. To bi omogočilo večji razvoj 
Rakitne, če si seveda tega tudi vsi prebivalci resnično želijo. 
Srečanje je bilo zaključeno z željo, da bi vsi nesebično in pošteno 
sodelovali med seboj v dobrobit razvoja in napredka Rakitne in da 
bi skupaj in usklajeno s programom razvoja turizma poiskati tiste 
vsebine in oblike sodelovanja, ki jih bo lahko vsaka družina, društvo ali 
skupnost vključila v turistično ponudbo Rakitne. 
 

Darko Jerina, Matija Kovačič 
in Janja Jereb, Turistično društvo Rakitna 
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Kultura

Božično-novoletni 
koncert 2017

Podpeški oktet v letu 2017
Leto 2017 smo začeli z božičnim nastopom na Rakitni, teden dni 
kasneje pa s koncertom na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Zapeli 
smo na otvoritvi arheološke razstave v Podpeči ter ponovno na Rakitni, 
kjer je potekalo Kulturno močvirje. Ob kulturnem prazniku smo izvedli 
koncert v avli Kliničnega centra v Ljubljani. 
V marcu smo sodelovali na kongresu stranke SDS v Podpeči. Nastopali 
smo na reviji pevskih zborov, na osebnih slavjih in obletnicah. Zapeli 
smo kompletno pogrebno slovesnost za g. Janeza Cimpermana. 
Ponovno smo se udeležili srečanja oktetov v Jurovskem dolu in prvi 
del sezone sklenili z nastopom v DSO Tabor ob dnevu državnosti.  
Poleti smo se odpravili v Rim in Vatikan, kjer smo nastopali v domu 
»SLOVENIC« in baziliki sv. Petra. 
Povabili so nas na Jernejev sejem pri stari cerkvi v Šiški, na festival v 
Cankarjevem domu in na prireditev »pivo in pecivo« v Podpeči.  Že 
tradicionalno smo sodelovali na komemoraciji ob dnevu mrtvih. Na 
božični dan smo zapeli cel mašni spev v kapeli UKC v Ljubljani. Dan 
kasneje smo zaključili sezono z božičnim koncertom in koledovanjem v 
Preserju.  Konec oktobra se je v podpeški dvorani zgodil zares lep večer. 
S prav posebnim programom, razstavo slik in podelitev priznanj, ter 
s predvajanjem starih posnetkov smo namreč s podpeškimi pobi in 
kvintetom Mlin obeležili 50. obletnico imena »Podpeški oktet«. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo pevcem prve zasedbe okteta iz leta 
1967 in sicer g. Jožetu Zdešarju, Jožetu Senegačniku, Matiji Kovačič in 
Jožetu Mikužu. S svojo prisotnostjo so še polepšali ta dogodek. 
Gospa Tatjana je v imenu JSKD Ljubljana – okolica posameznim 
pevcem podelila Gallusova priznanja. 

V torek, 26. 12. 2017, je v Brezovi dvorani OŠ Brezovica pri Ljubljani 
potekal tradicionalni božično-novoletni koncert. Že dvajsetič so ga 
pripravile pevke ŽPZ Brezovica z zborovodkinjo Sonjo Sojer in gosti. 
Večer so pevke začele s skladbami, ki so jih spomladi zapele na 
območni reviji pevskih zborov. Strokovna žirija jih je pohvalila in jih 
uvrstila na regijsko tekmovanje Osrednje Slovenije. 
Osrednji del koncerta je bil tokrat posvečen operni glasbi. Pevkam 
sta se na odru pridružila Martina in Branko Robinšak, ki sta s svojim 
nastopom navdušila občinstvo. 
Martina Robinšak, nekdanja učenka OŠ Brezovica, se je v času šolanja na 
Waldorfski gimnaziji usmerila v solopetje. Ker jo je od nekdaj privlačila 
opera, se je vpisala na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana. Od leta 
2015 honorarno sodeluje v zboru ljubljanske opere. Nastopila je tudi v 
Verdijevi predstavi Otello. Takrat je na velikem odru prvič stala s svojim 
očetom – prvakom ljubljanske opere – Brankom Robinšakom. 
Branko Robinšak je v svoji 34-letni karieri nastopil v več kot 50-ih opernih 
vlogah in na številnih koncertih na domačih ter tujih odrih širom 
sveta. Angažiran je bil v salzburškem Deželnem gledališču, v Gradcu, 
Innsbrucku, Švici in drugod. Poznamo ga po vrhunskih kreacijah opernih 
likov. Za svoje dosežke je leta 2011 prejel nagrado Prešernovega sklada. 
Nastopajoče je tudi letos spremljala nadarjena pianistka Anja Kunčič, 
nekdanja učenka Osnovne šole Brezovica ter Glasbene šole Ljubljana 
Vič - Rudnik in Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani. Od leta 2008 
Anja živi in glasbeno ustvarja v Dublinu na Irskem, kjer je ustanovila 
svojo šolo klavirja, ki deluje že peto leto in šteje preko sto učencev. Na 
Irskem nastopa z raznimi glasbeniki na jazz ter rock in pop sceni ter 
spremlja zbore, klasične pevce in instrumentaliste 
Zbrano občinstvo sta nagovorila in izrekla praznično voščilo župan občine 
Brezovica Metod Ropret in predsednica KUD Brezovica Polona Raušl. 
Pevke so koncert zaključile z izborom slovenskih popevk. Ob koncu sta 
se Martina in Branko Robinšak na odru spet pridružila ŽPZ Brezovica 
in skupaj so sklenili večer z Verdijevo napitnico in nepogrešljivim 
Silvestrskim poljubom. 
 

Teodora Edita Jesih, ŽPZ Brezovica 

Najbolj ganljiv del prireditve je nastopil v trenutku, ko je številna 
publika s stoječimi ovacijami nagradila izročitev častne Gallusove 
značke g. Pavletu Svete za njegovo več kot 40 letno pevsko kariero in 
velik doprinos k ustanovitvi in ohranitvi Podpeškega okteta, vse od 
začetka do današnjih dni. 
Prav tako gre zahvala zvesti publiki, ki prihaja na naše prireditve, ter 
občini Brezovica in KS Podpeč - Preserje za vso podporo in pomoč. 
Vam, spoštovane občanke in občani, želimo vse dobro v letu, ki smo 
ga začeli. 
 

Jože Rogelj, podpeški oktet 
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Veljko Toman
Akademskega slikarja, gospoda Veljka Tomana, njegovo razposajenost, 
prijaznost ter umetniško širino in kakovost poznamo že vsi, ki smo kdaj 
stopali po brezoviški občini, še posebej njegovi domači Rakitni. Znan 
je tudi širše po Sloveniji, Evropi in svetu. Pred tremi leti je navdušil 
z ogromno sliko Emonca v Narodnem muzeju Slovenije, pretekli 
december pa je svoj pečat pustil tudi v legendarnem Louvru, v Parizu, 
in kot eden prvih Slovencev po sloviti Ivani Kobilici (leta 1892), gotovo 
pa kot prvi občan Brezovice, razstavljal v tem veličastnem muzeju, v 
družbi nekaterih najbolj znanih umetnikov vseh časov.

Kako je sploh prišlo do tega? 
V Louvru že od leta 1861 vsako leto poteka salon SNBA (Le Salon des 
Beaux Arts), na katerem en teden razstavljajo izbrani umetniki z vsega 
sveta in letos so bili že drugo leto zapored povabljeni tudi umetniki iz 
Kluba Soraj. Član tega kluba sem tudi jaz in so me povabili zraven.

Vendar ni šlo vse tako zelo gladko, kajne? 
Letos smo morali slikarji prijaviti triptih velikosti en kvadratni meter. 
Inspiracijo za svojega sem našel v spominu na gostovanje v Jordaniji in 
ga naslovil: Mojzesov prehod čez Rdeče morje. Pa so mi ga zavrnili! Vse 
nas je novica iz Pariza presenetila. Predvsem naj bi jih zmotil naslov, ki 
naj bi bil versko in politično sporen. Predlagal sem nadomestni naslov 
Puščava, a še vedno niso popustili. Takšne cenzure v 21. stoletju res 
nisem pričakoval. Očitno umetniki nismo tako svobodni, kot mislimo.

Potem pa so vas spet kontaktirali … 
Da, čez nekaj dni so mi sami poslali sporočilo, da so pobrskali po 

mojih delih in si izbrali sliko (akril na platnu) z naslovom Strunjan, ki 
bi jo z veseljem razstavili. Najprej sem se upiral, češ da sploh ne gre za 
triptih in da nima pravih mer – v vsaki galeriji mi pa menda res ni treba 
razstavljati! A so vztrajali in me vendarle zvabili v Pariz.

In kako je izgledala sama prireditev? 
Oh, krasno je bilo. Organizirali so nam prevoz, nastanitev in nam pokrili 
vse stroške. Ko smo prišli tja, so poskrbeli za vse, mi smo prišli samo 
na otvoritev. Ta pa je bila enkratna. V prostoru, točno pod louvrsko 
piramido, se je zbralo okrog 2 tisoč ljudi, v naslednjih dneh pa naj bi se 
zvrstilo okrog 15 tisoč obiskovalcev. Vidi se, da je razstava zelo cenjena. 
Na koncu so podelili tudi nagrade in izmed več kot 600 umetnikov z 
vsega sveta se je naša delegacija odrezala daleč najbolje. Od treh 
nagrad sta naš kipar in fotograf osvojila dve: zlato in bronasto medaljo!

Kakšni so občutki po takem uspehu? 
Po razstavi v Louvru se je slovenski del preselil direktno v Maribor (Art 
kavarna Piramida), kjer nas je ponosno sprejel sam mariborski župan, 
g. Fištravec. Šele takrat sem se zavedel, kaj smo dosegli kot umetniki. 
Najlepši je občutek, ko te ljudje tako lepo pričakajo in ko vidiš, da zares 
cenijo tvoje delo. Tudi, ko sem se slišal z našim županom, g. Ropretom, 
je bil popolnoma navdušen in ponosen. Tudi on je eden izmed tistih, ki 
razume, koliko talenta, predvsem pa dela in truda je potrebnega za tak 
dosežek in kaj taki dosežki pomenijo za človeka in njegovo skupnost. 
Počutim se, kot bi osvojil olimpijsko medaljo!

Kako bo to vplivalo na vaše delo v prihodnosti? 
Posebnega vpliva ne bo imelo. Louvre se mi je zgodil tako mimogrede. Še 
vedno bom počel in slikal tisto, kar imam rad in kar me v danem trenutku 
navdihuje. Sicer sem že pretekel svoj zadnji uradni maraton, a teči še ne 
bom nehal. Ko bo toplo bom plaval, pozimi premagujem kilometre na 
tekaških smučeh, v prostem času se bom še naprej udeleževal slikarskih 
kolonij, srečanj s kolegi slikarji, izobraževanj (sebe in drugih), predvsem 
bom še ogromno slikal. Pogosto, ko se sprehajam po našem Barju ali po 

V Louvru s sliko Strunjan
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rakiških travnikih in gozdovih, me prevzame val navdiha in že vidim, kaj 
bom naslikal. In potem neumorno slikam in slikam.

Kot je omenil že g. Toman, je bil župan občine Brezovica tako navdušen 
nad njegovo zgodbo, da mu je ob posebnem dosežku moral tudi 
osebno čestitati, pri čemer je tudi sam dodal še nekaj besed. 

Vsekakor je g. Veljko Toman tudi sicer izjemno angažiran in družbeno 
odgovoren občan, ki je zelo dejaven v okviru kulturnega dogajanja na 
nivoju občine. Seveda pa nam tole samo potrjuje, kako zelo kvaliteten, 
svetovno priznan in uveljavljen umetnik je. Izjemno nas veseli, da je bil v 
ozkem izboru umetnikov, ki so dobil priložnost razstavljati v veličastnem 
Louvru, izbran tudi g. Toman. Verjamem, da je on sam ponosen na to, 
smo pa tudi mi vsi skupaj, njegovi soobčani. Gre za res velik presežek 
na kulturno-umetniškem področju, vreden vsega občudovanja in hvale. 

Vsi, ki vas zanimajo slovenska umetniška dela, ki so bila razstavljena v 
Louvru, ste vabljeni k ogledu razstave v Mariboru, ki bo na ogled še do 28. 
februarja 2018. 
 

Miha Žgajnar

2017 – uspešno leto za 
knjižnico Podpeč
V preteklem letu se je v Knjižnici Podpeč zgodilo veliko zanimivega. 
Prireditveni program smo januarja začeli z atraktivno predstavitvijo knjige 
»40 let mojih soočanj s Himalajo« svetovno znanega alpinista Vikija Grošlja 
in februarja nadaljevali z meditacijo za obilje z Barbaro Mihelčič. Marca 
smo prisluhnili strokovnemu predavanju Sanje Lončar, ki nas je obogatila 
z mnogimi zanimivimi in uporabnimi napotki za vrtnarjenje skozi vse 
leto. Od preteklega decembra do začetka maja so odrasli lahko sodelovali 
v projektu »Mesto bere«, ki je sodelujočim že šesto sezono zapored 
omogočal nova literarna doživetja z branjem kakovostnih romanov 
južnoameriških avtorjev, glavnemu nagrajencu pa tudi lepo nagrado. 
Mimogrede – letos vas »Mesto bere« vabi k prebiranju del azijskih avtorjev. 

Otroke smo med letom povabili na štiri ekološko obarvane ustvarjalne 
delavnice, od januarja do aprila pa so lahko prišli vsak prvi torek v 
mesecu poslušat pravljice. Za najmlajše smo vsak drugi mesec pripravili 
tudi knjižno uganko s knjižno nagrado za izžreban pravilen odgovor. 
V poletnih mesecih so naši uporabniki vseh starostnih skupin izbirali 
med raznovrstnimi paketi z zanimivim počitniškim branjem – tudi 
projekt »Maček v žaklju« izvajamo že vrsto let, saj so ga naši bralci 
sprejeli z velikim zanimanjem. 
Oktobra smo v knjižnico na ustvarjalno delavnico ponovno povabili 
šolarje, konec meseca pa smo se že ukvarjali s prenovo knjižnice, saj 
smo ponovno dobili v uporabo sosednji prostor. Prenova in povečanje 
knjižničnega prostora sta za Knjižnico Podpeč pomenila velik korak 
naprej, saj je knjižnica s tem pridobila svoj prireditveni prostor znotraj 
knjižnice, samostojno čitalnico in otroški kotiček, v katerem se otroci zelo 
radi zadržujejo. Naši obiskovalci imajo še vedno dostop do spleta, tudi 
brezžično, kjer lahko med drugim pregledujejo e-gradiva javnih oblasti. V 
čitalnici je na voljo nekaj novih naslovov revij (Lisa, Moje lepo stanovanje, 
Preventiva in Anne). V prihodnje pa bomo uredili še kotiček za najstnike. 
Otvoritev prenovljene knjižnice smo konec novembra popestrili s 
potopisnim predavanjem po Avstraliji (Jaka Gabrovšek), decembra pa 
z uro pravljic v novem otroškem kotičku in ustvarjalno delavnico za 
otroke v okrilju knjižnice. Bilo je zelo prijetno, zato vas vabimo, da se 
nam v prihodnje pridružite tudi vi! 
 

Andreja Kmetec, Mestna Knjižnica Ljubljana in Knjižnica Podpeč 
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Prevare v Notranjih Goricah
Po več deset odigranih predstavah na deskah kulturnega hrama v 
Notranjih Goricah naši zvesti gledalci sploh ne sprašujejo več, ali nova 
predstava bo, vprašajo le, kdaj bo. In tudi na letošnjo ni bilo treba 
dolgo čakati. Praznični vrvež se je komaj malo polegel, ko so na oder v 
pisanih oblačilih in navihanih obrazov stopili z vsemi žavbami namazani 
prevaranti. Stari, obubožani vdovec Trapattoni, se na vse kriplje trudi 
oddati roko svoje hčere Monice Bellucci. Pohotni starec Ancelotti bi njeno 
roko z veseljem sprejel, a kaj, ko je ona vrgla oko na mladega, postavnega 
sanjača Tottija, katerega srce bije le za dišečo Gianno Naninni, ki misli le 
še na Pierluigia, ki pa je v resnici v moškega preoblečena ženska … Med 
predstavo izveste tudi vse o vodnjaku iz 12. stoletja. 
Sobotna premiera ni pustila polno dvorano gledalcev ravnodušnih. 
Igralci so se morali po predstavi kar nekajkrat vrniti na oder in se 
prikloniti zadovoljni publiki. Dokaz, da so bili zmede na naših deskah 
veseli, saj za razliko od vsakodnevne, ki povzroča stres, naša sprosti in 
nasmeji. 
Tokratna predstava »Prevare« avtorice Jere Ivanc je oživela pod 
režisersko taktirko izkušenega kulturnega ustvarjalca Gorazda Žilavca. 
Igralci Lucija Alič, Janez Remškar, Anka Eržen, Jure Rajšp, Mojca Novak, 
Matic Rogelj, Klavdija Japelj, Urša Bačar in Anže Rus, pa so spretno 
krmarili med kar 15 različnimi vlogami. 
Po predstavi je sledila podelitev Linhartovih priznanj nekaterim 
članom Teatra Janez Jalen, ki nas že vrsto let razveseljujejo z odrskih 

desk ali pa predstavljajo zakulisni mehanizem, brez katerega teater ne 
bi vsakič znova zaživel. 
… in kot je dejal Gašper Tič: »V teatru se prevara, ko ugasnejo luči, 
konča, življenju vašem kaj lepega prida, vas zabava, nasmeji, da v 
resničnem svetu manj boli.« 
Lepo vabljeni v našo družbo še jutri, 27. 1., ob 19.30 (več o predstavi na: 
http://www.kud-janezjalen.si/).

Teater JJ

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
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Leta 1972 ponovni razmah 
igranja nogometa v Podpeči 
(nadaljevanje in konec)
V sezoni 1980/1981 je pomlajena ekipa NK Podpeč pod vodstvom Staneta 
Čudna in Zdeneta Zalarja z osvojenim 4. mestom dosegla presenetljivo 
dobro uvrstitev, kar je nakazovalo na njen še večji potencial. 
To se je potrdilo že v naslednji sezoni, najprej v pokalnem tekmovanju. 
Po dveh tekmah so bili boljši od ekipe iz Dragomera, za katero so igrali 
tudi donedavni igralci Podpeči Marjan Čuden in brata Žniderič. Nato 
so izločili še Ilirijo in prvič v zgodovini kluba nastopili v polfinalu za 
območje Ljubljane, kjer pa so naleteli na premočnega nasprotnika, 
tedaj zelo dobro ekipo NK Slovan.

finančne težave že tako velike, da ni bilo denarja za poravnavo fiksnih 
stroškov, kot so nadomestila za sodnike ipd., kar vse so plačevali igralci 
iz lastnih žepov. Jasno je, da ni bilo denarja za plačilo prevoznih stroškov, 
dresi so se prali v režiji igralcev samih. Ko so prenehali prihajati na tekme 
standardni igralci sredine igrišča ter so se jim nato pridružili še obrambni 
igralci, je bilo sistema v igri konec in vratar je ostal nemočen pred streli 
nasprotnih napadalcev. Tako je kapetan ekipe Stane Čuden z velikimi 
težavami komajda zbral igralce za igranje posameznih tekem ter kljub 
vsem težavam ekipo odgovorno pripeljal do zaključka tekmovanja.
Po zaključku sezone 1982/1983 je ekipa razpadla in NK Podpeč je 
izstopil iz rednega sistema tekmovanja v organizaciji Nogometne 
zveze Ljubljana. Igralci se niso zbrali nikoli več niti za igranje prijateljske 
tekme. Igrišče je odtlej samevalo ...

G. Stane Čuden se je v teh dneh žal poslovil od nas. Njegovega vodstva in 
požrtvovalnosti v ekipi nekdanji nogometaši in navijači ne bomo pozabili, 
njegovim domačim pa izrekamo iskreno sožalje.

Ivan Zalar

Novice iz NTK Preserje
V Namiznoteniškem klubu Preserje nadaljujemo s številnimi novostmi v 
letošnji sezoni. V okviru prednovoletnega vzdušja smo prvič organizirali 
skupni trening mlajših igralcev z njihovimi starši. V dveh dvoranah se je 
zbralo več kot šestdeset udeležencev. Namen treninga je bil prikazati 
staršem, kaj smo se v preteklem letu naučili, hkrati pa tudi njim nameniti 
nekaj osnovnih informacij o tej atraktivni športni disciplini. Kot se za konec 
leta spodobi, smo si tudi pri nas zaželeli zdravo in uspešno prihajajoče 
leto, vsem otrokom pa obilo gibanja, igre in otroških nasmehov. 
Tudi sicer smo lani veliko časa namenili prenovi vadbenega procesa, 
nakupili smo kar nekaj prepotrebnih športnih rekvizitov in opreme, 
s katerimi lažje sledimo zahtevam in ciljem športne vadbe otrok. S 
treningi namiznega tenisa vplivamo na številne otrokove sposobnosti, 
v prvi vrsti na otrokov gibalno-motorični razvoj, razvoj psiho-
socialnih veščin in drugih vsestranskih sposobnosti, ki jih otroci zaradi 
specifičnosti slovenskega šolskega sistema ne uspejo pridobiti v šolah. 
V klubu smo enotnega mnenja, da otroci nimajo nikdar dovolj gibanja, 
zato pozivamo vse starše, da vključijo svoje otroke k redni športni vadbi. 
Še posebej vabimo v svoje vrste otroke prvega, drugega in tretjega 
razreda, katerim smo v zadnjem času tudi posvetili največ pozornosti. 
Imamo še nekaj prostih mest – več informacij: ntk.preserje@gmail.com 
 

NTK Preserje 

V prvenstvu so Podpečani odigrali izjemno sezono. Dosegli so 12 
zmag, 2 neodločena rezultata in samo 4 poraze, gol razlika je bila 
kar 52 : 25. Tako na domačem igrišču v Podpeči, kot tudi v gosteh 
so obakrat premagali Vodice, Šmartno in Belinko, z ostalimi ekipami 
pa so ob vsaj eni zmagi dosegli pretežno še remije. S tem so dosegli 
1. mesto in v naslednji sezoni pravico nastopanja v A skupini. Iz 
ohranjenih zapisnikov tekem je razvidno, da so za ekipo NK Podpeč 
v tej sezoni nastopali vratarja Marko Čuden in Martin Černič ter igralci 
v polju Jože Žabkar, Viktor Čuden, Bojan Meršol, Zdene Zalar, Stane 
Čuden, Enes Muratspahić, Anton Susman, Franc Krvina, Jože Madjar, 
Ekrem Berbić, Vinko in Igor Koprivec, Janez Legiša, Mitar Mitrović, Aleš 
Vrhunc, Janez Modic, Jure Conjar in Dušan Kolarič. Med strelci golov je 
izstopal osrednji napadalec E. Muratspahić z 12 doseženimi goli, 8 jih 
je dosegel S. Čuden, 4 J. Madjar ter po 3 Z. Zalar in V. Čuden.
Ekipa NK Podpeč se je torej kot zmagovalka skupine B v naslednji 
sezoni 1982/1983 uvrstila v skupino A, kar je bila ponovitev uspeha iz 
leta 1973. Prve tekme so Podpečani odigrali uspešno, tako da so se po 
jesenskem delu tekmovanja uvrstili na 6. mesto. Popolnoma drugače 
je bilo v spomladanskem delu prvenstva, ko so Podpečani zgolj enkrat 
zmagali in enkrat odigrali neodločeno. Vse ostale tekme so izgubili, in 
se na koncu uvrstili na predzadnje mesto. Kaj je povzročilo razpad igre 
v spomladanskem delu prvenstva? Najprej je treba poudariti, da so bile 

25. 9. 1982 Ivančna Gorica: Podpeč 3 : 2, z leve stojijo Simon Šuštaršič, 
Ekrem Berbić, Zdene Zalar, Stane Čuden, Vinko Okrajšek, Janez 
Šuštaršič, Vinko Slana, Aleš Vrhunec in Suad Redžić, čepijo z leve Igor 
Koprivec, Mitar Mitrović, Vinko Koprivec, Franc Krvina, Marko Čuden, 
Viktor Čuden in Bojan Meršol.
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Januar

•	 Golaki	in	Čaven		(7.	1.	2018)		–	D	–	Rudi
•	 ZASAVSKA	SVETA	GORA	(	10.	1.	2018	)	–	veterani
•	 Dražgoše		(14.	1.	2018)	–	D	–	Marko	in	Goran
•	 Korada		(21.	1.	2018)	–	A	–	Rudi
•	 Boč	in	Donačka	gora		(28.	1.	2018)	–	D	–	Rudi

Februar			

•	 Veliki	Javornik	(4.	2.	2018)	–	D	–	Rudi
•	 STARI	TABOR	(7.	2.	2018)	–	veterani
•	 Trstelj	(11.	2.	2018	)	–	D	–	Rudi
•	 Matajur	(18.	2.	2018)	–	D	–	Rudi
•	 Po	poti	XIV	divizije		:	Opoha	–	Dramlje	–	Stranice		(25.	
2.	2018)	–	D	–	Marko

Marec			

•	 Kredarica		(4.	3.	2018)	–	D	–	Zlatko
•	 PO	GROSUPELJSKI	POTI	(7.	3.	2018	)		–	veterani
•	 Snežnik		(11.	3.	2018)	–	S	–	Marko	
•	 Stol	(18.	3.	2018)	–	D	–	Zlatko
•	 Bohor	(25.	3.	2018)	–	A	–	Marko

April					

•	 KOČEVSKA	PLANINSKA	POT	(4.	4.	2018)			–	veterani
•	 Istrska	planinska	pot	–	Hrvaška		(7.	in	8.	4.	2018)	–	A	–	
Marko	in	Mirjana	

•	 Velika	Baba	(15.	4.	2018)	–	A	–	Rudi
•	 Kurji	vrh		(22.	4.	2018)	–	B	–	Marko
•	 Veliko	Kozje	(29.	4.	2018)	–	A	–	Rudi

Maj				

•	 Prvomajsko	srečanje	planincev	na	Krimu	(	1.	5.	2018	)
•	 Dovška	Baba		(6.	5.	2018	)	–	A	–	Rudi
•	 VODIŠKA	PLANINA	(8.	5.	2018	)				-	veterani
•	 Borovje	–	Planica	(13.	5.	2018)	–	A	–	Marko
•	 Srečanje	planincev	MDO	Notranjske		
(20.	5.	2018)	–	UO	PD

•	 Rodica	–	Črna	prst	(27.	5.	2018)	–	A		–	

Junij				

•	 Viševnik	–	Mali	Draški	vrh	-		Veliki	Draški	vrh		
(3.	6.	2018)	–	B	–	Marko

•	 OJSTRNIK	(	6.	6.	2018	)		-	veterani
•	 Mlinarjev	spominski	pohod	na	Krim		(9.	6.	2018	)		
–	A	–	Janez

•	 Rombon	(10.	6.	2018	)	–	A	–	Rudi
•	 Jezerska	in	Kokrska	Kočna	in	ferata	na	Češko	kočo		
(17.	6.	2018)	–	B	–	Niko

•	 Kamniško	sedlo	(17.	6.	2018)	–	A	–	Goran
•	 Pot	čez	Kozjak	(24.	6.	–	25.	6.	2018)	–	A	–	Marko

Julij				

•	 30.	7	-	7.	7.	2018		Tabor	mladih	planincev	–	
•	 Razor	in	Škrlatica	iz	Vrat	(30.	6.	in	1.	7.		2018)		–		Niko
•	 RADUHA	(4.	7.	2018)	-	veterani
•	 Jalovec	iz	Bavšice	(	7.	-		8.	7.	2018	)		–		B	–	Niko
•	 Pramagiore	–	Italija		(15.	7.	2018)	–	B	–	Marko
•	 Bohinjska	planinska	pot		(21.	-	22.	7.	2018)		–	B	–	
Marko

•	 Petzeck	3283m	Avstrija		(29.	7.	2018)		–	B	–	Marko

Avgust			

•	 Bohinjska	planinska	pot		(4.	-	5.	8.	2018)	–	B	–	Marko
•	 Sauleck	3085	m		-		Avstrija	(12.	8.	2018)	–	B	–	Marko
•	 Kot	–	Staničeva	koča	–	Triglav		(18.	in	19.	8.	2018	)		
–	A-B		-	Rudi

•	 Cmir	(28.	8.	2018)	–	B	–	Rudi	

September			

•	 Velika	Raduha	od	Rogovilca	po	plezalni	poti		
•	 (2.	9.	2018)	–	B	–	Niko
•	 ZVOH	IN	VRH	KRVAVCA	(	5.	9.	2018	)	–	veterani
•	 Vogli	(9.	9.	2018	)	–	B	–	Rudi	
•	 Prisojnik	(16.	9.	2018)	–	B	–	Goran
•	 Družinski	pohod	na	Krim	(	16.	9.	2018	)		–	UO	PD
•	 Turska	gora	čez	Žmavčarje	in	K.S.		
(23.	9.	2018)	–	C	–	Zlatko

•	 Spitzegel	–	Avstrija	(	30.	9.	2018	)		–	A	–	Marko

Oktober							

•	 PLANINA	OSREDEK	IN	KAMNIŠKI	VRH		
(3.	10.	2018)	–	veterani

•	 Pohorje		(6.	in	7.	10.	2018	)	–	A	–	Niko
•	 Vitranc	(14.	10.	2018)	–	A	–	Goran
•	 Zelenjak	in	Palec		(21.	10.	2018)	–	C	–	Zlatko
•	 Bogatin		(28.	10.	2018)	–	A	–	Goran

November	

•	 Kal	–	Mrzlica	–	Gozdnik	-	Šmohor		(4.	11.	2018)	–	A	–	
Marko

•	 SEVNIŠKA	PLANINSKA	POT	(7.	11.	2018)	–	veterani
•	 Slovenjegoriška	pot	(	11.	11.	2018	)	–	A	–	Marko
•	 Žavčarjev	vrh	(18.	11.	2018)	–	A	–	Rudi
•	 Lubnik	–	Praprotno		(25.	11.	2018)	–	A	–	Rudi

December	

Paški	Kozjak	–	Basališče		(2.	12.	2018)	–	A	–	Marko
SEVNIŠKA	PLANINSKA	POT	(5.	12.	2018)	-	veterani
Sv.	Jošt	-	Čepulje		(9.	12.	2018)	–	A	–	Rudi
Resevna	(16.	12.	2018)		–	A	–	Rudi
Javornik	–	zimski	pohod		(23.	12.	2018)	–	D	–	Marko

Izleti v letu 2018

A – Lahka letna tura                            B – Težka kopna tura, lažje brezpotje
D – Lahka zimska tura                        C – Zahtevno brezpotje
PD si pridržuje pravico za morebitne spremembe datumov izletov.

Članarina za leto 2018 znaša za najbolj pogosto  obliko članstva B:25,00 €; 
B1 (starost nad 65 let):18,00 €;  P+O (predšolski in osnovnošolski) : 7,00 €. 
Omogočeni so družinski popusti.

Več informacij o članarini, izletih in vtisih z izletov je možno spremljati na 
spletni strani PD:  http://www.pd-podpec-preserje.net/
   

 Marijan Božeglav, UO PD Podpeč Preserje

Planinsko društvo tako kot vsako leto pripravi izbor planinskih izletov. Glede na težavnost in želje po druženju z domačimi planinci vabljeni, da se nam 
pridružite. Vedno je pogoj dobra volja.
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Mladim so se pridružile  
tudi družine
Na rednem letnem občnem zboru Občinskega društva podeželske 
mladine Brezovica, ki je bil v Ašičevem domu, smo skupaj pregledali 
opravljeno delo v lanskem letu in sprejeli načrte za delo v letu 2018. 
Zahvalili smo se še posebej Občini Brezovica in vsem dobrotnicam 
ter dobrotnikom, ki na katerikoli način koristite ne samo društvu, 
pač pa predvsem širšim družinam v vašem okolju, naselju, župniji, 
občini in širše. Zahvaljujemo se tudi vsem zaslužnim za to, da se je 
Občina Brezovica v zadnjih skoraj 30 letih prenovila skoraj v celoti na 
komunalno infrastrukturnem področju. To je pohvalno, saj smo tako 
dosegli pomemben uspeh, ki nas spodbuja, da si zadamo nove cilje 
in temu primerno tudi delujemo. Preleteli smo pestro zgodovino 
delovanja društva in »Projekta prenove naselij in izboljšanja sožitja 
med vsemi ljudmi«, in se dotaknili tudi mednarodnega srečanja za 
edinost in sožitje med vsemi ljudmi, ki smo se ga tik pred občnim 
zborom udeležili v Castengandolfu pri Rimu. Tudi tu smo ob srečanju s 
podobno mislečimi iz vseh koncev sveta nabrali novo energijo za delo 
v skupno dobro tudi v naprej. 
Med pomembnejše sklepe sodi tudi dopolnitev imena društva, saj 
vsi živimo v družinah in prav iz njih prihaja vedno več pobud, da se 
pridružijo mladim, saj si tako še bolj pomagamo vsi med seboj. Pa 
tudi do sedaj so mladi vseskozi povezovali vse generacije. Podobno 

se je tudi Ašičevemu domu dodalo še ime dobrotnice Marije Klemen. 
Z občnega zbora je bilo poslano pismo v Bruselj, našemu poslancu g. 
Francu Bogoviču saj želimo aktivno sodelovati v projektu »Pametne 
vasi«, ki ga vodi in se zelo ujema z našim dosedanjim delom s Projektom 
prenove naselij in izboljšanja zaupanja med vsemi ljudmi. 
Sledilo je tudi povabilo peš ali s kolesi na Ašičeve varne barjanske 
poti. Ob tem pa poskrbimo, da tam ne bo smeti! V sredo ,21. 3., ob 57. 
Sosedovem dnevu (pomladnem enakonočju) pa smo ob primernem 
vremenu povabljeni na kolesarjenje v okviru projekta SLO kolesari 
2018. Predloge in prijave za društvo in za aktivnosti se sprejemajo na 
051 344 688. Več o tem prihodnjič in na spletni strani MojaObčina.si. 
Želimo vam vse dobro tudi v naprej. 
 

Drago Stanovnik, ODPMD Brezovica 

Prijetno delovanje 100%
čistih in naravnih eteričnih olj*

vpliva na dobro počutje
in pravilno dihanje.

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov in umetnih dišav.

*Njivska meta, mira, čajevec, bosvelija in rdeči bor.

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

Dlani približajte
nosu in ustom.
Pazite, da dlani
ne pridejo v
stik z očmi!

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter
izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

BALZAMIČNE KAPLJICE

Mesto nanosa

BALZAMIČNI GEL
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Koledniki so ponesli 
blagoslov po župniji  
Preserje in na Rakitni
Koledovanje je v naših krajih postalo že tradicionalno, saj v sebi nosi 
več namenov. Naši koledniki so pogumni znanilci vesele novice o 
Jezusovem rojstvu. Koledniška tradicija je bila na Slovenskem pred 
II. svetovno vojno zelo živa. Z obuditvijo te tradicije pa trikraljevska 
akcija dobiva tudi globlji pomen, saj je oplemenitena z novim ciljem – 
solidarnostjo z revnejšimi in pomoči potrebnimi. Koledniki na ta način 
spoznavajo različne dežele in kulture, saj so darovi trikraljevske akcije 
vsako leto namenjeni enemu izmed naših misijonarjev, ki delujejo 
po vseh kontinentih sveta. Koledovanje vzgaja otroke za odprtost 
in solidarnost z drugimi, zbiranje prispevkov za projekte slovenskih 
misijonarjev pa je nenazadnje namen, ki daje nov pomen koledovanju. 
Ni več le ljudski običaj, temveč se povezujemo z misijonarji po vsem 
svetu in preko njih z ljudstvi, plemeni ali narodi, ki so materialno ubogi 
in potrebni pomoči.
Koledniki so se na praznik Sv. Štefana odpravili na pot oznanjevanja 
tako na Rakitni kot v Preserju. Darovi letošnje trikraljevske akcije 
so namenjeni obnovi vrtca v Mozambiku, podpori osnovnošolcem 
in študentom v Albaniji, opremi skupnih prostorov v Ukrajini, 
obnovi šolskega poslopja in centra domačih obrti v Braziliji, pomoč 
pri dograditvi cerkve v Zambiji, gradnji pastoralnega centra na 
Slonokoščeni obali, dograditvi osnovne šole v Ugandi, nakupu opreme 
za šolsko kapelo, gradnji katehetskega doma Ambato in pastoralnega 
centra na Madagaskarju.
Naši koledniki so podarili svoje otroško veselje za srečo drugih, vsi 
dobri ljudje, ki ste odprli vrata svojih domov in src, pa ste pomagali, da 

so koledniki v župniji Preserje zbrali 4.429,56 € in na Rakitni 1.071,00 €.
Hvala vam, ker ste dopustili, da so koledniki v vaš dom prinesli veselo 
oznanilo in blagoslov v novem letu. Hvala za vsak dar, ki ste ga namenili 
in tako pripomogli našim misijonarjem pri njihovem delu.
Velika zahvala gre tudi vsem pogumnim kolednikom, ki so bili 
pripravljeni za svoje vrstnike v manj razvitih državah sveta, podariti 
svoj čas in nasmeh. Hvala vsem staršem za zaupanje otrok in podporo 
koledniške akcije. Hvala spremljevalcem kolednikov za vaš zgled 
prostovoljstva in solidarnosti. Hvaležnost pa želimo izraziti tudi vsem 
dobrim ljudem, ki kakorkoli drugače pripomorejo pri tehnični izvedbi 
koledovanja. 
 

Katja Šuštaršič, Župnija Preserje in Rakitna 
Foto: Jaka Rogelj 

KATERI NISSAN  
CROSSOVER BO VAŠ IZ TE 

IZJEMNE PONUDBE?

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in  Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto  
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk ob nakupu vozila novega Nissan Juke, Nissan Qashqai in 
Nissan X-trail za fizične osebe z Nissan Financiranjem. ***Za vsa naročila do 31. 3. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do 
brezobrestnega financiranja  za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po enem letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca marca.
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. 

NISSAN JUKE
· Inteligentni Around View Monitor
· Safety shield
· Navigacija

NISSAN X-TRAIL
· Inteligentni pogon 4x4
· Inteligentno zaviranje v sili
·  Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju

NISSAN QASHQAI
· Opozorilo prečnega prometa zadaj
· Inteligentno zaviranje v sili
· Inteligentni Around View Monitor

7 LET JAMSTVA* / 4 ZIMSKE GUME** / POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO, BREZ OBRESTI*** / LETNA VINJETA
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Pomagali so
Se še spomnite nočnega viharja, ki 
je odkrival strehe, ruval drevesa in 
poškodoval električne drogove? Seveda 
se, saj je tudi v Preserju marsikatera 
streha pokazala rebra. Ko sem zjutraj 
zagledala razbito opeko okoli hiše, me je 
zaskrbelo, kaj zdaj? Sama sem. A skrb je 
bila odveč. Preserski gasilci so bili na delu 
že od jutranjih ur, pomagali so vsakemu, 
ki jih je potreboval. Tako so tudi na moji 
hiši pokrili streho in vse je bilo tako kot 
prej. Neizmerno sem jim hvaležna, hvala 
vam fantje. V Preserju imamo res dobre 
gasilce. Samo pokličite »NA POMOČ« in 
že so pri vas … taki so gasilci. 

Ivanka Žitnik
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Z zagonom v novo leto
V DEOS Centru starejših Notranje Gorice so v leto 2018 vstopili 
s polnim zagonom in motivacijo. Poleg vseh ostalih rednih 
in vsakodnevnih aktivnosti, so se v mesecu januarju najprej 
razstrupljali z zdravimi napitki, pripravljenimi iz svežega sadja in 
zelenjave. Najstarejša stanovalka centra je praznovala častitljiva 
103 leta, zato so jo zaposleni prijetno presenetili s pesmijo »Vse 
najboljše« in rojstnodnevno torto. Gospa je bila vidno ganjena in 
vsem prisotnim se je iz srca zahvalila za tako lepo gesto. Organizirali 
so kar tri dobrodelne akcije. Pri »Dobrodelni akciji za Tima« so 
zaposleni in stanovalci centra zbirali odpadni papir za 25-letnega 
Tima z Apertovim sindromom, saj si želi kupiti transportno kolo. 
Druga akcija, »Podarim – nasmeh dobim«, je v prvi vrsti potekala 
za stanovalke in stanovalce centra. Zaposleni, njihovi prijatelji, 
znanci so podarili oblačila, ki jih več ne potrebujejo, stanovalke in 
stanovalci centra pa so ta oblačila pregledali, pomerili in izbrana 
obdržali zase. 

Tulipanove novičke
Navada je, da se na koncu 
leta naredi določen pregled 
dogodkov. Tudi mi se bomo 
spomnili naših društvenih 
dejanj za čas, ko se nam je 
bližal Silvester. Zapis velja 
posebno tistim članom, 
ki se premalo udeležujejo 
društvenega življenja. Naj vsaj 
zvedo, kaj so vse zamudili. 
Mnogokrat si za novo leto 
obljubljamo, kako bomo po 
novem letu živeli bolj bogato 
življenje. Pa naj bo med 
vašimi željami tudi večja 
udeležba na polju Tulipanov, 
ki jih je treba tudi negovati. 
Upam, da vas ne ovira ta 
zahteva, da sodelujete v 

društvenem življenju. Dokler ste še relativno mladi upokojenci, se 
nam pridružite, kajti ko dosežete zrelo starost, se bomo mi pridružili 
vam. Tako smo obiskali in obdarovali 80 letnike in starejše, kakor 
tudi tiste, ki bivajo v domu starejših občanov. Tudi na tiste, ki bivajo 
visoko nad oblaki, na naše svetnike, nismo pozabili. Najbolj čislamo 
sv. Martina, ki nam je na naši proslavi v njegovo čast, daroval mlado 
vino, jaz pa nekaj kapljic svoje stare krvi. Tako je sv. Martin lahko 
bil ponosen na naše veselo čaščenje njegovega imena. Ker se 
Martinov žegen pije na zdravje, tudi na vaše zdravje ni pozabljeno. 
V ta namen je naš KO Rdečega križ novembra organiziral krvne 
meritve. Odziv je bil kar pohvale vreden, kar pomeni, da ste skrbni 
za svoje fizično zdravje. Za duševno zdravje, pa vas vabimo, da se 
pridružite našemu pevskemu zboru, saj vam je znano, da petje in 
glasba plemenitita človeka. Zakaj naj bi bil samo Jelinčič plemeniti, 
saj Slovenija premore mnogo več plemenitih ljudi. Upam, da vsaj 
toliko, koliko premore goljufov. Za slednje bomo zidali moderne in 
udobne zapore s petimi zvezdicami, da bodo lahko igrali košarko 
in tvitali. 

Kaj pa za plemenite? 
Plemeniti že sedaj dvakrat tedensko v naši telovadnici uživajo pri 
rekreacijski telovadbi in so najbolj hvale vredni člani našega društva. 
Na njih in naših pevcih društvo stoji ali pade. 
Da društvo še stoji, se je pokazalo na našem novoletnem srečanju, 
ko se je zbrala prijetna druščina in smo ob dobrem zalogaju, dobri 
glasbi, plesu in petju, preživeli lepo popoldne. Da bi to srečanje 
ostalo v spominu, je vsak udeleženec dobil barviti setveni koledar, 
da ne pozabi posaditi tudi kakšen naš simbol – barjansko tulpiko. 
Nič hudega, če ste zamudili novoletno srečanje. Za borih 10 evrov 
letne članarine boste lahko v začetku marca uživali v reprizi. 
Vabljeni. 
 

Za društvo Tulipan, Toni Jurjec 

Z osnovnošolci iz Brezovice so sodelovali pri projektu »Pliško zate«. 
Vsak otrok je prinesel plišasto igračko, ki je ne potrebuje več in jo je 
podaril enemu izmed stanovalcev. Le-ti so bili nad presenečenjem 
navdušeni, marsikdo je potočil solzo sreče. Ne samo solze sreče, tudi 
nasmeške na obraz so jim narisali otroci iz vrtca Zalog, ki so za njih 
pripravili pravo baletno predstavo. V mesecu februarju bodo imeli 
kar dve večji zabavi, na katerih so dobrodošli tudi starejši občani, 
člani društev upokojencev in vsi, ki bi se radi družili s starejšimi. 
Zatorej, vabljeni na pustovanje, ki bo v torek, 13. februarja, ob 
10. uri, in na Srčkov ples z ansamblom Razgled, ki bo v sredo, 14. 
februarja, ob 16. uri. Luštno bo!

Snežana Cvijić, animatorka 
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Kaj lahko posameznik  
naredi za čebele?
Težko pričakovana razglasitev Svetovnega dne čebel in prvo 
praznovanje, ki ga bomo obeležili in praznovali letos 20. maja, nas 
navdaja z velikim veseljem. Svetovni dan čebel pa nas poleg velike 
prepoznavnosti opominja in nalaga odgovornost do čebel in ostalih 
opraševalcev, ki so zelo občutljivi na spremembe v okolju in jih zato 
upravičeno imenujemo indikator čistega okolja. Zavedati se moramo, 
da smo ravno ljudje tisti, ki s svojim obstojem in delovanjem lahko 
poskrbimo, da bodo čebele in ostali opraševalci še naprej opravljali 
svoje osnovno poslanstvo, to pa je opraševanje rastlin. Predvsem 
je naša naloga, da prav vsak posameznik po svojih močeh prispeva 
k ohranjanju okolja in s tem tudi našim zanamcem zagotovi pogoje 
za življenje. Ne smemo dopustiti, da nas naš notranji pohlep žene v 
nepremišljena dejanja, ki dolgoročno ogrožajo živalske vrste kamor 
sodijo tudi čebele. Verjetno se niti ne zavedamo, da s takšnimi dejanji 
ogrožamo tudi sebe. Postavlja pa vprašanje kako lahko vsak od 
nas prispeva in k ohranjanju okolja. Nekateri boste znali zelo hitro 
odgovoriti, da pa en sam tako ali tako ne more ničesar spremeniti. Ste 
že slišali za tisti znameniti rek, ki ga je nekoč izrekel Dalai Lama: »Če 
mislite, da ste premajhni, da bi lahko kaj spremenili, poskusite zaspati 
s komarjem v sobi«. Zato je pomemben prav vsak posameznik, prav 
vsak šteje. Več nas bo, večji bodo premiki. Za vse, ki verjamete, da je 
svet lahko lepši, smo pripravili nekaj predlogov, ki so primerni tako za 
posameznike, kot tudi za večje skupnosti.

Kako lahko vsi skupaj pomagamo? 
Čebelam je treba pomagati s sajenjem medovitih rastlin, predvsem 
avtohtonih. K temu lahko pripomore vsak od nas in tako čebelam 
pomaga preživeti. Na svoj cvetlični in zelenjavni vrt, na balkone in v 
cvetlične lončke posadimo medovite rastline, lokalne oblasti pa jih 
lahko sadijo na javnih površinah. Te rastline dajejo čebelam medičino 
in cvetni prah, nas pa bodo razveseljevale s cvetjem in svojo lepoto. 
Treba je le izbrati prave sorte, tako da bomo prijetno združili s koristnim, 
da bo torej lepo za naše oko in koristno za čebele.
 

Katere medovite rastline, ki privabljajo čebele, lahko posadimo 
na domačem vrtu in na javnih površinah? 
Pomembnejše rastline za čebele so: leska, zvončki, trobentice, žafrani, 
vrbe, telohi, rese, divja češnja, vse začimbnice in dišavnice, vse sadno 
drevje, oljna ogrščica, akacija, lipa, javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija 
in druge. Precej je tudi rastlin, ki jih gojimo kot okrasne in so prav tako 
koristne za čebele. S sajenjem avtohtonih in okrasnih cvetočih rastlin 
lahko precej pripomoremo k ohranitvi čebel. Na svoje vrtove sadimo 
medovite trajnice, kot so: skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, 
nageljčki, plamenka, grenik, teloh, jesenska astra, rudbekija, orlica, 
srčki, potonika, plahtica, ivanjščica, lilija, maslenica, ostrožnik, ameriški 
slamnik, rman, jetičnik, jesenska anemona, kamnokreč, šmarnica, 
krvomočnica, hosta, hermelika, homuljica, jeglič, netresk in številne 
druge. S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v prelepih barvnih 
odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno nabirale medičino in 
cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin so zelo medovite vse začimbnice 
in dišavnice, ki jih je prav tako koristno imeti na vrtu. To so predvsem 
žajbelj, origano, bazilika, vse vrste met, hermelika, timijan, pelin, melisa 
in številne druge. Če imamo na vrtu veliko prostora, lahko zasadimo 
večje medovito grmičevje in drevesa, ki nam ne bodo samo popestrila 
okolice doma, ampak bodo privlačna tudi za čebele. Od grmov lahko 
sadimo dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kosmulje, vse vrste vrb oziroma 
mačic, liguster, hibiskus, vse vrste drenov in kovačnikov ter druge. Od 
dreves pa lipo, divjo češnjo, pravi in divji kostanj, evodijo, japonsko 
soforo, cigarovec, tulipanovec, amorfo, gledičijo ter seveda številne 
druge. Z avtohtonimi rastlinami je mogoče urediti vrt, ki bo prijazen 
do čebel, saj bodo v njem vedno našle nekaj paše, hkrati pa nam bo v 
lep okras in ponos.
 
Ureditev okolice z medovitimi rastlinami 
Najbolje je grede oblikovati po robovih parcel in objektov in ne na 
sredini zelenic. To je eno od pravil vrtnarskega oblikovanja. Posebej 
urejen videz dosežemo tudi z ureditvijo roba grede tako da ločimo 
samo gredo z robom od zelenice. Če bomo sadili povečini domače 
avtohtone medovite rastline posebnih zahtev glede priprave tal ni, 
v kolikor pa bomo posadili kaj drugega pa je smiselno pri sajenju 
posamezne zahteve upoštevati, saj bo kasneje sama rastlina bolje 

Naše storitve obsegajo:
•	 računovodske – knjigovodske storitve	za	mala	in	srednja	
podjetja,	obrtnike,	samostojne	podjetnike

•	 administrativne storitve
•	 poslovno svetovanje
•	 pridobitev delovnih dovoljenj, enotnih bivanj

Cene storitev so fleksibilne, glede na zahtevnost, urgentnost in količino opravljenih del.

Naši prostori se nahajajo na Brezovici pri Ljubljani.
Za ostale informacije se obrnite na anzor.ak@gmail.com ali 031 309 075.
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uspevala. Možnosti kombinacije je neskončno prav tako glede sort 
rastlin, ki so danes na voljo o vrtnarijah in vrtnih centrih je nabor 
izredno pester. 
Tisti, ki imajo na voljo zasaditi večje površine, se bodo pa samega 
sajenja lotili drugače, saj tam ni smiselno delati gred ampak rastline 
posaditi v skupine in po več skupaj. Vizualni efekt je vedno večji ne 
glede na to kar sadimo, da sadimo v skupine. Izogibajmo se sajenju 
počez in vse mešano. Vzdrževanje takšnega vrta je potem izredno 
zahtevno še najbolj pa košnja saj se izogibamo vsake rastline posebej. 
Pri sajenju dreves le tem vedno dodamo oporo, vse ostalo pa po sajenju 
dobro zalijemo. Za ureditev vrta se lahko odločimo tudi kasneje v letu, 
saj je danes možno dobiti rastline vzgojene v loncih, kar omogoča, 
da jih lahko kadarkoli presadimo, je pa bolje če se tega dela lotimo 
spomladi ali pa jeseni. Z malo volje in improvizacije se da z medovitimi 
rastlinami okolico svojega bivanja spremeniti v pravcati medeni park, 
ki bo čebelam v korist in čebelarju v ponos.
 
Medovita drevesa za novorojence 
V nekaterih lokalnih skupnostih pa so se že pridružili pobudi Čebelarske 
zveze Slovenije, da vsakemu novorojenčku podari avtohtono 
medovito sadiko drevesa, ki bo rastlo skupaj z otrokom in poleg tega 
tudi čebelicam in ostalih živalim nudilo hrano in zatočišče. 
Osmislimo svoje življenje in življenja mladih generacij. 
 

Jure Justinek, Nataša Klemenčič Štrukelj 
Čebelarska zveza Slovenije 

Vremenska ujma  
v občini Brezovica
Neurje, ki je pustošilo po Sloveniji 11. in 12. decembra 2017, ni 
prizaneslo niti območju občine Brezovica. Močan veter je povzročil 
pravo razdejanje v gozdovih. Lomljenje in ruvanje dreves, večinoma 
smrek in jelk, je dopolnilo veliko škodo v gozdovih po uničujočem 
žledolomu in napadu podlubnikov v smrekovih gozdovih. Nič bolje se 
ni godilo z drevjem v naseljih. Močan veter je podiral in odnašal vse 
pred seboj. Podrto drevje je zapiralo prometnice, ogrožalo objekte, 
daljnovode, veter je odkrival strehe, prevračal zabojnike in lažje 
objekte. Obupanim klicem na pomoč so se odzvali gasilci iz vseh PGD 
v Gasilski zvezi Brezovica. Množica klicev iz celotne regije na številko 
112 je povzročila zmedo na ReCO tako, da so določeni klici prispeli 
do gasilcev z večjo zamudo. Gasilci so čistili podrto drevje ob pomoči 
gradbene in kmetijske mehanizacije in sanirali odkrite dele streh 
povsod tam, kjer bi lahko zaradi dežja nastala večja škoda. Pomoč je 
bila nudena vsem prebivalcem, ki so prosili za pomoč. Delo je bilo 
zelo naporno in nevarno zaradi spolzkih streh in razmočenih tal po 
dežju. Poleg uporabe lestev in vrvne tehnike pri varovanju gasilcev 
na strehah so bile v veliko pomoč dvižne košare, ki so omogočale 
varno delo predvsem na najvišjih objektih. Intervencije so potekale 
od 11. do 15. 12. 2017 ob angažiranju velikega števila prostovoljnih 
gasilcev iz operativnih gasilskih društev Gasilske zveze Brezovica. V 

času intervencij je CZ občine Brezovica organizirala točenje goriva 
za vozila in mehanizacijo na bencinskih servisih v Podpeči in na 
Brezovici ter prehrano za gasilce. Občani so pomoč gasilcev sprejeli 
z veliko hvaležnostjo. Žal pa ne gre brez posebnežev v naši občini, ki 
so od gasilcev zahtevali, da na njihovem objektu izvedejo sanacijska 
dela. Gasilci v okviru intervencij opravijo le dela, ki so nujna za 
preprečevanje nevarnosti in škode na objektih. V ta namen so se 
izvajala zasilna krpanja streh s strešniki, prekrivanja s ponjavami in 
PVC folijo ter odstranjevanja podrtega drevja z objektov in prometnic. 
Po preteku nevarnosti morajo lastniki sami poskrbeti za dokončno 
sanacijo objektov in podrtega drevja z usposobljenimi izvajalci. 
 

Gasilska zveza Brezovica 

Program izobraževalnih 
krožkov (KGZS)
Lokacija: 
Zavod za gozdove, izpostava Vrhnika, Vrtnarija 11, 1360 Vrhnika 
1. KROŽEK REJCEV KRAV DOJILJ – torek, 6. februar 2018 ob 9.00 
Mentor: Matic Rigler, vodja selekcijske službe KGZS-Zavod Ljubljana 
Tema: Načrtovanje pasemske sestave čred krav dojilj na kmetijah 
2. KROŽEK REJCEV KRAV MOLZNIC – torek, 13. februar 2018 ob 9.00 
Mentor: Jasmina Slatnar, 
Tema: Ugotavljanje ketonskih teles v krvi krav molznic na kmetijah 
3. KROŽEK REJCEV GOVEJIH PITANCEV – torek, 20. februar 2018 ob 9.00 
Mentor: Jasmina Slatnar, univ. dipl. inž. zoot. 
Tema: Predstavitev novega programa za izračun obrokov pri pitanju – 
program KOPIT 
 
Vnos zbirnih (subvencije) vlog za leto 2018 
V letošnjem letu bo vnos zbirnih vlog (subvencije) potekal od 26. 
februarja do 6. maja. Prijave za vnos zbirne vloge sprejemamo na tel.: 
01 750 20 09 ali 01 750 20 08 po 8. uri zjutraj. 
 

KGZS – Zavod Ljubljana, Izpostava Vrhnika



Barjanski list Januar 201816

ostalo

Gasilski posvet  
regije Ljubljana I

12. tradicionalni Štefanov 
tarok turnir
V torek, 26. 12. 2017, je že dvanajstič zapored v gasilskem domu na 
Dolenji Brezovici potekal Štefanov tarok turnir. Tokrat je nastopalo kar 
triintrideset igralcev iz naše občine. V zadnjih letih je vse več tudi tistih 
iz bližnjih občin, kar je za organizatorje turnirja veliko priznanje. Ob 
močni konkurenci je letos glavno nagrado – pršut, osvojil Jure Šuštaršič, 
drugo mesto Janvit Bajt, tretje mesto pa Aljaž Flis. Kot je že v navadi, 
je zmagovalec polovico pršuta namenil pogostitvi sotekmovalcev, kar 
priča o družabni noti našega dogodka. Simbolično praktično nagrado je 
osvojila tudi Urša Levstek, ki je bila s šestim mestom tudi najboljša med 
ženskami. Turnir je namenjen tako začetnikom kot tudi boljšim igralcem, 
zato pričnite trenirati in vljudno vabljeni naslednje leto, 26. decembra. 
 

Tekmovalna komisija tarok turnirja
Tomaž Rogelj, Miha Suhadolnik, Benjamin Rogelj

V petek, 12. januarja 2018, je v Brezovi dvorani Osnovne šole 
Brezovica potekal gasilski posvet Regije Ljubljana I. Za program so 
poskrbeli oblikovalci večera ter gostje in gostitelji iz Gasilske zveze 
Brezovica. Posveta so se poleg 181 članic in članov gasilskih društev, 
ki se združujejo v Regijo Ljubljana I, udeležili tudi vršilec dolžnosti 
predsednika in poveljnik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in 
Franci Petek, predsednik in poveljnik Regije Ljubljana I Franc Bradeško 
in Iztok Zajc, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Brezovica Marko 
Susman in Boštjan Marinko ter župan Občine Brezovica Metod 
Ropret. Uvodoma je predsednica Komisije za članice Regije Ljubljana 
I Marija Kunstelj pozdravila prisotne, ki so jih nagovorili tudi Janko 
Cerkvenik, Franc Bradeško, Iztok Zajc, Marko Susman in Metod Ropret. 
V nadaljevanju je Matjaž Kokalj, predsednik Nadzornega odbora 
Gasilske zveze Ljubljana in mentor mladine v svojem društvu, poudaril, 
da kadar koli pri svojem delu naleti na problem, ga ne kritizira, ampak 
vedno ponudi tudi drugačno rešitev. Najbolj pričakovani del posveta 
je bila analiza intervencije v Kemisu, ki jo je predstavil poveljnik GZ 
Vrhnika Benjamin Svenšek. Poudaril je, da je bila intervencija tako 
uspešna predvsem zaradi zelo dobre usposobljenosti vseh sodelujočih 
– prostovoljnih in poklicnih gasilcev, policije, nujne medicinske pomoči 
in vseh ostalih. Aktualno problematiko v delu GZS na operativnem 
področju in področju usposabljanj ter usmeritve za naprej je predstavil 
poveljnik GZS Franci Petek. Dejal je, da smo gasilci dobri ljudje, ki smo 
pripravljeni pomagati v vsaki situaciji, žal pa se vse prevečkrat dogaja, 
da nekateri s klici na številko 112 to izkoriščajo za reševanje svojih 
težav, ki ne spadajo v okvir dela prostovoljnih gasilcev. Poglede mlajše 
generacije je slikovito predstavila članica PGD Velike Lašče Alenka 
Matjašič, ki današnje delo članic vidi kot enakovredni sestavni del dela 
v društvu. Posvet je s humornim vložkom popestrila starejša gasilka 
Fani, ki je na simpatičen način predstavil delo članic v društvih nekoč. 
Gostitelji smo poskrbeli za sprejem, nemoten potek posveta in prijetno 
druženje po uradnem delu. 
 

Katarina Golob, Veronika Susman 

Leto v PGD  
Notranje Gorice - Plešivica
 
Zaradi napake uredništva objavljamo sledeči prispevek z enomesečno 
zamudo. Vsem prizadetim se zaradi zapoznele objave iskreno 
opravičujemo. 
V 105-em letu delovanja PGD Notranje Gorice - Plešivica smo letos 
obrnili nov list. V dobro razvoju kraja smo se morali umakniti na novo 
lokacijo, na skrajni rob vasi. 
Zgodaj spomladi so se že videli obrisi stavbe, mi pa smo potrebovali 
les za ostrešje. Vaščani ste nam priskočili na pomoč, zato se vam vsem 
po tej poti zahvaljujemo za vsako podarjeno deblo, ob enem pa se 
opravičujemo tudi vsem tistim lastnikom gozda, ki ste zaradi tega utrpeli 
kakšno nerodnost. Verjemite ni bilo namerno. Pozabiti ne smemo tudi 
na tiste vaščane, ki so pomagali les spraviti v dolino in na žage. V aprilu 
nas je doletel šok. Izvedeli smo, da bo potrebno naše premoženje v čim 
krajšem času izseliti iz doma. Občina nam je dodelila prostor v bivši 
Hoji v Podpeči, operativo pa smo preselili na dvorišče in v garažo, ki 
nam ju je velikodušno odstopil Marjan Jeraj. Tako smo bili vsak trenutek 
pripravljeni pomagati. Stari dom je postajal razvalina in marsikatere 
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način se sprostijo energije, ki so ujete v možganih in telesu. Obstaja 
točka = bar za zdravljenje, radost, telo, denar, komunikacijo, prostor 
… S pomočjo te terapije je na tisoče ljudi spremenilo mnogo težav 
povezanih z zdravjem, telesno težo, denarjem, nervozo, strahovi, 
depresijami, nespečnostjo, stresom. Ljudje so bolj sproščeni, ne 
odreagirajo tako burno na izzive kot prej. Terapija pripomore k boljši 
koncentraciji, kar je v veliko pomoč tudi otrokom. Velikokrat izginejo 
bolečine, ki jih je oseba morda prej čutila. Ko enkrat zaženemo barse, 
bodo s sproščanjem ujete energije nadaljevali še naprej. Najbolj se 
učinki terapije poznajo v 3 do 4 tednih. 
Bars terapija traja od 60 do 90 minut. Med samo terapijo sproščeno ležite 
in se prepustite nežnim dotikom točk na glavi. V najslabšem primeru 
boste prejeli najboljšo masažo v življenju. V najboljšem pa se lahko vaše 
življenje spremeni v nekaj večjega. In če si ne dajemo nekih odgovorov, 
ampak se vprašamo: »Kaj je še možno?«, si s tem pustimo odprta vrata. 
Morda vam Barsi odprejo vrata do nečesa novega, boljšega. 
Terapija je zdaj na voljo tudi na Brezovici. Za vse dodatne informacije 
lahko vsak delovnik med 18.00 in 20.00 pokličete na 041 362 262 ali 
pišete na mojariel99@gmail.com. 

Mojca Klemen, MojAriel, s. p. 

Medenjak – spomin na 
Brinarjevo jelko

Zelo prizadeven vaščan iz 
Selščka, gospod Janko Košir, je 
že vrsto let tajnik Turističnega 
društva Menišija. Je pa tudi član 
našega turističnega društva. 
Gospod Janko je že pred leti 
prvi na Notranjskem začel 
raziskovati zgodbo o Rakiškem 
jamboru. Od njega smo za to 
zgodbo izvedeli tudi Rakičani. 
Tako smo začeli pripravljati tudi 
projekt za postavitev replike 
tega jambora in proslavo ob 
125. obletnici tega dogodka.
Pred koncem lanskega leta 
nas je gospod Janko izredno 
lepo presenetil s posebnim 

darilom. Spekel je medenjak v obliki krošnje Brinarjeve jelke. Na eni 
strani medenjaka je nalepka z besedilom o tej znameniti jelki, na 
drugi pa je dobro viden žig našega društva. To bo odlično darilo tako 
za domačine, kot tudi za obdarovanje naših gostov ob prireditvah. 
Bo pa tudi lep spomin na Brinarjevo jelko. Za to lepo gesto se mu 
iskreno zahvaljujemo. Vse navedeno o medenjaku je razvidno tudi na 
priloženih fotografijah.

Turistično društvo Rakitna

oči naših članov so se orosile ob pogledu in spominih na ure preživete 
v njem, ampak ni bilo veliko časa za sentimentalnost. Malo nižje je že 
rasel nov sodoben dom, ki pa bo potreboval še ure in ure našega dela. 
Poletje je bilo dolgo in vroče. Ko so bili dopusti na višku, smo se člani 
kopali v lastnem potu ob pripravljanju lesa za ostrešje. V avgustu je bil 
dom končno pokrit s kritino. Nestrpno smo čakali na vrata in okna ter 
nadaljevanje del, saj je bila zima tik pred vrati. 
Letos je pritisnila veliko prej kot prejšnja leta. Morali smo poskrbeti za 
gasilske avte in tako smo vse stvari, ki jih potrebujemo za intervencije 
25. 11. preselili v novi dom, kljub dejstvu, da še vedno nimamo 
priključene elektrike, vode, ogrevanja, sanitarij … 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste nam do sedaj kakorkoli 
pomagali. Tako večjim donatorjem Tapetništvu Debevec Milan, 
Bambič, Grajman, Rakovec, Picerija pr Pavlet … kot tudi drugim 
podjetjem in posameznikom, ki so prispevali kakšen košček v mozaik 
s svojim delom, prevozom … ter seveda Občini Brezovica in domači 
krajevni skupnosti. Tu ne smemo pozabiti lepe geste članov KUD Janez 
Jalen, ki so se odpovedali zaslužku od odigrane predstave. 
Leto se končuje, pred nami pa je še dolga pot, preden bo dom 
dokončan, sredstev pa tudi ni več na pretek, zato bomo veseli vsakega 
evra, ki bi ga nam bili pripravljeni odstopiti. Ob tem se zavedajmo, da 
gasilski dom ni prestiž ampak prostor, kjer člani izpopolnjujemo svoje 
znanje in kjer je shranjeno vse tisto, kar potrebujemo ob tem, ko lahko 
nekoč tudi vam hitimo na pomoč.

PGD Notranje Gorice - Plešivica 

Kakšen doprinos  
sem lahko svetu?
Odgovorov na vprašanje, kako lahko pomagam drugim in tudi sebi, 
sem v preteklih letih našla veliko. Prav poseben in zelo učinkovit 
odgovor sem dobila na enem izmed izobraževanj, na katerem sem 
spoznala Access Consciousness®. Terapija me je navdušila in postala 
sem Access Consciousness® Bars praktik. 
Access Bars® je tehnika, ki je nastala v ZDA leta 1990. Z dotikom 32 
točk na glavi možgani po 20 minutah terapije preidejo v teta stanje, 
ko se aktivira samozdravljenje telesa, mi pa smo pripravljeni delovati 
z več zavedanja v našem življenju. Dogaja se razelektritev in na ta 
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ostalo

Uporaba telefona med 
vožnjo je nevarna!

Agencija za varnost prometa tudi 
letos vodi in koordinira nacionalno 
akcijo, s katero opozarjajo na 
nevarnost uporabe mobilnih 
telefonov med vožnjo. Akcija bo 

potekala v sodelovanju s policijo in sicer od 15. do 28. januarja 2018, 
ko bodo voznike opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan. Ob 
tem se bodo zavzemali tudi za strožjo zakonodajo pri sankcioniranju 
voznikov, ki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon.
Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo ni dovoljena, razen z 
uporabo naprave za prostoročno telefoniranje. Zakonodaja določa, 
da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, 
ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost 
obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.). Z uporabo 
mobilnega telefona med vožnjo se namreč zmanjšuje zbranost 
voznika in njegova pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici. 
Voznik lahko spregleda ključne informacije z okolja, zato se poveča 
tveganje za nastanek prometne nesreče. Predvidena globa za voznike, 
ki kršijo zakon, pa je 120 evrov. A kot kaže raziskava Agencije za varnost 
prometa, med vožnjo, kljub prepovedi, uporablja mobilni telefon kar 
75 % voznikov v Sloveniji. 

telefonov med vožnjo ter 3.161 opozoril voznikom, kar je enkrat več 
kot v letu 2016 (skupaj 14.496, od tega 10.473 plačilnih nalogov in 
4.023 opozoril). »Ključno sporočilo, ki ga želimo posredovati voznikom 
in voznicam je, naj med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, 
ampak naj se varno ustavijo na primernem mestu in opravijo telefonski 
klic ali pošljejo SMS sporočilo. Če uporabljamo mobilni telefon med 
vožnjo, je naša pozornost na cesto zmanjšana in tako ogrožamo sebe 
in drug saj, kljub temu, da gledamo, naši možgani ne vidijo,« dodaja 
mag. Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa. Problematika 
uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ostaja ena izmed prioritet 
agencije, kjer se bodo še naprej zavzemali za strožjo zakonodajo pri 
sankcioniranju kršiteljev. 
Po njihovem predlogu bi veljala uporaba mobilnega telefona za 
vožnjo kot hujši prekršek, za katero bi kršitelj poleg denarne kazni v 
višini 250 evrov dobil tudi 3 kazenske točke. Potekala bo tudi medijska 
kampanja, s katero bodo širšo javnost osveščali o nevarnosti uporabe 
mobilnih telefonov med vožnjo. Policija bo v času akcije izvajala nadzor 
nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo.

Agencija za varnost prometa

Vpis v prvi razred  
osnovne šole za  
šolsko leto 2018/2019
Vpis bo potekal: 
· na OŠ Preserje (matična šola): 
v ponedeljek, 12. 2. 2018, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 
v četrtek, 15. 2. 2018, od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 
 
· na PŠ Jezero (podružnična šola): 
v ponedeljek, 12. 2. 2018, od 10.00 do 12.00 in od 15.00 do 17.00 
 
· na PŠ Rakitna (podružnična šola) 
v četrtek, 15. 2. 2018, od 8.00 do 10.00 
 
Starši vpisujejo v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2018/2019 
otroke, ki so bili rojeni med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012. Vpis lahko 
opravijo na katerikoli od treh lokacij. V primeru, da želijo vpisati 
otroka na šolo izven njihovega šolskega okoliša, morajo vseeno 
opraviti vpis na matični šoli. 
 

Simona Gortnar,  
svetovalna delavka 

Tudi prostoročno telefoniranje ni varno Številne študije, kot tudi 
znanstveni eksperiment, ki ga je lansko leto z nevro znanstveniki 
opravila agencija, dokazujejo, da mobilni telefon na voznika vpliva 
negativno. Vozniku, ki uporablja mobilni telefon med vožnjo se 
poslabša reakcijski čas, počasnejše zaznava in reagira na prometno 
signalizacijo, njegov zavorni čas je daljši, zmanjšano pa se tudi 
zaznavanje okolice in prometa. Zaradi uporabe mobilnega telefona 
obstaja tudi večje tveganje pri odločitvah. Slednje ne velja le za 
voznike motornih vozil, temveč tudi kolesarje. A tudi prostoročno 
telefoniranje ni varno, saj tuje raziskave kažejo, da je tudi uporaba 
prostoročne opreme za telefoniranje med vožnjo lahko prav tako 
pomemben dejavnik odvračanja pozornosti voznika, kot običajna 
uporaba mobilnega telefona brez prostoročne opreme. 
Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 
promila alkohola. Med pisanjem SMS sporočila, voznik štiri krat več 
časa ne gleda na vozišče, kot pri normalni vožnji. V lanskem letu je 
policija izdala 26.391 plačilnih nalogov zaradi uporabe mobilnih 
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politika

Prosinec – za dobro leto
Mesec, ki sledi novoletnemu 
praznovanju in se ga še oklepa 
zimski mraz, so naši predniki 
imenovali prosinec. Nihče več 
ne ve, ali zato, ker je to čas 
prošenj, da bi svetloba čimprej 

premagala temo in bi pridne roke ponovno napolnile kašče, ali zgolj v 
prošnji za dobro letino. Kot si v večnem ritmu sledijo meseci, razpeti 
med ugašanjem in rojevanjem, tako se tisočletna modrost naših 
prednikov preliva v današnji čas. 
Le kdo od nas še nikoli ni izkusil obdobja suhih krav, kdo ni vsaj enkrat 
pomislil na prazno denarnico in tisti neprijetni občutek, ko se zdi, da gre 
vse lahko le še navzdol. Kakor tudi vsi poznamo občutek, ko se vse zdi 
mogoče. In kot je življenje človeka razpeto med čas obilja in čas skrbi, 
tako je tudi v življenju naroda. Na vprašanje, kam drvi ta naš svet, težko 
najdemo spodbuden odgovor. Ko smo se po rojstvu lastne države o 
tem spraševali, se je zdelo vse skupaj preprosteje – nazaj v objem 
Evrope, ki so ji naši predniki nekoč že pripadali. A članstvo v Evropski 
skupnosti samo od sebe ni rešilo naših težav, nasprotno, gospodarski 
zlom jih je le še bolj razgalil. V desetletju od začetka finančne krize, 
ko nas skušajo na vsak način prepričati, da z državo ni nič narobe, je 
tistih, ki verjamejo, da se v Sloveniji cedita med in mleko, le peščica, saj 
vsi vemo, da nas čakajo le še višji davki in položnice. In prav oni, ki so 
med tem, ko nas je večina zategovala pasove, uživali, kot da se ni nič 
zgodilo, nam bodo v prihodnjih mesecih na vsa usta pridigali, da se 
nič ne da, da je vsakršen poskus zaman in da nam ne bo nikoli uspelo. 
No, tu so se pač zmotili. Mnogo suhih in debelih let so preživeli naši 
predniki, ko so sanjali o tem, da bi Slovenci končno postali gospodarji 
lastne usode. In če se nam danes kdaj zazdi, da so nam njihove sanje 
spolzele iz rok, ostalo pa je jadikovanje, pomešano s strahom pred 
prihodnostjo, se raje vprašajmo, kaj smo pripravljeni storiti za to, da 
bi Slovenija postala drugačna. Kot nam samostojnosti nihče ni podaril, 

tako tudi zdaj ne moremo pričakovati, da se bodo dobičkarji kar sami 
od sebe odrekli privilegijem. Država smo namreč mi, vsi tisti, ki nismo 
pripravljeni molče opazovati kraj in poniževanj, ki si želimo boljšega 
življenja in ne oni, ki nas skušajo prepričati, da smo državljani zato, 
da plačujemo davke, pred nepravičnostjo in pohlepom pa naj si kar 
pokrijemo oči in zatisnemo ušesa. V volilnem letu si zato zapomnimo, 
nihče nam ne bo ukrojil dežele po naši meri, ne tisti, ki so jo zapustili 
in se odpravili na tuje graditi drug svet, ne tisti, ki so prišli k nam v želji 
po boljšem življenju, še najmanj pa peščica pohlepnežev, ki skrbi za 
to, da vse ostane enako. Zato ob začetku novega leta prosimo, da nam 
prinese boljšo in prijaznejšo Slovenijo za vse. 
 

 Špela Rotar, Glas za otroke in družino
 

Kako bi NSi zvišala plače in 
otroške dodatke?

»NSi je stranka, ki se je vedno 
zavzela za to, da se ukrepi 
družinske in socialne politike 
ločijo. To pri otroških dodatkih 
pomeni, da bi vsak otrok na primer 

prejel 200 evrov otroškega temeljnega dohodek, ki bi ga lahko dobil 
vsak otrok do 18. leta starosti,« je na eni izmed televizijskih oddaj dejal 
predsednik Združenja delavcev NSi Janez Cigler Kralj in pojasnil, da 
mora biti s stališča države vsak otrok enako dragocen in enako vreden. 
»Zato v NSi menimo, da je Slovenija prebogata država, da bi varčevali 
pri otrocih,« je še dejal Cigler Kralj. 
V Sloveniji imamo nekaj več kot 13.000 družin z otroki, ki so trenutno 
upravičeni do socialne pomoči in ki znaša 67 odstotkov sredstev 
potrebnih za preživetje. Ob tem je Janez Cigler Kralj izpostavil, da se 
s sedanjim sistemom revščina družin veča. »Mi moramo najprej za 
šibkejše poskrbeti, ampak predvsem z ukrepi socialne politike. Moramo 
jim zagotoviti vsaj to, da pridejo nad prag revščine,« je še dodal. 
Razbremenimo delo, znižajmo davke in vsem omogočimo višje plače. 
Pogovor v oddaji je potekal tudi na temo slabe demografske slike 
Slovenije, predvsem o nizki stopnji rodnosti in staranju prebivalstva. 
Poleg tega v Sloveniji več tisoč mladih na leto odide v tujino, doma pa 
se spopadamo s pomanjkanjem delavcev. 
»Nova Slovenija izjemno pozorno spremlja te trende in menimo, da 
kratkoročno lahko največ naredimo s tem, da te mlade zadržimo doma. 
Če jih le polovico uspemo zadržati doma, smo že veliko naredili, seveda 
pa jim moramo nekaj ponuditi. Mi ocenjujemo, da to lahko storimo 
z razbremenitvijo gospodarstva in dela, ki je v Sloveniji zelo močno 
obdavčeno in oprispevčeno,« je pojasnil Janez Cigler Kralj in dodal: 
»Razbremenimo delo, znižajmo davke in omogočimo podjetjem, da 
bodo tudi tem mladim, ki iščejo delo čez mejo, lahko dali večje plače. 
Le tako si bodo potem tukaj ustvarili tudi bolj dostojno življenje, si 
zgradili družino in kariero.« 
 

OO NSi Brezovica 
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koledar

UPRAVA
OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

PON.: od 9.00 do 12.00
SRE.:  od 9.00 do 12.00 in
 od 14.00 do 17.00
PET.:  od 9.00 do 13.00

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

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
23. 2. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
13. 2. 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
sobota,		
27.	januar		
ob	9.30

Dihalnica	–	delavnica		
zdravilnega	in		
krepčilnega	dihanja

Parinama	joga	center,		
Cesta	na	Brdo	85,	Ljubljana

SPOLINT,	inštitut	za	
razvoj	športa

sobota,		
27.	januar		
ob	19.30

KD	Janez	Jalen	-	Prevare	
(REPRIZA)

Kulturni	dom	Notranje	
Gorice,	Podpeška	cesta	380,	
Notranje	Gorice

KD	Janez	Jalen

četrtek,		
1.	februar		
ob	17.30

Ura	pravljic
Knjižnica	Brezovica,		
Podpeška	ulica	2,	
Brezovica	pri	Ljubljani

Mestna	knjižnica		
Ljubljana,	
Knjižnica	Brezovica

sobota,		
3.	februar		
ob	17.	uri

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

Športna	dvorana		
OŠ	Preserje,	Preserje	60,	
Preserje

NTK	Preserje

nedelja,		
4.	februar		
ob	8.	uri

Veliki	Javornik
OŠ	Preserje,	Preserje	60,	
Preserje

PD	Podpeč	–	Preserje

torek,		
6.	februar		
ob	19.15

Strokovno	predavanje:		
Ko	imajo	hormoni	žur

Knjižnica	Brezovica,		
Podpeška	ulica	2,	
Brezovica	pri	Ljubljani

Mestna	knjižnica	
Ljubljana,	Knjižnica	
Brezovica

sreda,		
7.	februar		
ob	8.	uri

Stari	tabor
OŠ	Preserje,	Preserje	60,	
Preserje

PD	Podpeč	–	Preserje

sobota,		
10.	februar

Špan	Brezovica:	Dlan	Logatec
Balon	Brezovica,	
Šolska	ulica	15,	
Brezovica	pri	Ljubljani

ŠD	Brezovica	–	odbojka

sobota,		
10.	februar		
ob	18.	uri

Prireditev	ob	Kulturnem	
prazniku	z	otvoritvijo	razstave	
fotografinje	Urške	Boljkovac

Dvorana	v	Podružnični	šoli	
Rakitna,	Rakitna	66,	
Brezovica	pri	Ljubljani

Kulturno	društvo	
Rakitna

nedelja,		
11.	februar		
ob	8.	uri

Trstelj
OŠ	Preserje,	Preserje	60,	
Preserje

PD	Podpeč	–	Preserje

nedelja,		
11.	februar		
ob	8.	uri

Matajur
OŠ	Preserje,	Preserje	60,	
Preserje

PD	Podpeč	–	Preserje

nedelja,		
11.	februar		
ob	14.	uri

Pustovanje	2018	v	Rakitni
Dvorana	v	Podružnični	šoli	
Rakitna,	Rakitna	66,	
Brezovica	pri	Ljubljani

Kulturno	društvo	
Rakitna

četrtek,		
15.	februar		
ob	17.30

Dream	in	English:		
Finally,	a	Happy	King!

Knjižnica	Brezovica,	
Podpeška	ulica	2,	
Brezovica	pri	Ljubljani

Mestna	knjižnica		
Ljubljana,		
Knjižnica	Brezovica

četrtek,		
15.	februar		
ob	18.30

Špan	Brezovica:	Mokronog
Balon	Brezovica,	
Šolska	ulica	15,	
Brezovica	pri	Ljubljani

ŠD	Brezovica	–	odbojka

petek,		
16.	februar		
ob	18.	uri

Občni	zbor	PGD	Jezero
Gasilski	dom	Jezero,	
Jezero	45,	1352	Preserje

Prostovoljno	gasilsko	
društvo	Jezero

sobota,		
24.	februar		
ob	6.	uri

Enodnevno	smučanje		
s	KŠB	in	SŠ	Prvak

Bad	Kleinkirchheim,	
Avstrija

Klub	študentov	
BREZOVICA

nedelja,		
25.	februar		
ob	7.	uri

Po	poteh	XIV.	divizije
OŠ	Preserje,	Preserje	60,	
Preserje

PD	Podpeč	–	Preserje


