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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,
Vsako leto nas sneg praviloma preseneti. A glede na zadnja leta je
tole letos, sredi novembra, res presenečenje. In naj jih bo kar dovolj.
Upam, da ga bomo deležni tudi v bolj običajnem in primernem času.
No nekaj vpliva na naše vsakdanje življenje je gotovo imel, če drugega
ne, je zamudnike opomnil na menjavo gum. Le da ni tega opozorila
izstavil že kdo prej. Nas je opozoril, da moramo resno načrtovati in
ukrepati tudi pri predvideni, a nekajkrat odmaknjeni, gradnji športne
dvorane.
Sicer pa na potek naših del vreme ni imelo bistvenega vpliva. Z izjemo
začetka rekonstrukcije križišča pri pošti na Brezovici. Na dan sneženja
je bil predviden sam začetek, ta je bil razumno odložen, a je že tako,
da ko gradbinci spremenijo načrte, jih je težko dobiti nazaj. No zdaj so
se vrnili in dela so v polnem teku. Upajmo le, da bodo do konca leta
tudi končana. Gre za zahteven projekt, ki bo pomembno spremenil
pretočnost prometa predvsem v konicah. Rekonstrukcija prinaša
izdatno izboljšanje varnosti vseh udeležencev v prometu, res morda
največ pešcem, a prav ti bodo v času gradnje najbolj izpostavljeni.
Zato previdnost in potrpežljivost res morata iti z roko v roki.
Ostale investicije v občini potekajo skladno s pričakovanji. Končujemo
energetsko sanacijo zdravilišča v Rakitni. Tudi vrtec v Notranjih Goricah
že kaže svojo zunanjo podobo, glavnina del pa vendarle poteka
v notranjosti. Vodarna Virje je dograjena in do vklopa v omrežje
potrebuje le še uporabno dovoljenje. Ceste na Brezovici, ki so na novo
opremljene s kanalizacijo, čakajo prav tako le na asfaltno prevleko.
Ne gre pa vse po načrtih pri rekonstrukciji ceste ob železniški progi
v smeri zavetišča Gmajnice. Zaradi neurejenih lastniških razmerij so
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dela začasno ustavljena. Upamo, da zaplete pravočasno in ustrezno
rešimo, a možni so prav vsi scenariji, tudi slabi.
V tem mesecu smo imeli priložnost, na zadnjem obisku občin
v tem sklicu, gostiti tudi delegacijo Državnega sveta vključno s
predsednikom g. Mitjo Brvarjem. Skupaj s sodelavci smo predstavili
tako pretekle dosežke, kot tudi naše razvojne prioritete. Izkušnje in
ocene sogovornikov so bile v izmenjavi mnenj še kako dobrodošle.
A strinjali smo se, da se mora lokalna skupnost znati opreti na lastne
sile, ob tem pa so državne institucije seveda nujen in potreben
sogovornik. Če je le možno, pa tudi kaj več od tega.
Na lastne sile pa so se oprli tudi otroci in vodstvo OŠ Brezovica, ko so
pod idejnim vodstvom dr. Kristjana Muska začeli snovati svojo pot v
Guinnessovo knjigo rekordov. V projekt Skupaj smo večji so pritegnili
vrsto somišljenikov in resnično upam, da vam je uspelo sestaviti
največji kolaž na svetu. Na uradne rezultate še nestrpno čakamo.
V akcijo so bila vključena različna društva, naša domača in tudi
ostala širom po Sloveniji. Naj ob tem spomnim, da imamo ob oddaji
svojih davčnih napovedi vsi možnost prispevati del svojih sredstev
društvom, ki so nam blizu.
Pred nami je december, mesec naklonjenosti, praznovanj in
obdaritev. Tudi letos bomo 8. 12. skupaj za javnimi zavodi organizirali
dobrodelni bazar na OŠ Brezovica, le dan za tem pa nas bo na začetku
svoje poti po vsej občini, obiskal tudi Božiček.

Prijeten in vesel december vam želim.


Župan, Metod Ropret
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21. redna seja
Občinskega sveta

s Slovenskimi železnicami uspešno predstavila idejo o gradnji
zahodne obvoznice, ki bo razbremenila cestni in železniški promet,
saj bodo postali nepotrebni vsi trije nivojski prehodi železnice. Rešiti
bo potrebno tudi problem z balonom pri OŠ Brezovica, v katerem
potekajo športne aktivnosti, ki se je pod težo zapadlega snega podrl.
Vsekakor bo treba čimprej zgraditi ustrezno športno dvorano.
Očitno so dobro pripravili proračun za leto 2017, saj so ga uspeli
korigirati že s prvi rebalansom, ki je imel le minimalne popravke.
Rebalans proračuna so soglasno potrdili.
Nadalje so soglasno sprejeli še nekaj sklepov: o kategorizaciji
občinskih cest, o tem, da se obračunsko obdobje za storitve
gospodarskih javnih služb obdelave, odlaganja ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov podaljša za eno leto, o oskrbi s pitno vodo, o
predlogu letnega programa kulture v občini Brezovica za leto 2018,
ki je ostal enak kot za tekoče leto, o določitvi nekaterih novih javnih
infrastruktur na področju kulture in nazadnje o spremembi odloka
o ustanovitvi MKZ Rakitna – vlada RS se je namreč odrekla edinemu
sedežu v nadzornem svetu zavoda, tako da je odpadel še zadnji
zadržek glede predaje dela ustanoviteljskih pravic vladi RS.

V četrtek, 16. novembra, je
potekala 21. redna seja Občin
skega sveta Občine Brezovica.
Na seji so se svetniki najprej
seznanili s tekočimi zadevami in
problematikami. Župan je sporočil
svežo novico o napredku glede
gradnje novega avtocestnega
priključka. 24. novembra naj bi na
Darsu že pristopili k sporazumu o
sofinanciranju, kar je pomemben
korak naprej. Gradnja priključka
naj bi bila končana že v letu 2020. Začelo se je tudi že usklajevanje
z ljudsko iniciativo glede ureditve podpeškega jezera, v sosednji
občini Log - Dragomer pa so dobili zeleno luč za začetek urejanja
kanalizacije, kar bo pomembno prispevalo k čistejši vodi tudi v
občini Brezovica. Prav tako sta župan in podžupan na sestanku

Avtor: Miha Žgajnar
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Obisk delegacije
Državnega sveta RS
V sredo, 15. novembra, je občino Brezovica obiskala delegacija
Državnega sveta. Predsednika DS mag. Mitjo Bervarja, svetnika DS
g. Oskarja Komaca ter sekretarja DS mag. Marjana Maučeca so v Modri
dvorani na Brezovici sprejeli Župan g. Ropret s predstavniki občinske
uprave mag. Smrekar, vodjo kabineta župana, g. Acmanom in mag.
Stražišar, podžupanom g. Čudnom ter direktorico JKP Brezovica go.
Pulko Jurca, ravnateljico vrtcev Brezovica go. Bošnjak, ravnateljico OŠ
Brezovica go. Trček in direktorico MKZ Rakitna go. Rasperger.
Najprej se je Občina Brezovica predstavila s kratkim videom o svojem
največjem projektu doslej, ureditvi komunalne infrastrukture z dvema
čistilnima napravama, novo vodarno in urejenim kanalizacijskim
omrežjem. Nato je župan na kratko predstavil občino Brezovica in
njene največje projekte ter probleme, s katerimi se soočajo. Predvsem
pa je poudaril pozitivne stvari, učinkovito občinsko upravo in odlično
sodelovanje z občinskim svetom, krajevnimi skupnostmi in ostalimi
predstavniki zavodov in podjetij v občini. Podžupan je predstavil
občinske komunalne projekte, ki jih je bilo in jih še ostaja zares veliko.
Nato je mag. Smrekar, vodja kabineta župana, predstavila delovanje
občinske uprave na področju družbenih dejavnosti, ki ga pokriva
skupaj z g. Acmanom. Teh dejavnosti je res ogromno, pri ukvarjanju z
njimi pa izdatno pripomorejo predstavnice zavodov (šol, vrtcev, MKZ),

ki se jim je za njihovo dobrovoljno pomoč prav posebej zahvalila.
Nadalje je ga. Pulko Jurca predstavila komunalni sistem z vakuumsko
kanalizacijo v občini Brezovica, ki je največji v Sloveniji. Ga. Bošnjak
in ga. Trček sta se pohvalili z dobrim medsebojnim sodelovanjem in
pomočjo s strani Občine, da se lahko borita z nadpovprečno rastjo
števila otrok v vrtcih in šolah občine Brezovica. Ga. Rasperger pa je
predstavila pomen MKZ Rakitna in njene zadnje projekte, med katerimi
sta gotovo glavna celovita obnova in nedavno spremenjeni status
zdravilišča. Za konec je župan poudaril še, da na Občini Brezovica ne
želijo opozarjati na pomanjkljivosti in prositi državo za pomoč, pač pa

POLNI
ENERGIJE
V NOV DAN!
IZDELKI S
PROPOLISOM IN
MATIČNI MLEČEK

DZRAUŽVINSOO

IZDELKI S PROPOLISOM, KI IMAJO
OZNAKO
, SO IZDELANI V
SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI
ZA EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine in
odmerka se ne sme prekoračiti.

Na voljo v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. www.lekarnaljubljana.si
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se lotevajo problemov najprej sami in šele, ko bodo izčrpali vsa svoja
sredstva in energijo, se bodo obrnili tudi na državne institucije. Vendar
jim gre zaenkrat odlično in si želijo, da bi občinska uprava in prebivalci
občine čim dlje tako dobro in uspešno sodelovali.
Predsednik DS, mag. Bervar je najprej pohvalil očitno dobre odnose
med predstavniki občine in njihovimi sodelavci na vseh ravneh, kar je
glavni razlog, da je Občina Brezovica zmožna realizirati toliko uspešnih
projektov in se v zadnjih letih uvrstiti med najuspešnejše občine v
Sloveniji. Obiskal je že ogromno občin, a takšnega timskega duha
še ni doživel. To ga še posebej veseli, ker je nedavno tudi sam postal
občan občine Brezovica. Poudaril je, da je za občane najpomembnejša
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kvaliteta življenja, ki jo dvigujejo predvsem družbene dejavnosti,
urejena komunalna infrastruktura pa tudi dejstvo, da Občina ne dovoli
gradnje blokovskih naselij. Seveda bo potrebno še veliko narediti
na področju prometne infrastrukture, zato se veseli gradnje novega
avtocestnega priključka in obvoznice, ki bo razbremenila lokalne ceste
in železnico. Veliko prostora za izboljšave vidi na področju športne
infrastrukture in turizma. Smiselna pa bi bila tudi ureditev industrijske
cone, če bi se projekta lotili zelo skrbno in premišljeno.
G. Komac se je pridružil mislim o industrijski coni, glede katerih se trenutno
pripravlja tudi nova državna strategija, in opozoril, da bi se bilo dobro
osredotočiti na delovanje manj podjetij z več zaposlenimi, kot obratno.
Mag. Maučec je potarnal nad izrazito negativnim poročanjem medijev
o dogajanju v Sloveniji. Po njegovem Slovenci živimo zelo dobro in smo
na veliko področjih zelo uspešni, kar se največkrat vidi prav pri občinah,
med katerimi gotovo blesti občina Brezovica. Male občine so sposobne
rešiti probleme, ki jih država in bivše velike občine več desetletij niso
zmogle. Te pozitivne energije in zaslug si ne smemo pustiti vzeti.
Za konec je predsednik DS zaželel Občini Brezovica še veliko izzivov in
idej za naprej, župan pa se mu je zahvalil za obisk in nasvete.
Po sprejemu so se zbrani podali še na oglede OŠ Brezovica, novega
vrtca v Notranjih Goricah, podpeškega jezera, čistilne naprave Podpeč
in vodarne Virje, kjer so delegaciji predstavili zadnje pridobitve in
projekte v občini še podrobneje.
Avtor: Miha Žgajnar
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Komunala na Občini
Brezovica
Vse večje investicije Občine Brezovica na področju komunalnega
oddelka, ki so bile v planu za letošnje leto počasi zaključujemo ali pa
so v zaključni fazi izgradnje. Vodarna Virje že poizkusno obratuje in
kaj kmalu vas bomo obvestili o datumu, ko bomo pitno vodo spustili
tudi v omrežje. Tudi ostala dela na občinskih cestah so praktično pri
koncu. Imamo pa v občini še vedno dva večja gradbišča na državnih
cestah. Obe investiciji na odseku Jezero–Podkraj in ureditev križišča pri
trgovini Spin na Brezovici naj bi dokončali še letos. Upajmo, da bo tako,
saj prihajamo v zimo in s tem posledično tudi v možne slabe pogoje
za gradnjo. Investicija, ki ni vsem na očeh, a bo veliko pomenila tudi za
našo občino, pa je asfaltiranje makadamskega odseka med Brezovico in
Gmajnicami. Tu skupaj z Mestno občino Ljubljana urejamo cesto, a žal se
bo investicija malo podaljšala, saj je na območju občine Ljubljana prišlo
do manjših problemov pri pridobivanju zemljišča, katere pa s skupnimi
močmi že odpravljamo. Velika večina omenjene ceste leži na področju
občine Ljubljana, tako da je le kratek del na področju občine Brezovica.
V mesecu decembru bo podjetje Snaga pričelo z dovažanjem modrih
zabojnikov za papir v KS Vnanje Gorice in KS Notranje Gorice - Plešivica.
Modri zabojnik bodo dobila vsa gospodinjstva. Pričetek odvažanja in
praznjenja pa v mesecu januarju 2018. Modre zabojnike je pred tem že

dobila KS Brezovica, kjer se je to izkazalo kot dobra poteza. Posledično
se umaknejo tudi ekološki otoki, ki pa so bili v večini primerov prostor,
kjer se je odlagalo še marsikaj drugega, kar tja ni sodilo. Tako bo na
določenih mestih še vedno ostal zabojnik za steklo. V letu 2018 skupaj
s podjetjem Snaga načrtujemo dostavo modrih zabojnikov še v KS
Podpeč - Preserje in KS Rakitna.
Prihaja mesec obdarovanja. Naj dobri možje prinesejo lepa darila, vsem
nam pa čim manj problemov v obliki zasneženih in poledenelih cest.
Avtor: Marko Čuden, podžupan

Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne,
trgovina z novo najemnico spet obratuje. V začetku meseca je
najemnica opravila obsežna obnovitvena dela. Prodajno površino je
razširila v del dosedanjega skladišča. Trgovina ima tudi novo opremo in
razširjeno ponudbo. Verjamem, da bo skupaj s prijaznim pristopom do
strank to zadoščalo za solidno preživetje trgovine. Diskontnih cen prav
gotovo ne moremo pričakovati, za kaj takega je potreben bistveno
večji obseg poslovanja. Za malo Rakitno je podvig že to, da trgovino
sploh imamo. Kako bi bilo brez nje, smo lahko videli v začetku meseca,
ko je bila zaradi prenove zaprta. Zato jo podprimo z nakupovanjem. Po
včerajšnjem sprejemu rebalansa občinskega proračuna bomo v prvem
nadstropju stavbe KS v letošnjem letu prenovili še elektroinštalacije in
strope. S tem bo zaključena njena najobsežnejša prenova po prenovi
fasade in kritine pred slabima dvema desetletjema.
Na parkirišču ob jezeru bo odslej stal kemični WC. Po potrebi mu bomo
med poletno sezono dodali še enega.
Nocoj ob 18h je v Zidan’ci oživitveni zbor Turističnega društva Rakitna.
Pobudnik oživitve in najverjetnejši novi predsednik je Darko Jerina,
ki je v zadnjih letih eden od motorjev dogajanja v kraju. S ponovnim
zagonom TD, ki je vrsto let mirovalo, bodo dosedanji projekti g. Jerine in
sodelavcev dobili institucionalni okvir, s katerim bo mogoče kandidirati
za sredstva na raznih razpisih. Srečno in uspešno delovanje še naprej!
Avtor: Gorazd Kovačič za KS Rakitna

RIO ŽE ZA

9.990 EUR
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šport

Odbojkarske novice
iz ŠD Brezovica
Člani, mladinci, kadeti in starejši dečki so s tekmami in turnirji začeli
že v mesecu oktobru. V soboto, 11. 11. 2017, so svoje znanje prvič v
letošnji sezoni preizkusili še naši mali odbojkarji.
Na prijateljskem turnirju v Kamniku se je zbralo 20 ekip iz štirih klubov
(Calcit, Črnuče, LJ Volley in Brezovica). Fantje so odigrali pet tekem, na
koncu pa so bili zmagovalci prav vsi. Na turnirju se je merilo kar šest
brezovških četvork. Fantje so igrali po svojih najboljših močeh, se med
seboj spodbujali in prikazali že zelo lepo igro. Turnir v mali odbojki je
zelo koristen tudi za trenerje ekip, saj dobijo smernice za nadaljnje
delo na treningih.

letu. V Preserju smo organizirali balinarski turnir, na njem je sodelovalo
šest ekip. Udeležili smo se šestih turnirjev v sosednjih društvih, kjer smo
»kot bolj začetniki« proti koncu leta dosegali vedno boljše rezultate
in bili vedno večja konkurenca ostalim ekipam. Za prihodnje leto
planiramo povečanje števila članov na naših treningih in formiranje
ženske ekipe.
Da med tekmovanjem nismo bili lačni, je za žar poskrbel Miro, ženske
pa za sladke dobrote. Prijetno druženje smo zaključili v poznih
popoldanskih urah.
Avtor: Jože Suhadolc, DU Podpeč - Preserje

Starejši dečki in kadeti zmagujejo na kvalifikacijskih turnirjih DP
2017/18 in stopajo proti A ligi, kar je vsako sezono osnovni tekmovalni
cilj. Mladinci so letošnje DP zaključili v četrtfinalu. Kljub dobri igri se
niso uspeli prebiti med osem najboljših ekip v Sloveniji. Članska ekipa
Špan Brezovica niza zmage in je po 5 krogih edina neporažena v 3.
DOL zahod. Vsako drugo soboto igrajo v domačem Balonu, zato vas
vabimo, da pridete navijat.
MALI odbojkarji začnejo s turnirji DP 16. decembra, MINI odbojkarji pa
februarja 2018.
Spremljajte nas na www.sd-brezovica.si in FB profilu ŠD Brezovica –
odbojka.
Avtor: ŠD Brezovica, odbojka

Zaključek balinarske sezone
DU Podpeč - Preserje
Zadnjo sončno soboto v oktobru smo člani balinarske sekcije in Društva
upokojencev Podpeč - Preserje organizirali zaključek balinarske
sezone. Sestavili smo osem ekip mešanih parov in po žrebanju ekip
pričeli tekmovati. Na koncu sta zmago slavila balinarska veterana
Milka Čepon in Marjan Bolha.
Naredili smo tudi pregled delovanja balinarskega društva v letošnjem
November 2017
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Novice iz NTK Preserje
Namiznoteniški klub Preserje se je odzval na povabilo STK Marathon iz
Zagreba in 13.–15. oktobra 2017 gostoval na mednarodnem dogodku,
ki sta se ga udeležila tudi namiznoteniška kluba iz Nemčije ter Bosne
in Hercegovine. Glavni namen je bila izmenjava izkušenj in spoznavanje
različnih načinov treninga namiznega tenisa, seveda pa smo prosti čas
izkoristili za druženje in spoznavanje Zagreba. V sklopu obiska so bile
organizirane razne delavnice povezane z namiznim tenisom, prehrano
športnikov ipd. Ogledali smo si Namiznoteniško akademijo, legendo
jugoslovanskega namiznega tenisa – Dragutina Šurbeka in tam opravili
daljši trening. Za konec je bil izveden prijateljski turnir, kjer je Polona
Letnar dosegla odlično 2. mesto v prvi jakostni skupini, mlajša Ana
Bartolovič pa 1. mesto v tretji jakostni skupini. Zelo smo ponosni in veseli
in si hkrati želimo, da bi bilo takih mednarodnih izmenjav še več.
28. 10. 2017 smo v dvorani OŠ Preserje organizirali 2. turnir medregijske
namiznoteniške zveze Ljubljana v sezoni 2017/18. Kljub šolskim
počitnicam se je tekmovanja udeležilo 82 igralcev iz 11 različnih klubov
osrednje Slovenije. Barve NTK Preserje je predstavljalo 9 igralcev in igralk.
Najboljšo uvrstitev je dosegla Ana Bartolovič, ki je v kategoriji učenk
8.–9. razred osvojila odlično drugo mesto. Odlično sta nastopali tudi
Manca Bartolovič (3. mesto) in Daša Letnar (5. mesto) v kategoriji učenk
2.–3.razreda. Posebej smo ponosni celotno novo generacijo učenk 2.–3.
razreda, ki so prikazale odlične igre in lep ekipni duh z navijanjem.

12. 11. 2017 je v Ljubljani potekal 2. turnir Alpe-Adria v sezoni 2017/18,
ki je hkrati memorialni turnir za Franc Usenika-Frica (Fric je v sezonah
1998/99 in 1999/2000 kot izkušen trener vodil prvoligaško ekipo NTK
Preserje). Tekmovanja so se udeležili trije igralci NTK Preserje. Najboljši
rezultat je uspel Ani Bartolovič, ki je osvojila 3.mesto v kategoriji deklice
U-15. Zalar Schroers Lenart in Aneja Karlek pa sta s četrtim mestom v
predtekmovalni skupini zgrešila nastop v finalnem delu.
V drugi polovici oktobra je ponovno zaživela športna vadba za
najmlajše:
- starosti od 1–3 let skupaj s starši: ponedeljek in sreda 17.15–18.15
- predšolski otroci 4–6 let: ponedeljek in sreda 18.15–19.15
Vadba poteka v mali telovadnici OŠ Preserje pod vodstvom izkušene
Katarine Strain Novak. Vpis je še vedno mogoč v času vadbe. Vabljeni!
Avtor: Aleš Šuštaršič

PD Podpeč - Preserje na
Gradiški Turi 29. 10. 2017
V nedeljo, 29. 10. 2017, smo s PD Podpeč - Preserje po plezalni
poti priplezali na Gradiško Turo, 793 m visok vrh na zahodni strani
Nanoške planote.
Vreme je malo ponagajalo, tako da smo še z večjim spoštovanjem z
Gradišča pri Vipavi zrli v stene. Po krajšem ogrevanju nas je za začetek
pozdravil lepo jesensko obarvan grm ruja, smerokaz pa usmeril s pešpoti
na plezalno pot. Kot se spodobi, smo se pod prvim skokom opremili z
varovalnimi pasovi, čeladami in rokavicami. Prestrašenost na začetku nas
je hitro zapustila, tako da smo dobro napredovali po strmini. Stena je zelo
dobro opremljena z jeklenico in klini. Skala je čvrsta in ob previdnosti
omogoča dobro plezanje. Kmalu prispemo do razgledne ploščadi, kjer
malo zajamemo zrak in prvo »fotkanje«. Nadaljevanje je malo zahtevnejše,
ker je potreben še skok po zelo izpostavljenem ozkem grebenu, nakar
izstopimo iz stene. Po pešpoti nadaljujemo po občasno dokaj strmi poti
do vrha Gradiške Ture. Škoda, da ni bilo jasneje, ker bi lahko bolje videli
Vipavsko dolino, Trstelj, Čaven in Golake. Slikali smo se pod križem, se
osvobodili pasov in hitro šli dalje proti Abramu. Ta del poti se kar vleče,
malo dol in malo gor čez pašnike in skozi gozd. Ker je postajalo vedno
8
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hladneje smo pospešili korak, saj smo mislili, da se bomo lahko ogreli in
nahranili v Furlanovem zavetišču. Zmota, bilo je zaprto. Navkljub vsemu
smo spraznili zalogo iz nahrbtnikov, na kratko pozdravili medveda in se
odpeljali proti domu.
Včasih je potrebno tudi malo slabše vreme, da potem lahko bolj
cenimo lepega. Ni nas ustavilo, ker družba je pa vedno dobra, mi pa
»Ljubimo gore«.
Avtor: Marijan Božeglav

učenci so se odlično odrezali, saj so osvojili 3. mesto. Tekmovali so v vseh
atletskih disciplinah in pridno nabirali točke. V sredo, 4. oktobra, smo
se na povabilo Smučarske zveze Slovenije odpeljali na Pokljuko, kjer je
potekala predstavitev slovenskih zimskih športnikov. V športnem centru
Pokljuka se je zbralo več kot 250 osnovnošolcev, ki so s športniki SZS
preživeli zabaven, športno obarvan dan. Otroci so z Junaki zime najprej
sodelovali na kvizu, ki je preizkusil njihovo znanje o zdravem načinu
življenja in športni infrastrukturi v Sloveniji, nato pa so se pomerili še v
štafetah, kjer je bil na sporedu tek in streljanje. Pri kvizu so sodelovali
vsi učenci izbirnega predmeta (ŠZZ in ŠSP), na tekmi pa sta našo šolo
odlično zastopala Luka Brodnik in Lana Šturm. Oba sta odlično tekla
in še bolje streljala (Luka je zadel vseh 5 strelov) in gladko osvojila 1.
mesto. Celotna prireditev je bila lepa, učenci pa so bili veseli, da so se
lahko družili z vsemi vrhunskimi zimskimi športniki in preživeli lep dan
v naravi. V oktobru smo se že tradicionalno udeležili Ljubljanskega
maratona. Udeležili so se ga učenci, ki obiskujejo izbirna predmeta Šport
za zdravje in Šport za sprostitev, ter še veliko drugih učencev, ki so se
prijavili. Skupaj nas je teklo okrog 100.

Športno udejstvovanje
na OŠ Brezovica

Avtor: Renata Brajer (športni pedagog na OŠ Brezovica)
V novem šolskem letu so učenci iz OŠ Brezovica pri Ljubljani že začeli
pridno sodelovati na različnih športnih
tekmovanjih in športnih prireditvah. V
septembru so se Luka Rus, Luka Škerjanec,
Timor Štrumelj, Jan Popovič in Klemen
Gnamuš pomerili na polfinalu državnega
šolskega prvenstva v odbojki na mivki
in osvojili 3. mesto. Prav tako so se tega
40 nagrad v 5 letih*
tekmovanja udeležila tudi dekleta Luca
Marinko, Nika Kermavnar, Hana Lupinc
Korošec, Iza Vatovec in Lana Šturm in prav
tako osvojile 3. mesto. Po nekajletnem
premoru je bilo razpisano tudi finale
državnega prvenstva v plavanju, ki so
se ga udeležili Taja Kralj, Tian Fleischman
4 leta jamstva
in Jakob Puc. Taja Kralj si je priplavala
4 leta brezplačnega vzdrževanja
Brezplačen paket PRO+: leseni pod, parkirni senzorji, radio
tretje mesto, Tian Fleischman pa drugo
Lahka gospodarska vozila Renault – št. 1 v Evropi.**
bluetooth mp3, tempomat, meglenki, senzorji za dež.
mesto med nekategoriziranimi plavalci v
*V EVROPI MED LETOMA 2011 IN 2015. NAGRADE, KI SO PODELJENE S STRANI NEODVISNIH KOMISIJ. **VIR: EVROPSKI AVTOMOBILISTIČNI TRG (EU28 + ŠVICA + NORVEŠKA + ISLANDIJA) PRODAJNA STATISTIKA
OD 1998 DO 2016 ZA SEGMENTE: LCV TTV BREZ PICK UP. ***4 leta jamstva in 4 leta brezplačnega vzdrževanja vključujeta 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto ali 150.000 km, karkoli se
zgodi prej. Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. ****Brezplačen paket PRO+ dobi vsak kupec pri nakupu preko Renault Financiranja. Senzorji za dež ne veljajo pri nakupu novega vozila Kangoo Express. Leseni
državi. Tudi Jakob se je v hudi konkurenci
pod in parkirni senzorji ne veljajo za model Master Šasija. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
renault.si
kategoriziranih tekmovalcev dobro
Vaš trgovec v Ljubljani
boril! Na turoben deževen dan smo cel
T: 01 2000 550, Tržaška 108 Ljubljana
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
www.avtohisamalgaj.si
avtobus učencev odpeljali na področno
Naslov trgovca v eni vrstici
ekipno atletsko tekmovanje. Učenke in
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Kako veš, da si izbral
pravo lahko gospodarsko vozilo?

***

***

®

****

Renault priporoča
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SP na Danskem

Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Modernih tekmovalnih plesih, ki
se je odvijalo na Danskem med 17. in 21. oktobrom, so bili slovenski
tekmovalci zelo uspešni. Na stopničkah je bil v breakdanceu dvakrat
tudi Tim Babnik iz Žabnice, ki je zlato prejel tako v solo, kot tudi v
skupinskem delu.
Čestitamo!
Avtor: Marjan Babnik
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Leta 1972 ponovni razmah
igranja nogometa v Podpeči
in novi dvoboji z Borovničani
Po nekajletnem popolnem športnem mrtvilu v Podpeči je na občnem
zboru novoizvoljeno vodstvo Športnega društva Podpeč Preserje v letu
1972 takoj zavihalo rokave in zagnalo dejavnosti v številnih športnih
panogah, med njimi tudi v nogometu. Treninge ekipe je prevzel Ivo
Milovanovič, ki je šolo nogometa v pionirski in mladinski konkurenci
absolviral v Celju. Prisotnost članov na treningih je bila zelo visoka
in vsi so nestrpno pričakovali začetek ligaškega tekmovanja v okviru
takratne Nogometne podzveze Ljubljana, člani I. razred skupina B, v
kateri je poleg Podpeči sodelovalo še 6 ekip.
Prva tekma sezone 1972/73 je bila odigrana 3. septembra 1972 v
Podpeči proti ekipi Enotnosti iz Jevnice. Končala se je neodločeno 0 : 0,
kar je bil brez dvoma uspešen začetek med do tedaj že uveljavljenimi
ekipami. NK Podpeč je to tekmo odigral v postavi Samardžić Ibro, Zalar
Ivan, Praznik Jože, Petrovčič Igor, Klopčar Srečo, Svete Anton (Tomšič
Andrej), Zalar Franc (Svete Vladimir), Japelj Miro, Lenaršič Janez, Remic
Zdene in Smole Franc. Po razporedu tekmovanja je bila čez teden dni
tudi druga tekma odigrana doma, v goste so prišli igralci iz Mirne na
Dolenjskem. Kar številni gledalci so bili priča prvi zmagi, rezultat je bil
6 : 4 za Podpeč. Strelci golov so bili Zalar F. trikrat, Lenaršič dvakrat in
Tomšič enkrat. V petem kolu prvenstva pa so Podpečani doživeli prvi
in, kot se je kasneje izkazalo, edini poraz. Uspešen začetek tekmovanja,
ko na prvih štirih tekmah Podpečani niso doživeli poraza, ter
nasprotno v dotedanjem delu sezone slabi rezultati gostov iz Kočevja,
so pripomogli k podcenjujočemu pristopu domačinov na tekmo.
Kočevje je tako sredi Podpeči zmagalo kar s 5 : 0. Za nadaljevanje v
spomladanskem delu prvenstva se je ekipa igralsko okrepila, iz NK
Borovnica je prestopil Alojz Petrič, pristopnice so podpisali še Vlado
Vindiš, Jože Možek, Janez Remškar, Danilo Novaković, Stane Turk in
Matić, kar je pripomoglo k še bolj učinkoviti igri. NK Podpeč je s sedmimi
zmagami, štirimi neodločenimi rezultati in zgolj enim porazom
tekmovalno sezono zaključil na drugem mestu z enakim številom
točk kot prvouvrščena ekipa Enotnosti iz Jevnice. Tudi gol razlika
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30 : 20 je bila dobra. Strelci golov so bili Zalar F. 10, Remic 5, Lenaršič
in Petrič po 3 ter Tomšič, Smole in Zalar I. po 2. V naslednji sezoni se je
tako NK Podpeč znašel v kvalitetnejši ligi z 11 nastopajočimi klubi, to
so bili Apnar iz Kresnic, Induplati iz Jarš, Grosuplje, Kočevje, Ribnica,
Mengeš, Hrastnik, Medvode, Borovnica in Cerknica. V obeh ligaških
tekmah z Borovničani so zmago slavili Podpečani. Doma v Podpeči je
ekipa v postavi Samardžić, Možek, Zalar I., Svete A., Milovanovič, Vindiš,
Petrič, Lenaršič, Zalar F., Remic, Smole (Grča) zmagala z rezultatom 4 :
1, strelca golov sta bila po dvakrat Zalar F. in Remic. Na povratni tekmi
sredi Borovnice so Podpečani slavili z rezultatom 5 : 2, poleg že znanih
igralcev so nastopili še Peternel Marjan, Zalar Zdene, Čuden Marjan
in Margon Roman. Tri gole je dosegel Remic, enega Margon, enega
pa so si zabili Borovničani kar sami. Sicer je v ligi ekipa NK Podpeč z
osvojenimi osemnajstimi točkami zasedla osmo mesto, kar je nekaj
manj, kot so pričakovali, pa še vseeno dokaj uspešno v bojih med
ekipami z dolgoletnimi izkušnjami v ligaških tekmovanjih.
Sezono 1974/75 je v NK Podpeč zaznamovalo veliko število
igralcev in dolgotrajno iskanje osrednjega branilca, ki bi povezal
in učvrstil obrambo. Z dvanajstimi porazi, med njimi tudi dvema
proti Borovničanom z rezultatoma 0 : 3 in 0 : 2, je ekipa na koncu
zasedla 9. mesto. Trener Miha Vujošević je poskušal rešiti nemogoče,
vendar mu je preostala predvsem skrb za sestavo bolj homogene
ekipe za prihodnjo sezono 1975/76, kar mu je uspelo, saj je bil NK
Podpeč ponovno med najboljšimi. Ekipi sta se pridružila Tone Svete
iz Borovnice, odlični igralec Usnjarja iz Vrhnike, ki se je v naslednjem
letu žal smrtno ponesrečil v železniški nesreči na postaji Preserje, ter
levi branilec Ivan Petan z Viča, služenje vojaškega roka pa je zaključil
osrednji branilec Zalar I. Z njimi je obramba postala ponovno zelo
stabilna in čvrsta. Rezultati niso izostali, z devetimi zmagami in
sedmimi porazi so Podpečani zasedli odlično tretje mesto. V lokalnih

1976, Podpeč - Mirna 7 : 4. Z leve stojijo Zdene Remic, Stane Čuden,
Djuro Bekšić, Zdene Zalar, Ibro Samardžić in Ivan Zalar. Z leve čepijo
Janez Legiša, Janez Lenaršič, Marjan Čuden, Igor Žniderič in Mitja
Žniderič, manjka Ivan Petan.
derbijih med Borovnico in Podpečjo so v Podpeči zmagali domačini z
1 : 0. Nastopili so v postavi Lenaršič, Zalar F., Petan, Zalar I., Stijaković,
Svete, Zalar Z., Žniderič M., Možek (Marinč), Remic, Čuden M. (Čuden
S.), gol je zadel Žniderič M. Na povratni tekmi so slavili Borovničani z
2 : 0. Se pa tedanji nogometaši še sedaj radi spominjajo 7. julija 1976, ko
so na Centralnem stadionu za Bežigradom odigrali prijateljsko tekmo
s prvoligašem Olimpijo iz Ljubljane in izgubili z 0 : 11. Rezultat niti ni
slab, saj je Olimpija nastopila v popolni postavi, ker se je pripravljala za
odločilno tekmo proti NK Partizanu iz Beograda, ki jo je, kot je znano,
izgubila v (pre)dolgem sodnikovem podaljšku z 0 : 1.
(se nadaljuje)
Avtor: Ivan Zalar

NK Podpeč 1972: z leve stojijo Ivan Zalar, Vladimir Svete, Jože Praznik, Ivo Milovanovič, Miro Japelj, Igor Petrovčič, Srečo Klopčar in Ibro
Samardžić. Z leve čepijo Andrej Tomšič, Janez Lenaršič, Franc Zalar, Zdene Remic, Franc Smole in Anton Svete.
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Komemoracija
na Sodnem vrhu

Aktivni dan
za aktivno starost

26. 10. 2017 je ZZB Podpeč - Preserje že tradicionalno organizirala
komemoracijo na Sodnem vrhu. Tudi letos so za lep kulturni program
poskrbeli učenci OŠ Preserje s svojim mentorjem na čelu. Spomenik
na Sodnem vrhu je postavljen v spomin in čast 100 padlim in umrlim
borcem, aktivistom, talcem in drugim žrtvam fašističnega nasilja med
leti 1941–1945 z območja krajevne skupnosti Podpeč - Preserje in
Rakitna. Komemoracije so se poleg ZZB Podpeč - Preserje udeležili še
ZZB Borovnica in ZZB Ljubljana – Barje. Zahvaljujemo se OŠ Preserje za
čudovit program ter naravi za prelep jesenski dan. Se vidimo naslednje
leto. Tovariški pozdrav
Avtor: ZZB Podpeč - Preserje

Podprite naša društva,
ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini. Veliko
občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo
skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno
pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko našim društvom še
dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine ... to
ga nič ne stane, pomeni pa veliko. Če se za to ne odločite, gre vaših pol
odstotka nazaj v proračun. Če bi radi pol odstotka razdelili med več
društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Preko sistema e-Davki ali se pozanimate
pri društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam
vas čaka seznam vseh društev iz naše občine – poiščete jih po poštni
številki, označite jih, vpišete svoje podatke, si natisnete obrazec in ga
do konca leta odnesete ali pošljete na finančni urad. Bodite dobrodelni
še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas življenje v naši občini še
lepše, boljše, varnejše. Hvala.

Le kdo si v starosti ne želi ostati zdrav in vitalen? Starost preživljati
v krogu domačih so želje večine tistih, ki prestopijo v obdobje, ko
potrebujejo podporno socialno okolje. Če jim to lahko nudi lastna
družina, otroci in vnučki, je to prav gotovo tisto najžlahtnejše, kar
dodaja življenju v starosti mir in toplino.
Sodobno življenje terja od mladih družin vedno več napora. Razpeti med
obveznosti do otrok in službo so pod hudim pritiskom, kako razporediti
čas, da bodo lahko dobra podpora in družba svojim ostarelim staršem
in starim staršem. To je zanje hud psihični in tudi fizični pritisk, ki se
običajno manifestira z občutkom nemoči in slabo vestjo.
Prav zato in v želji, da bi starejši ljudje čim dlje ohranjali mentalno
zdravje in telesno vitalnost, si izboljšali kvaliteto življenja in bili svoji
družini celo v oporo, je v Centru starejših v Notranjih Goricah, zanje
organiziran program »Aktivni dan za aktivno starost«.
Program nudi inovativno obliko dnevnih aktivnosti predvsem
starejšim od 80 let, ki bivajo v domačem okolju. Začne se z druženjem
ob dišeči kavici, sledi uvodno izobraževanje o ciljih dnevnih aktivnosti
in zdravem življenju. Osrednji del je telesna vadba za izboljšanje
telesne gibljivosti in krepitev telesne kondicije. Po kratkem odmoru
sledi »aerobika možganov« z vajami za vitalnost umskih funkcij in
krepitev spomina. Dan se zaključi s skupnim kosilom. Program vodi
strokovno usposobljeno osebje s pristopom individualne obravnave
in prilagoditve zmožnostim posameznega udeleženca. Prispevek
udeleženca je subvencioniran, zato znaša le 6 € na obisk oziroma 45 €
na mesec. Prvi obisk je brezplačen.
Nosilec programa je Zavod aktivna starost, neprofitna organizacija, ki
deluje na področju socialnega varstva starejših, izvaja pa se v DEOS
Notranje Gorice, Gmajna 7, 1357 Notranje Gorice in sicer vsak torek in
četrtek od 9.30 do 12.30.
Gospod Albin Štrekelj obiskuje program že od vsega začetka. Kot nam
je povedal, je že po nekaj obiskih občutil bistveno izboljšanje telesne
gibljivosti. Pravi, da mu telesna vadba vrača priložnosti za sprehode,
vključevanje v družbo in izlete, s čemer si bogati svoje življenje. Vse to
je moral pred tem, zaradi telesne opešanosti opustiti. Sedaj bi si težko
predstavljal življenje brez gibanja. Še naprej si bo prizadeval za to, da bo
ob podpori programa skrbel za svoje telo in tudi bistro glavo, kot pravi.
V družbi čas mine lepše in prijateljske vezi, ki se spletejo med udeleženci

Avtor: Uroš Bonšek
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programa dodajajo poseben čar povezanosti in vključenosti v družbo.
Če bi si tudi sami želeli izboljšati kvaliteto življenja, nas obiščite ali
pokličite na telefon: 080 27 37 (Zavod aktivna starost) ali 040 253 445
(Kaja Albreht, ki program vodi v DEOS Notranje Gorice).
Avtor: Kaja Albreht, DEOS Notranje Gorice

KŠB in zveza ŠKIS
Na seji sveta zveze študentskih klubov Slovenije, ki je potekala 28. oktobra
2017 v Novem mestu, smo bili sprejeti v zvezo ŠKIS! To pomeni nekakšno
prelomnico za naš klub. Prizadevali si bomo za večje sodelovanje in da
se bodo naši člani aktivno vključevali na vsa področja te zveze. Vabimo
tudi nove člane, da se nam pridružijo in s tem pridobijo ugodnosti, ki jih
prinaša članstvo, ter sodelujejo v boljšanju vsakdana. Vabljeni vsi dijaki
in študentje iz okolice Brezovice, Dobrove ter seveda Ljubljane.
Prihaja veseli december in s tem čas postavitve novoletnih smrek ter
prižig novoletnih lučk v naši občini. Zvrstili se bodo kar trije dogodki. V
treh različnih dnevih bomo prižgali lučke v različnih krajih. V sredo, 13.
decembra, se bomo v duhu prihajajočih praznikov zbrali na Brezovici,
dan za tem v Notranjih Goricah, v petek, 15. decembra, pa v Vnanjih
Goricah. Na vseh dogodkih načrtujemo kratek kulturni program s
posebnimi gosti, ki se bo začel ob 18. uri. Vabljeni ste, da se skupaj
poveselimo in polepšamo dneve pred prazniki.

vrvi različnih debelin? To in še več smo izvedeli na delavnicah. Poleg
pioneristike smo se lotili tudi Morsejeve abecede in merjenja razdalj
v naravi. Vsako leto pa na prvem večdnevnem dogodku napišemo
pravila obnašanja, nošenja skavtskega kroja in udeležbe na skavtskih
srečanjih, ki jih slovesno podpišemo in se jih držimo celo leto. Medse pa
sprejmemo tudi nove člane in sprejem praznujemo ob zvokih kitare in
slastnem pudingu. Se že veselimo zimovanja!
Avtor: Skavti Ostrorogega Jelena

Iz društva
upokojencev Rakitna

Avtor: Klub študentov Bezovica

Jesenovanje
Barjanske čete 2017
V soboto, 11. 12. 2017, smo se skavti starostne skupine 11–15 let
odpravili na prvi dvodnevni dogodek v letošnjem letu. Zbrali smo se pred
Metrelom v Horjulu, se povzpeli na Koreno nad Horjulom in ušli megli,
ki se je zadrževala v dolini. Na vrhu smo odigrali znano skavtsko igro
Roverček in se upirali močnemu vetru, ki nas je opomnil na prihajajočo
zimo ter se rdečelični vrnili nazaj v Horjul, kjer so potekale zanimive
delavnice. Ste vedeli, da se tkalski vozel uporablja za zavezovanje

Dragi upokojenci, dnevi hitro bežijo in že je tu zadnji kvartal leta. Čas
je, da se skupaj še enkrat poveselimo. Vabimo vas na prednovoletno
srečanje, ki bo drugo soboto v decembru, 9. 12. 2017. Za vse tiste,
ki verujete v duševno hrano, bo ob 14. uri maša, nato pa se ob 15.
uri v telovadnici Osnovne šole Rakitna prične kulturni program s
pogostitvijo in obdaritvijo. Da ne boste pozabili na prireditev, vam
bomo poslali še vabilo. Vse tiste, ki vam zdravje ne dopušča, da bi se
nam pridružili, bomo obiskali doma in v domovih. Na veselo druženje
pridite polni optimizma za boljšo prihodnost upokojencev. Vsem
krajanom želimo srečno in zdravo novo leto 2018.
Avtor: Helena Pogačar za UO DU Rakitna

Naše storitve obsegajo:
• računovodske – knjigovodske storitve za mala in srednja
podjetja, obrtnike, samostojne podjetnike
• administrativne storitve
• poslovno svetovanje
• pridobitev delovnih dovoljenj, enotnih bivanj
Cene storitev so fleksibilne, glede na zahtevnost, urgentnost in količino opravljenih del.

Naši prostori se nahajajo na Brezovici pri Ljubljani.
Za ostale informacije se obrnite na anzor.ak@gmail.com ali 031 309 075.
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Vabilo LAS
Vabimo vas na predavanje z naslovom: Upravni postopki, povezani
s posegi v prostor na varovanih območjih, ki bo potekalo, v četrtek,
7. 12. 2017, od 17.00 do 19.00 ure, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2,
1351 Brezovica pri Ljubljani.
Predavanje je namenjeno vsem, ki nameravate prijaviti investicijske
projekte na javne pozive LAS Barja z zaledjem in ostalim, ki želite
pridobiti informacije in znanje o pripravi in vodenju (investicijskih)
projektov na varovanih območjih. Udeleženci se bodo seznanili s
praktičnimi primeri – vse od priprave projekta pa do izdelave končnega
poročila.
Več informacij o poteku predavanja in prijavi pa si preberite na spletni
strani www.mojaobcina.si/brezovica

Verjamem, da lahko na ta način otrokom omogočimo lahkotnejši,
prožnejši in bolj drzen korak na poti v življenje. Če vas zanima, kako
iskrice preskakujejo iz leve v desno možgansko polovico in nazaj, se
nam pridružite na zabavnem in poučnem srečanju v naših prostorih,
kjer boste iz prve roke izvedeli vse o programu. Naj se veselo iskri, v
očeh ali pa v možganskih celicah naših otrok.
Starši in otroci vabljeni na brezplačno predstavitveno delavnico
Brainobrain: V korak s kroglicami, ki bo v petek, 1. 12. 2017, od 17.30
do 18.30, v prostorih INI-MINI, Tržaška 392, Brezovica. Število mest je
omejeno, zato je obvezna predhodna prijava na 041 433 033.
Avtor: Mojca Klemen, licencirana trenerka Brainobrain

Tulipanova
poslovilna uganka

Vabljeni!

Brainobrain: V korak s
kroglicami
Od oktobra dalje se vsak četrtek v INI-MINI zbere skupina otrok. Z
navdušenjem vstopijo v učilnico, kjer … ne boste uganili … računajo.
S pomočjo računala, ki se imenuje abakus, premikajo kroglice, zraven
pa uporabljajo magične besede. Te besede jim pomagajo pri različnih
računskih operacijah. Pri tem se povezujeta leva in desna možganska
polovica, krepi se kratkoročni spomin, izboljša se koncentracija,
povečata se motivacija in vztrajnost. Ne mislite, da samo računamo.
Poskrbimo tudi za miselne uganke in pa seveda za osebnostno rast.
Otroci se naučijo sodelovati, izraziti svoje mnenje, poiskati vrednote in
si postaviti cilje. Vse to nam omogoča program Brainobrain – Slovenija.

Učijo nas, da bodo bogati samo skozi
šivankino uho prišli v raj, kar naj
pomeni, da jih tam ne bo. Jaz sem
vam skozi tulipanove uganke ponujal
miselni raj in ugotovil, da v naši fari
živijo skoraj samo bogati, saj je bil
kljub obljubljenim nagradam odziv
skromen. Umaknil bom šivanko, da
boste imeli vsi dostop do raja. Na
pladenj vam dajem še poslovilno
uganko, ki ne predvideva nobene
nagrade, saj bi nagrada morala biti že
to, da malo »kravžljate« možgančke. Učili so nas tudi, da vsak organ, ki
ga ne uporabljate, zakrni. Izbira je vaša.
Sedaj pa še k poslovilni uganki. V sobi sta dva zakonska para. Ena
oseba med njimi vedno laže, ostale tri pa vedno govore resnico. Kako
bi samo z dvema vprašanjema ugotovili, kdo je s kom poročen. Če
bo kdo pri volji, da reši nalogo, pa naj še odvrže rešitev na naš poštni
predal (Društvo upokojencev Tulipan Vnanje Gorice, Nova pot 5, 1351
Brezovica pri Ljubljani). Zaradi statistike.
Preberite še rešitev prejšnje uganke (med tromestnimi števili,
razdeljenimi na tiste, ki imajo vse cifre različne, in ostale, ugotovite
koliko odstotkov je več enih kot drugih).
Če se cifre ne ponavljajo, potem poteka račun takole. Za prvo cifro
lahko izbiramo med devetimi (ničla ne sme biti na prvem mestu). Na
drugem mestu imamo ponovno devet cifer na voljo (tista na prvem
mestu ni v igri). Zadnjo cifro pa lahko izbiramo med osem ostalih.
Takih števil bo torej 9 x 9 x 8 = 648. Če od vseh 900-tih tromestnih
števil (9 x 10 x 10) odštejemo 648 dobimo 252 števil, ki sem jim cifre
lahko ponavljajo. 648 : 252 = 2, 57. Števil ki se jim cifre ne ponavljajo
je 2,57 krat več kot ostalih, kar pomeni, da jih je več za 157 odstotkov.
Udeležencem, ki so se »ujeli« na dosedanje uganke se zahvaljujem.
Pravijo tudi, da pametnejši odneha. Pa naj bo.
Avtor: Za društvo Tulipan Toni Jurjec
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Predlog programa delovanja
Turističnega društva Rakitna
za leto 2018
Turistično društvo Rakitna je prenehalo s svojim delovanjem v letu
2004/2005. Kot prebivalcu te prelepe vasi se mi zdi škoda, ker nismo
za razvoj kraja naredili več in nas je napredek na področju turizma in
prepoznavnosti kraja malce prehitel. Najbrž se nas večina zaveda, da bi
bilo dobro ponovno oživiti lepoto kraja, jezera in njene okolice. To nam
bo uspelo, če bomo dosegli, da se bodo prebivalci poistovetili s krajem
in bomo k sodelovanju pri čistilnih in delovnih akcijah ter tekmovanji
za najlepše urejeni kraj oz. hišo ali vikend pritegnili čim več ljudi, ki
tukaj živijo ali pa prihajajo k nam ob koncih tedna, ker si želijo živeti v
čistem, lepem in zdravem okolju. Le na ta način bomo lahko ponovno
ponosni na naš kraj, kot smo nekoč že bili.
Predvideni program dela:
1. Skrb za urejenost kraja, hiš in vikendov, organizacija tekmovanja
za najlepše urejeno hišo oz. vikend in njeno okolico z nagradami;
2. Skrb za urejenost jezera in njegove okolice; 3. Skrb za gozdno
učno pot; 4. Markiranje poti (a. Pot Rakiškega jambora; b. Sončna
pot); 5. Organizacija dveh izletov; 6. Udeležba na sejmu Alpe Adria;
7. Sodelovanje z vsemi društvi, ki delujejo v Rakitni in sicer z društvom
upokojencev, kulturnim, športnim, lovskim, ribiškim, polharskim,
gasilskim društvom. Prav tako se bomo povezali s sosednjimi turističnimi
društvi in drugimi društvi v Sloveniji ter s Slovenci v Italiji; 8. Predstavitev
projekta jamborne poti na najbolj množični regati, imenovani
Barkovljanka; 9. Priprava replike rakiškega jambora (delovne akcije); 10.
Obuditev krajevnega praznika in kresovanje ob začetku poletja na kresni
večer; 11. Izdelava pregledne karte Rakitne; 12. Izdelava promocijskega
materiala, izdelava majic TDR, zloženka, koledar ipd.
Vabimo vse prebivalce Rakitne in okoliških vasi, ki želite sodelovati pri
bodočem razvoju in napredku turističnega napredka Rakitne, da se
nam pridružite.

V času jesenskih počitnic so organizirali medgeneracijsko druženje
oziroma varstvo otrok zaposlenih, ki so svojo mladostno energijo ponesli
čez cel center in stanovalce spremljali na sprehodih. Enega izmed daljših
sprehodov so organizirali v sklopu svetovnega dne Alzheimerjeve demence
in poleg povabili predstavnike društev upokojencev ter goste iz skupnosti.
Pozabili niso niti na dan sprostitve s profesionalnim maserjem, g. Matijo
Krišeljem ter drugimi terapevti. Stanovalci so v Ljubljani obiskali Firbcologe,
se udeležili festivala čokolade, nastavljali sončnim žarkom na Podpeškem
jezeru, uživali na kostanjevem pikniku, Oktoberfestu in se ob zvokih
preštevilnih pevskih zborov, ki so prišli v goste, udeležili trgatve v Tomaju
ter se nasmejali hudomušni Piki Nogavički, ki je obiskala prav vse stanovalce
v centru. Ustvarjalke centra pa se s svojimi pridnimi ročicami že pripravljajo
na decembrski čas. Med 4. in 8. decembrom se bo v centru odvijal praznični
sejem, na katerem si bo mogoče ogledati in kupiti marsikaj lepega.
Avtor: Anita Kadunc, dipl. del. ter

Servis in prodaja vozil Renault

Avtor: Darko Jerina in Janja Jereb, za Turistično društvo Rakitna

Dogajanje v DEOS Centru
starejših Notranje Gorice
Zaposleni v DEOS Centru starejših Notranje Gorice se izjemno trudijo, da
polepšajo vsakdan stanovalkam in stanovalcem. Organizirajo številne
dogodke, ki poleg stalnih aktivnosti popestrijo življenje v centru. Poleti
so posneli videospot na hit pesem »Despacito«, ki si ga lahko ogledate
na spletnem portalu youtube.com (Despacito – DEOSpacito, dancing in
senior citizens home) ali na njihovi spletni strani. Za še večjo dozo smeha
je poskrbela prostovoljka, ga. Anita Caruso, ki v centru izvaja jogo smeha.
Glavna sestra, ga. Sara Kelnarič, ki prihaja iz Prlekije, je pripravila prav
poseben, t. i. prleški dan.
November 2017

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

www.plesko-cars.si
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Kompostiranje za vrtičkarje
Kompostiranje je naravni način razgradnje organske snovi iz katere
nastane rodovitna prst oziroma kompost, katerega dodajamo zemlji
in ji tako vračamo hranila, katera smo s pridelki odnesli. S kompostom
zemlji ne vrnemo samo hranil, kot so dušik, fosfor, kalij, ampak zemljo
obogatimo tudi z mikroorganizmi, bakterijami, glivami, deževniki, ki s
svojim delovanjem na dolgi rok vzdržujejo rodovitna tla. Temu lahko
rečemo tudi krogotok hranil in trajno vzdrževanje rodovitnosti tal, kar
so poznale že mnoge poljedelske civilizacije.
Danes zbiramo organske odpadke in jih vozimo vsepovsod in le redko
pridejo na kompostarno, kjer bi jih strokovno predelali v kompost,
katerega je potem potrebno zapakirati, pripeljati v trgovine, kamor
ga gremo kupit in ga nato raztrosimo po naših vrtovih. Veliko bolj
ekološko je narediti kompostni kup doma.
Vabljeni na spletno stran www.mojaobcina.si/brezovica, kjer boste
našli izčrpna navodila o tem, kako se lotiti kompostiranja na domačem
vrtu in poskrbite za boljši izkoristek svojih odpadkov in manjši ogljični
odtis v naravi.
Avtor: Kmetijska svetovalna služba izpostava Vrhnika

Bogato leto Folklorne
skupine Rožmarin
V začetku leta smo poslali na izobraževanje tri plesalke za vodjo
folklornih skupin, dve za vodjo otroške skupine in eno za vodjo
odrasle skupine. Prav tako se je en član FS udeležil seminarja za vodjo
FS za rezijanske plese, ki je potekal v Tolminu. Februarja smo na OŠ
Log - Dragomer organizirali plesne urice za učence 3. in 4. razreda,
jim predstavili slovenske noše in slovenske ljudske običaje. Marca je
potekalo šivanje naramnih svilenih rut za Tržaško nošo, sodelovali pa
smo tudi na območni reviji FS na Dolskem in se uvrstili na regijsko
srečanje FS v Kočevju. Aprila smo se v Klubu Orfej na Drenovem griču
skupaj s FS Grof Blagaj udeležili večera Rezijanskih plesov.
V začetku junija smo se udeležili regijskega srečanja FS v Kočevju.

Srečen Božič in Novo leto
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Glede na odlične kritike smo upravičeno pričakovali tudi uvrstitev
na državno srečanje FS, vendar žal nismo bili izbrani. Junija smo
sodelovali tudi na celovečernem nastopu pri FS Cepci v Ligojni.
Priredili smo tudi dobrodelni koncert v Logatcu za oskrbovance DSO. V
juliju smo z našim plesnim programom pospremili dva člana k poroki.
Konec avgusta smo uspešno predstavljali Slovenijo na poletnem
mednarodnem Ohridskem festivalu folklornih skupin. V septembru
smo ustanovili otroško folklorno skupino, kjer otroci že pridno vadijo.
V oktobru bo celotna skupina izvedla tridnevne intenzivne priprave
na Debelem rtiču v sklopu programa za celovečerni nastop, ki bo
2. 12. 2017 v Domu krajanov v Vnanjih Goricah. Pod okriljem turistične
agencije Židana marela je FS poleg navedenih nastopov izvedla še
13 celovečernih nastopov za tuje turiste v Ljubljani.
Avtor: Edvard Zore

Izberite med višje kakovosti
Dandanes imamo potrošniki možnost nakupa različnih živil. Vse bolj
pa smo pozorni na način pridelave in kakovost živil, ki jih uživamo.
Slovenija ima zelo majhno samooskrbo s hrano in po večini smo
odvisni od uvoza živil. Takšna živila so pogosto izpostavljena dolgim
transportnim potem, različnim načinom skladiščenja, toploti in
svetlobi, kar lahko vpliva na njihovo kakovost. Splošno je znano, da
se priporoča uživanje hrane iz domačega, lokalnega okolja, s čimer
se ohranja tudi domače kmetijstvo. Pomemben del kmetijstva je tudi
čebelarstvo, njegov najbolj poznani in razširjeni proizvod pa je med.
Čebelarji se vključujemo tudi v sheme kakovosti. Shema kakovosti
pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev glede značilnosti,
postopkov pridelave ali predelave kmetijskih pridelkov ali živil.
Kmetijski pridelki in izdelki, označeni z oznako ene izmed shem
kakovosti, kažejo na posebnost ali višjo kakovost proizvoda.
V Sloveniji na področju medu poznamo tri zaščite geografskega
poimenovanja medu priznane na evropskem nivoju, in sicer Slovenski
med, Kočevski gozdni med in Kraški med.
Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo se prideluje na območju
celotne Slovenije. Pod tem imenom najdete akacijev, cvetlični, lipov,
kostanjev, smrekov, hojev in gozdni med. Je eden od redkih zaščitenih
kmetijskih pridelkov, ki ima v svojem imenu ime naše države. Prepoznate
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Koalicija zavrnila zakon
NSi, ki bi omogočil boljše
ekonomsko stanje družin
ga po prelepki na pokrovu kozarca, ki vključuje evropski simbol kakovosti
in serijsko številko, ki zagotavlja sledljivost takšnega medu.
Med višje kakovosti lahko kupite pri čebelarjih, ki so vključeni v
kakovostne sheme. Najdete jih na seznamu, ki je vsem prosto dostopen
na novi spletni strani www.okusi-med.si. Na tej spletni strani so na
voljo tudi dodatne informacije o vseh treh shemah kakovosti. Izberite
zase in svoje bližnje le najboljše!

Predlog NSi je vseboval ponovno ureditev otroškega dodatka za
vse dohodkovne razrede, odpravo upoštevanja otroškega dodatka
v postopkih ugotavljanja upravičenosti do državne štipendije in
ponovno uvedbo državne štipendije tudi za družine, ki spadajo v
razred od 53 % do 64 % povprečne mesečne plače na družinskega
člana. Te spremembe bi omogočile družinam boljši ekonomski
položaj, uveljavitev pravičnejše porazdelitve javnih financ,
spodbujanje domače potrošnje in izboljšanje demografske slike v
Sloveniji, a jih je koalicija zavrnila na glasovanju.

Avtor: Čebelarska zveza Slovenije

Prošnja za prostovoljne
prispevke
V vrtcu Brezovica imamo letos veliko dobrodelno akcijo. Zbiramo
denar za dečka s cerebralno paralizo.
»Moje ime je Muhamed. Star sem 5 let. Imam cerebralno paralizo, zato je
moje gibanje zelo omejeno. Moja velika želja se je gibati samostojnejše
brez pomoči odraslih. Pred časom sem dobil odlično novico, in sicer
odobrili so mi SDR (selektivna dorzalna rizotomija) operacijo v bolnišnici
v St. Luis – ZDA, ki mi bo pomagala pri samostojnejšem gibanju. Za čas
operacije (marec 2018) se bo morala moja družina preseliti v Ameriko. V
ZDA bomo jaz, mama in oče preživeli mesec dni, saj me bodo operirali
na hrbtenici, če bo potrebno, pa bodo izvedli tudi ortopedsko operacijo.
Stroške vseh operacij pokrije ZZZS. Stroške bivanja moramo v veliki meri
kriti sami, ZZZS plača moj prevoz in nastanitev ter prevoz spremljevalca, za
ostalo pa moramo poskrbeti sami. Ker mamica skrbi zame in obiskovanje
mojih terapij, ne more hoditi v službo. Naša družina šteje štiri člane. Očka
se na vso moč trudi, da nas lahko preskrbi. Včasih ni potrebno veliko, da
lahko nekomu omogočimo lepše življenje, vsaka pomoč je dobrodošla
in vsak prispevek pomaga k skupnemu cilju. Naš cilj je, da bom odrasel
v fanta, ki se bo lahko gibal brez pomoči in bo lahko pri hoji samostojen.
HVALA za vsak vaš prispevek«
Muhamed
Donacije oz. prostovoljne prispevke lahko nakažete na
humanitarni račun RKS – OZ Ljubljana:
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana,
Tržaška cesta 132, SI-1000 Ljubljana
DELAVSKA HRANILNICA D. D. IBAN: SI56 61000 11 22 33 44 82
SKLIC ALI REFERENCA: SI00 23-10-2017
Iskrena HVALA vsem, ki boste pomagali!

Poslanka NSi Iva Dimic je v svoji predstavitvi ukrepov uvodoma
poudarila, da si v NSi prizadevamo za ločitev družinske politike
od socialne politike. »Cerarjeva vlada pa vedno znova kaže, da ne
ceni družine kot temeljne celice družbe ter je tudi noče ustrezno
podpreti in varovati. Dejstvo je, da so se za vsa področja že sprostili
varčevalni ukrepi, razen za družine. Številna področja dobivajo
visoka dodatna finančna sredstva, družine pa naj se znajdejo kar
same. Zaradi tega v NSi ne bomo nehali opozarjati na nepravičnosti,
ki se kar vlečejo iz preteklosti,« je bila jasna podpredsednica NSi.
V NSi se zavedamo, kako pomembna je družina, zato smo v
pomoč boljšemu ekonomskemu stanju družin letos že posvečali
veliko pozornosti. »Zaradi tega smo v Novi Sloveniji letos vložili že
nekaj zakonov za odpravo varčevalnih ukrepov, na primer glede
brezplačnega vrtca, pomoči mladim družinam pri prvem reševanju
stanovanjskega vprašanja, junija pa smo vložili predlog sprememb in
dopolnitev zakona, ki ga obravnavamo danes,« je poudarila Iva Dimic.
V zadnjem delu nagovora je poslanka NSi pozvala tudi poslance
koalicije, naj presežejo politične delitve in podprejo spremembe
zakona. »Večkrat smo že dokazali, da na področju dela, družine in
socialnih zadev znamo preseči meje političnih strank, stopiti skupaj
in podpreti rešitve v dobro državljanov, predvsem šibkejših. Naše
družine in otroci si zaslužijo pravično družbo, kjer bodo imeli vsi
enake možnosti za razvoj svojih potencialov, kar pomeni, da bodo
imeli enakopraven dostop tudi do izobraževanja,« je izpostavila.
Avtor: Nejc Vesel, predsednik OO NSi Brezovica

Avtor: Alenka Žavbi, svetovalna delavka
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politika

Vsi prvorazredni,
vsi enakopravni

Glas za otroke
Drage občanke in občani,

Pravijo, da se iz zgodovine lahko veliko naučimo. Morda. Ampak samo,
če upoštevamo nauke, ki jih je izoblikovala preteklost in potrdila
praksa.
Recimo tale misel: »Edina stabilna država je tista, v kateri so vsi enaki
pred zakonom.« Aristotel jo je zapisal v svoji Politiki že pradavnega leta
350 pred našim štetjem. Države z demokratično tradicijo so jo posvojile
– pravzaprav temeljijo na njej. In tudi mi se verjetno vsi strinjamo z njo.
Pa vas vprašam: smo v Sloveniji vsi enaki pred zakonom? Če niste
ravno Zoran Janković ali Marjan Kramar, boste rekli odločni »NE«. In
to upravičeno. Ni treba razlagati, zakaj. Nešteto je primerov, ki smo jim
priča vsak dan, številne nepopravljene krivice in dvojna merila dan za
dnem potrjujejo, da citirana misel o enakopravnosti kot temelju trdne
države, za Slovenijo ne velja. Žal.

Pravo vprašanje je torej, zakaj se nič ne premakne v tej smeri? Zelo
preprosto – pot do ideala enakosti pred zakonom vodi preko krčevitega
upiranja tistih, ki uživajo sadove te neenakosti.
V Sloveniji zaradi tesne zlizanosti posameznih struktur, ki so si
podredile vzvode odločanja, Aristotelova teza o enakosti pred
zakonom še ni zaživela. Od uveljavitve jo oddaljuje tudi narodov
sediment kot posledica dolgotrajnega nedemokratičnega sistema
pred osamosvojitvijo. Delitev na prvorazredne in drugorazredne
državljane je postala skoraj sprejemljiva. Prvi si lahko privoščijo vse in
Bog ne daj, da bi se jih kritiziralo, drugi pa naj se raje ukvarjajo s svojimi
zadevami in molčijo.
Sprememba je postopna, začne pa se s spremembo v glavah. Če
smo vsi enaki pred zakonom, smo torej vsi prvorazredni. In če smo
prvorazredni vsi, sem prvorazreden tudi sam. Torej lahko rečem, da mi
nekaj ni všeč, če mi ni všeč. In da nekaj ni prav, če ni prav. Do pred
nekaj leti je bilo nesprejemljivo kritizirati sodne odločitve. Do predlani
je veljalo, da so bankirji vrhunski strokovnjaki, in da je bančna luknja
zgolj posledica zunanjih dejavnikov. Do pred kratkim je veljalo, da novi
obrazi v politiki prinašajo etiko in moralo. Zdaj to ne velja več. Na srečo.
Torej se premika.
Enakopravnosti še ne bo jutri. Z vsako »odprto glavo« več, z vsakim
dodatnim prvorazrednikom, bo enakopravnost bližje. Bodo pa privilegirani
na tej poti še precej robantili. Saj, kakor je rekel ameriški politični filozof
Sowell: »Ko se ljudje navadijo na privilegiran položaj, se jim enakopravna
obravnava zdi kot diskriminacija.« Nič ne de, se bodo že navadili.

predsedniške
volitve
so za nami in medtem
ko se najbolj neučakani
že
pripravljajo
na
Božične praznike, naša
stranka Glas za otroke
in družine nadaljuje z
ustanavljanjem
med
občinskega središča. Zavedamo se, da smo novinci na slovenskem
in da imajo ljudje v politiko vedno manj zaupanja. A tudi v teh
neprijaznih časih se zbiramo posamezniki, ki bi besedi politika radi
vrnili veljavo in ugled. Verjamemo, da je dovolj tihega pritoževanja
in prepuščanja odločitev tistim, ki jim ni mar za soljudi, ampak jih
v politiko vodijo le materialne koristi, sprejemajo pa odločitve, ki
se na koncu dotaknejo vseh nas. Naši prvi koraki so morda nevešči
in nerodni, marsikomu se zdijo smešni in bi nas radi odpravili z
zamahom roke, a vztrajali bomo naprej.
Med predsedniško kampanjo smo se prvič srečali z resničnostjo
političnega delovanja in prav to nas je še bolj utrdilo v prepričanju,
da so otroci, družina ter naša krščanska kultura nedotakljivi temelj
slovenstva. O vsem drugem pa se je vredno in se moramo pogovarjati,
izmenjevati različne poglede na izzive današnjega časa ter poiskati
najboljše rešitve. Pešajoče zdravstvo, vedno večja osamljenost in
revščina starostnikov, mladi, ki morajo s trebuhom za kruhom v svet in
družine z otroki, ki se le stežka prebijajo iz meseca v mesec. Ne smemo
se slepiti, tudi to je Slovenija, naša domovina.
Obljubili smo si, da jo naredimo boljšo in to za vse, ne le za peščico
posameznikov, ki nas danes prepričuje, da se nič ne da, da nič ni
mogoče storiti in da se s politiko ni vredno ukvarjati, le umažeš se.
Ne verjamemo in ne bomo verjeli v to, zato nas je vedno več, ki se
pripravljamo na naslednji izziv, državnozborske volitve, do takrat pa
izmenjujmo zamisli, pogovarjajmo se o izzivih in našli bomo rešitve za
prihodnost.
Avtor: Špela Rotar, Glas za otroke in družine

Slike
#1G##311957_7751_1510745298_logo_glas.jpg####

Avtor: Anže Logar, SDS
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ZAHVALA

Zahvala

Zahvala

Odšla si tiho, brez slovesa.
V miru spiš in čakaš nas.
Samo duša in srce ve kako boli,
ko te več med nami ni.

MARINA ZORC

Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo,
prehiter za tiste, ki se boje, predolg za tiste,
ki žalujejo, prekratek za tiste, ki se veselijo,
toda za tiste, ki ljubijo, je neskončen.

Lojze Mazi

iz Notranjih Goric

z Jezera (17. 9. 1954 – 2. 11. 2017)
Mnogo prezgodaj nas je zapustila draga žena, mati, babi in
sestra. Vsem prijateljem, sorodnikom, sosedom, znancem in
sodelavcem iskrena hvala za izrečena sožalja. Najlepša hvala za
cvetje, sveče in darovane svete maše. Zahvala tudi g. župniku
Jožetu Matetu, pogrebni službi Pieta in pevcem.
Kogar imaš rad, nikoli ne umre – le daleč, daleč je. Hvala vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti.


Ob prerani izgubi našega dragega Lojzeta Mazija z Jezera
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki
ste z nami delili bolečino in ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Zahvala pogrebni službi Vrhovec za vso organizacijo, gasilcem
za izkazano čast in gospodu župniku Jožetu Trevnu za lepo
opravljen obred.


Žalujoči žena, hčeri in sin z družinami

Žalujoči mož Lojze, hčerki Irena in Tatjana

Zahvala
Zahvala

Z ušesom sem slišal o tebi,
a zdaj te je videlo moje oko.
(Job 42,5)

Niti zbogom nisi rekla,
niti roke nam podala,
a v naših srcih
za vedno boš ostala.

Jože Debevec
Boštjanov ata iz Rakitne
(20.9.1928 - 12.11.2017)

POLONCA MAZI
z Jezera (1975–2017),
Ob boleči izgubi naše sestre in tete
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih. Hvala za
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala
pogrebni službi Vrhovec za vso organizacijo ter gospodu župniku
Jožetu Trevnu za čutno opravljeno zadnje slovo. Hvala vsem, ki
ste jo pospremili na zadnji poti.


Vsi njeni

V devetdesetem letu starosti je svojo zemeljsko pot sklenil, nam
dragi oče, dedi in pradedi Jože. Ob slovesu še na poseben način
čutimo hvaležnost za vso njegovo ljubezen in pokončnost.
Posebej bi se radi zahvalili osebju Bolnišnice Sežana, ki so s
človeško toplino skrbeli za očeta. Hvala vsem, ki ste nam v teh
dneh, s sočutjem in molitvijo, stali ob strani. Hvala župniku
Jožetu Trevnu in somaševalcem Alojziju Snoju, Draganu Adamu
in Jožetu Plutu za doživeto sveto mašo in obred slovesa.
Domačemu pevskemu zboru hvala za občutene pesmi, ki jih je
oče tako ljubil. Ob koncu še zahvala pogrebni službi Vrhovec in
turistični kmetiji Zidanca za izkazano gostoljubje.
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Otroci Olga, Jože, Bojan, Sonja in Boštjan z družinami
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koledar

UPRAVA
OBČINE BREZOVICA
URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
PON.:
SRE.:
PET.:

od 9.00 do 12.00
od 9.00 do 12.00 in
od 14.00 do 17.00
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. 12. 2017,
PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
18. 12. 2017,
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
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KDAJ
petek,
24. november
ob 18. uri
sobota,
25. november
ob 19. uri
petek,
1. december
ob 17.30
sobota,
2. december
ob 19. uri
sobota,
2. december
ob 19.30
nedelja,
3. december
ob 8. uri
torek,
5. december
ob 9. uri
torek,
5. december
ob 17. uri
četrtek,
7. december
ob 9. uri
petek,
8. december
ob 19. uri
četrtek,
14. december
ob 16. uri
petek,
22. december
ob 9. uri
nedelja,
24. december
ob 23.30
torek,
26. december
ob 15. uri

KAJ

KJE

Občni zbor Turističnega Turistična kmetija Zidanica,
društva Rakitna
Rakitna 11, Preserje
Župnijska cerkev Brezovica,
Starovaška cesta 19,
Brezovica pri Ljubljani
Brezplačna delavnica
INI-MINI, d. o. o.,
BRAINOBRAIN: V korak s Tržaška cesta 392,
kroglicami
Brezovica pri Ljubljani
Koncert Zbora
sv. Nikolaja iz Litije

Podružnična šola Rakitna,
Rakitna, 1352 Preserje

Kaj veš 2017
Letni celovečerni
koncert »Z Goričkega v
Piran«
Miklavžev sejem v
Podpeči
Praznični sejem
Miklavževanje

TD Rakitna
KD Breza in Župnija
Brezovica
INI-MINI interesno
izobraževanje, d. o. o.
Kulturno društvo
Rakitna

Dom krajanov Vnanje Gorice,
FS Rožmarin Vnanje
Nova pot 5,
Gorice
Brezovica pri Ljubljani
Šiviljstvo, cvetličarna
Podpeč, Podpeč 42, Preserje in papirnica ŽAB'CA,
Butko Jožica, s. p.
DEOS Center starejših
DEOS Center starejših
Notranje Gorice, Gmajna 7,
Notranje Gorice
Notranje Gorice
Rakitna, Rakitna, 1352
Preserje

DEOS Center starejših
Notranje Gorice, Gmajna 7,
Notranje Gorice
Župnijska cerkev Brezovica,
Koncert MePZ Brezovica Starovaška cesta 19,
Brezovica pri Ljubljani
Srečanje upokojencev Dom krajanov Notranje
Notranje Gorice - Plešiv- Gorice, Podpeška cesta 380,
ica
1357 Notranje Gorice
Praznični sejem

Božična tržnica
v Podpeči

ORGANIZATOR

Pri trgovini Žabca Podpeč,
Podpeč 42, 1352 Preserje

Župnijska cerkev Brezovica,
Polnočnica s koncertom
Starovaška cesta 19, 1351
MePZ Brezovica
Brezovica pri Ljubljani
Gasilski dom Dolenja
Štefanov tarok turnir
Brezovica,
Dolenja Brezovica 1, Preserje

Kulturno Društvo
Rakitna
DEOS Center starejših
Notranje Gorice
KD Breza in Župnija
Brezovica
Društvo upokojencev
Notranje Gorice Plešivica
Šiviljstvo, cvetličarna
in papirnica ŽAB’CA,
Butko Jožica, s. p.
KD Breza in Župnija
Brezovica
Gasilski dom Dolenja
Brezovica

Brezovica
Pridružite se tudi vi in soustvarjajte vsebino na
www.mojaobcina.si/brezovica
Registracija na portalu je brezplačna. Omogoča pa objavljanje novic, prihajajočih dogodkov
in urejanje vizitke vaše organizacije. S tem pa ponuja svojevrstno predstavitev podjetjem,
društvom in organizacijam.
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