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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,

PRIFARSKI   MUZIKANTI 
Dobrodelni koncert Županovega sklada

Občine Brezovica

KJE: KUD  NOTRANJE  GORICE
KDAJ: 7. 4. 2018 ob 18.00 uri

PRoDAJA vSToPNIc:  cvetličarna Filipič (Tuš - Notranje 
Gorice), Terna - Podpeč, Občina Brezovica

T: 01 360 1770 ali 01 360 1777 |  G: 051 317 398. 

Letošnja zima je bila dolga in obilna. Takšen bo na koncu tudi obračun 
zimske službe, ki bo zagotovo presegel naša predvidevanja. Nizkim 
jutranjim temperaturam navkljub pa pomlad nezadržno prihaja. Najbolj 
pridni se tako že lotevate urejanja vrtov in okolice hiš. To je eno prvih in 
najbolj prijetnih pomladanskih opravil.
Svojih začrtanih opravil se bodo lotili tudi izvajalci, ki so prevzeli gradbišča 
na naših cestah. Dela na nadvozu preko avtoceste in v križišču pri pošti na 
Brezovici so že v polnem teku. Z njimi naj bi izvajalci zaključili v aprilu.
V začetku tega meseca bomo pričeli tudi z rekonstrukcijo ceste na Postajo 
v delu od Podpeške ceste do transformatorske postaje. Ker gre za celovit 
poseg, ki vključuje izgradnjo pločnika in vse ostale infrastrukture, zaključka 
del ni pričakovati pred jesenjo. V tem času bo promet na tem območju 
izdatno moten in otežen. O poteku del, zaporah ceste in obvozih boste 
sproti obveščeni na naši spletni strani. Dobra novica ob tem je, da smo blizu 
sklenitve dogovora o ureditvi lastniških razmerij na cesti proti Gmajnicam. 
To bo dobrodošla in pomembna alternativa v prometnih konicah. Tudi kar 
nekaj drugih pomembnih dogovorov za odkupe zemljišč, ki jih bomo v 
prihodnje potrebovali za nemoten razvoj občine in izgradnjo infrastrukture 
je v tem trenutku odprtih. Počasi zbližujemo stališča z lastniki in prepričan 
sem, da bomo oblikovali za vse sprejemljive rešitve. Rešitev za prostorsko 

stisko v vrtcih pa bo pomenilo dokončanje vrtca v Notranjih Goricah. Ta 
sedemoddelčni vrtec je umeščen v neposredno bližino osnovne šole 
in takšno strategijo umeščanja bomo zasledovali tudi pri načrtovanju 
prihodnjih kapacitet predšolske vzgoje. Dela so preko zime potekala v 
glavnem v notranjosti in napredujejo v skladu s terminskim planom. To 
pod črto pomeni, da bodo z novim šolskim letom otroci že v njem. Za nami 
je obdobje vpisov. V tem trenutku potekajo načrtovanja in oblikovanja 
oddelkov tako v vrtcih, kot v šolah. Več težav seveda pričakujemo v šolah. 
Zavedamo se, da bodo dograditve in razširitve v prihodnje nujne, a upamo, 
da naslednje šolsko leto vendarle izpeljemo brez večjih pretresov.
Za nami je tudi obdobje rednih letnih skupščin naših društev. Izjemna 
udeležba in vaša poročila o delovanju kažejo, kako zelo ste občani vpeti 
v različne oblike civilne organiziranosti. Skozi svoje delovanje v društvih 
pomembno prispevate k nivoju in kvaliteti bivanja v naši občini.
K nivoju bivanja v občini pa pomembno prispeva tudi naša socialna 
ozaveščenost in občutljivost. Kljub splošno visokemu standardu pri nas 
pa se vendarle vsem občanom ne godi vedno le dobro. Z namenom, da 
pomagamo ljudem, ki se znajdejo v težavah in stiskah, je bil pred približno 
desetletjem ustanovljen občinski dobrodelni sklad. Osnovni namen sklada 
je pomoč otrokom pri njihovem izobraževanju, ta poteka v obliki letnih 
štipendij in zagotavljanje enkratnih denarnih pomoči osebam in družinam 
v finančni stiski.
Z namenom zbiranja sredstev v sklad bo tudi letos, 7.4., v dvorani kulturnega 
doma v Notranjih Goricah organiziran dobrodelni koncert Prifarskih 
muzikantov. Nekaj kart je v tem trenutku še na voljo. Njihova cena je res 
nekoliko višja od običajne, a verjemite, občutek, da lahko pomagamo, je 
neprecenljiv. Po koncertu bo za vse udeležence organizirana pogostitev in 
časa ter priložnosti za druženje bo več kot dovolj. Vljudno vabljeni. 

 Župan, Metod Ropret
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Komunala na Občini 
Brezovica
So bolj mile zime in zima, ki nam je že počasi vsem odveč. Letošnjo si bomo 
na komunalnem oddelku prav gotovo zapomnili po občutnem povečanju 
stroškov za zimsko službo. V enem mesecu smo porabili toliko denarja, 
kolikor običajno zadostuje za celotno zimsko službo v naši občini. Tu se ne 
da narediti prav nič, le proračun za zimsko službo bo potrebno popraviti 
in zagotoviti dodatna sredstva. Spričo vremenskih pogojev so se v marcu 
počasi odvijali vsi projekti, ki smo jih načrtovali za letošnje leto. Vsa dela na 
državnih cestah se bodo zamaknila in, upamo, dokončala v mesecu aprilu.  
Letošnja največja investicija na področju komunalnega oddelka je 
rekonstrukcija Ceste na postajo na Brezovici. Izvedla se bo izgradnja 
kanalizacije, obnova vodovoda, obnova javne razsvetljave, izgradnja 
pločnika in obnova celotnega cestnega ustroja. Z Elektro Ljubljana 
smo  se dogovorili, da premaknejo visoko napetostni daljnovod, ki sedaj 
poteka med naseljem, v cestišče. Poseg bo pomenil motnje na tem delu, 
kar se tiče prometnih povezav, tako da že sedaj prosimo za razumevanje. 
Predstavitev projekta za prebivalce naselja Postaja na Brezovici bo potekala 
na zboru krajanov, ki bo 4. 4. 2018, ob 18.00 v dvorani GD Brezovica, 
Tržaška cesta 386. Vabljeni!  Na področju urejanja z odpadki vsako leto 
opazimo napredek, le redki še vedno odlagajo smeti na mesta, ki za to 
niso primerna. Smeti neodgovorni odlagajo na ekološke otoke. Prav tako 
zaznavamo na zbirnem centru pri našem JKP Brezovica, da posamezniki 
niso razumeli čemu je namenjen zbirni center. V soboto, 7. 4. 2018, ob 9.00 
pa ne pozabimo na tradicionalno čistilno akcijo. Dobimo se na običajnih 
mestih, rokavice in vrečke preskrbi občina, za malico in okrepčilo pa 
krajevne skupnosti. Izkoristite akcijo za druženje s prijatelji in sosedi. 
 
 Marko Čuden, podžupan 

Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne, KS je po lanski obsežni prenovi 
stavbe letos zamenjala še kotel in pripadajočo opremo. Prejšnji je bil kar 
naprej v okvari in tudi potraten je bil. Konec marca bodo igrala in zunanje 
fitnes naprave za novo igrišče nad šolo že naročene. Upam, da bo igrišče 
zgrajeno pozno spomladi.  O bankomatu ta hip še nimam konkretnih 
novic. Prvi razpis za izbiro banke smo morali sredi marca ponoviti.  
Letošnja zima je večkrat pokazala zobe. Obilna snežna odeja februarja 
je omogočila pripravo tekaških prog in smučišča ter izvedbo revijalne 
veleslalomske in sankaške tekme. KS je prispevala del stroškov, nekaj se 
je nabralo s prispevki udeležencev. Ključnega pomena sta bili dobra volja 
in požrtvovalnost prostovoljcev. Hvala vsem! Decembrski vihar je po 
kraju raznosil veliko smeti, zato bomo na letošnji čistilni akciji potrebovali 
več udeležencev kot po navadi. Če bo vreme primerno, se zberemo v 
soboto, 7. aprila, ob 9ih zjutraj pred knjižnico. Za vreče, rokavice in pijačo 
bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena za en 
teden. Vabljeni! 

 Za KS Rakitna, Gorazd Kovačič 

Pogovor z novo  
patronažno sestro

S 1. 4. bo občina Brezovica, natančneje KS Podpeč 
- Preserje, dobila novo patronažno sestro, saj se 
bo dosedanja, ga. Irena Kozjek, upokojila. Na 
razpisu je bila izbrana ga. Saša Prelog, ki vam bo 
naslednjih 15 let zagotavljala oskrbo in nego na 
domu.

Se lahko na kratko predstavite? 
Sem Saša Prelog, stara 36 let. Po poklicu sem diplomirana medicinska 
sestra. Živim na Vrhniki s svojo družino, sem ponosna mamica bodoči 
prvošolki Lindi. Sicer nisem domačinka, prihajam iz okolice Celja, a me 
je pred 6 leti ljubezen pripeljala na Vrhniko. Prosti čas rada preživljam 
s svojo družino, s hčerko radi kolesariva, zelo rada imam tudi glasbo, 
prepevam, pogledam kakšen dober film in še kaj, če ostane čas.

Kako ste se sploh odločili za poklic patronažne sestre, kakšne so 
vaše izkušnje in kaj vas pri tem delu najbolj osrečuje? 
Že v dijaških letih sem kot prostovoljka delala v domu starejših 
občanov. Takrat sem poletja preživljala tudi na kolesu v patronažni 
službi Celje, kjer sem negovala bolne ljudi. Ker sem pri tem zelo 
uživala, sem se odločila za nadaljnji študij zdravstvene nege. Sicer 
imam več kot 10 let delovnih izkušenj kot diplomirana medicinska 
sestra. S patronažno službo sem se nazadnje srečala v patronažni 
službi Vrhnika, kjer sem nadomeščala daljšo bolniško odsotnost, nato 
sem odprla lastno negovalno dejavnost. Poleg svojega dela, sem tudi 
študentka Bownove terapije. To je edinstvena tehnika za fizično in 
energijsko stimuliranje telesa, ki jo bom po pridobitvi licence, ki jo izda 
Ministrstvo za zdravje, nudila tudi vašim občanom. Najbolj sem srečna, 
kadar so moji pacienti zadovoljni, takrat sem zadovoljna tudi jaz. Zelo 
se že veselim, da pričnem delati z vašimi krajani.
Ga. Saša Prelog je dosegljiva na službeni telefon 051 660 163, njen 
delovni čas pa je vsak delovnik od 7. do 15. ure, ob sredah pa od 12. 
do 20. ure.

Miha Žgajnar

vsak petek 
od 14.-18. ure

PRED OBCINO

 TRŽNICAÊ
BREZOVICA

.
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Kakovost pitne vode na 
območju Podpeč - Preserje, 
Notranje in Vnanje Gorice v 
letu 2017
Nadzor nad kakovostjo pitne vode opravljamo v sodelovanju z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter v skladu s Pravilnikom o oskrbi 
s pitno vodo, ki določa standarde in normative za pitno vodo. V podjetju 
imamo uveden HACCP sistem. Vodo črpamo v sistem iz dveh vodnih 
virov. Iz vrtine Virje lahko oskrbujemo celoten vodovodni sistem Podpeč 
- Preserje, Notranje in Vnanje Gorice, območje naselja Vnanje Gorice pa 
večinoma oskrbujemo iz vrtine VG-1 na Velikem vrhu, v času povečane 
porabe pa tudi iz Centralnega vodovodnega sistema Ljubljana. V letu 
2017 smo morali iz obratovanja izključiti črpališče Virje sedemkrat zaradi 
povišane motnosti, od tega dvakrat zaradi napake na krmiljenju. Ob tem 
smo uporabnikom vodo dobavljali iz Centralnega vodovodnega sistema 
Ljubljana. Skupno smo iz Ljubljane črpali vodo 64 dni. Črpališče Veliki 
vrh smo izključili enkrat zaradi povišanja motnosti. Prekinitev je trajala 
2 dni. Ukrepa prekuhavanja vode ni bilo treba objaviti. V preteklem letu 
smo obnovili 785 m primarnih in sekundarnih in terciarnih cevovodov. 
V letu 2017 je bilo za mikrobiološko analizo odvzetih 40 vzorcev (33 iz 
omrežja), 30 vzorcev za redni preskus in 10 vzorcev za občasni preskus. Pri 
šestih vzorcih je bil opravljen preizkus na prisotnost bakterije Clostridium 
perfringens s sporami. Za fizikalno kemijsko analizo je bilo odvzetih 17 
vzorcev (9 iz omrežja), 14 vzorcev za redni preizkus ter 1 vzorec za razširjene 
preiskave. V 3 primerih smo v vzorcih vode preizkušali tudi prisotnost 
stranskih produktov kemičnega razkuževanja vode (THM). Dodatno smo 
na zahtevo Zdravstvene inšpekcije odvzeli dva vzorca vode za razširjene 
analize, s katerimi smo mesec dni po požaru v podjetju Kemis, Sinja Gorica, 
preverjali prisotnost kemijskih spojin v surovi vodi na obeh zajetjih. 
Rezultati mikrobioloških preizkušanj kažejo, da je bilo neskladnih 6 
vzorcev vode (trije pred pripravo vode). Pri uporabnikih je bilo v treh 
primerih ugotovljena prisotnost Koliformnih bakterij [CFU], kar gre 
pripisati internemu hišnemu omrežju. Po ponovitvi vzorčenja vode, so 
bili vsi vzorci vode neoporečni. Pred dezinfekcijo na črpališču Virje je bila 
v treh vzorcih ugotovljena prisotnost koliformnih bakterij, Escherihia coli 
(E.coli) in enterokokov. Rezultati fizikalno kemijskih preizkušanj odvzetih 
vzorcev pitne vode kažejo, da so bili vsi odvzeti vzorci glede na preiskane 
parametre skladni s pravilnikom. Rezultati vzorcev pitne vode, ugotovljeni 
pri spremljanju pitne vode (monitoring). Eden vzorec pitne vode, odvzet 
v okviru državnega monitoringa za leto 2017, ni bil skladen s predpisi. 
V vzorcu so bile prisotne koliformne bakterije. V tabeli so prikazani vsi 
rezultati vzorcev odvzetih iz omrežja. Podrobno letno poročilo o pitni vodi 
si lahko ogledate na spletni strani podjetja www.jkp-brezovica.si. 

 JKP Brezovica, d. o. o. 
 

Letno poročilo o  
skladnosti pitne vode  
v KS Brezovica 2017
V letu 2017 je notranji nadzor in spremljanje stanja v oskrbi s pitno 
vodo glede zdravstvene ustreznosti in skladnosti vode na vodovodnih 
sistemih KS Brezovica opravljal Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, Center za okolje in zdravje iz Maribora. KS Brezovica 
je upravljavec dveh vodovodnih sistemov, in sicer Brezovica – Zapadni 
vodovod in Brezovica – Zahodni – oskrba iz mestnega vodovoda 
Ljubljana. Z obema vodovodoma upravlja KS Brezovica. Strokovno 
pomoč pri tem ji nudi Javno komunalno podjetje Brezovica, d. o. o. 
Poleg preverjanja skladnosti pitne vode v notranjem nadzoru so bila 
opravljena tudi fizikalno-kemijska in mikrobiološka preskušanja pitne 
vode v okviru državnega Monitoringa pitnih vod.  
 

Vodovodni 
sistem

Ime 
oskrbovalnega 
območja

MIKROBIOLOŠKA PRESKUŠANJA KEMIJSKA PRESKUŠANJA

Odvzeti vzorci Neskladni vzorci
Neskladni vzorci

E. Coli
Odvzeti vzorci Neskladni vzorci

redna občasna redna občasna redna občasna redna občasna redna občasna

Podpeč – 
Preserje, 
Notranje 
in Vnanje 
Gorice

Podpeč – 
Preserje, 
Notranje in 
Vnanje Gorice

30 10 2 1 1 0 9 5 0 0

ime sistema
ime osk. 
območja

št. 
uporabnikov

distribucija  
v m3/leto

dezinfekcija dezinf. sredstvo
druga priprava 
vode

tip vode

Zapadni 
vodovod 
Brezovica

Zapadni 
vodovod 
Brezovica

300 10.336 da
natrijev 
hipoklorit

ne nepovršinska

ZAPADNI VODOVOD  BREZOVICA 2017

vodovodni sistem (VS)
skupno število odvzetih vzorcev mikrobiološka preskušanja fizikalno kemijska preskušanja

M K SKLADEN NESKLADEN SKLADEN NESKLADEN

Zapadni vodovod Brezovica 13 4 13 0 4 0

ZAPADNI VODOVOD  BREZOVICA 2017

vodovodni sistem 
(VS)

mikrobiološka preskušanja fizikalno kemijska preskušanja

število vzorcev število neskladnih vzorcev število vzorcev z E.coli število vzorcev št. 
neskladnih

vzorcevredna občasna redna občasna redna občasna redna občasna

Zapadni vodovod 
Brezovica

9 4 0 0 0 0 3 1 0

ime sistema ime osk. območja
št. 

uporabnikov
distribucija v 

m3/leto
dezinfekcija

dezinf. 
sredstvo

druga priprava 
vode

tip vode

Brezovica – 
zahodni vodovod 

–iz MV-LJ

Brezovica – 
zahodni vodovod 

–iz MV-LJ
127 2.484 da plinski klor ne nepovršinska

Brezovica - Zahodni - oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana 2017

vodovodni sistem (VS) skupno število odvzetih vzorcev mikrobiološka preskušanja fizikalno kemijska preskušanja

M K SKLADNI NESKLADNI SKLADNI NESKLADNI

Brezovica – zahodni vodovod – iz MV-LJ 1 1 1 0 1 0

Oskrbovalno 
območje

Regija Uporabnikov Priključkov
Rednih 
vzorcev

Občasnih 
vzorcev

Vseh vzorcev
Število 

neskladnih 
vzorcev

Vzroki za 
neskladnost

BREZOVICA 
– Zapadni 
vodovod 
Brezovica

LJ 300 75 0 2 2 1

Clostridium 
prefringens 

(1CFU/100ml);

Število kolonij 
pri 22°C     

(165 CFU/ml)

Zapadni vodovod Brezovica 
V letu 2017 je bilo na mestih vzorčenja pri uporabnikih 7 pregledov 
s terenskimi meritvami in odvzetih 13 vzorcev pitne vode za 
mikrobiološka preskušanja. Rezultati so pokazali, da je bilo vseh 13 
vzorcev pitne vode skladnih z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Za 
fizikalno kemijska preskušanja so bili odvzeti 4 vzorci. Vsi štirje so 
bili glede na opravljena preskušanja skladni s fizikalno-kemijskimi 
zahtevami Pravilnika. Navedeni podatki so podrobneje prikazani 
v tabeli 2. Vodovodni sistem se napaja iz zajetja Gola Gorica, 
znotraj katerega so vrednosti preskušenih parametrov v pitni vodi 
približno enake. Surova voda se pred uporabo dezinficira s klorovim 
preparatom na prečrpališču Drobtinka. V letu 2017 je bilo na mestih 
vzorčenja pri uporabnikih od skupaj 13 odvzetih vzorcev pitne vode za 
mikrobiološka preskušanja 13 vzorcev skladnih z zahtevami. Rezultati 
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fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da je pitna voda ustrezala 
zahtevam. Glede na navedeno ocenjujemo, da je bila pitna voda v letu 
2017 v vodovodnem sistemu Zapadni vodovod Brezovica zdravstveno 
ustrezna in skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi ter varna za 
uporabnike. 
 
Vodovodni sistem Brezovica – Zahodni – oskrba iz mestnega 
vodovoda Ljubljana 
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem 
sistemu Brezovica – Zahodni na mestih vzorčenja pri uporabnikih 
1 pregled s terenskimi meritvami in odvzet 1 vzorec pitne vode na 
mikrobiološka preskušanja. Rezultati so pokazali, da je bil vzorec pitne 
vode skladen z zahtevami. Za fizikalno kemijska preskušanja je bili 
odvzet 1 vzorec pitne vode. Odvzeti vzorec je bil skladen z zahtevami. 
Podatki so podrobneje prikazani v tabeli 5. Vodovodni sistem se napaja 
iz vodarne Brest, ki je v upravljanju podjetja VO-KA, d. o. o. V letu 2017 
je bil odvzet en vzorec pitne vode za mikrobiološka preskušanja, ki 
je bil skladen z zahtevami. Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so 
pokazali, da je pitna voda v obeh vzorcih ustrezala zahtevam. Glede 
na navedene ugotovitve ocenjujemo, da je bila pitna voda v letu 2017 
v vodovodnem sistemu Brezovica – Zahodni zdravstveno ustrezna in 
skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi ter varna za uporabnike. 
 
Rezultati državnega monitoringa pitne vode v letu 2017 
V okviru državnega monitoringa pitne vode za leto 2017 je bilo 

opravljenih več ciklov vzorčenja pitne vode. V program so vključena 
oskrbovalna območja, ki oskrbujejo več kot 49 oseb oziroma 
zagotavljajo v povprečju vsaj 10 m3 vode na dan. Podatki o vzorčenju 
pitne vode so povzeti iz spletnih strani monitoringa pitne vode za 
oskrbovalno območje Brezovica (Zapadni vodovod Brezovica) in so 
podani v tabeli 7.

KS Brezovica

Uporaba pasjih smetnjakov
Občina Brezovica vse sprehajalce psov vljudno naproša, da se 
poslužujejo UPORABE PASJIH SMETNJAKOV ter tako pripomorejo 
k bolj urejenemu okolju. Druge občane in obiskovalce sočasno 
naprošamo, da v pasje smetnjake odlagajo le odpadke, ki sodijo v 

njih. Občina si prizadeva za komunalno urejeno okolje 
ter ohranjanje kmetijskih površin, k čemur pripomorejo 
tudi pasji smetnjaki, ki so postavljeni na območju vseh 
krajevnih skupnosti. Več informacij o samih lokacijah 
pasjih smetnjakov dobite na spletni strani občine 
www.brezovica.si, za dodatne informacije pa se lahko 

obrnete tudi na občinsko upravo – 
telefon: 01 360 17 70, fax: 01 360 17 71, 
e-pošta: info@brezovica.si.
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Ptičji svet v malem
V enoti vrtca pri OŠ Brezovica smo v februarju raziskovali ptičji 
svet. Izhajali smo iz predznanja otrok in iskali odgovore s pomočjo 
opazovanja, branja knjig na to temo in sodelovanja z zunanjimi 
strokovnjaki. Otroke je zanimalo tudi: »Koliko časa ptice živijo, katere 
so nevarne, ali ima ptica enak kljun kot dinozaver pterodaktil in ali 
tako hitro mahajo s krili?« Na sprehodih v okolici vrtca smo prisluhnili 
ptičjemu petju in skušali prepoznavati ptice po njihovem perju, nekateri 
otroci pa so opazovanje nadgradili z daljnogledom in opazovalnimi 
listi Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Igrali smo se 
s ptičjim spominom, gibalno igro Ptički v gnezda in temo povezali tudi 
z eko dejavnostjo, pri kateri smo ptičke gubali iz časopisnega papirja. 

Varuh zakladov  
med otroci v vrtcih
Ali ste vedeli, da strašni barjanski zmaj bruha vodo in ne ognja in da 
ima kar sedem glav? Po mnenju mnogih ima najlepšo frizuro glava z 
najdaljšim vratom, ki ima namesto las brezovo listje, in prav gotovo ste 
že sami ugotovili, da predstavlja občino Brezovica. Ker ta strašni, no, 
pravzaprav prijazni zmaj varuje barjanske zaklade, smo ga poimenovali 
Varuh zakladov. 
Eden od zakladov, ki ga lahko najdemo na Ljubljanskem barju, je tudi 
visoka biotska pestrost. V prihodnjih petih letih jo bomo v okviru 
projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta umetnost življenja (LIFE16 
GIE/SI/000711) predstavljali različnim ciljnim skupinam, med katerimi 
so tudi otroci v vrtcih. Tako so se kot prvi z nami na odkrivanje zakladov 
in zanimivosti Barja že oktobra lani podali otroci iz skupin Mravljinčki in 
Žabice iz Vrtca Podpeč. Spoznali so našega prijaznega Varuha zakladov 
in skupaj smo ugotavljali, katere zaklade varuje. Najprej smo se z obrati 
lesenega kolesa, kopijo najstarejšega lesenega kolesa na svetu, ki je 
bil najden na Ljubljanskem barju, vrnili več tisoč let v preteklost, v 
čas koliščarjev, in pričeli z odkrivanjem zakladov prav tam. Otroke je 
zanimalo marsikaj, a priznati je treba, da so že veliko tudi vedeli. 
Da pa ne bi sedeli le v učilnici, smo se podali na krajšo pot v okolico vrtca. 
Tam nas je šele čakal zanimiv in pisan svet! Na njivi s sončnicami se je 
razlegal ptičji živžav, ob poti so rastle rastline, za katere smo ugotavljali, 
kako se imenujejo. Med njimi smo našli tudi nekaj »vsiljivk«, ki so se 
priteple z drugih koncev sveta in zdaj »domačinkam« pri rasti povzročajo 
nemalo težav. Otroci so izvedeli, da jim rečemo tujerodne invazivne 
vrste. Poiskali smo še nekaj rastlin, ki imajo užitne plodove ne le za živali, 
temveč tudi za ljudi, ter ugotovili, katere od njih uporabljamo za čaje. 
Januarja letos pa smo bili povabljeni v Vrtec Brezovica, kjer so otroci 
iz skupin Zvezdice, Sončki, Lunice in iz Mavrične skupine že cel teden 
spoznavali pisan ptičji svet. Izvedeli so, da naš prijazni sedmeroglavi 
zmaj varuje tudi celo paleto različnih vrst ptic, ki jih lahko opazujemo na 
Barju. Ali morda tudi vi veste, kaj je tisto, kar ptice loči od drugih živali? 
Otroci so po kratkem premisleku ugotovili, da je to perje, ki je zelo 
raznoliko, kot so raznolike tudi ptice. Med spoznavanjem značilnosti 
ptic pa so si otroci iz rok v roke podajali repaljščico, vodomca in brgleza, 
ptice iz filca v naravni velikosti, ter peresa tako majhnih kot velikih vrst 
ptic. Najbolj mehko izmed vseh peres je bilo perje sov, neslišnih nočnih 

Najbolj smo bili veseli obiska Krajinskega parka Barje, kjer smo se 
spoznali z zmajem s sedmimi glavami – občinami Ljubljanskega barja, 
s poudarkom na spoznavanju ptic z Barja. V dar smo dobili tudi ptičjo 
valilnico, delo otroških rok CUDV Draga. Z njo so dodali pomemben 
kamenček v naš ptičji svet v malem: »Ne pozabimo, da tudi našo 
palačo – naš svet – gradimo skupaj, in da ni pomembno, kako velik je 
naš prispevek, če je le dan iz srca.« S pustnim rajanjem smo preganjali 
zimo in smo že v veselem pričakovanju Gregorjevega – dne, ko se 
ptički »ženijo«. 
 
 Strokovne delavke vrtca pri OŠ Brezovica 
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plenilk, najbolj pisano in privlačno pa pavje, ki je bilo otrokom tudi 
najbolj všeč. Od obeh skupin pa smo se poslovili z željo, da bi bili tudi ti 
otroci, ki smo jih obiskali, varuhi zakladov Ljubljanskega barja. 
 
 Barbara Vidmar, JZ Krajinski park Ljubljansko barje

Rakiški vrtec uspešno 
sodeluje s krajem
Naš vrtec se nahaja v prelepem naravnem okolju, daleč od mestnega 
vrveža in hitenja. Želimo biti povezani s krajem in krajani, zato poskušamo 
preko različnih oblik sodelovanja tudi otrokom omogočiti vključevanje 
v okolje, iz katerega izhajajo. Že leta uspešno sodelujemo z DU Rakitna, 
krajevno knjižnico, KD Rakitna in PGD Rakitna. Posebno zadovoljstvo 
pa nam predstavljajo obiski posameznikov, ki so s svojim talentom in 
delom zaznamovali domači kraj in se uveljavili tudi v širšem slovenskem 
in tujem prostoru. Novembra se je našemu povabilu odzval g. Veljko 
Toman. Predstavil nam je delo umetnika – slikarja in popeljal otroke 
skozi svoj pogled na kraj. Pod njegovim mentorstvom so naslikali več 
krajinskih slik Rakitne. Tradicionalno decembra sodelujemo z DU Rakitna. 
V vrtec povabimo članice društva, in skupaj z otroki v prijetnem in 
toplem vzdušju, kot ga premorejo le babice, spečemo praznične piškote. 
Ga. Vida Slavič, tudi članica DU Rakitna, pa poskrbi, da lahko krajevno 

knjižnico obiščemo tudi v dopoldanskem času, v vrtcu pa nas rada obišče 
kot pravljičarka. Februarja smo v vrtcu gostili domačina Miho Debevca, 
virtuoza in večkratnega absolutnega prvaka na diatonični harmoniki. 
Predstavil nam je svoj instrument, nanj zaigral ljudske in narodno zabavne 
melodije ter nas z glasbo popeljal po različnih državah sveta. Kulturni 
mesec smo v vrtcu sklenili s čisto pravo razstavo z naslovom »Pleme«, ki jo 
je za nas pripravila fotografinja in slikarka, domačinka, ga. Urška Boljkovac. 
Fotografije je umetnica posnela na potovanjih po državah tretjega sveta 
in z razstavo otrokom odprla drugačen pogled na tamkajšnje življenje. 
Ponosni smo, da imamo v tako majhnem kraju toliko ljudi, ki na bogatijo 
življenje v vrtcu in se našemu povabilu vedno z veseljem odzovejo. 

 Vzgojiteljice vrtca Rakitna 

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)
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Dogodek v kraju  
Notranje Gorice

Uspešno zaključen  
Nagajivi oder 2018
V četrtek, 15. marca, je v brezovi dvorani OŠ Brezovica potekalo 
vsakoletno območno srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin 
Ljubljana okolica v organizaciji Območne izpostave JSKD RS Ljubljana 
okolica in s sodelovanjem OŠ Brezovica pod naslovom Nagajivi oder 
2018. Letos so se srečanja udeležile tri gledališke in ena lutkovna 
skupina iz občin Dobrova - Polhov Gradec, Brezovica pri Ljubljani 
in Škofljica, katerih občine so tudi podprle prireditev. Strokovno sta 
program spremljala tudi izkušena gledališčnika, g. Matjaž Loboda in g. 
Gašper Jarni. Sama prireditev je potekala celotno dopoldne, vodstvo 
šole pa je spretno menjavalo občinstvo po vsaki predstavi, tako da je 
večina učencev prišla na vrsto za ogled vsaj ene igre. To je botrovalo tudi 
odličnemu vzdušju v dvorani, saj je bilo občinstvo vedno znova sveže in 
polno energije. Tudi igralcem se je videlo, da uživajo na odru, medtem ko 
so jim gledalci dobesedno jedli iz rok. Kot je že v navadi na OŠ Brezovica, 
so otroci tako navdušeni nad predstavami, da nekateri skoraj zlezejo na 
oder, spontan smeh in ploskanje pa nista prav nobena redkost. 

V začetku marca je mladinska sekcija Teatra Janez Jalen na deskah naše 
dvorane uprizorila slovensko gledališko klasiko. Dramo Dogodek v mestu 
Gogi je v 30. letih prejšnjega stoletja napisal slovenski dramatik Slavko 
Grum. V njej nastopajo meščani Goge, ki vsak na svoj sprevržen način 
pričakujejo, želijo, da se v mestu nekaj zgodi. Karkoli. Le da se nekaj zgodi … 
Presenetil je že sam izbor predstave. Naša mladinska sekcija se je 
namreč zavestno lotila dela, ki se ga večina njihovih vrstnikov, če se le 
da, na daleč izogne. Na oder, na katerem gledalci običajno pričakujejo 
komedijo, so postavili grotesko. Lotili so se vsebine, ki gledalcu 
predstavi plat družbe in posameznika, pred katero si večina zatiska oči 
ali jo celo zanika. Avtor naj bi navdih za dramo dobil pri svojem delu 
v umobolnici, zato je obnašanje meščanov Goge pravzaprav prikaz 
bolne (ali pa le nekontrolirane?) človeške podzavesti. 
Dva dni po premieri smo si lahko ogledali ponovitev predstave. Občutiti 
je bilo, da je s pleč mladih igralcev padlo breme premiere in so se v 
tokratni izvedbi prepustili užitku svojega hobija – igralstva. Predstava je 
bila namreč prikaz popolne sinergije igralcev in tehnike z njeno vsebino. 
Ponovitev je le potrdila, da je naš podmladek na pravi poti. 
Iskrene čestitke vsem: režiserju Benjaminu Zajcu; igralcem: Anuški Đogić, 
Ani Hafner, Domnu Hribarju, Lari in Teji Osredkar, Pinu Pograjcu, Evi 
Povirk, Meti Rogelj in Joštu Roglju; maskerki Emi Osolnik za z maskami 
poudarjeno grotesknost ter tehniku Jerneju Roglju – Nejcu, ki je z zvokom 
in lučjo spremljal vsak gib meščanov Goge. Ta stari smo ponosni na vas! 
 
 Teater Janez Jalen 

Prva se je predstavila lutkovna skupina KUD Dolomiti Dobrova s 
predstavo Gosenica in odmev, zanimivo Masajsko pripovedjo iz 
vzhodne Afrike. Drugo je bilo na vrsti gledališče Petka z domače OŠ 
Brezovica in predstavo Kraljevi smetanovi kolački. Sledila je predstava 
z naslovom Staro-novi časi v izvedbi dramskega krožka OŠ Dobrova. 
Zadnji pa so stopili na oder igralci gledališke skupine Barjanski metulji 
iz OŠ Škofljica in predstavo z naslovom Obtoženi volk. 
Prireditev se je zaključila s prijetnim pogovorom, kjer sta strokovna 
spremljevalca, g. Loboda in g. Jarni, podala svoje mnenje mentoricam 
oz. ustvarjalkam predstav ter dala nekaj konstruktivnih predlogov za 
nadaljnje uspešno delo. Po ogledu vseh predstav na območju Osrednje 
Slovenije (od Trbovelj do Cerknice in od Kočevja do Ivančne Gorice) 
bosta izbrala najkakovostnejše predstave za regijsko srečanje, ki bo 
letos potekalo 20. aprila za lutkovne skupine v Trbovljah in za gledališke 
skupine na Vrhniki. Temu bo sledilo tudi državno srečanje 6. in 7. junija 
v Novem mestu. Očitno so mentorice in otroci opravili odlično delo 
pri pripravi predstav, saj so vse potekale zelo tekoče in suvereno. Ni 
bilo težko opaziti, da imajo številni resen igralski talent, prav vsem pa 
gre posebno priznanje, ker poleg natrpanih šolskih urnikov posvečajo 
toliko časa in ljubezni tej dragoceni kulturni dejavnosti. 

Miha Žgajnar

Gledališče Petka, OŠ Brezovica.
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Smučarsko in sankaško 
tekmovanje na Rakitni

Odbojkarske novice  
iz ŠD Brezovica
V vseh selekcijah se sezona dvoranske odbojke počasi približuje zaključnim 
turnirjem. Naši mladi odbojkarji redno trenirajo in uspešno sledijo 
zastavljenim tekmovalnim ciljem. Že zdaj lahko zapišemo, da so nekatere 
ekipe presegle pričakovanja, kar nas vse zelo veseli. Člani Špan Brezovica, ki 
igrajo v 3. DOL zahod, pod vodstvom trenerja Damjana Marinka imajo do 
konca sezone še dva kroga. Tekmo zadnjega kroga bodo odigrali v soboto, 
31. marca, ob 19.00 v Balonu na Brezovici. Naša močno pomlajena članska 
ekipa je prva na lestvici, z enim samim porazom v celi sezoni. Prvo mesto 
jih vodi v 2. DOL. En krog pred koncem tekem v ligi A državnega prvenstva 
za kadete je že znano, da bo naša kadetska ekipa končala na prvem ali 
drugem mestu v skupini zahod. Z devetimi zmagami in enim porazom so 
se uvrstili med osmerico najboljših kadetskih ekip v državi. Polfinalni turnirji 
bodo potekali 13. maja 2018. Starejši dečki, letnik 2003 in mlajši, igrajo prav 
tako v ligi A. V zahodni skupini so trenutno na 5. mestu. Pred njimi je sicer 
še en turnir, a med osem najboljših v državi se več ne morejo uvrstiti in 
bodo 31. marca zaključili s tekmami v državnem prvenstvu. V MALI odbojki 
imamo dve ekipi. Brezovica I se je uvrstila v 3. krog, Brezovica II bo igrala 
na turnirju za mesta. MINI odbojkarji so na turnirju 2. kroga v Žužemberku 
osvojili 3. mesto in se niso uvrstili v 3. krog. Sredi februarja je v Šempetru 
potekal turnir regij za starejše dečke. Za regijsko reprezentanco Ljubljane in 
okolice so zaigrali tudi naši igralci Janž Kržič, Luka Rus in Luka Škerjanec. Z 
vrstniki iz Ljubljane in okolice so osvojili 2. mesto. Zmage so se veselili igralci 
Dolenjske regije. Čestitke fantom in trenerjem. 
Vabimo vas, da dogajanja in rezultate spremljate na spletni strani 
www.sd-brezovica.si in Facebook profilu ŠD Brezovica – odbojka. 
 
 ŠD Brezovica, odbojka 

V nedeljo, 4. 3., se je na Rakitni v Zidanškemu lazu po mnogih letih, ko 
nam je zima končno nasula toliko snega, da smo se lahko lotili takega 
podviga, odvilo pravo smučarsko in sankaško tekmovanje, ki smo ga 
poimenovali Pokal Rakitne. Prostovoljci so z veliko truda v sodelovanju 
s Športnim društvom Rakitna uredili 160 m dolgo vlečnico in 200 
metrov dolgo smučarsko progo. Na veleslalomski tekmi je tekmovalo 
26 tekmovalcev, na sankaškem tekmovanju pa 20. Imeli smo zelo 
pisano udeležbo, najmlajši tekmovalec je bil star 4 leta, najstarejši pa 
84 let. Najhitrejši je progo premagal v pičlih 35 sekundah. Tekmovanji 
si je ogledala pestra množica gledalcev, ki je glasno navijala in 
spodbujala prav vsakega. Za hrano in pijačo je poskrbela Izletniška 
kmetija pri Zidanci, ki je vsakemu tekmovalcu podarila brezplačni 
golaž in čaj za vse, tudi navijače. Podelitev medalj, ki jih je iz lesa izdelal 
domačin, nagrad in priznanj je potekala v prostorih Izletniške kmetije 
pri Zidanci, kjer smo po podelitvi ob glasbi tudi zaplesali. Dan smo 
zaključili z nočnim sankanjem, kjer je 
bilo veliko smeha. Športni dogodek 
je kljub oblakom prinesel dobrodošlo 
popestritev zimskega dogajanja 
na Rakitni in vsi udeleženi smo bili 
soglasni, da naslednje leto, če nam 
bo le vreme naklonjeno, tekmovanje 
ponovimo. Ob tej priložnosti naj se 
zahvalimo vsem prostovoljcem, ki 
so z nesebičnim delom in trudom 
pripomogli k dvigu kakovosti bivanja 
in so dokazali, da je možno s skupnimi 
močmi in dobro voljo storiti veliko. 
Zahvala tudi Vrtnarstvu in cvetličarstvu 
Filipič, ki je podarilo prikupne cvetlične 
aranžmaje za prve tri tekmovalce vsake 
kategorije, Izletniški kmetiji pri Zidanci, 
da so poskrbeli za naše želodčke in 
nam odstopili prostor ter Kulturnemu 
društvu za izposojo ozvočenja. 
 
 Športno društvo Rakitna 

Renault priporoča renault.si

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

PAKET 
presenečenja**

z 0% 
obrestno mero*

Renault MEGANE
Tehnologija na tvoji strani.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 144 g/km. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na 
renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. 
**Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa presenečenja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  

T: 01 2000 550, Tržaška 108 Ljubljana
www.avtohisamalgaj.si
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OŠ Brezovica ekipni regijski 
prvak v šahu do 9 in do 12 let
V kategoriji do 9 let je OŠ Brezovica dobila vse 4 tekme in od 16 
možnih točk osvojila kar 15 točk ter tako premočno postala regijski 
prvak. V kategoriji do 12 let pa je bilo podobno. Ekipa OŠ Brezovica je 
premagala vse štiri nasprotne ekipe, dve s 4 : 0, dve pa s 3 : 1 in tudi v tej 
kategoriji premočno postala regijski prvak grosupeljske občine. Ekipa 
do 9 let je igrala v naslednji postavi: 1. Val Vodnik, 2. David Štembal, 3. 
Lovro Malovrh, 4. Gašper Sever. Ekipa do 12 let pa v postavi: 1. Krištof 
Selan, 2. Luka Stanar, 3. Gašper Pregl, 4. Gašper Snoj, 5. Nejc Kmetič.

 Anton Praznik 

v drugem delu turnirja, ko je zapovrstjo premagoval nasprotnika za 
nasprotnikom in jih prehiteval. Dobil je zadnjih 5 partij in postal državni 
prvak v pospešenem šahu v kategoriji do 10 let! Uspeh Vala Vodnika je 
še toliko večji, ker ima šele 9 let, kar pomeni, da bo lahko v isti kategoriji 
nastopil še prihodnje leto. Čestitamo!

 Anton Praznik

Balinarji z novim  
elanom v pomlad
V februarju smo se člani in članice BŠD Radna zbrali v naših klubskih 
prostorih na balinišču Radna na letnem občnem zboru. Povabljena 
sta bila tudi župan občine Brezovice, g. Ropret Metod, in predsednik 
KS Brezovica, g. Malovrh Boris, ki sta se povabilu prijazno odzvala. 
Pred začetkom zbora smo se z minuto molka poklonili umrlim 
članom, predvsem ravno preminulemu, našemu najstarejšemu članu, 
skoraj 105 let staremu Antonu Bokavšku, našemu častnemu članu, 
balinarskem veteranu in enemu od ustanoviteljev BŠK Radna. Zbor 
smo nadaljevali s pregledom poročil preteklega leta, potrdili prebrano, 
sprejeli nekaj sklepov in dogovorov za prihajajočo sezono ter potrdili 
naše sodelovanje z Občino Brezovica in KS Brezovica. Predsednica 
Arhar Helena je predstavila tudi načrt za leto 2018. Dogajanje na 
balinišču in druženje se bo začelo že konec marca, na velikonočno 
soboto, ko bomo barvali velikonočne pirhe na kmetiji Pr’Medet. 
V aprilu bomo izvedli spomladansko delavno – čistilno akcijo, da 
uredimo okolico balinišča in pripravimo igrišče za prihajajoče treninge 
in tekme. Tudi letošnjo pomlad bomo medse povabili gospe iz UTŽO 
Logatec, da nam bodo pomagale ustvarjati glinene ptičke in s pomočjo 
naših izkušenih članov izdelali lesene piščali. 
Maj bo zaznamoval naš tradicionalni pohod po Brezovškem hribu v 
sodelovanju z Občino. V juniju bomo imeli ženski turnir (23. 6. 2018) 
in moški turnir (30. 6. 2018) ter se pripravili na poletni odmor. Med 
poletnimi meseci vas bo na balinišču pričakala prijetna hladna senca in 
mir, po klopco pa bralna škatla s knjižicami in kakšno otroško igrico. 
Jeseni bomo odpotovali v neznano in pripravili še kakšen dogodek 
za otroke, v oktobru pa v sklopu občinskega praznika pripravili naš 
zaključni turnir. Pa morda še kaj. Na koncu sta svoje poročilo o dogajanju 
v okviru občine in KS Brezovica povzela še naša gosta, zbor pa smo 
zaključili s pogostitvijo in prijetnem druženjem. V času, ko ni treningov 
in tekem naših balinarjev, si še vedno lahko rezervirate prostor na 
balinišču za kakšno rojstnodnevno zabavo ali zaključek vrtca, šole. Pri 
nas na balinišču ste dobrodošli vsi, otrokom in mladini pa so na voljo 
tudi otroška igrala in večnamensko igrišče za košarko ali nogomet. 
Ob koncu pa še enkrat vabljeni vsi na druženje ob barvanju 
velikonočnih pirhov na kmetijo Pr’Medet. S seboj prinesite svoja 
jajčka, da jih lahko na koncu pobarvane odnesete tudi domov. Pridite, 
začnemo ob 9.30. Zeblo vas nebo, pa tudi za osvežitev bo poskrbljeno. 
Predhodne prijave so potrebne. 
 
 Za BŠD Radna, Rihtar Kristina 

Val Vodnik državni  
prvak v šahu do 10 let
Na Državnem prvenstvu dečkov do 10 let je nastopil tudi devetletni Val 
Vodnik, učenec OŠ Brezovica, ki je med 32 igralci v standardnem šahu v tej 
kategoriji zasedel odlično 8. mesto. Med drugim je bil edini na turnirju, ki je 
premagal državnega prvaka Igorja Jalovca. Po koncu državnega prvenstva 
v standardnem šahu so odigrali še državno prvenstvo v pospešenem 
šahu. V kategoriji do 10 let je med 52 nastopajočimi presenetljivo zmagal 
Val Vodnik, ki je zbral 7,5 točke iz 9 partij. Začel je povprečno, a je zablestel 
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Spomladanski  
pohodniški teden
Vljudno vabljeni na enega od spodaj navedenih pohodov, ki bodo 
potekali med 21. in 27. majem.
Pohod 1 – Rakitna – gozdna učna pot – 3 km, 2 uri.
Pohod 2 – Rakitna – Krim - Rakitna – 15 km, 5 ur.
Pohod 3 – Rakitna – Županov vrh – Rakitna – 3 km, 2 uri (zelo lepo 
vabljen naš župan in celotna ekipa Občine).
Pohod 4 – Rakitna – pot po obronkih – Rakitna – 13 km, 4 ure.
Pohod 5 – Rakitna – Vrbica – Rakitna – 9 km, 6 ur.
Pohod 6 – Rakitna – Osredek – Rakitna –10 km, 6 ur.
Pohod 7 – Rakitna – Pekel – Rakitna – 17 km, 9 ur.
Vsak dan bomo organizirali dva pohoda, krajšega (do dveh ur hoda) 
in daljšega. Začetek daljšega pohoda bo ob 9.30, krajšega pa ob 11.30 
izpred Hotela Rakitna (takrat pride tudi avtobus iz Notranjih goric, do 
katerega pridete iz Ljubljane s 6B, kot nalašč za naše drage upokojence). 
Cena pohoda: 12 € za odrasle, 8 € za otroke do 15 let in 2 € za otroke do 
6 let, vključuje startnino in hrano po pohodu. Izbirali boste med tremi 
meniji, vsi meniji pa vključujejo doma narejeno gibanico in jabolčni 
štrudelj. Prijave sprejemamo do 19. 5. 2018 oziroma do zasedenosti 
kapacitet po telefonu 041 761 756 ali po e-pošti effekt.simenko@siol.net. 
Povabili smo gospoda predsednika države, g. Boruta Pahorja, povabili 
bomo tudi Planinsko zvezo Slovenije, Zvezo društev upokojencev 
Slovenije ter vse, ki radi uživate v neokrnjeni naravi in vam je 
pohodništvo način življenja. Dobrodošli!

 Meta Šimenko

Pohod DU Brezovica
Sreda je dan, ko se telovadke Društva upokojencev Brezovica 
srečujemo v telovadnici vrtca v Radni. Toda za 7. marec je bil dogovor, 
da se zberemo pred trgovino Mercator in gremo na pohod po barjanski 
ravnini. Ob 10. uri nas je pozdravilo čudovito, jasno, sončno vreme. Od 
naše običajne telovadne skupine manjkajo na sliki tri rekreativke – 
gospa Mimi, Pavla in gospa Majda za fotoaparatom. Prijetno utrujene 
smo sprehod končale v gostilni Kavčič, kjer smo si ob dobri malici 
voščile za 8. marec, dan žena. Vabljeni na telovadbo! 
 MD Božič

Divinitas
Sredi občine, na Plešivici, deluje podjetje Divinitas, ki 
ljudem, poleg čudovitega razgleda na Ljubljansko barje 
in Krim, pokaže tudi pot do boljšega zdravja in sreče v 
življenju. Ekipa z Janijem Savincem na čelu se vam celostno 

posveti in na podlagi spoznanj o vašem delu in navadah ter težav, ki jih 
imate, poišče način, da vam spet vrne dobro počutje in zadovoljstvo. 
Nudijo vam številne naravne tretmaje, masaže in posebni hiperbarični 
tretma, ki po vsem svetu že 50 let dosega odlične učinke na zdravje. V 
sodobno opremljenem salonu si bodo za vas vzeli čas in skrbno pripravili 
individualno terapijo, ki bo gotovo pripomogla k boljšemu počutju. 

 
VSE,KI KONČUJETE POKLICNO, SREDNJO ALI VIŠJO ŠOLO, SMER GOSTINSTVO IN 
TURIZEM, VABIMO K SODELOVANJU ZA DELO V STREŽBI, OD 01.04.2018 VSE 
VIKENDE, OD 01.07.2018 DO 01.08.2018 VSAK DAN, OZIROMA PO DOGOVORU. 
ČE BO SODELOVANJE V OBOJESTRANSKO ZADOVOLJSTVO, VAM PO TEM 
DATUMU NUDIMO TUDI REDNO ZAPOSLITEV. 

VSE, KI IMATE S.P. IN ŽE DELATE V GOSTINSTVU-STREŽBI TER ŽELITE ŠE 
DODATNO ZASLUŽITI, LEPO VABIMO K NAM NA DELO V STREŽBI MED VIKENDI, 
NUDIMO 10 EUROV NA URO. SMO DOBER PLAČNIK IN DOBRODOŠLI!        
HOTEL RAKITNA INFO: Meta Šimenko, effekt.simenko@siol.net, 041761756

 

Še posebej bi radi izpostavili hiperbarično komoro, v kateri preko maske 
vdihavate 100 % kisik (namesto 21 %, kot ga sicer), to visoko koncentracijo 
kisika pa zaradi posebnih razmer v komori (dvakrat višji zračni tlak od 
normalnega) telo absorbira v krvno plazmo, ki desetkrat bolj obogatena 
s kisikom preko žil doseže večino tkiv v telesu. Tako pomaga pri hitrejši 
regeneraciji, lajša težave s kožo, dihanjem, poskrbi za boljše splošno 
počutje in koncentracijo, pozitivno vpliva na rakava obolenja in nasploh 
zavira vnetne procese v telesu. Hiperbarično terapijo še posebej 
priporočajo športnikom, tistim, ki trpijo zaradi astme, izgorelosti in na 
splošno vsem, ki bi si radi okrepili imunski sistem. Za več informacij 
pokličite na tel.: 051 340 888 ali e-naslov: jani@divinitas.net ter že danes 
poskrbite za spremembo na bolje!

Miha Žgajnar
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Predsednik Marjan je nato predstavil še program dela za leto 2018. 
Posebej je poudaril, kako pomembno je medsebojno druženje, 
povezovanje in prijateljstvo, ki so zagotovo temelj za dobro delo 
društva. Ob zaključku občnega zbora nas je nagovorili podžupan 
Marko Čuden, ki je pohvalil delo društva, prav tako tudi udeležbo na 
občnem zboru ter nas seznanil z izvajanjem del in novih investicijah 
v občini in naši krajevni skupnosti. Delo društva so pohvalili in se 
zahvalili za povabilo tudi predstavniki sosednjih DU, predsednik 
ZZB, predstavnica DEOS-a iz Notranjih Goric ter g. Anton Donko, kot 
predstavnik ZDUS-a. Njega smo bili še posebno veseli, ker po hudi 
bolezni dobro okreva.

Vabilo na kresovanje
Že drugo leto zapored je organizacija 
tradicionalnega kresovanja v Notranjih 
Goricah zaupana domačim gasilcem. Kres 
bo zagorel 26. 4. 2018 ob 20. uri v Športnem 
parku Jama, Poleg tradicionalnega pasulja, bo 
poskrbljeno tudi za drugo jedačo, obljubljamo 
pa, da tudi pijače ne bo zmanjkalo. Dogajanje 
bodo popestrili člani ansambla Ponos. 
Vsi prihodki bodo namenjeni gradnji gasilskega 

doma v Notranjih Goricah. Prireditev bo ob vsakem vremenu. Pridite in 
skupaj si naredimo prijetno druženje in vstop v praznični dan. 
 
 PGD Notranje Gorice - Plešivica 

Občni zbor  
DU Podpeč - Preserje
16. marca smo se upokojenci DU Podpeč - Preserje v velikem številu 
zbrali na občnem zboru, ki je potekal v dvorani gasilskega doma v 
Kamniku pod Krimom. Poleg članov društva so se zbora udeležili tudi 
številni gostje. 
Pred uradnim delom občnega zbora nam je društveni pevski zbor zapel 
nekaj pesmi, otroci iz vrtca Preserje pa so nam pripravili prisrčen program. 
Nato je predsednik DU Marjan Suhadolnik pozdravil vse prisotne in 
predstavil dnevni red. Vse lani umrle člane smo navzoči počastili z 
enominutnim molkom. V poročilu o delu društva v preteklem letu je 
predsednik povedal, da je za nami lepo in uspešno leto. Društvo je aktivno v 
programu starejši za starejše. V medgeneracijskem programu sodelujemo 
z vrtci Brezovica, enotama Podpeč in Preserje. Lepo sodelujemo tudi z 
domom starejših DEOS Notranje Gorice in Občino Brezovica. 
V društvu imamo žensko in moško balinarsko ekipo, ki pridno 
trenirata na domačem balinišču. Moška ekipa se je udeležila sedmih 
meddruštvenih turnirjev. Organizirali smo več izletov po Sloveniji, 
martinovanje in silvestrovanje ter zelo dobro obiskan piknik. 

-25%
NA MENJAVO IN CENTRIRANJE PNEVMATIK

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

Akcija traja do 30.6.2018.

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

tel.: 01 750 51 99
www.avtotrade.si

Za konec pa še povabilo k sodelovanju v našem pevskem zboru, ki išče 
nove člane in zato vabi k sodelovanju vse, ki radi prepevate. Hkrati vas 
obveščamo, da ima naše društvo DU v letošnjem letu namen obnoviti 
društveni prapor, zato vas prosimo za finančno pomoč v obliki 
prispevka za žebljiček na drogu prapora. 
 
 Iva Intihar, DU Podpeč - Preserje 

Gasilska mladina se je 
pomerila v kvizu
V začetku februarja je bil v OŠ Brezovica organiziran 15. občinski kviz 
gasilske mladine. Tekmovanja se je udeležilo 51 ekip iz gasilskih zvez 
Brezovica, Dolomiti in Horjul. Ekipe so sestavljali po trije tekmovalci, 
tekmovali so v treh starostnih kategorijah. Poleg teoretičnega znanja 
so morali pokazati tudi praktične spretnosti in vezanje vozlov oz. 
navezave orodij. Novosti na tekmovanju sta bili tokrat kar dve: vse 
kategorije so se spopadle z novo nalogo »poišči besede« (v matriki so 
morali poiskati 15 besed ali besednih zvez, povezanih z gasilstvom), 
najstarejša starostna kategorija pa je del teoretičnih testov reševala 
preko tablic ali pametnih telefonov. To je bil poskus, ki se je relativno 
dobro obnesel, pričakovali pa smo več resnosti s strani tekmovalcev. 
Ekipe, ki so se v posamezni kategoriji uvrstile na prvi dve mesti, so se 
kvalificirale za udeležbo na regijskem kvizu. Iz domače gasilske zveze 
so to bile: med pionirji Notranje Gorice - Plešivica in Vnanje Gorice, 
med mladinci obe ekipi iz Vnanjih Goric, med pripravniki pa tako kot 
med pionirji, Notranje Gorice - Plešivica in Vnanje gorice. Na regijskem 
kvizu, ki je potekal 10. marca v OŠ Horjul, ekipe žal niso dosegle 
rezultatov, ki bi jim zagotovili nastop na državnem kvizu. 
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AKCIJSKE CENE

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

Tekmovalce sta na občinskem tekmovanju ob koncu pozdravila tudi 
župana: g. Metod Ropret, župan občine Brezovica in g. Franc Setnikar, 
župan občine Dobrova - Polhov Gradec, za kar se jima v imenu Komisije 
za mladino GZ Brezovica zahvaljujem. Zahvaljujem pa se tudi vsem 
tistim, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi tekmovanja, še posebej PGD 
Brezovica, OŠ Brezovica ter ravnateljici, ki nam je za izvedbo občinskega 
tekmovanja odobrila brezplačno uporabo šolskih prostorov. 
 
 Petra Zega, predsednica Komisije za mladino 

Antonu Bokavšku v spomin
Na Brezovškem pokopališču smo se poslovili od 
najstarejšega Brezovčana vseh časov. Ja, odkar se piše 
in spremlja zgodovina, na Brezovici do sedaj še nihče 
ni dočakal skoraj 105 let življenja. Čutim dolžnost, 
kot Brezovčanka, staroselka in kot svetnica Slovenske 
ljudske stranke, da par besed naklonim poštenemu, 

delavnemu človeku in dobremu sosedu. 
Tone Bokavšek se je rodil v številni družini, po domače Pr Fajt. 
Velikokrat mi je pripovedoval v kakšni revščini je odraščal, v družini, 
ki so jo pestile tudi otroške bolezni, nekaj otrok je umrlo, tudi njegova 
sestra dvojčica. Velikokrat je tudi omenil, da so morali starši zaradi 
revščine in lakote prodati njivo prav nam, poceni, za dober hlebec 
kruha. Edini zaslužek v rani mladosti je bil, da sta si ga oba z bratom 
Doretom prislužila s kopanjem jarkov. Pozneje si je ustvaril družino 
in topel dom na Fajtovi parceli. Zaposlil se je v livarni, kjer je ostal 
do upokojitve. Veliko dela je opravil tudi brezplačno za krajevno 
skupnost, ko so napeljevali prvi vodovod. Dolga leta je bil aktiven v 
balinarskem društvu Radna. Tam se ga je prijelo tudi ime Smodlak. 
Ne smem pozabiti, da je bil tudi izreden gobar, nekaj prostorov je 
zaupal tudi meni. Zadnja leta je preživel v domu starejših na Bokalcih. 
Tudi tam so ga imeli radi, saj veselega človeka ima še bog rad. Imel je 
izreden spomin do zadnjega diha, nikoli ga nisem slišala tarnati. Ko 
so ga spraševali, kakšna je skrivnost dolgega življenja, je odgovoril: 
»Trdo delo, brez pitja alkohola in seveda dobra volja.« 
Lahko samo rečem – počivaj mirno in spokojno na domačem 
pokopališču. 
 
 Veršič Marija

Praznovanje rojstnega  
dneva Roberta Stephensona 
Baden Powella

V četrtek, 22. 2. 2018, smo skavti 
Ostrorogega jelena praznovali 
rojstni dan našega ustanovitelja, 
ki je bil konjenik, plemič, pisatelj 
in ustanovitelj skavtskega gibanja. 
Rodil se je v Veliki Britaniji leta 
1857, kjer je tudi začel širiti skavtsko 
gibanje. Praznovanje smo začeli na 
zasneženem travniku pred Marijinim 
domom in pot nadaljevali v gozd, 
kjer smo se igrali Veliko igro, na 
koncu pa nas je s svetilko v roki 
počastil s svojim prihodom sam 
Bi – Pi (njegov vzdevek). Ker je bilo 

zunaj zelo mrzlo smo si ročice ogreli v prostorih Marijinega doma in se 
posladkali s slastno torto. Še na mnoga leta! 
 
 Skavti ostrorogega jelena
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Lahko vam pomagamo, ker 
verjamemo v spremembe
Društvo za urejeno življenje, Abstinent, je nevladna humanitarna 
organizacija, s statusom društva v javnem interesu. S svojim delovanjem 
stremimo k reševanju stisk posameznikov, ki tvegano in škodljivo 
pijejo, ter njihovih svojcev. Podatki Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje kažejo, da tvegano pije pol milijona Slovencev, problem pa 
je najpogosteje prikrit. Stigma glede alkoholizma je v Sloveniji še 
vedno zelo velika. Tvegano in škodljivo pitje alkohola posameznikom 
in družinam prinaša številne stiske in težave (socialne, ekonomske, 
zdravstvene), zato si želimo pomagati vsem, ki se s težavo soočajo. Na nas 
se najpogosteje obrnejo svojci, ki pridejo v Svetovalnico na individualni 
pogovor, na katerem dobijo informacije, podporo in usmeritev za 
reševanje težave. Po vzpostavljeni abstinenci pa se posamezniki in 
svojci vključijo v Skupine za urejanje, katerih srečanja so namenjena 
ohranjanju abstinence in utrjevanju novega življenjskega sloga. 
Vse, ki se kakorkoli srečujete z alkoholizmom in vam to predstavlja 
stisko, vabimo, da se oglasite na individualnem razgovoru, da skupaj 
ugotovimo, kako resna je težava. 
Vabimo vas, da nas pokličete na 064 244 496, 059 039 981 ali nam pišete 
na svetovalnica@abstinent.si. Na voljo smo vam vsak delovni dan. 
Vedno imamo možnost izbire. Vedno obstaja rešitev. Program 
podpirajo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstvo za zdravje, Mestna občina Ljubljana, FIHO, 
Občine Brezovica, Domžale, Ig, Kamnik in Medvode.

Pestro dogajanje  
ŠKTD Lokvanj
Čas pa res hitro teče, saj so za nami že trije meseci tega leta. In vsak 
mesec je po svoje pester in zanimiv tudi v KTD Lokvanj, kjer imamo 
delovna srečanja vsako prvo sredo v mesecu. Marca ali sušca je bilo to 
srečanje en dan pred praznikom dneva žena. Po končani redni seji, sta 
Jože Kirn in Vinko Sočič razveselila vse ženske s cvetjem. Da pa moški 
ob prazniku mučenikov niso ostali praznih rok, jim je Tatjana Poplas 
prinesla presenečenje in sicer trnje, pol klobase in suhe slive. 
Na že tradicionalni kmečki praznik smo se v sredini marca zbrali pri 
Marjanu Mravljetu, na Brezovici. Tokrat smo s pomočjo mesarja delali 
krvavice in pečenice. Pridne članice so poskrbele za okusno malico 
in dobrote iz krušne peči. Delovni dan se je končal z obilno obloženo 
mizo kmečkih jedi in ob veselih zvokih harmonike. 
Prav tako smo se dobili na domačiji, pri Marjanu Mravljetu v Radni 
tudi na cvetno soboto. Pod vodstvom Tatjane Poplas smo izdelovali 
butarice. Ker pa je bil pred vrati tudi materinski dan, ki je tudi dan 
staršev, smo se odločili, da izdelujemo tudi rožice iz papirja za mamice. 
Pridne članice pa so poskrbele, da je tudi tokrat čudovito dišalo iz 
krušne peči.

 Tatjana Poplas, za ŠKTD Lokvanj 

Bilo je veselo
Znanega filozofa, pa ni bil naš Žižek, so povprašali: »Kako to, da je na 
tvojem predavanju dvorana vedno polna, pri nas pa le polovično?« 
»Razlaga je zelo enostavna«, je rekel filozof. »Študentje so obvezni 
prisostvovati predavanju, dekleta pridejo zaradi študentov, častniki pa 
zaradi deklet.« Naj se pobahamo, da je tudi naš 21. občni zbor društva 
Tulipan bil polno zaseden. Potrebujete razlago za takšen odziv? Pa naj 
bo tudi ta razlaga vzrokov obiska bolj »filozofska«. 

Širši upravni odbor je že po svoji funkciji dolžan sodelovati na občnem 
zboru, saj ga organizira in vodi; člani, željni duhovne hrane so prišli 
prisluhniti našemu mešanemu pevskemu zboru in uživati v nastopu 
plesalcev v narodni noši; privrženci glasbe so prišli uživat v mojstrovini 
našega glasbenika; nekateri niso hoteli zamuditi priložnosti, da ob lepi 
glasbi tudi zaplešejo; vabljeni gostje pa so se ljubeznivo odzvali našemu 
vabilu. Če vse omenjene obiskovalce seštejete, je bila dvorana skoraj polna. 
Da, je še ena skupina, ki jo omenjajo zlobni jeziki. Ti pravijo, da so prišli tudi 
taki, ki so hoteli, da jim je z jedačo in pijačo poplačan njihov prispevek za 
letno članarino. No, vidite. Če upoštevam še njih, je bila dvorana polna. 
Ostalo je samo nekaj prostih stojišč, kar pa ni motilo zabave. 
Organizatorjem občnega zbora ni bilo žal vloženega truda, saj je bil 
poplačan s spodbudnimi besedami razpoloženih udeležencev. Hvala 
vsem prisotnim na našem občnem zboru. Vsi skupaj ste pripomogli, da 
je bilo vzdušje sproščeno in veselo. Upam, da vam bo ta 3. marec ostal 
še dolgo v lepem spominu. Zato bomo drugo leto zadevo ponovili. 
Vas pa že sedaj spodbujamo, da celo leto ostanete dobre volje in jo 
prinesete tudi na naslednji občni zbor. Nasvidenje! 

 Toni Jurjec, Predsednik društva Tulipan 
 

Iz DEOS centra  
Notranje Gorice
Poleg vsakodnevnih aktivnosti, individualnih in skupinskih obravnav je 
bil marec v centru starejših Notranje Gorice pester. V začetku meseca je 
imelo nekaj stanovalcev možnost preizkusiti solno terapijo v Solni sobi 
Spirala. Nad terapijo so bili naravnost navdušeni in že po enem obisku 
navajali pozitivne učinke. Otroci iz OŠ Brezovica, pod mentorstvom 
Barbare Cerkovnik, so ustvarili čudovite izdelke na temo valentinovega 
in Gregorjevega. Pod vodstvom delovne terapevtke Nine in ob pomoči 
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hišnikov, so stanovalci izdelali t. i. 
Gregorčke, ki so jih spustili v potok 
Bela na Vrhniki. Kljub mrzli zimi, so 
se aktivno pripravljali na pomlad 
z ustvarjanjem tulipanov, ki bodo 
krasili center. Pod taktirko priznane 
oblikovalke Maje Štamol Droljc so 
ustvarjali broške. Dr. Alojzij Gostiša 
je tudi letos podaril stanovalkam 
in zaposlenim v centru prečudovit 
šopek, ki je krasil recepcijo centra, 

prav tako je vsaka prejela voščilnico z lepimi željami, v popoldanskem 
času pa je dame s svojim nastopom presenetil ansambel Jelen. Plesale 
in uživale so vse do večerje. Stanovalka centra, ga. Klemenc, je skupaj 
z zaposlenimi pripravila majhno pozornost za vse mučenike, praznik 
so jim polepšale plesalke iz plesne skupine Habibi babi, direktorica 
centra pa jih je počastila s kavico. Niti na materinski dan niso pozabili. 
V goste so povabili otroke iz vrtca Zalog, ki so za vse matere pripravili 
enkraten nastop. Čast so imeli gostiti kar 100 bodočih socialnih 
delavk, za glasbeno presenečenje v marcu pa je poskrbela pevka 
Eva Hren. Felinološko društvo Ljubljana jim je podarilo vstopnice za 
mednarodno razstavo mačk, ki je bila na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. Konec meseca so izdelovali velikonočne butarice in pirhe 
ter otvorili velikonočno razstavo kreativnih ustvarjalk, ki bo odprta vse 
do 3. aprila. Brbončice so razvajali na dnevu italijanske kuhinje, kjer so 
uživali ob slastni hrani, ki je značilna za Italijo. Zaposleni v centru se 
zavedajo kako pomemben je empatičen, prijazen in spoštljiv odnos do 
stanovalcev, kar so na dan objemov še toliko bolj dokazali.

 Anita Kadunc, dipl. del. ter.

Občni zbor PD Podpeč - 
Preserje – 23. 2.2018

Kot vsa društva mora tudi naše Planinsko društvo 
Podpeč - Preserje, enkrat letno sklicati občni zbor. 
Potekal je v petek, 26. 2. 2018, v dvorani DU in PD v 
Preserju pod Krimom.
Občni zbor je potekal po ustaljenem dnevnem redu 
s pozdravnim nagovorom in podajanjem poročila 
predsednika Marka Goršiča. Najbolj je izpostavil 
prostovoljno delo, saj se ga je v letu 2017 nabralo 
za več kot 1.300 ur. Največ se ga opravili vodniki, 
markacisti, veliko ga je bilo na sanaciji Doma na 

Krimu, kjer so se v letu 2017 zamenjali oskrbniki, ter na tajniškem delu. 
Največji finančni in organizacijski zalogaj leta 2017 je bila zamenjava 
strehe na Domu na Krimu, kjer se je uredil še filter za vodo, ograja 
ter počistila okolica. Poročilo je podal vodja gospodarskega odseka, 
ki je delo koordiniral. Svoje delo so opravili tudi markacisti, ki imajo v 
pripravi še izdelavo krožne poti po občini Brezovica. 
Vodniki so izvedli 40 pohodov za različne starostne skupine, kar je 

dve tretjini načrtovanih pohodov. Tretjina jih je odpadla zaradi slabih 
vremenskih razmer. Število pohodnikov se povečuje.
Sledilo je poročilo varuha narave in mladinskega odseka. Na OŠ Brezovica 
se je krožek zelo dobro prijel, na Preserski OŠ pa posluha s strani vodstva 
šole ni. Veliko zanimanje za planinstvo je tudi pri vrtčevskih planincih, 
ki zelo radi hodijo v naravo. Finančno poročilo je bilo v znamenju 
številk in končne pozitivne ničle v bilanci. Planinsko društvo se zelo 
trudi z iskanjem sponzorjev, a pri svojem delu žal ni uspešno. Lahko 
ponudi prazen prostor za oglaševanje na ograji pri Domu na Krimu in 
vidnost sporočil preko spletne kamere doma.Ob koncu je do besede 
prišel župan, g. Metod Ropret. Zelo je zadovoljen s sodelovanjem in 
odgovornim odnosom PD, saj je izvedeno vse kar je bilo dogovorjeno. 
Poudaril je, da je PD eno bolj dejavnih društev v občini, kar je razvidno 
z Brezovške spletne strani. Pohvalil je Brezovško pot in se že veseli 
odprtja krožne poti po občini Brezovica, ki jo bo Občina tudi finančno 
podprla. K besedi so prišli še gostje, predstavnik društva upokojencev 
in NTK Preserje, predsednik medobčinskega odbora PD Notranjske, PD 
Blagajana. Ob koncu je bil podan še predlog programa za leto 2018, s 
poudarkom na sodelovanju s hotelom na Rakitni ter ureditvijo krožne 
poti po občini. Podeljeni so bili 4 srebrni častni znaki Planinske zveze in 
eno zlato priznanje ga. Andreji Molk za dolgotrajno delo z najmlajšimi 
planinci.Po točki razno smo se zadržali še v prijateljskem klepetu ob 
skromni pogostitvi. S planinci je vedno lepo, vabljeni vsi. 

 Marijan Božeglav

 popusta na vse storitve
do 31. 7. 2018

Delovni čas:
PON: 16. - 20. ure
TOR:  13. - 17. ure
SRE:  16. - 20. ure
ČET:     9. - 13. ure
PET:  16. - 20. ure
SOB:  po dogovoru

Kupon
MoŠKo/FantovsKo 
sTRiŽenJe 
CENA: 7,50 € (-35%)

oTRoŠKo sTRiŽenJe 
do 6 let 
CENA: 6,50 € (-35%)

Frizerski studio 
MaJDa lenčeK s.p.
Mavsarjeva cesta 5, 
Notranje Gorice

25. 
obletnica  
otvoritve

21. 3. 1993

t  :  01 365 21 06
G :  031  793  313

vrHunsKa KoZMetiKa Keune

25 %
ŽensKo sTRiŽenJe + fen  22 €
BaRvanJe KoMpleT   36 €
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Občni zbor Turističnega 
društva Rakitna
10. 3. 2018 je v dvorani POŠ Rakitna potekal prvi redni občni zbor TD 
Rakitna, ki so se ga udeležili gostje iz treh turističnih društev, župan 
občine Brezovica g. Metod Ropret ter članice in člani društva. Ga. Janja 
Jereb je predstavila letno poročilo društva za leto 2017 in med drugim 
predstavila tudi zanimive podatke o članih društva. Društvo je 31. 12. 2017 
štelo 99 članov, med katerimi prevladujejo moški s 54 %. Najmlajši član je 
imel 8, najstarejši pa 83 let. Povprečna starost je 56,4 let. Člani društva 
so večinoma prebivalci Rakitne in sicer jih je kar 87 %. Izobrazbena 
struktura je zelo raznolika. Največ članov ima srednješolsko izobrazbo, 
kar 37 % članov pa ima najmanj višjo šolo, med njimi so tudi en doktor 
znanosti in trije magistri znanosti, kar kaže na zelo visok izobrazbeni 
nivo društva. Na zboru sta poročili podala tudi predsednica nadzornega 
odbora ga. Alenka Praprotnik in predsednik disciplinske komisije g. 
Janez Demšar. 

poslovanju TDR ter Pravilnik o disciplinskih postopkih TDR in namesto 
Sreča Lipovca na mesto podpredsednika društva izvolil g. Danita 
Praprotnika. Ob koncu je g. Darko Jerina povedal, da je prostovoljstvo 
tisti del našega delovanja, ki v življenje nas vseh vnaša svežino in širi 
socialno mrežo, zato prostovoljcev ni nikoli preveč. Javno se je za 
podporo društvu zahvalil: trgovini Barbara v Rakitni, Izletniški kmetiji 
Zidanica, podjetju ANABE, d. o. o. Brezovica, Jožetu Kržiču, Ireni, Jožici 
in ostalim »Jurčnikovim« dekletom ter vsem gospodinjam iz Rakitne, 
Jožetu Kirnu iz Kamnika pod Krimom, Gregorju Šaronji, Nuši Romih 
Masnoglav, Alenki Baggia, Marjanu Lobodi, Teodorju Borstniku, Janku 
in Mariji Košir, občini Brezovica in vsem tistim, ki jih ni posebej imenoval, 
pa so z drobnimi deli pripomogli k boljšemu delovanju društva. 

 mag. Janja Jereb, poslovna sekretarka, TD Rakitna 

Ogled najvrednejših gozdnih 
sortimentov v Slovenj Gradcu
V letošnjem letu je potekala že 12. tradicionalna licitacija vrednejših 
gozdnih lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu, ki so jo organizirali 
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Izbor hlodov za to licitacijo 
je na območju občine Borovnica, Brezovica in Ig opravil prizadeven in 
skrben revirni gozdar Jani Volarič. Letos je na licitaciji sodelovalo kar 
šest lastnikov hlodov iz občine Brezovica in sicer z Jezera, Kamnika 
pod Krimom, Gornje Brezovice in Rakitne. Med njimi je na licitaciji 
prvič sodeloval tudi »Jeršinov« Jože, ki je imel razstavljen zelo lep hlod 
javorja. Dneva odprtih vrat, ki so ga priredili organizatorji, smo se po 
zaslugi g. Volariča udeležili tudi trije člani Turističnega društva Rakitna 
in tisto, kar smo videli, je bilo zares vredno ogleda. 
Da pridejo hlodi na licitacijo, morajo revirni gozdarji skupaj z lastniki 
gozdov v novembru in decembru odbrati najvrednejše hlode, ki jih 
nato odpeljejo v zbirno skladišče v Slovenj Gradcu. Zadnji teden v 
januarju in prvi teden v februarju sledita ogled sortimentov in licitacija. 
Vseh kupcev iz Slovenije in tujine je bilo letos 32, skupno pa so oddali 
kar 9.993 zaprtih ponudb. Vseh razstavljenih hlodov je bilo 2.828 v 
skupni izmeri 2871 m3, prodanih pa je bilo kar 33 različnih vrst lesa. 
Zelo zanimivo je bilo na prizorišču ogleda videti hlod sekvoje, jablane, 
hruške, slive ter celo drena in bršljana ter fosilnega hrasta. Po številu 
razstavljenih hlodov je bil po deležu na prvem mestu največkrat viden 

Predsednik društva g. Darko Jerina je predstavil že realizirane naloge 
v letošnjem letu in tiste konkretne projekte, ki bodo v 2018 najbolj 
aktualni in sicer: Priprave na praznovanje krajevnega praznika: 
»Spomin na žegnanje« skupaj s Kulturnim, Upokojenskim in Gasilskim 
društvom Rakitna so v teku, praznovanje pa bo izvedeno 20. 5. 2018. 
Kresovanje bo izvedeno 23. 6. 2018, na tem dogodku pa bo poleg 
društva sodelovalo tudi Kulturno društvo s pevsko skupino, Društvo 
upokojencev in Gasilsko društvo. Čistilna akcija »očistimo del širše 
okolice jezera, kjer bo replika jambora«, bo potekala predvidoma aprila 
ali v začetku maja 2018. Projekt izbire najlepše urejene hiše z okolico 
v Rakitni se bo začel izvajati junija 2018. Pripravljata se ekskurziji na 
Primorsko po jamborni cesti III. del in ponovljena strnjena ekskurzija 
od Rakitne do Trsta in Križa v mesecu aprilu oz. maju 2018. V teku je 
priprava za izdelavo informativnih tabel na poti Rakiškega jambora. 
Stenski koledar z izseki prevoza rakiškega jambora leta 1894, bo 
pripravljen za tisk v prvi polovici tega leta, nato pa bo ponujen vsem 
zainteresiranim. Oglasna tabla in nabiralnik sta že izdelana. Nabiralnik 
je tudi že montiran, za montažo table bo potrebno počakati na 
predhodno montažo bankomata. V pripravi je tiskanje propagandnih 
majic z emblemom društva. V zvezi s postavitvijo replike jambora se 
bo kmalu požagal in pripravil les, ki se ga bo impregniralo. Obenem 
se bodo dokončala zemeljska dela v delu, kjer bo postavljena replika 
jambora, in se uredilo zemljišče v opuščenem peskokopu. Občni zbor 
je sprejel tudi Pravilnik o finančnem, materialnem in blagajniškem 
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hrast graden, sledila sta smreka in gorski javor. Daleč največjo ceno je 
dosegel gorski javor, katerega najdražji hlod je bil vreden skoraj 18.000 € 
(12.000 € po m3), najvišja dosežena cena za oreh je znašala 2.076 €, za 
hrast graden 1.335 € in za smreko 815 €. Vsi najdražji javorji so bili t. 
i. »rebraši«, pri katerih lesna vlakna niso ravna, temveč rebrasta, kar 
je pri kupcih še posebej cenjeno. Takšen les se pogosto uporabi za 
najdragocenejša glasbila in opremo luksuznih jaht. 
Vsekakor gre vsa pohvala organizatorjem in revirnim gozdarjem, ki so 
poskrbeli za tako bogat izbor dragocenih hlodov in nam obiskovalcem 
priredili nepozaben ogled. 
 Darko Jerina, Turistično društvo Rakitna

Rdeči križ v Ljubljani  
in okolici

V marcu sem se oglasil na ljubljanskem 
humanitarnem centru Rdečega križa 
na povabilo Območnega združenja 
RK Ljubljana. Gospa Nevenka Lekše, 
predsednica OZRK LJ, mi je v družbi 
prostovoljcev razkazala prostore 
humanitarnega centra in mi predstavila 
številne projekte, na katerih delajo s 
pomočjo številnih ljudi dobrega srca. Kot 
predsednica rada reče, Rdeči križ niso 
samo paketi hrane in stare cunje, pač pa 
celovit program, ki že 150 let pomaga 
vsem ljudem v stiski.

OZRK Ljubljana je največja območna organizacija v Sloveniji in deluje v 
desetih občinah ljubljanske regije, med katerimi je tudi občina Brezovica. 
Na lokalnem nivoju prostovoljci delujejo v krajevnih organizacijah (KORK), 
ki jih je trenutno 38, od teh 4 v občini Brezovica: Notranje Gorice, Vnanje 
Gorice, Podpeč - Preserje in Rakitna. Organizacija deluje na številnih 
projektih, ki vključujejo vse, od otrok v vrtcih do najstarejših prebivalcev. 
Veliko truda namenijo pridobivanju novih članov, predvsem mlajših, ki jih 
skozi krožke na osnovnih šolah navdušujejo nad pomočjo sočloveku in jih 
vzgajajo v duhu temeljnih vrednot solidarnosti, humanosti, pravičnosti in 
človeškega dostojanstva. Seveda pa ne pozabljajo na starejšo generacijo 
in vidijo največje koristi prav v prepletanju modrosti starejših in mladostne 
energije mlajših generacij. Odličen primer sta Klub 100 kapljic in Klub 25, 
kjer tisti, ki so darovali kri že vsaj stokrat, dajejo vzor in znanje mladim 
prostovoljcem Kluba 25, ti pa ga kot animatorji posredujejo mlajši 
generaciji in jih spodbujajo k darovanju krvi. Na ta način so v območju 
OZRK LJ v zadnjih štirih letih pridobili kar 2.664 novih krvodajalcev, 
povečini starih 18 let. Zelo uspešni so tudi s programi prve pomoči, kjer 
so aktivne ekipe v osnovnih in srednjih šolah, ki na preverjanjih znanja po 
Sloveniji in Evropi dosegajo najvišje rezultate.
Uspešnih projektov je še mnogo, med njimi Sem sreča v nesreči, kjer 
pomagajo pripravljati prebivalstvo na vse mogoče naravne nesreče in 
priskočijo na pomoč ob nesrečah z oblekami, hrano pa tudi namenskimi 
sredstvi iz solidarnostnega sklada; potem organizirajo in financirajo 

letovanja otrok pa tudi starejših; v okviru projekta Za otroški nasmeh ob 
novem letu obdarijo otroke iz socialno ogroženih družin; v projektu Otroci 
za otroke zbirajo šolske potrebščine za otroke, ki si jih ne morejo sami 
privoščiti; s projektom Srečevalnica pomagajo brezposelnim ženskam in 
samohranilkam pri socialni vključenosti; izjemno uspešen in nagrajen kot 
naj prostovoljski projekt, pa je Izmenjevalnica, kjer ljudje prinesejo razne 
priboljške, s katerimi obogatijo pakete hrane Rdečega križa, v zameno pa 
prejmejo bone, s katerimi lahko kupujejo rabljena oblačila iz humanitarnega 
centra. Najnovejši je projekt Demenci prijazna občina, v sklopu katerega so 
22. marca odprli prvo demenci prijazno točko v Ljubljani, izvajali pa bodo 
tudi delavnice za usposabljanje občanov pri prepoznavanju demence in 
usposabljanje svojcev za oskrbo in nego na domu.
Predsednica je posebej zadovoljna z zvestimi in predanimi prostovoljci 
iz občine Brezovica, ki so zelo odzivni in ob posebnih dogodkih takoj 
obvestijo OZRK LJ, znajo pa dobro tudi sami ukrepati. Rdeči križ temelji 
na prostovoljcih, želijo pa si še tesnejšega sodelovanja tudi z Občinami, 
da bi bili skupaj še bolj učinkoviti. Predstavniki Občine so namreč 
ljudem še bližje in bolj vedo, kje je pomoč potrebna. Borijo se, da bi 
občine povečale sredstva namenjena dejavnostim Rdečega križa ali 
vsaj del sredstev namenile konkretnim pomoči potrebnim iz svojega 
okolja, morda sofinancirali letovanje kakšnega otroka ali starejšega. Zelo 
si želijo tudi sodelovanja v občinskem štabu civilne zaščite, saj bi bili 
tako še bližje informacijam ob nesrečah in bi hitreje lahko priskočili na 
pomoč. Kaj pa lahko storite občani? V prvi vrsti bo Rdeči križ vesel novih 
prostovoljcev, saj je dela vse več in želijo vsaj malo razbremeniti tiste, ki 
se že zdaj trudijo pomagati. Vabljeni ste na vse brezplačne delavnice, ki 
jih organizirajo lokalni KORKi, saj se gre za vas in vaše bližnje. Seveda pa 
ste vsi vabljeni k darovanju krvi, oblačil in drugih uporabnih predmetov 
ter seveda sodelovanju v dobrodelnih akcijah zbiranja denarja za 
socialno ogrožene, ki jih je samo na območju OZRK LJ že 11.352. 
 

Miha Žgajnar

Redni letni občni zbor  
OO NSi Brezovica

V začetku letošnjega leta smo se člani in 
simpatizerji NSi zbrali na rednem letnem 
občnem zboru Občinskega odbora (OO) NSi 
Brezovica. Predsednik občinskega odbora 

Nejc Vesel je podal poročilo o delovanju odbora v 2017, nato pa še 
predstavil plan dela v letu 2018. Izpostavil je, da nas v letošnjem letu 
čakajo kar dvoje zelo pomembne volitve, na katere se bomo morali 
dobro pripraviti in izboljšati rezultat glede na preteklost. 
Po končani razpravi smo k besedi povabili še gostjo našega občnega 
zbora poslanko NSi v državnem zboru RS Ivo Dimic. Na kratko nam 
je predstavila delovanje njihovega OO NSi v Cerknici, nato pa še 
delovanje poslanske skupine NSi v državnem zboru. Po končani 
debati, smo za uspešno delo v letu 2017 in še boljše leto 2018 vsi 
skupaj nazdravili in nekaj malega prigriznili.
 
 OO NSi Brezovica
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Varno, gospodarno, lokalno javnega prava dr. Dominika Švarc Pipan je opozorila, da slovenska 
pravna država ne deluje niti optimalno niti zadovoljivo, kar je posledica 
zakonodajnega okvira, ki bi moral biti stabilen, a obstaja očitna 
prenormiranost. Brez kakovostnega zakonodajnega okvira pa po 
njenem mnenju tudi ne moremo pričakovati uspešnosti pri pravičnem 
delovanju državnih in pravosodnih organov. Na tem področju je 
Dominika Švarc Pipan kot eno najočitnejših težav izpostavila občutek, 
da v Sloveniji obstajata dve pravni državi, ena za elite, druga za manj 
privilegirane. Med težavami na področju zdravstva je predsednica 
Sveta SD za zdravje in direktorica novomeške bolnišnice dr. Milena 
Kramar Zupan izpostavila dostopnost in veliko število ljudi, ki na 
storitve čakajo predolgo, ter premalo izgrajen sistem kakovosti. 
Poudarila je še, da je treba za zdravstvo nameniti več javnih sredstev. 
Nujno je po njenem mnenju določiti košarico pravic, realno ovrednotiti 
zdravstvene storitve in prenoviti upravljanje javnih zavodov. O stanju 
na trgu dela je spregovorila tudi aktualna ministrica za to področje dr. 
Anja Kopač Mrak, ki je prekarnost označila kot verjetno enega najbolj 
strukturnih in globalnih problemov. To, da nekatere manj izobražene 
ljudi puščamo, da prehajajo v prekarne oblike dela, je po njenem 
prepričanju dolgoročni problem z vidika socialne varnosti. Izpostavila 
je potrebo po regulaciji področja trga dela, ki pa mora biti širše 
družbeno sprejeta v dialogu s socialnimi partnerji. 
Poleg predvolilnega programa »SAMOZAVESTNA SLOVENIJA«, ima SD 
znana tudi kandidata za državnozborske volitve, ki bosta kandidirala 
v okrajih na območju občine Brezovica. Na Brezovici bo kandidiral 
Dušan Olaj, podjetnik leta 2013 in direktor podjetja Duol. V preostalem 
delu občine pa bo kandidatka Jasmina Volarič.

Slovenska ljudska stranka se na letošnje volitve odpravlja z enim 
ciljem – vrnitev v parlament. SLS je stranka trdnih temeljev, saj letos 
praznujemo 30-letnico od ustanovitve prve demokratične stranke, in 
imamo jasne zaveze – sobivamo varno, znamo gospodarno, delujemo 
lokalno. To so poudarki, v katere verjamemo kot močna ekipa, ki se je 
dokazala na lokalnem nivoju in tudi širše v evropskem. Varovali bomo 
naše meje, krepili pripadnost Sloveniji in terjali odgovornost politike 
do prihodnjih generacij. Za socialno varnost bomo poskrbeli ne le 
na papirju, ampak tudi v dejanjih, prizadevali si bomo za ustvarjanje 
razmer za varno, prijetno in kakovostno življenje ter sobivanje vseh 
generacij. Zahtevali bomo kakovostno zdravstveno oskrbo, dobro in 
pošteno plačano zdravstveno osebje ter vsem enako in hitro dostopne 
zdravstvene storitve. Dovolj nam je korupcije in elitizma, zato bomo 
ustvarjali vitkejšo in bolj transparentno državo, ki bo servis državljanom. 
Razbremenili bomo plače v korist delavcev, znižali davke in prisluhnili 
zahtevam slovenskega gospodarstva. Posodobili bomo zastarel šolski 
sistem in opolnomočili družbo z znanji in veščinami prihodnosti. Ker 
prisegamo na lokalno kakovost, bomo uredili status družinske kmetije, 
poskrbeli za starejše, ki kmetijo predajo naslednikom, in za trajnostni 
razvoj slovenskega podeželja. Prečistili in pomladili smo svoje vrste, 
imamo zgledno urejeno finančno poslovanje, dober program in 
številčno ekipo. Dovolj razlogov, da nam bo skupaj z vami uspelo! 
 
 Mag. Marko Zidanšek, predsednik Slovenske ljudske stranke

2. posvet  
Samozavestna Slovenija
Socialni demokrati smo se na drugem javnem posvetu Samozavestna 
Slovenija v Ljubljani skupaj z gosti dotaknili vprašanj, kako zmanjšati 
družbeno neenakost – predvsem na področju zdravstva, pravosodja 
in dela. Sogovorniki so opozorili na trend naraščajoče prekarnosti 
na trga dela, na vse daljše čakalne dobe v zdravstvu in na občutek 
nepravičnosti delovanja pravne države. 
Kot je uvodoma predstavil predsednik SD mag. Dejan Židan, se 
družbena neenakost povečuje in po ocenah ekonomistov je največja 
grožnja ekonomskemu razvoju povečana socialna nestabilnost. 
Med predstavitvijo razmer v Sloveniji je Židan med drugim omenil 
daljšanje čakalnih dob. Nad dopustno čakalno dobo čaka več kot 
60.000 ljudi, Slovenija pa za zdravstvo nameni manjši delež sredstev, 
kot je povprečje v EU. Tudi vse več zadev na sodiščih traja predolgo, 
kljub zmanjšanju števila brezposelnih pa ima v Sloveniji več ljudi kot 
v drugih nam primerljivih državah začasno obliko zaposlitve, je še 
opozoril. 
Predsednica Sveta SD za pravosodje in strokovnjakinja mednarodnega 

Odstopil je.  
Pa smo spet na začetku …
Tri leta in pol je predsednik vlade Miro Cerar zatrjeval, da je koalicija 
trdna. Še pred mesecem dni je na očitke o razpadu koalicije odgovoril 
z besedami: »Koalicija deluje in bo tako do konca mandata.« 
Mandat so dejansko pripeljali do konca. Le da ga niso zaključili. 
Ker se je Miro Cerar odločil odstopiti. Ko si je odprl fronte, ki jih ni 
mogel zapreti – s sindikalisti, NLB, arbitražo, drugim tirom … Miro 
pravi: »Vlada je delala dobro; to je najuspešnejša vlada do sedaj; 
Slovenijo smo stabilizirali in vrnil na pot razvoja; ministrska ekipa 
je delala dobro …« In predvsem, da bo z odstopom razbremenil 
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Naš gost bo

dr. Anže Logar,
poslanec SDS v DZ RS in 
predsednik Preiskovalne komisije 
o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. 

S poslancem se bomo pogovarjali o bančni luknji oz. že drugi sanaciji 
slovenskega bančnega sistema, o pranju denarja v naši največji banki 
NLB ter drugih aktualnih temah.

Pogovor bo moderirala Alenka Jeraj. 

Povabite svoje družinske člane, prijatelje in sosede ter vse, ki jih 
tematika zanima. 

Občinski odbor Brezovica vabi na pogovorni večer

v ponedeljek, 9. aprila 2018, ob 19.00  
v Modri dvorani na Brezovici  
(nad trgovino Mercator, Podpeška 2)

Vljudno vabljeni!

Slovenijo. Pa se vrnimo za desetletje nazaj. Jeseni leta 2007 se je 
zgodila prometna nesreča na ljubljanski obvoznici, zaradi katere 
je odstopil prometni minister. Še več, zaradi različnih razlogov sta 
tedaj odstopila še dva ministra tedanje Janševe vlade (zdravstveni 
in visokošolski). Komentator Dnevnika dr. Miro Cerar mlajši je takrat 
prav na to temo napisal kolumno. Takole je povzel: »No, predsednik 
vlade je pojasnil, da so ministri, ki so (vsi na isti dan) podali svoje 
odstopne izjave, delali dobro, le da se je ob njih in ob delu njihovih 
resorjev s strani politične opozicije in javnosti dvigalo preveč 
prahu. Takšna politična telovadba ni v politiki nič novega. Enkrat 
jo uporabljajo eni, drugič drugi politiki (na oblasti), pri čemer je 
razlika predvsem v (ne)domiselnosti in stilu. Seveda nihče, ki vsaj 
malo razmišlja, ne verjame, da so trije ministri, ki so po javni oceni 
predsednika vlade delali dobro, iz lastne pobude istočasno sami 
odstopili.« Če torej uporabim kar Cerarjeve besede za njegovo 
aktualno odločitev o odstopu, bi se ta kolumna za Cerarjev odstop 
lahko glasila nekako takole: »No, PV je pojasnil, da je delal dobro, 
le da za njegovo delo s strani opozicije in nekaterih koalicijskih 
partnerjev ni bilo razumevanja.« (Če se prav spomnim, je res dejal 
nekaj takega …) In naprej: »Seveda nihče, ki vsaj malo razmišlja, 
ne verjame, da je predsednik vlade, ki po lastni oceni dela dobro, 
odstopil sam iz lastne pobude.« Hm, tu pa nastane resen problem. 
Če ministri odstopijo na pobudo PV-ja, ni to nič narobe. Pravzaprav 
bi bilo priporočljivo, če bi Cerar kdaj v preteklosti to poizkusil recimo 
na lastni ministrici za zdravje. Je pa hudo sporno, če bi Cerarju kdo 
sugeriral, naj odstopi. A ni on najvišje na oblastni lestvici? Nad njim 
je le še ljudstvo, in ljudstvo se bo izreklo šele na volitvah, nič prej. 
Komu škodi ta odstop? Predvsem tistim, ki želijo še kaj zaključiti. 
Recimo pripraviti končno poročilo parlamentarnih preiskovalnih 
komisij, kajti predsednik republike bo zaradi odstopa premierja 
razpustil parlament. In komu koristi? Tistim, ki jim čim prejšnje 
volitve ustrezajo za to, da jih javnost ne bo pretirano spraševala po 
tem, kakšne vrednote zastopajo, kakšen je njihov program in kateri 
ljudje ga bodo udejanjali. Skratka idealne okoliščine za nov, nov 
obraz. Ki jih je s svojim odstopom ustvaril – do včerajšnji nov obraz. 

 Anže Logar, SDS 

Se bomo prebudili iz sna?
Včeraj je poklicala 
Jitka in spet se nisem 
mogla zadržati, da se 
ne bi smejala njenemu 
pojočemu naglasu. Čehov 
se spomnim še iz ranega 
otroštva. Vsako poletje so 

v težko obloženih škodah priropotali v kamp. Na hitro so postavili 
šotore in se zapodili na plažo, zvečer pa svoja rdeče opečena telesa 
hladili s pivom iz prtljažnika, medtem ko so ženske na plinskih 
kuhalnikih pripravljale nekakšen golaž in so se otroci podili naokrog. 
Desetletja so minila in spomin na češke dopustnike je že zdavnaj 
zbledel, ko mi je takrat še bodoči mož predlagal, da obiščeva njegove 
prijatelje v Pragi. Razveselila sem se, da bom videla deželo, iz katere 
so prišli ljudje iz otroških spominov. Nikoli prej nisem potovala v 
kraje za železno zaveso in ko se je severno od bleščeče osvetljenega 
Dunaja cesta zožila in začela vijugati po vedno bolj zapuščeni 
pokrajini, se mi je zdelo, kot da se peljeva v nek skrivnostni, skoraj 
temačni svet. Berlinski zid je padel že nekaj let prej, a mejni prehod 
je kljub temu izgledal kot iz starega filma o hladni vojni. A to je bil 
šele začetek. Sive vasi in še bolj siva mesta so izginjala za nama, 
obledele fasade in zapuščene hiše, tu in tam tudi zarjavele petkrake 
in komaj še razločni zapisi o večnem socialističnem prijateljstvu z 
ZSSR. Še celo Češka prestolnica je delovala nekako temačno, sivina 
se je vlekla naokrog in ni je zmogel prikriti niti januarski sneg, ki je 
v debelih kosmih padal na puste ulice. 
Od mojega prvega obiska Prage je minilo dobro desetletje in Jitkin 
svet se je v tem času povsem spremenil. Ko sem naslednjič obiskala 
Češko, je skoraj nisem več prepoznala in tako se mi je zgodilo znova 
in znova. Nekdaj sive vasi so dobile barvo, prestolnica je že od daleč 
sijala v vsej svoji lepoti in se zlahka kosala celo z Dunajem, ulice pa 
so bile zmeraj bolj polne ljudi. Tudi Jitka našega življenja v Sloveniji, 
po katerem je še pred desetletjem hrepenela, ne občuduje več kot 
nekoč. Njihovo stanovanje je zdaj opremljeno po najnovejši modi, 
tudi njihov avto je večji in otroka, ki sta skoraj iste starosti, kot moja, 
se ne pogovarjata o drugem kot o 3D tiskalniku, na katerega bosta 
natisnila projekt, ki sta ga pri računalništvu naredila v šoli. Zdaj, 
pravi Jitka, jih čaka smučanje na Bavarskem, poleti, ko se bodo tako 
kot vsakič ustavili tudi pri nas, pa bomo izvedeli še kaj več. Slovenija 
je zanje že nekaj let samo vmesna postaja z avtocestnimi zastoji 
na poti na morje, hiša ob obali je že rezervirana in komaj čakajo 
poletje. Ko odložim telefon, mi nekaj nikakor ne gre iz glave. Kako 
je mogoče, da je Slovenija v zadnjem desetletju, ko so Čehi ujeli 
čas, ki so ga izgubili pod socialistično oblastjo, mirovala v lastnem 
zadovoljstvu in sprašujem se, kdaj se bomo končno zbudili. 

 Špela Rotar, Glas za otroke in družine – Združena desnica 
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KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
sobota, 
31. marec ob 9.30

Barvanje velikonočnih  
jajčkov Pr'Medet

Kmetija Pr'Medet, V Radno 15, 
Brezovica pri Ljubljani

BŠD Radna

sreda, 
4. april ob 8. uri

Od Čušperka do  
Spodnje Slivnice.

OŠ Preserje,  
Preserje 60, Preserje

PD Podpeč - Preserje

sreda, 
4. april ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica za 
otroke: Kekec gre na morje

Knjižnica Brezovica, Podpeška  
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MK Ljubljana,  
Knjižnica Brezovica

četrtek, 
5. april ob 17:30

Ura pravljic: Tukaj beremo
Knjižnica Brezovica, Podpeška  
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MK Ljubljana,  
Knjižnica Brezovica

sobota, 
7. april ob 9. uri

Očistimo Rakitno
Rakitna, Rakitna 66, 
Brezovica pri Ljubljani

Kulturno društvo  
Rakitna

nedelja, 
8. april ob 5. uri

Istrska planinska pot
OŠ Preserje,  
Preserje 60, Preserje

PD Podpeč - Preserje

nedelja,  
8. april ob 19. uri

Dohodnina, komedija v 
dveh dejanjih

Dvorana v Podpeči, Jezero 21, 
Preserje

Društvo Fran Govekar Ig

torek,  
10. april ob 18. uri

Vaje iz prve pomoči  
za občane

KD Notranje Gorice, Podpeška  
cesta 380, Notranje Gorice

KORK Notranje Gorice  
in PGD Notranje Gorice  
- Plešivica

petek,  
13. april ob 20. uri

Zvočna kopel s tibetanskimi 
posodami in gongi

Ini-Mini, Tržaška cesta 392, 
Brezovica pri Ljubljani

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

nedelja,  
15. april ob 19. uri

Dohodnina, komedija v 
dveh dejanjih

Dvorana v Notranjih Goricah, 
Podpeška cesta 380

Društvo Fran Govekar Ig

nedelja, 
15. april ob 7. uri

Veliko Kozje
OŠ Preserje,  
Preserje 60, Preserje

PD Podpeč - Preserje

četrtek, 
19. april ob 17:30

Dream in English: Let's go!
Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

MK Ljubljana,  
Knjižnica Brezovica

nedelja, 
22. april ob 7. uri

Borovlje–Planica
OŠ Preserje,  
Preserje 60, Preserje

PD Podpeč - Preserje

torek,  
24. april ob 18. uri

Vaje iz prve pomoči za 
občane

KD Notranje Gorice, Podpeška 
cesta 380, Notranje Gorice

KORK Notranje Gorice  
in PGD Notranje Gorice  
- Plešivica

nedelja, 
29. april ob 7. uri

Dovška baba
OŠ Preserje,  
Preserje 60,  Preserje

PD Podpeč - Preserje

Zahvala

Si kot sonce življenja sijal,
za vse svoje ljubezen razdal,
odslej boš kot zvezda svetleča,
naj ti v nebesih dana bo sreča.

ANTON BOKAVŠEK 
1913–2018

V 105. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi ata Tone. 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje in sveče. Iskrena zahvala tudi 
delavcem Doma starejših občanov na Bokalcih. Zahvala tudi 
gospodu župniku in pogrebni službi Pieta.

 Vsi njegovi

V spomin

ob drugi obletnici smrti 

MIROSLAV SEVER 
Vsa toplina tvojega srca
in vsa tvoja ljubezen
ostaja pri nas doma. 

Vsak dan se te spominjamo. 
Tvoja družina Sever

Podsvetija 10, Brezovica


