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Spoštovani občanke in občani,
Malo prezgodaj smo se veselili lepe pomladi, saj je letos vlogo 
muhastega aprila izdatno prevzel mesec maj. Nekaj težav in 
odsotnosti z zunanjih delovišč je sicer res povzročil, a ključna dela so 
šla vendarle po načrtih. Upam, da to velja tudi za vaše vrtove. Njim je 
nekaj izdatnejših padavin gotovo celo koristilo. 
Pretočnosti in varnosti prometa bo prav tako koristilo dokončano 
križišče pri pošti na Podpeški cesti. Šele z novo asfaltno prevleko se 
je pokazalo v svoji pravi podobi. Z dodatnim pločnikom, zavijalnimi 
pasovi in novo avtobusno postajo je bil storjen res velik korak 
k zagotavljanju pretočnosti in varnosti v prometu na tem zelo 
izpostavljenem odseku. 

Po dokončanju del na križišču smo lahko intenzivno začeli tudi z 
rekonstrukcijo ceste in izgradnjo infrastrukture na cesti na Postajo. 
Tam velja nov prometni režim, ki nekaterim, kljub označbam še 
vedno povzroča precej težav. Verjamem, da ste ga v teh dneh že 
usvojili in bo vožnje v napačno smer, ki povzroča nemalo problemov 
izvajalcem, v prihodnje vse manj in manj. Brez težav seveda ne gre, a 
prosimo vas za strpnost in razumevanje. 
Razveseljiva novica za prebivalce tega območja je gotovo dejstvo, da 
je po ureditvi razmerij z lastnikom zemljišča ponovno odprta cesta ob 
železniški progi proti Gmajnicam. Ta bo v času gradnje predstavljala 
pomembno razbremenitev glavne prometnice. 
Hitro, uspešno in bolje od planiranega potekajo dela pri izgradnji 
vrtca v Notranjih Goricah. Predviden rok za dokončanje gradbenih 
del je bil 14 mesecev, a kot vse kaže bodo gradbena dela zaključena 
dva meseca pred rokom. Bo pa v tem tednu na istem območju odprto 
še eno gradbišče. Z uspešno kandidaturo za evropska sredstva 
smo uspeli pridobiti vire tudi za energetsko sanacijo podružnične 
OŠ Notranje Gorice. Po uspešno izvedeni sanaciji podružnične OŠ 
Rakitna, ki smo jo zaključili v lanskem letu in zdravilišča Rakitna, ki 
ga bomo slovesno odprli sredi junija, bo to tretji obnovljeni objekt v 
nizu. Tudi ta obnova bo terjala nekaj prilagajanja staršev in otrok. Za 
začetek bo spremenjen režim vstopanja v objekt, a o vsem boste tako 
starši kot otroci sproti in pravočasno obveščeni. 
Še eno pomembno, resnično dolgotrajno pot smo uspeli skupaj 
dokončati. Z zbranimi še zadnjimi soglasji lastnikov zemljišč smo 
uspeli zbrati, z novim zakonom predpisano, nujno dvotretjinsko 
podporo za komasacijo in melioracijo kmetijskih zemljišč južno od 
železniške proge skozi Brezovico. Neurejena zemljiška in lastniška 
razmerja so desetletja obremenjevala lastnike in ovirala kvalitetno 
ter koncentrirano obdelavo teh posesti. Z zbrano kvoto izpolnjujemo 
merila in lahko kvalificirano kandidiramo za dodelitev potrebnih 
sredstev za novo ureditev meja, poti in vodotokov ter koncentracijo 
parcel lastnikov. Po najboljših močeh se bomo potrudili, da skupaj s 
pripravljavcem dokumentacije ujamemo predpisane roke za uspešno 
kandidaturo na prihajajočem razpisu. Upamo, da bomo desetletja 
trajajočo agonijo tako vendarle presegli. 
Pred nami je obdobje gasilskih veselic. Kar nekaj društev bo v tem 
obdobju praznovalo okrogle obletnice svojega delovanja, spet druga 
bodo predstavila svoje nove pridobitve. Pomembno delo opravljajo 
gasilci kadar se znajdemo v težavah. Prav je, da s svojim obiskom 
njihovih prireditev izkažemo spoštovanje njihovim prizadevanjem za 
zagotavljanje varnosti v naši občini. 
 
 Župan, Metod Ropret 
 

P.S.: Pred nami so predčasne državnozborske volitve. Udeležba na njih 
je naša demokratična pravica a obenem tudi dolžnost. 
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Komunala na  
Občini Brezovica

Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne, v prejšnji številki Barjanskega 
lista sem poročal, da bomo v kraju spet dobili bankomat. Krajani so 
to novico pospremili z navdušenjem in velikim pričakovanjem. Žal je 
vodstvo občine nato iz finančnih razlogov ustavilo podpis pogodbe, 
pri kateri je KS sicer izpogajala, kar je bilo mogoče. Da bi delovanje 
bankomata nekaj stalo, je bilo jasno že vnaprej, v razpis pa smo šli šele 
potem, ko smo se tako dogovorili z vodstvom Občine. Da se ne bom 
ponovno ugriznil v jezik, bom v tem trenutku zapisal le to, da iščemo 
drugo rešitev. Več pa v prihodnje. 
Montaža igral se je zaradi zasedenosti proizvajalca nekoliko zavlekla. 
Obljublja, da bo največje igralo dostavil sredi junija. S tem bo igrišče 
dokončano. Krajevno skupnost bo čakal še administrativni del operacije. 
Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo po sedmih 
mesecih vendarle prejeli odziv in pripombe. Upam, da bo hitrejše pri 
pregledu poročila in izplačilu denarja po zaključku operacije. 
KS je okrog jezera prenovila klopi. Lesene dele za sedenje smo 
zamenjali z novimi. 
Po več letih prošenj in čakanja smo prejeli idejno zasnovo, to je osnovni 
načrt poteka manjkajočih delov kanalizacije v Rakitni. Predvidena 
je gravitacijska kanalizacija, nekaj manjših vzpetin bo premagala s 
tlačnim vodom. Večina odsekov bo potekala po lokalnih cestah, pri 
nekaterih pa zaradi gravitacijskega koncepta to ni mogoče. Odseki 
so razdeljeni v štiri faze, v katerih naj bi potekala gradnja. Dejanska 
dinamika bo odvisna od razpoložljivega denarja. Evropskih virov ni na 
vidiku in v naslednji sedemletni finančni perspektivi EU bo verjetno 
še precej slabše. Zato bo financiranje bremenilo Občino, ki pa ima v 
prihodnjih nekaj letih druge prioritete. 
Namena izdelave načrta sta dva. Prvi namen je ta, da dobimo seznam 
parcel, po katerih bo potekala kanalizacija, in začnemo pogovore z 
lastniki zasebnih zemljišč o služnostih. Pri projektiranju prve, sedaj 
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Rekonstrukcija križišča na državni cesti na Brezovici pri trgovini Spin je 
končana. Izvesti je potrebno še tehnični pregled s strani direkcije za ceste. 
Po tem pregledu bo stopila v funkcijo tudi avtobusna postaja za potrebe 
linije 6B. Ob dokončanju rekonstrukcije se je izkazalo, da bo potrebno 
izgraditi pločnik še do trgovine Mercator. Upamo, da bodo dogovori z 
direkcijo za ceste prinesli izvedbo pločnika še v letošnjem letu. Tudi druga 
investicija na državni cesti je v zaključni fazi. Investicija se bo dokončala do 
15. 6. 2018. Cesta Jezero–Podkraj se je iz obupno slabega vozišča prelevila 
v lepo in razširjeno vozišče. Sigurno smo te investicije prav gotovo najbolj 
veseli kolesarji, saj ta odsek ni tako obremenjen z vozili in ga kolesarji prav 
radi uporabljamo. Ob tem bi vse občane povabil na ogled kolesarskega 
maratona »Barjanka«, ki bo v sklopu Maratona Franja letos prvič potekal 
tudi po cestah naše občine. Kolesarje bo moč spodbujati v soboto, 9. 6. 
2018, po Podpeški cesti, skozi naselje Podplešivica ter nato zopet v naselju 
Goričica pa vse do naselja Jezero, kjer bodo kolesarji naredili tudi krog okrog 
jezera ter nato nadaljevali pot po novo urejeni cesti proti občini Ig. 
Dve večji gradbišči smo tako zaključili in že pričeli z deli na Cesti na postajo 
na Brezovici. Projekt bo vseboval izgradnjo kanalizacije, pločnika, meteorne 
kanalizacije, ureditev cestišča, novega 
vodovoda in ukinitev visokonapetost-
nega električnega daljnovoda, ki sedaj 
poteka preko celotnega naselja. Celotna 
vrednost projekta presega 1 mil. evrov. 
V pravo smer pa se premika tudi naša 
kandidatura za strukturna nepovratna 
sredstva za izgradnjo kanalizacije v 
naselju Žabnica. Če bo potekalo vse 
po načrtih, se lahko nadejamo gradnje 
že prihodnje leto. 
 
Vabilo 
Vabimo vse občanke in občane na 
otvoritev vodarne Virje, ki bo v soboto, 
16. 6. 2018, ob 10.00, na lokaciji 
vodarne Virje. Po otvoritvi bo do 13.00 
dan odprtih vrat, kjer si boste lahko 
ogledali in se seznanili z delovanjem 
vodarne. Vljudno vabljeni ! 
 
 Marko Čuden, podžupan 
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že zgrajene faze kanalizacije, so ponekod nastali zapleti. Ni šlo le za 
nekaj lastnikov, ki nikakor niso hoteli sodelovati, šlo je tudi za zemljišča 
z neurejenim lastništvom, urejanje pa je terjalo tudi po več let. Zato 
bomo tokrat pravočasno začeli pridobivati služnosti. Brez njih bo še 
težje prepričati Občino v čim hitrejši začetek gradnje. 
Drugi namen je ta, da si krajani lahko ogledajo, kje so predvideni 
kanali v njihovi bližini. Tako lahko preverijo, kje bo potekal njihov hišni 
priključek, in lažje načrtujejo urejanje okolice svojih hiš. Možno, da je 
načrt v kakšnem delu ni optimalen in je gravitacijski vod nad nivojem 
iztoka iz hiše ali pa preveč oddaljen. Vabim krajane, da si načrt ogledajo 
v prostorih KS v času uradnih ur ob sredah med 19. in 20. uro. 

 Za KS Rakitna, Gorazd Kovačič

Maščobe v kanalizaciji
V prejšnji številki smo navedli nekaj dejstev o odpadnih oljih 
in maščobah. Tokrat pa nekaj podatkov o našem sistemu. JKP 
Brezovica v občini Brezovica upravlja s tremi čistilnimi napravami, 
šestimi vakuumskimi postajami, devetimi črpališči in skupno preko 
90 km kanalizacije. Pretežni del je vakuumski kanalizaciji, katere 
posebnost je tudi ta, da gre za cevi manjših presekov (fi 90 do fi 
225 mm). Pri pregledu stanja kanalizacije ugotavljamo, da smo pri 
količinah olja in maščob povsem primerljivi z drugimi kraji. Pri tem 
pa je potrebno poudariti, da to ni pohvalno. Na stenah cevovodov se 
nam je v enem letu nabralo približno 3 mm maščob, kar pomeni, da 
se je presek cevi zmanjšal za 6 mm. Teoretično lahko pričakujemo, 
da bi se nam cev zamašila v približno 15 letih, v kolikor je ne bi 
dodatno čistili. 
Nekateri so se s tem problemom doma že srečali, ko so se jim zamašili 
odtoki v hiši. Najpogosteje prav tisti, ki vodijo iz kuhinje. Pri vakuumskih 
jaških se najpogosteje zamašijo senzorske cevi, ki so manjših premerov, 
kar privede do nepravilnega delovanja jaška. Nemalokrat pa se od 
stene jaška odlepi kos strjene maščobe in se tako zatakne v batnem 
ventilu. V obeh primerih je potrebno posredovanje vzdrževalcev JKP. 

Čistilne naprave sicer dobro delujejo in dosegamo ustrezne rezultate 
pri čiščenju odpadne vode. Tudi tu nam precejšnji del težav povzroča 
ravno maščoba. Vsi skupaj se moramo zavedati, da manj maščob 
v kanalizaciji pomeni manj stroškov obratovanja čistilnih naprav 
in kanalizacije, kot tudi manj stroškov vzdrževanja in popravil, ki jih 
prinesejo pogostejše okvare in dodatno čiščenje. Posledično se ti 
stroški na koncu vedno prenesejo na uporabnike. Si res želimo višjih 
položnic, kot je nujno potrebno? Četudi se komu zdi, da je zlivanje 
odpadnega olja v kanalizacijo hitrejši in cenejši način, da se ga 
znebimo, se mora zavedati, da račun za takšno ravnanje vedno pride. 
Enkrat na položnici, drugič pa, ko se zamašijo cevi na hišni inštalaciji 
ali vakuumskem jašku. Najcenejši način za vse je, da odpadno jedilno 
olje shranimo v posodo in ga ob priliki dostavimo na zbirne centre. 
Odpadnih jedilnih olj ne mešamo z drugimi olji, saj tako postane 
nekoristno za nadaljnjo predelavo. 
V JKP iščemo tudi druge možnosti zbiranja odpadnih olj, ki bi bile morda 
še bolj »prijazne« do uporabnikov ter seveda v okviru zakonodaje, ki to 
področje ureja. O tem vas bomo še sproti obveščali. 

 JKP Brezovica 

Iz KS Vnanje Gorice

Spoštovane bralke in bralce obveščamo, da smo postavili dve novi 
leseni klopi. Ena se nahaja ob cesti, ki poteka od železniškega prehoda 
v Vnanjih Goricah ob železnici proti hangarju, natančneje poleg 
hangarja. Klop je namenjena počitku sprehajalcem, rekreativcem in 
tudi otrokom iz vrtca, ki pogosto obiskujejo to lokacijo. Postavljena je 
pod drevesi, z nje pa se razprostira čudovit pogled proti Ljubljanskemu 
barju in jugu občine Brezovica, vse do Krima in ostalih okoliških vrhov. 
Druga klop se nahaja na igrišču ob telovadnici za Domom krajanov. 
Vsem občanom želimo obilo užitka ob uporabi klopi. 
 
 KS Vnanje Gorice

120-letnica 
PGD Vnanje Gorice
Osrednja prireditev ob 120-letnici

 PGD Vnanje Gorice, sobota, 9. 6. 2018, 
pri Domu krajanov Vnanje Gorice

Program:
18.30 – Slavnostni postroj gasilskih enot 

20.00 – Veselica z ansamblom Saše Avsenika
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Glasbeno plesni  
biser Brezovice
Posredovalnica znanja EGO Lecta, glasbena in plesna šola iz Brezovice, 
ravno v teh dneh praznuje svoj 5. rojstni dan. V tem času se je nabralo 
že precej lepih zgodb, ki bi jih z vami radi delili. Matej Grm, ustanovitelj, 
ključni mož in tudi mentor, je pred leti opazil, da v občini Brezovica 
pravzaprav ni lokalne glasbene in plesne šole. Zavihal je rokave ter s 
trdim delom in skrbno izbranim kadrom pričel s poučevanjem otrokom 
morda najljubše obšolske dejavnosti. V EGO Lecti se sedaj srečuje že 
100 otrok, ki jih vodi mlad in kakovosten kolektiv mentorjev, ki so zelo 
aktivni tudi v slovenskem glasbenem prostoru. Program sestavljajo 
glasbena šola, plesna šola, glasbena pripravnica, DJ šola, poletna šola, 
po novem pa organizirajo tudi rojstnodnevne zabave. 
Matej Grm poudarja, da je glavno vodilo EGO Lecte povezovanje otrok, 
približevanje glasbe in plesa na zabaven, njim prijazen način. V največje 
zadovoljstvo mu je, ko vidi, da otroci radi obiskujejo pouk, da se radi 
vrnejo in da se veselijo srečanja z ostalimi. Zaveda se, da imajo nove 
generacije otrok »preobilne« urnike, zato je EGO Lecta več, kot samo 
šola. Ni samo »dril«. Je tudi sprostitev in zabava. Matej še poudarja, 
da je lokacija na Brezovici povšeči tudi staršem, ki so do tedaj morali 
otroke voziti k pouku v sosednje kraje, kar pa navsezadnje pobere tudi 
nekaj časa in dodatnega denarja. 

A vsake toliko je dobro pokazati, kaj so se učenci naučili, zato EGO Lecta 
dvakrat letno organizira veliki gala koncert v Brezovi dvorani Osnovne 
šole Brezovica, enega v decembru, drugega ob koncu šolskega leta. 
In naše uspešne zgodbe bomo z vami najlažje delili preko glasbeno 
plesnih nastopov. Kaj so se v tem šolskem letu naučili, bodo učenci 
pokazali v četrtek, 7. junija, ob 18.30. Vabimo vas, da se koncerta 
udeležite ter se prepustite zvokom in gibom naših najmlajših. Pa tudi, 
priklon, ki ga pospremi bučen aplavz je veliko vreden, kajne?

 EGO Lecta 
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Skupaj smo večji Oratorij 2018
Oratorij je široko vzgojno prostočasno dogajanje, ki poteka v mnogih 
župnijah, ki običajno za en teden združuje med seboj otroke, mlade, 
odrasle, animatorje in njihove voditelje. Program oratorija celostno 
združuje zabavo, sproščujoče in poučne dejavnosti, druženje in 
duhovnost, osnove pa ima v vrednotah za veselo krščansko življenje, 
ustvarjalnost in pošteno sodelovanje v družbi. Začetnik oratorija je 
italijanski duhovnik sv. Janez Bosko. Glavni junak letošnjega oratorija, 
ki se bo v zgodbi predstavil otrokom, je slovenski misijonar, škof in 
svetniški kandidat Friderik Irenej Baraga, katerega 150. obletnico smrti 
bomo obhajali letos. Geslo tega oratorija »Eno je potrebno« pa izhaja iz 
njegovega škofovskega gesla. Na našem oratoriju, ki ga organiziramo 
že 17. leto zapored, ne bo manjkalo zabave, molitve, petja, dramske 
zgodbe, katehez, ustvarjalnih delavnic in igre.
Vsi otroci, od 1. do 9. razreda (tisti, ki greste jeseni v 1. razred) lepo 
vabljeni, da z nami doživite marsikaj lepega. Oratorij se začne v 
nedeljo, 1. julija, ob 10.00 s sveto mašo in konča v petek, 6. julija, ob 
16.00 z zaključno sveto mašo. Prijavite se lahko preko prijavnic, ki jih 
dobite v župnijski cerkvi v Preserju pri tisku oz. pri verouku ali pa preko 
našega maila: oratorij.preserje@gmail.com. Se vidimo.
 
 Oratorijski animatorji Župnije Preserje

Zahvala vrtnarijam za 
donacijo sadik OŠ Preserje
Na OŠ Preserje in obeh podružničnih šolah (PŠ Jezero in PŠ Rakitna) je 
od 18. 4. 2018 dalje potekal tradicionalni Pomladni bazar. Na vseh treh 
enotah šol smo pripravili bogato ponudbo cvetlic in sadik zelenjave. 
Kar nekaj sadik smo uspeli vzgojiti s pomočjo učencev v razredih. 
Za razširitev in popestritev ponudbe na pomladnem bazarju pa so 
poskrbele okoliške vrtnarije, ki so za uspešno izvedbo pomladnega 
bazarja prispevale različne sadike. Zaprošene vrtnarije so se velikodušno 
odzvale naši prošnji za donacijo sadik in zato se jim iskreno zahvaljujemo. 
Vsa zbrana sredstva od prodaje sadik bodo šla na račun Šolskega sklada 
OŠ Preserje in bodo preudarno porabljena za nakup nadstandardnih 
pripomočkov in učil ter vključevanje otrok v plačljive šolske dejavnosti, 
ki se jih brez naše finančne pomoči, ne bi mogli udeležiti. 

Donacije sadik za pomladni bazar  
smo prejeli od naslednjih vrtnarij: 
* Vrtnarstvo in cvetličarstvo Filipič 
* Vrtnarstvo Čož, Andreja Čož, s. p. 
* Vrtnarija Košir Lunder 
* Kmetijsko-tehnična trgovina Podpeč, d. o. o. (trgovina Prigo)

Iskrena hvala za vašo podporo in pomoč! 

 Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Preserje, zanj Nevenka Petelin 

Zaključna prireditev vseslovenskega projekta je bila 8. maja na OŠ 
Brezovica. Verjetno še veste, da smo lani sestavili največji kolaž na 
svetu in ga prijavili komisiji za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. 
Zlepili smo slike in risbe otrok ter odraslih – vsi so ustvarjali portrete 
prijateljev, svoje družine ali preprosto odtisnil svoje dlan. V meglenem 
jesenskem jutru smo jih na travniku ob Podpeški cesti, nogometni 
stadion je bil namreč premajhen, zložili v obliki sonca. Z dronom 
so posneli veličastno zloženo sliko, ki jo lahko vidite na spominski 
razglednici. Oblikovala jo je Gabrijela Marinko, kot dokaz, kaj zmoremo, 
ko sodelujemo. Idejni vodja projekta, gospod Kristijan Musek Lešnik, je 
v svojem nagovoru nanizal nekaj izjemnih številk: 80 kilogramov lepila 
za lepljenje slik na kartone; 101 let razlike v starosti med najstarejšim 
in najmlajšim udeležencem projekta; 120 in več parov premočenih 
čevljev in nogavic ob sestavljanju kolaža na rosnem travniku; 200 
prostovoljcev, ki so pomagali pri projektu; 400 in več sodelujočih 
zavodov, ustanov in skupin; 10692,42  kvadratnih metrov – površina, 
ki jo je zasedlo naše sonce; 30000 risb, slik in odtisov, vključenih v 
kolaž; In zaključil z besedami: »Morda so ravno projekti, kakršen je bil 
ta, priložnost, da se zamislimo in odločimo dosti manj časa nameniti 
razmišljanjem o tem, česa nimamo in česa ne zmoremo – razmišljajmo 
in sanjajmo raje o tem, kaj lahko, kaj znamo in kaj zmoremo. Po 
možnosti skupaj. Ker smo skupaj večji.«
 
 Polona Raušl
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PD na Veliki Babi 6. 5. 2018
Ko si zaželiš zimsko turo, moraš iti v maju na pohod v visokogorje. Člani 
PD Podpeč - Preserje smo v nedeljo, 6. 5. 2018, osvojili vrh Velike Babe 
nad Krnskim jezerom. 
Vreme je bilo kot iz pravljice. Ravno prav toplo in z razgledi, ki so 
veliko obetali. Pohod smo začeli v Lepeni, pri domu dr. Klementa 
Juga. Na tabli je pisalo, da je dom pri Krnskem jezeru odprt, kar se 
je kasneje izkazalo za neresnico. Začetno ogrevanje se prične na 
mulatjeri, ki se lepo počasi dviga. Na nekaj mestih je pot podrta, saj 
je čez njo zgrmel manjši plaz. Za nas ni predstavljal prevelike ovire, 
je pa bila to napoved, da v visokogorju poti še niso kopne. Točno 
to se je pokazalo pri zgornji postaji tovorne žičnice. Od tu naprej 
je bil sneg kar konkreten, a dokaj kompakten, tako da je omogočal 
normalno hojo. Novo presenečenje nas je čakalo pri odcepu proti 
naši »babi«. Smerna tabla je bila pri tleh, kar je bil znak za še kar 
precejšno debelino snega, posledično pa, da so bile tudi markacije 
pod njim. Nekako z občutkom smo se skozi pas gozda prebili do 
pobočja pod goro. Odločili smo se iti po zelo strmem kopnem 
melišču med ruševjem. Res smo grizli kolena. Od tu dalje smo do 
vrha hodili praktično samo po snegu. Vrh Velike Babe, 2013 m, prvi 
naš osvojeni dvatisočak v letu 2018, pa je bil kopen. Povzpeli smo se 
še na sosednjo Malo Babo, na kar smo vsi uživali v čudoviti pokrajini. 
Pot navzdol je bila nevarnejša, tudi utrujenost nas je že načenjala. 

Šli smo hitreje, ker smo se drsali na podplatih, kjer je bila strmina 
prehuda pa zelo previdno in počasi. Ko smo iz hudega prišli, ni bilo 
več problem priti do doline. 
Naporen dan je bil v gorah. Velika višinska razlika, precejšna razdalja, 
snežni pogoji za hojo, toplo ozračje. Vse je bilo poplačano s prekrasnimi 
razgledi, mirom in super družbo. 
 
 Marijan Božeglav 

NAJ BODO TUDI VAŠI OTROCI DEL NAŠE SKUPNE ZGODBE

-50%

VPIS V 
ŠOLSKO LETO 2018/19

DO 11.6.2018

VAM PRIHRANI DO Najboljša glasbena in plesna šola
NA BREZOVICI IN OKOLICI!
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Barjanka se približuje
Priprave na kolesarsko doživetje na Ljubljanskem barju, maraton 
Barjanka, so v polnem teku. Tudi skozi občino Brezovica se bo kmalu 
podala karavana ljubiteljev vrtenja padal, ki bodo prekolesarili vseh 
sedem občin krajinskega parka Ljubljansko barje in ob tem spoznavali 
bolj in manj znane lepote domačih krajev. Na vožnji po asfaltnih 
in makadamskih poteh v objemu barjanskega mozaika se bodo 
kolesarji ustavili trikrat. Prvi postanek bo v Bistri, v zavetju nekdanjega 
kartuzijanskega samostana. Tam bodo odkrivali Bistro skozi čas, reko 
sedmih imen; obiskali jih bodo Argonavti in Ivan Cankar, poizkušali 
pa bodo tudi lokalne kulinarične dobrote. Na ogled bo tudi replika 
najstarejšega lesenega kolesa, ki so ga našli prav na barju. Kolesarje bo 
pot vodila naprej skozi Borovnico, ki ji sledi vzpon na staro železniško 
traso Južne železnice, kjer se razprostira veličasten pogled na barjansko 
krajino. Drugi postanek bo ob Jezeru pri Podpeči, svojevrstnem biseru 
kraškega roba Ljubljanskega barja. Na parkirišču ob jezeru se bodo 
predstavila lokalna društva Brezovice in Log - Dragomera ter značilne 
jedi tega območja. Po osvežitvi ob kraškem jezeru se udeleženci 
popeljejo proti Igu, kjer jih čaka zadnji postanek. Tam sledi predstavitev 
ižanskih kolišč, ki predstavljajo del širše skupine UNESCO kolišč okoli 
Alp. Na ogled bo tudi krajši odlomek iz Jalnovih Bobrov ter na pokušino 
dobrote iz lanu z Lanišča. Iz Iga sledi kolesarjenje mimo ižanskih kolišč 
ter naprej po Ižanski cesti v Ljubljano, v BTC. Na cilju bo vsak udeleženec 

prejel spominsko medaljo, ki so jo v ta namen oblikovali (na natečaju), 
dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 
Ideja za Barjanko je ugledala luč sveta leta 2017, ko so na rednem letnem 
srečanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, županom 
vseh barjanskih občin Barjanko predstavili skupaj z direktorjem 
Kolesarskega društva Rog, Gorazdom Penkom in direktorico sektorja za 
tržno komuniciranje družbe BTC, Majo Oven. Župani so sprva namero 
za izvedbo Barjanke idejno podprli, aprila letos pa v Botaničnem vrtu v 
Ljubljani tudi potrdili s podpisom pisma o nameri. 
Prebivalci krajev, skozi katere bo potekal maraton, bodo o začasnih 
zaporah cest obveščeni preko radia in prometnih informacij. 
Vabljeni, da se nam na Barjanki v soboto, 9. 6. 2018, pridružite tudi 
vi, kot kolesar ali kot obiskovalec katere od informativnih točk, 
veseli vas bomo! Obisk informativnih točk je brezplačen in zanjo ni 
potrebnih prijav, za kolesarjenje na Barjanki pa so potrebne prijave 
na: www.franja.org 
 
 Mark Brejc in Maša Bratina, Krajinski park Ljubljansko barje 

Aktivno poletno počitniško 
varstvo za otroke  
od 1. do 5. razreda
V času poletnih počitnic, v mesecih junij, julij in avgust, bo Plezalno 
društvo Grif v sodelovanju z Občino Brezovica in OŠ Brezovica 
organiziralo aktivne počitnice za otroke (tedensko počitniško varstvo 
od ponedeljka do petka od 7.30 do 16.00). Varstvo bo organizirano za 
osnovnošolske otroke iz celotne občine Brezovica in bo potekalo v 
prostorih OŠ Brezovica ter na drugih lokacijah skladno s programom. 
V program je vključeno celodnevno varstvo otrok, vse aktivnosti in 
prehrana (malica, kosilo). Namenjeno je otrokom od 1. do vključno 5. 
razreda, seveda pa so vabljeni tudi starejši. 
Program bosta vodila Matej Grilc in Maja Piskernik ter vašim otrokom 
omogočila pester, zanimiv in predvsem zabaven program. 

18.00 
petek, 16. november 

QR koda 

Pokrovitelj 
nagrad 

Organizator Pokrovitelj  
glavne  

nagrade 

Pokrovitelj 
nagrad 

                     
                      MESSAGES 
 
Robinzon 
Si želiš osvojiti TABLIČNI RAČUNALNIK? 

                     
                      REMINDERS 
 
Robinzonijada v informacijski džungli 
Reši kviz na: www.mklj.si/robinzonijada  

ZAKLJUČNAPRIREDITEV 
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– Športne aktivnosti (plezanje, joga, nogomet, košarka, floorball, 
igre na igrišču) - Kopanje na bazenu Kolezija – Obisk mestnega kina 
Kinodvor – Pohod po Ljubljanskem Barju, izlet z vlakom v Tivoli – 
Kuharska delavnica – Urice eksperimentov – Bralne urice – Ustvarjalne 
urice (šivanje, risanje po različnih materialih, obdelava različnih 
materialov, izdelava družabnih iger, nakita, svečnikov, lutk …). * 
program je sofinanciran s strani Občine Brezovica 
1. termin: 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 (4 dni) 
2. termin: 2. 7. 2018 – 6. 7. 2018 
3. termin: 9. 7. 2018 – 13. 7. 2018 
4. termin: 27. 8. 2018 – 31. 8. 2018 
Cena: 65 €/otroka/teden * – 5 % popust ob prijavi dveh ali več otrok 
iste družine (bratci, sestrice) v posameznem terminu. Prosimo, da 
prijave pošljete preko obrazca na https://grif-brezovica.si. 

Plezalno društvo Grif

Tradicija se nadaljuje in 
vedno več nas je
Po deževnem petku nas je sobotno sonce prav prijetno presenetilo in nas 
spremljalo skoraj cel dan. V soboto zjutraj se nas je, drugim istočasnim 
dogodkom navkljub, na balinišču v Radni zbralo okoli 130 pohodnikov 
in ostalih podpornikov pohoda. Po jutranji kavici, okrepčilu in »potrditvi 
prisotnosti« smo skupaj z našim vodičem Romanom krenili ob 9.30 v gozd 
in tako se je naš 3. tradicionalni pohod v sodelovanju s KS Brezovica uradno 
začel. Pot nas je vodila malce navkreber do naše prve postojanke – Žabe, 
ki pa je to pot imela zraven še prijateljico veverico, česar so se najbolj 
razveselili najmlajši udeleženci. Po manjšem okrepčilu nas je pot vodila 
navzgor na Gradišče, od tam pa spustila proti Javki, kjer smo si lahko v 
notranjosti postojanke ogledali delček vojaške zgodovine na brezovškem 
območju. Po kratkem počitku se je pot samo še spuščala in nas pripeljala 
do zadnje postojanke na vrhu Fajtovega brega, kjer so nas pričakali g. 
Jani, njegova žena Damjana in ostali ta domači ter nam med drugim 
postregli tudi z domačim pivom. Pred zadnjim spustom v dolino nas je 
pričakal še čudovit pogled na Ljubljansko barje, vse tja do Krima, sv. Ane in 

ostalih hribov, do tam, kamor sega naša občina. Naš pohod se je zaključil 
na začetku – na balinišču v Radni, kjer je že dišalo po domačem pasulju, 
mojstrovini ge. Anke. Po uspešno prehojeni poti nas je čakala brezplačna 
pogostitev, otroke pa sladke nagrade. Da se za nagrado splača potruditi, 
so dokazali vsi najmlajši udeleženci, malo več kot leto dni starega Lukasa, 
ki je večino poti prespal, do najstarejših osnovnošolcev. Kljub hitremu 
začetnemu tempu se je tempo prilagodil tudi starejšim in malo manj 
spretnim pohodnikom. Za glasbeno popestritev pa je na koncu kot vedno 
poskrbel g. Drago s svojo harmoniko. Vsako leto nas je več in to je najboljša 
popotnica za naslednje leto. Ob tej priliki pa še zahvala KS Brezovica in 
Občini Brezovica z g. županom na čelu za udeležbo in pogostitev, vsem 
pohodnikom in ostalim udeležencem pohoda ter članom BŠD Radna, ki 
so pomagali pri organizaciji in sami izvedbi pohoda. Hvala tudi vsem za 
vse donacije in prispevke, saj le tako lahko naše društvo deluje uspešno. 
Naslednje leto pa spet vabljeni. 
Ker se mesec junij že hitro približuje, bi vas ob tem radi povabili še na 
naše turnirje na balinišču v Radni, če že ne kot tekmovalce, pa vsaj na 
ogled in v podporo, ki jo naši balinarji vedno radi sprejmejo. Ženski 
turnir prirejamo v soboto, 23. 6. 2018, teden dni kasneje, v soboto, 30. 
6. 2018, pa še tradicionalni moški turnir, kjer bodo naše balinarke in 
balinarji spet posegali po odličnih rezultatih. Vsi lepo vabljeni! 
 
 Rihtar Kristina, BŠD Radna 

AKCIJSKE CENE

ODPRODAJO ZALOG preveri na
www.plesko-cars.si/akcije
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Rezultati 18. odprtega 
turnirja v namiznem tenisu

Člani Špan Brezovica 
napredujejo v 2. DOL,  
kadeti v boj za medalje
Naša močno pomlajena članska ekipa Špan Brezovica je z 21 zmagami 
in le enim porazom osvojila 1. mesto v 3. DOL zahod in bodo v 2018/19 
zaigrali v 2. DOL. 
Medtem ko je v članskih ligah vse že odločeno, so v mlajših kategorijah 
v mesecu maju na sporedu zaključni turnirji – polfinala in finala 
državnih prvenstev 2017/18. ŠD Brezovica tekmuje v vseh kategorijah, 
MINI (2007 in mlajši), MALA odbojka (letnik 2005 in mlajši) – dve ekipi, 
starejši dečki (2003 in mlajši) in kadeti (2001 in mlajši). 

Moški nad 40 let
1. Jereb Vili
2. Vogrinec Igor
3. Peršin Roman

Ženske
1. Letnar Polona
2. Bartolovič Ana
3. Peršin Karin

Starši
1. Tratar Branko
2. Zrimšek Marko
3. Ulaga Gašper

Tenisači TK Bobi na pripravah
Od 12. do 15. aprila so v 
Moravskih Toplicah potekale 
sedaj že tradicionalne klubske 
priprave Teniškega kluba 
Bobi. Priprav se je udeležilo 
27 otrok, večinoma iz občine 
Brezovica. Otroke so spremljali 
štirje teniški trenerji. Otroci so 
preživeli dneve polne tenisa. 

No, tudi za kopanje v Termah 3000 in raznorazne norčije se je našel 
čas. Menimo, da so taki dogodki odlični za krepitev klubskega duha in 
prijateljstva med udeleženci. Verjamemo, da se bomo Priprav 2018 še 
dolgo spominjali. 
 
 TK Bobi

S tekmami so zaključili starejši dečki, ki so osvojili 10. mesto v državi in 
druga ekipa MALE odbojke, ki si je priigrala 18. mesto med 29 ekipami. 
Prva ekipa MALE odbojke se bo 26. maja borila za 5. mesto, ekipa 
Brezovica Radio 1, ki igra MINI odbojko pa za 9. mesto v državi. Največji 
uspeh v mlajših kategorijah je v letošnji sezoni dosegla ekipa kadetov, 
ki se je uvrstila med štiri najboljše ekipe v Sloveniji in bo v nedeljo, 
27. maja, igrala v finalu DP 2017/18. Tja so se poleg naših uvrstile še 
ekipe Maribor SGD Strdin, SIP Šempeter in Panvita Pomgrad. Tri ekipe 
iz vzhodnega dela Slovenije in Brezovica. 
Čestitke vsem fantom in trenerjem! Kadetom pa želimo trezno glavo, 
vroče srce in mirne roke na finalu! 
Vabimo vas, da dogajanja in rezultate spremljate na spletni strani 
www.sd-brezovica.si in Facebook profilu ŠD Brezovica – odbojka. 
 
 ŠD Brezovica, odbojka

Namiznoteniški klub Preserje je v športni dvorani OŠ Preserje 12. 5. 
2018 izvedlo že 18. odprti turnir občine Brezovica v namiznem tenisu. 
Tekmovanja se je udeležilo 45 igralcev v 5 različnih kategorijah. 
Rezultati po kategorijah:
Učenci in učenke: 1.–6. razred
1. Petkovšek Bine
2. Jeromelj Iztok
3.–4. Bartolovič Manca
3.–4. Rus Tia

Učenci in učenke 7.–9. razred
1. Bartolovič Ana
2. Debevec Jakob
3.–4. Zalar Schroers Lenart
3.–4. Karlek Aneja

Moški do 40 let
1. Kaiser Matic
2. Rogelj Benjamin
3. Zavolovšek Matjaž
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Kresovanje PGD Notranje 
Gorice - Plešivica
Tudi letos smo prostovoljni gasilci iz Notranjih Goric - Plešivice 
organizirali tradicionalno kresovanje. Malo nam je ponagajal veter, 
vendar je kres kljub vsemu zagorel, pa čeprav malo kasneje, kot je bilo 
predvideno. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem donatorjem za 
darovana sredstva, tako finančna, kot v materialu in tudi vsem vam, ki 
ste na kresovanje prišli. Ne smemo pa pozabiti tudi tovarišev gasilcev z 
Loga, ki so z enoto bolničarjev dežurali na naši prireditvi. 
 
 PGD Notranje Gorice - Plešivica

V MKZ Rakitna mladi dihajo 
življenje na polno
Ob 90-letnici obstoja Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna in 
10-letnici delovanja programa Šola zdravega odraščanja na Rakitni je 
kolektiv MKZ Rakitna pripravil zbornik s pregledom preteklega dela, izzivov 
in dosežkov, 14. junija ob 10. uri pa pripravljajo tudi slovesno otvoritev 
prenove zdravilišča ob uspešno končani energetski sanaciji objektov.
Zdravilišče je v 90 letih prehodilo dolgo pot. Doživelo je obdobja velikega 
razcveta, skoraj 10 let pa je bilo celo zaprto. Leta 2003 je prešlo v last Občine 
Brezovica, a je takrat poslovalo z izgubo, zaradi manjšega števila napotenih 
otrok na zdravljenje se je že resno spogledovalo z vnovičnim zaprtjem. A 
kolektiv se ni dal. Na predlog Ministrstva za zdravje je zdravilišče razširilo 
področje svojih dejavnosti in se usmerilo v razvoj terapevtskih programov s 
področja duševnega zdravja otrok. S tem so storili pogumen korak stran od 
dejavnosti, ki jo je zdravilišče izvajalo večino svojega obstoja – zdravljenje 
otrok z obolenji dihal. Konec leta 2007 je zdravilišče uspešno začelo s 
programom, namenjenim zgodnji obravnavi otrok in mladostnikov s 
povečanim tveganjem za razvoj motenj hranjenja in čustvovanja, enim 
prvih programov te vrste na svetu.
Od tedaj je šla zgodba le še navzgor. Danes so otroci v zdravilišču deležni 
celostne terapevtske obravnave v rokah vrhunskih strokovnjakov in z 
najsodobnejšim terapevtskim orodjem, konjem. S pomočjo donatorjev so 
v zdravilišču zgradili sodoben Terapevtsko jahalni center, kjer s pomočjo 
strokovne ekipe in treniranih konj lažje motivirajo otroke, da se aktivno 
vključijo v program in dosegajo boljše rezultate. Terapija s konji se je 
izkazala za tako uspešno, da jo zdaj širijo tudi na terapijo s psi (društvo 
Tačke pomagačke), urejajo pa tudi mini živalski vrt. Že zdaj se otroci 
navdušujejo nad vietnamskim pujsom Pipijem, himalajskima pritlikavima 
kozama Elzo in Lizo, pritlikavimi kunci in morskimi prašički, obetajo pa si še 
novih pridobitev.
V letu 2017 pa so poskrbeli še za en velik korak – celovito energetsko 
sanacijo objektov. To je bila prva večja investicija v objekte zavoda po 30 
letih. Stavbe so bile v že zelo slabem stanju, posledično pa so bili stroški 
ogrevanja izredno visoki. S pomočjo sredstev evropske kohezijske politike, 
Občine Brezovica, donacije Thoolen Foundation Vaduz in z lastnimi sredstvi 
so uspešno izpeljali projekt in tudi stavbam vdihnili novo življenje.
V prihodnje si želijo, da bi bilo zdravilišče prepoznavno kot center visoko 

strukturirane, multidisciplinarne in s sodobnimi strokovnimi smernicami 
usklajene zdravstvene obravnave otrok in mladostnikov, tako s tveganji 
za razvoj duševnih motenj, kot z razvitimi duševnimi motnjami. Načrtujejo 
dejavnosti medinstitucionalnega sodelovanja, razširitev strokovnega 
tima, pridobivanje dodatnih strokovnih znanj ter krepitev raziskovalne 
dejavnosti, ki bo še dodatno dvignila raven strokovnosti in uspešnosti 
programov.
Skupaj z zdraviliščem verjamemo, da se mu obeta lepa prihodnost, ki bo še 
dolgo v pomoč številnim otrokom iz Slovenije in tujine, ter v ponos lokalni 
skupnosti na Rakitni in Občini Brezovica. Vabimo vas, da se udeležite 
slavnostne otvoritve prenove zdravilišča 14. junija ob 10. uri in se na lastne 
oči prepričate, kako izgleda ta edinstveni zdraviliški center v novi preobleki 
ter se navzamete svežega rakiškega zraka in optimizma za naprej.

 Miha Žgajnar

Monter, teren-skladišče
-montaža koncertnih odrov in streh
-delo na terenu, v delavnici in skladišču
-delo z viličarjem in dvižno ploščadjo
-razgiban delovni čas

Monter-šofer
-izpit CE
-montaža koncertnih odrov in streh
-delo na terenu, v delavnici in skladišču
-delo z viličarjem in dvižno ploščadjo
-razgiban delovni čas

IŠČE
MO

Prosimo za vaš CV na info@prozvok.com. 01 3652 657 / 041 772 424 (Barbara)

Prozvok d.o.o.
Mavsarjeva cesta 28
1357 Notranje Gorice

www.prozvok.com

Redna zaposlitev za polni delovni čas

motiviranost
samoiniciativnost

natančnost
motiviranost

samoiniciativnost
natančnost

motiviranost
samoiniciativnost

natančnost

Študentsko delo (nad 16 let)
-montaža koncertnih

odrov in streh
-delo na terenu v

delavnici in skladišču
-razgiban delovni čas

-delo v ekipi
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Rakiški jambor  
dobiva podobo
Na povabilo gospoda Darka Jerine sem se oglasil na Rakitni, kjer mi je 
razkazal in razložil, kako napredujejo dela na repliki rakiškega jambora. 
Ob jezeru na Rakitni, kjer poteka tudi obstoječa učna pot, so že očistili 
prostor, kjer bo stal spominski jambor. 11. aprila so posekali tri jelke 
in iz njih dobili osem hlodov. 20. aprila so les odpeljali na deponijo in 
skladiščenje pri Selan. V senci rakiških gozdov je 21. aprila potekala 
akcija lupljenja, pri kateri so sodelovali Andrijanov Zdravko in Niko, 
Španov Slavko ter Tomšič Jani. Najtežje delo je potekalo 27. aprila, t. i. 
maklanje – odstranjevanje zunanjih dveh letnic hloda. Delali so ročno 
z rezilniki, motorno frezo in električnim skobeljnikom. Prisotni so bili 
Andrijanov Zdravko, Španov Slavko, Kovačev Peter, Debevc Bojan, 
Kovačič Vlado, Tomšič Jani, Bolarič Jani z Borovnice in J. S. Pri vseh 
teh delih sta občasno pomagala tudi Veljko Toman, ki je vse dogodke 
beležil s fotoaparatom in Darko Jerina. Vsi so bili zelo pridni in so v 
dobrem vzdušju dokončali težavno delo. Čez nekaj dni je nato Dani 
Praprotnik vse hlode premazal z zaščitnim sredstvom Silvanolinom. Ob 
tej priložnosti se zahvaljujejo podjetju Silva produkt, ki je doniralo 100 
litrov tega sredstva. TD Rakitna se želi zahvaliti tudi gospodinjam, ki 
so pripravile razne dobrote, od špehovke, potice do peciva: Kržič Ireni, 
Mavsar Jožici, Bezek Mariji, Toman Fani ter Benkovič Marici. Za pridne 
prostovoljce so pripravili tudi telečjo obaro, meso je delno financiralo 
tudi MKZ Rakitna. Obaro je kuhala članica društva, poklicna kuharica 
Mavsar Jožica. Delo je bilo mnogo lažje tudi ob zabavi, hecih in petju, 
za kar je, kot po navadi, skrbel Španov Slavko s svojo ženo Jožico.

Jutranja telovadba v Radni
Junija letos bo že eno 
leto odkar članice DU 
Brezovica telovadimo 
vsak dan pol ure. 
Telovadimo na svežem 
zraku »na balinišču« 
v Radni. Ko dežuje ali 
sneži, vadimo pod streho 

pokritega balinišča. Vsak dan pomeni od ponedeljka do petka in ne na 
praznične dni. Tja prihajamo ene peš, ene s kolesom, ene z avtomobili 
in ene tudi s pomočjo bergel. Zberemo se ob 8.30 in do 9.00 poženemo 
energijo po telesu – razmigamo vse sklepe – od tistih na dlaneh, sklepe 
zapestja, komolcev, ram, vratu, kolčne sklepe s pasom, kolenske z 
gležnji ter prstne na prstih nog. Nadihane jutranjega svežega zraka, 
ob spremljanju spreminjajoče se narave in ob spodbudnem ptičjem 
petju se razidemo: ene v trgovino, druge domov na vrtičke in njive ter 
v hleve oz. za štedilnike – vse pa zadovoljne, ker smo v tem dnevu že 
naredile nekaj dobrega zase – za svoje zdravje. 
Zdaj veste. Pridružite se nam še vi – imamo veliko prostora. 
 
 Zapisali: A. Pikec in D. Štrukelj 
 Fotografija: MD Božič 

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

LJUBLJANA-VIČ, 
Čampova 2

(na Tržaški cesti  
pri Gimnaziji Vič)

Delavska hranilnica

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

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI,  
PRIČAKUJEMO VAS V NAŠI POSLOVNI ENOTI

Tako s pomočjo pridnih rok novi rakiški jambor počasi pridobiva 
obliko in bo morda že letos krasil okolico jezera na Rakitni ter služil kot 
spomenik edinstvenemu podvigu, ko so na Rakitni posekali ogromno 
jelko (hojo), iz nje naredili kar 64 metrov dolg jambor in ga po izjemno 
težavni poti spravili do Trsta za jadrnico slovenskega ladjarja, g. Henrika 
Jazbeca. Naslednje leto, ob 125 letnici tega dogodka, bo predvidoma 
potekala tudi otvoritev najnovejše rakiške turistične znamenitosti.  

 Miha Žgajnar; fotografija: Veljko Toman 
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Kresovali, blagoslovili  
konje in se vozili s kočijo
V praznovanje ob koncu aprila in v začetku maja, smo se v KTD Lokvanj 
vključili na prvi predpraznični večer, s svojim kresom pri domu Lokvanj. 
V goste je prišel tudi pevski zbor Mlin in popestril večer. 
Naslednji dan, 27. 4. 2018, pa smo pripravili že tradicionalni blagoslov 
konj na Pristavi. Zbralo se je veliko število konjenikov in furmanov, ter 
obiskovalcev, ki so prišli dogodek pogledat. Ob tej priložnosti se vsem 
iskreno zahvaljujemo in še posebej gospodu Jožetu Trevnu, župniku iz 
Preserja, ki je opravil blagoslov. 

Nekaj utrinkov iz DU 
Notranje Gorice - Plešivica

1. kolesarski maraton BARJANKA 2018
Spoznajte lepote Ljubljanskega barja in obujajte spomine na začetke 
kolesarskih tekmovanj, ki so potekala po makadamskih cestiščih.
Barjanka je turistični športni dogodek, ki povezuje občine, ponudnike in društva. Trasa poteka po vseh 
občinah v Krajinskem parku Ljubljansko barje in je dolga 83 km. Na maraton Barjanka vas vabimo 
Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Log - Dragomer, Občina Vrhnika, Občina Borovnica, 
Občina Ig, Občina Škofljica, Turizem Ljubljana, Krajinski park Ljubljansko barje, KD Rog in BTC.

PRIDRUŽITE SE NAM
•	 Sobota,	9.	junij	2018
•	 Ob	8.	uri
•	 Start	na	Kongresnem	trgu	

v  Ljubljani
•	 Cilj	v	BTC	Cityju
•	 Prijave	na	www.franja.org
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V maju je gospa vzgojiteljica iz Waldorfskega vrtca Mavrica Ljubljana 
Šentvid poklicala Vinka Sočiča (sekcija Furmanov KTD Lokvanj) in ga 
vprašala, če lahko organizira vožnjo s konji. Seveda ji je Vinko obljubil in 
obljubo tudi izpolnil. Vinko in Damjan Sočič sta tako 8. maja popeljala 
s konjskimi vpregami otroke iz Waldorfskega vrtca Mavrica Ljubljana 
Šentvid. Otroci so bili nadvse navdušeni nad vožnjo okoli jezera nas Jezeru. 
To pa tudi pomeni, da za podobno uslugo, kot je bila ta, poprosite tudi vi.

 Tatjana Poplas 

Najstarejši 
udeleženec 
gasilskega 
pohoda na Krim

22. aprila je bil organiziran gasilski 
pohod na Krim. Iz PGD Podpeč se ga je 
udeležilo 20 članov in članic. Med njimi 
je bil tudi 92-letni Leopold Rebolj, častni 
član društva. Med udeleženci tokratnega 
pohoda zagotovo najstarejši, ki pa poti 
ni premagal peš, ampak z vozilom. Kljub 
temu čestitke za udeležbo in vedno 
dobro voljo. 
 PGD Podpeč

V našem društvu se kar dogaja. Konec marca smo imeli občni zbor, ki je 
bil letos volilni. Kot vedno, je bila tudi tokrat dvorana polna do zadnjega 
kotička. V začetku aprila je bila čistilna akcija, katere se vedno udeležimo. 
Za april je bil po programu izlet na Primorsko, Šavrinsko gričevje. Ker ni 
bilo zadosti prijav, smo se pridružili društvu iz Kozarij in smo šli na Trsat, 
Reko in Opatijo, bil je poln avtobus. Imeli smo se odlično, spoznali smo se 
in navezali stike še za naprej. Obiskujemo naše člane, ki so v domovih za 
starejše v Logatcu, na Vrhniki, na Bokalcih in v Domžalah. Najbolj so veseli, 
ko malo poklepetamo. Povabljeni smo bili v Center starejših v Notranjih 
Goricah, kjer je bil gost Dejan Vunjak, ki ga radi poslušamo. Skupaj s 
stanovalci smo peli in plesali in ena ura je hitro minila. Pred kratkim smo se 
odpeljali v Izolo, kjer je bila v hotelu Delfin jubilejna razstava ob 20-letnici 
likovne kolonije Zveze društev upokojencev Slovenije. Sodelovalo je 
preko 50 slikarjev DU iz vse Slovenije. Bilo je zanimivo za pogledat, kako 
lepo ustvarjajo upokojenci. Sedaj se pripravljamo na izlet z ladjico po 
Ljubljanici, želimo si le, da bo lepo vreme. V juniju bo piknik in bo spet 
luštno, prijazno vabljeni. 
 
 Metka Marinčič, predsednica DU Notranje Gorice - Plešivica 
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Tudi rože niso  
varne pred tatovi

Pred leti je bil v Rakitni na Kotih, 
kjer se cesta iz Rakitne proti 
Ljubljani prevesi navzdol, postavljen 
miniaturni kozolček s tablo 
»Dobrodošli v Rakitni«, a je postal 
že močno dotrajan. Naš prizadevni 
krajan Kovačič Vlado, ki mu ni vseeno, 
kakšen vtis o kraju dobi obiskovalec 

ob vstopu na Rakiško planoto, je pred tremi leti prostovoljno  objekt obnovil 
in ga okrasil s cvetličnim koritom. Skupaj z ženo sta ves čas skrbela za rože. 
Lani pa so neznani vandali kozolček prevrnili. Tega je potem Krajevna 
skupnost ponovno usposobila. Letos spomladi sta Kovačičeva ponovno 
prinesla korito z lepimi rožami, ki pa ni obstalo dolgo. Neznani tat je rože 
s koritom vred odnesel. Tako dejanje je nedvomno odraz zelo negativnega 
odnosa do urejenega okolja ter vredno vsega obsojanja. Upajmo, da ne bo 
enaka usoda doletela tudi novih rož, ki spet krasijo kozolček.
 
 TD Rakitna, fotografija: Miha Žgajnar

Veliki traven v DEOS centru 
starejših Notranje Gorice
Vsak mesec se zaposleni v DEOS Centru starejših Notranje Gorice 
trudijo, da polepšajo dneve stanovalcem. Tokrat so gostili kar dva 
izjemna gosta. Prva je bila gospa Marija Merljak, ki je pripravila 
predavanje in delavnico z naslovom »Mladostni pri 100 letih«. Pripravili 
so napitke iz pomaranč, banan in špinače, ga. Marija pa je z veseljem 
odgovarjala na zanimiva vprašanja. Drugi gost je bil vedno nasmejani 
glasbenik Dejan Vunjak. V center je prinesel prav posebno energijo, 
stanovalci, zaposleni in gostje so prepevali z njim, najbolj urne in 
poskočne pa so zasrbele tudi pete.
Fizioterapevtka Barbara Sorčan in vodja tima Nejc Šmalc sta v sodelovanju 
s steklarno Hrastnik pripravila t. i. »Vodno točko« ter tako opozorila 
na negativne posledice nezadostnega pitja tekočine. Sveža voda, z 
dodatkom limone in pomaranče, je na voljo na recepciji centra za vse. 

Na OŠ Brezovica je potekala zaključna prireditev projekta »Skupaj smo 
večji«, katere se je udeležila direktorica centra Ana Petrič s stanovalkami in 
stanovalci. Študentke fakultete za socialno delo so pripravile štiri delavnice, 
na katerih ni manjkalo kreativnih in kognitivnih nalog, ki so jih stanovalci 
z vnemo izpolnjevali. Center podpira medgeneracijsko druženje, ne 
samo z velikimi, temveč tudi z mlajšimi otroci. V ta namen so organizirali 
igrarije z vrtcem Notranje Gorice, kjer so stanovalci otroke podučili o starih 
igrah in jim pokazali, kako lepo je biti otrok. Že tradicionalno vsako leto 
organizirajo izlet za stanovalce centra. Tokrat jih je pot zanesla na Bled. 
Po kavi in blejski kremšniti so se sprehodili okoli jezera, na kosilu pa so 
se ustavili v DEOS Centru starejših Medvode. Dan mladosti, 25. maj, je 
za stanovalce poseben dan, saj jim vzbuja prijetne spomine, zato so 
pripravili dogodek na to temo. Mešani pevski zbor »Lipa zelenela je« jih je 
presenetil in jim pričaral z glasbo obarvano majsko popoldne. Praznovali 
so tudi rojstne dneve vseh tistih, ki so bili rojeni v mesecu maju, v goste pa 
povabili Barjanke. Polni novih zamisli pa že hitijo proti poletju.

 Anita Kadunc, dipl. del. ter. 

DU Podpeč - Preserje  
z otroki iz vrtca v Podpeči
Kot že zadnji dve leti so nas upokojence tudi letos otroci iz skupine 
Žabice iz vrtca v Podpeči povabili na skupni pohod. Odpravili smo se 
na Svetega Jožefa nad Podpečjo.

Glede na letošnje nepredvidljivo vreme smo se za sprehod dogovorili 
kar na hitro, zato smo se otrokom pridružili le trije. Izkoristili smo 
sončno četrtkovo dopoldne v prvi polovici maja. Zbrali smo se pred 
Mercatorjem v Podpeči in se skupaj odpravili do Pristave, po klancih 
do parkirišča pod Sveto Ano ter prečili cesto proti Preserju. Po ozki 
stezi med travniki smo se povzpeli na hrib Sveti Jožef. Otroci so 
vajeni pohodov in sprehodov v naravi in niso imeli nobenih težav s 
hojo navkreber, kot tudi vzgojitelja Vesna in Mitja. Dobro nam je šlo 
tudi upokojenkama Metki in Jani, sploh pa Zdenetu, ki ga Žabice že 
zelo dobro poznajo. Srečali so se tudi letos ob predstavitvi izdelave 
sekancev za zastirko v vrtu. Ko smo dosegli vrh, smo se vsi odžejali z 
vodo, ki jo je s seboj prinesel Mitja. Po isti poti smo se vrnili do vrtca 
v Podpeči, kjer je otroke že čakalo kosilo, spremljevalci iz društva 
upokojencev pa smo si rahlo utrujeni privoščili pico. 
  JVR
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In napočil je čas
Svetloba pada skozi okno in riše 
svetlo črto po steni. Mir motijo 
le občasni zvoki, ki prihajajo iz 
kuhinje, odpiranje vratc na peči, 

šumenje časopisnega papirja in pokanje trsk. Prask vžigalice in zamolklo 
sikanje plamena, ki dim potisne v dimnik, nato spet zavlada tišina. 
Mami in oči sta že odšla, jaz pa v varnem zavetju tople pernice čakam 
na mamo, slišim njene drsajoče korake in zagledam obris postave na 
vratih, zdaj zdaj bo stopila k postelji, se sklonila nadme in me pobožala 
z raskavo dlanjo. Skobacala se bom iz postelje, na hitro oblekla in vse 
preljubo dopoldne drobcljala za njo. V hlev, kjer bom za pokušino dobila 
požirek ravnokar namolzenega mleka, h kuram po še topla jajčka, pa 
spet nazaj v kuhinjo, na okus domačega kruha in paziti, da mleko ne gre 
čez. Seveda je šlo. To so prvi spomini mojega otroštva, ki si jih prikličem 
v spomin v najlepših sanjah, a zdaj je napočil čas ... 
Septembrsko jutro je, megla se dviga s pravkar zoranih njiv in kamniški 
vršaci v daljavi rišejo ostro črto med nebom in zemljo. Stojim na postaji, 
lase imam skrbno počesane nazaj. Jutranji mraz mi ne more do živega, 
pred njim me varuje kavbojska jakna, od katere se ne ločim, odkar mi 
jo je mami prinesla iz Amerike. V rokah krčevito stiskam torbo, kot da 
bi se z njo lahko ubranila nevidne sile, ki me vleče nazaj domov. Zdaj 
zdaj bo pripeljal avtobus in me odpeljal iz domačega kraja v mesto, kjer 
bom prestopila prag gimnazije, se prvič zaljubila in z novimi prijatelji 

napravila vrsto neumnosti, vse skupaj pa na koncu vendarle okronala z 
maturo. Leta kasneje bom na jesen spet stala na postaji, kavbojska jakna 
bo že zdavnaj pozabljena, jaz pa bom čakala na avtobus za Ljubljano, kjer 
bom študirala besede velikih ljudi, skušala razumeti njihove misli, sanje 
in bolečine in si na koncu prislužila diplomo, s katero bom lahko poslej 
tudi uradno sanjarila. A zdaj vsega tega še ne vem, čakam na postaji, po 
licih pa me božajo prve jesenske sapice, in vem, napočil je čas ... 
Nedelja je prazna, le januarski mrak se tiho plazi po hodniku in sega 
po vratih čakalnice. Okorno se presedem, zazrem čez napeti trebuh 
na zatečene noge ter prisluškujem v temo. Naenkrat zaslišim moževe 
korake in ko vstopi, se ga trdno oklenem. Od tod naprej je spomin 
nekako nejasen, skoraj meglen, kot da bi ga prekrila tančica skrivnosti 
in vse, česar se res natančno spomnim, je neizmerna sreča, ko mi 
novorojenca položijo k prsim. Leta zatem, ko presenečena ugotovim, 
da je sin prerasel moža in si hči s tisto značilno kretnjo popravi lase, me 
prešine, spet bi, skrbno skrita pod pernico čakala jutra, v sveže mleko 
drobila topel kruh in po dvorišču preganjala kure, spet bi s sošolkami 
pohajkovala po mestu, se nasmihala fantom in počela neumnosti, 
spet bi noči preždela za knjigo in na izpitih razlagala modrosti sveta, 
se zaljubila, poročila, imela točno ta otroka, vse skupaj bi napravila 
natančno tako, kot je bilo, a zdaj je napočil čas ... 
Tretjega junija na volitvah kandidiram na listi Kangler&Primc – 
Združena desnica, pod številko 8. Prosim vas, potrudite se na volišče 
in zaupajte mi svoj glas. 
 Špela Rotar, Glas za otroke in družine – Združena desnica 

ČLOVEK.
SKUPNOST.

DRŽAVA.

DOMEN PETELIN

»Kot oče štirih otrok si bom priza-
deval, da staršem bolnih in socialno 
ogroženih otrok ne bo več potrebno 
zbirati zamaškov za golo preživetje 
in nujno zdravstveno oskrbo. Skupaj 
lahko rečemo elitam ne in vrnemo 
državo ljudem.«
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Čas je za novo generacijo.

MARJAN ŠAREC

ČLOVEK.
SKUPNOST.

DRŽAVA.

ZDRUŽENA DESNICA
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Pred nami je pomemben dan, ko bomo 3. junija 2018 ponovno imeli 
možnost voliti naše predstavnike v državni zbor. Ljudi in njihove 
življenjske zgodbe so v središču mojega delovanja vse od študija 
sociologije, prek poklicnega dela z iskalci zaposlitve do družine in 
tudi v mojem prostovoljnem delu na področju športa in skrbi za 
starejše. 

Po poti graditve ljudem dostojnih življenjskih pogojev želim hoditi 
še naprej, zato se bom z Demokratično stranko upokojencev 
Slovenije – DeSusom prizadevala za popravek krivice storjene 
upokojencem zaradi neusklajevanja  pokojnin v obdobju krize, za 
zagotavljanje zanesljivih virov financiranja pokojninske blagajne 
tudi za vse bodoče generacije ter za preprečevanje revščine. 

Zavzemali se bomo: Za povrnitev zaupanja v socialno državo in 
varnost starejših; Za gospodarstvo, ki krepi človekovo dostojanstvo; 
Za ohranitev naravnega okolja zanamcem; Za ustvarjalnost v 
izobraževanju in kulturi; Za moč regij in spodbudo občinam; Za glas 
Slovenije, ki se sliši v svetu. 

 Zato obkrožite številko 15. in volite DeSUS! 
 Dorotea Verša Paić

PETER
KOLENC
MISLI RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

20

LETOS
VOLIMO

VABI NA KAVO
Woody Caffe na Brezovici
torek 29.5.2018 ob 18.00

URŠKA PIKEC VESEL

20

LETOS
VOLIMO

15

mag. Dorotea Verša Paić Nevenka Dolgan
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Spoštovane  
občanke in občani
V preteklih mesecih smo se srečevali na različnih dogodkih, kjer 
smo si veliko povedali o boljšem in kvalitetnejšem življenju. Veliko 
je bilo že storjenega v mandatu vlade pod vodstvom SMC. 
Gospodarska rast v letu 2017 je bila najvišja v zadnjem desetletju, 
davčni dolg se je znižal, razbremenili smo stroške dela, razpolovili 
brezposelnost med mladimi, zgrajenih je bilo kar nekaj kolesarskih 
poti. Zavedamo se, da vsega še nismo dokončali, a SMC ima odlično 
ekipo, da opravi svoje naloge do konca. Del te ekipe sem tudi jaz, 
ker verjamem, da je pomembno ohranjati in razvijati tako družbo 
socialne pravičnosti kot inovativno družbo gospodarske pobude in 
podjetnosti. 
Združevanje obojega je bolje za vse! Odločnosti mi ni nikoli 
manjkalo, zdaj pa menim, da sem si skozi delo v gospodarstvu 
in v vladnih službah nabrala dovolj izkušenj in znanj, da lahko 
uspešno pomagam skupnosti, v kateri živim in delujem. V nedeljo 
je pomembno, da odidete na volišča in oddate svoj glas tistemu, ki 
bo deloval v dobro vseh. 

 Ja, to smo mi, SMC: bolje za vse!
 Petra Ložar

Pojdiva na volitve

V enem izmed prijetnih lokalov v občini je bil običajen petkov 
večer, ko se ekipa moških zbere ob pivu in svoji debati. Tema pride 
sama od sebe, aktualna, dnevna, kot takrat in Nejc začne kritizirati 
odstopljeno vlado in politiko. Pridruži se mu Jaka, vedno bolj 
zagreta sta bruhala ogenj čez aktualno neoperativno koalicijo. 
Družba je pritrjevala kritiki ob srebanju piva, ničemur ni bilo moč 
oporekati, a tudi v debato se ni dalo vključiti. Nejc in Jaka sta bila 
vse bolj ognjevita, jezo in nezadovoljstvo pa sta sevala, kot bi jima 
Cerarjev odstop odprl vse ventile. Ko je Simonu vendarle uspelo 
opisano stanje zmotiti z vprašanjem, »Ej, vidva fanta, pa sta bila na 
zadnjih volitvah?« pa je sledil že prepogosto slišan odgovor: »Ah 
kje pa,« pravi Nejc, »jaz ne volim že več kot deset let! Zakaj pa, če je 
vse isto!« »Mene na volitvah niso videli in me tudi ne bodo!« pritrdi 
Jaka, ko se Simon ne da in vztraja »Potem pa bodita tiho! Če nista 
šla volit, potem tudi ne kritizirajta!« Nastala je kar malo mučna 
tišina, ki je na svoj zgovoren način pritrjevala ugotovitvi, da je res 
tako. Pošteno je odrekati se pravici do nezadovoljstva, če zavedno 
nisi oddal svojega glasu. 
Po kratkem tihem razmisleku, smo si priznali, da ne živimo tako 
dobro in brezskrbno, kot smo si želeli. Le v zdravstvu, smo se 
spomnili, kar 500.000 pacientov čaka dlje od leta in pol na kirurško 
obravnavo. Ugotovili smo, da navidezno zadovoljujoče stanje izhaja 
predvsem iz preteklih zalog, medtem pa perspektive, navdušenja, 
denarja za jutrišnji razvoj in kruh pa ni. Nejc in Jaka nista apatična, 
lahko sta ujetnika neinformiranega volivca, zagotovo pa sta ena 
izmed mnogih nezadovoljnih državljanov. Ne čakajte revolucije, 
pojdite na volišče. Vaš glas je pomemben. 
 
 Gibanje Skupaj Naprej, Tomaž Sojer 
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Dr. Anže Logar 
Z delom na preiskovalni komisiji in s potrditvijo poročila o 
odgovornih za bančno luknjo smo dokazali, da se stvari da 
premikati naprej. Pa četudi so nas mnogi prepričevali, da je 
vse zaman.

Kjer je volja, je pot. Le priložnost je treba ponuditi. O tem, ali 
bom kot poslanec SDS imel priložnost opozarjati  na nep-
ravilnosti in soustvarjati rešitve za lepši jutri, boste odločili 
volivke in volivci. Ne prepuščajte odločitve drugim, ampak 
odločite sami - zato se v čim večjem številu udeležite volitev.

Alenka Jeraj 
Bomo nadaljevali po poti, ki je v zadnjih letih prinesla odhaja-
nje mladih v tujino, socialne razlike in zadolževanje države ali 
bomo izbrali drugo pot?
V SDS smo že vodili vlado in dokazali, da imamo prave rešitve 
za probleme. Tudi v zadnjem mandatu smo analizirali stanje 
in je ekipa strokovnjakov pripravila program za vsa področja. 
Najdete ga na  www.sds.si/zate/program.

V nedeljo, 3. junija 2028, vabljeni na volitve. Če želite spre-
membe na bolje, volite SDS. Smo ekipa, ki bo delala zate!

21
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SLS se vrača v parlament!
Spoštovane državljanke, spoštovani državljani!
Moje ime je Primož Rihtar. Prihajam iz 
Brezovice pri Ljubljani. Sem poročen in 
skupaj z ženo imava dva nadebudna fantiča. 
Po izobrazbi sem varnostni inženir. Imam 

veliko delovnih izkušenj tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. 
Opravljam delo inšpektorja na Ministrstvu za okolje in prostor. Delo 
opravljam natančno in samostojno. Pri delu sem zanesljiv, organiziran, 
komunikativen ter rad nadgrajujem svoje znanje. Rad potujem in se 
ukvarjam s športom, hodim v naravo in preživljam svoj prosti čas z 
družino in prijatelji. Rad pomagam ljudem okoli sebe in se zavzemam 
za čim bolj pravilne rešitve ter stojim za svojimi stališči. 
Sem »nov« v politiki, vendar politično stanje v Republiki Sloveniji 
spremljam že daljše časovno obdobje. Skozi svoj delovni proces 
se stalno srečujem s problemi, ki jih je potrebno rešiti z ljudmi in 
nato uskladiti s predpisi. Zaradi same narave dela, ki ga opravljam, 
ter poznavanja sistema države, bi rad s svojim znanjem in idejami 
pripomogel k izboljšanju stanja v Republiki Sloveniji. 
Zato sem se pridružil stranki s pravimi vrednotami in trdnimi temelji, 
saj navsezadnje letos praznujemo 30-letnico od ustanovitve prve 
demokratične stranke v Sloveniji, Slovenske kmečke zveze, in imamo 
jasne zaveze: sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno.

Kot poslanec si bom prizadeval predvsem za:
 kakovostno in zdravo prehrano (lokalna pridelava hrane),
 varnost vseh državljanov (rešiti problem mej),
 posodobitev javne uprave (digitalizacija),
 izobrazbo in kvalitetno zastopanje na trgu dela (dolgoročen razvoj).

 

 

 

 

Primož Rihtar, kandidat SLS za poslanca  
v Državnem zboru Republike Slovenije
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ZAHVALA

Zahvala

JANEZ CELARC
1933–2018

V 85. letu starosti nas je nenadoma zapustil mož, oče, ded, 
praded, brat in stric Janez Celarc. Zahvala gre gospodu Pojetu in 
gospodu Kavčniku za opravljen obred. Zahvala tudi patronažni 
sestri Tatjani za vso skrb, MPZ Brezovica za petje ter vsem 
tovarišem gasilcem PGD Brezovica in okoliških društev. Na 
koncu gre zahvala vsem prijateljem, sodelavcem in sosedom za 
izrečeno sožalje in zadnje slovo.

 Vsi njegovi

Zahvala
Za dobroto tvojih rok,
ostala je beseda hvala.
Večno lep spomin na te,
živel naprej bo v naših srcih. 

JANEZ PLEVNIK 

V 63. letu starosti nas je po težki bolezni mnogo prezgodaj 
zapustil mož, oče, dedek in brat Janez Plevnik iz Brezovice pri 
Ljubljani. Družina se vsem iskreno zahvaljuje za pomoč in besede 
spodbude, ki so ga spremljale v zadnjih mesecih življenja. 
Zahvaljujemo se tudi za vsa izrečena sožalja vsem, ki ste nam 
stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

 Vsi njegovi

Zahvala
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti. 
(Svetlana Makarovič) 
 
Ob boleči in nenadni izgubi naše drage 

IVANE BAVdEK 
rojene Poznik, iz Preserja (1940–2018)
 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom, OŠ Preserje, Društvu upokojencev Podpeč - Preserje 
ter vrtcu Ciciban za izrečena in pisna sožalja, darovano cvetje in 
sveče. Iskrena hvala tudi Petrovčič Igorju in Tatjani. Posebej se 
zahvaljujemo preserskim prostovoljnim gasilcem in reševalcem 
NMP, za vso požrtvovalnost in trud. Zahvaljujemo se tudi 
pogrebni službi Vrhovec, za vso organizacijo pogreba, pevcem, 
g. župniku Jožetu Trevnu za lepo opravljeni pogrebni obred in 
prav vsem, ki ste nam stali ob strani, ko smo jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 
 
 Žalujoči 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
29. 6. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
19. 6. 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

Zahvala
Veš, da je vse tako, kot je bilo. 
V vsaki stvari si, ki je v hiši.
V mislih si, besedah naših.
Da, celo v sanjah.
Le da korak se tvoj nič več ne 
sliši ...

 

ROMAN STOPINŠEK
1947–2018

Hvala vsem za vse izrečene besede. Bilo nam 
je v oporo.

 Vsi njegovi

Zahvala
»Kako pogrešamo 
te besed na svetu ni,
kako težko nam je mogoče 
pojasniti ni.«
 

RAdO ŠVIGELJ 
iz Vnanjih Goric (1953–2017)

Mineva leto dni, odkar se v naša srca naselila je 
neizmerna bolečina in praznina. Z najlepšimi 
spomini bo vsak naš korak spremljal v tišini.
Hvala vsem, ki se ga spominjate.

 Vsi njegovi
 

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
sobota,  
26. maj ob 9. uri 

Skavtske obljube
Travnik, Dolenja vas, Polhov 
Gradec

Steg Ostrorogega jelena

sobota,  
26. maj ob 10. uri

Špelin gozdni tek na 
Brezovici

Predale, Vnanje Gorice, Na Brce 
27, Brezovica pri Ljubljani

ŠD Špela Brezovica

sobota,  
26. maj ob 17.30

Slavnostni prevzem  
novega vozila in veselica

Podpeč 42, 1352 Preserje
Prostovoljno gasilsko 
društvo Podpeč

nedelja,  
3. junij ob 6. uri

Viševnik, Mali in Veliki 
Draški vrh

OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

nedelja,  
3. junij ob 14. uri

Tekmovanje v košnji trave 
za drž. prvenstvo

Fajtov breg, Radna, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

Društvo koscev in kosic 
Slovenije

sreda,  
6. junij ob 7. uri

Ojstrnik OŠ Preserje, Preserje 60, PD Podpeč - Preserje

sreda,  
6. junij ob 18. uri

Brainobrain Brezovica vpisi 
za šolsko leto 2018/19

Ini-mini, d. o. o., Tržaška cesta 
392, Brezovica pri Ljubljani

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

sobota,  
9. junij ob 7. uri

13. Mlinarjev  
pohod na Krim

Parkirišče pred Sv. Ano,  
Preserje, 1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sobota,  
9. junij ob 8. uri

Barjanka 2018 Kongresni trg, Ljubljana Občina Brezovica

sobota,  
9. junij ob 19. uri

Veselica PGD Vnanje 
Gorice ob 120 letnici

Dom krajanov Vnanje Gorice, 
Nova pot 5, Brezovica

Prostovoljno gasilsko 
društvo Vnanje Gorice

nedelja,  
10. junij ob 5. uri

Rombon OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

četrtek,  
14. junij ob 10. uri

Otvoritev MKZ Rakitna
MKZ Rakitna, Rakitna 96, 
1352 Preserje

MKZ Rakitna

sobota,  
16. junij ob 10. uri

Otvoritev nove  
vodarne Virje

Vodarna Virje, Jezero 170, 1352 
Preserje

Občina Brezovica

sobota,  
16. junij ob 17. uri

120 letnica  
PGD Brezovica

PGD Brezovica, Tržaška cesta 
386, Brezovica pri Ljubljani

PGD Brezovica pri 
Ljubljani

nedelja,  
17. junij ob 4. uri

Jezerska in Kokrska Kočna OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

nedelja,  
17. junij ob 7. uri

Kamniško sedlo OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

petek,  
22. junij ob 19. uri

Prireditev ob Dnevu 
državnosti Pod lipo

Pod Rogljevo lipo, Jezero 58, 
1352 Preserje

Prostovoljno gasilsko 
društvo Jezero

nedelja,  
24. junij ob 6. uri 

Po Kozjaku OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

1. julij do 6. julij Oratorij 2018 Župnija Preserje, Preserje 4 Župnija Preserje


