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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,

vsak petek 
od 14.-18. ure

PRED OBCINO

 TRŽNICAÊ
BREZOVICA

.

Obdobje prijaznih temperatur še kar traja. Nekaj malega zime smo 
res že imeli za pokušino a po pravi zimi še nič ne diši. Morda se nam 
obeta zapoznela tako kot v lanskem letu. Res je, da višje temperature 
blagodejno vplivajo na družinski proračun, saj so temu primerno nižji 
tudi stroški ogrevanja. A nekaj prave zime se vendarle prileže. Letošnji 
razpored praznikov v decembru omogoča vrsto povezanih prostih dni 
in ob primernem vzdušju bodo polno zaživela tudi naša smučišča. 
Tako kot so oživela v novembru volišča. Glavna tema meseca so bile 
seveda lokalne volitve. Že iz medijske pojavnosti in prisotnosti je 
bilo moč razbrati, kako velik pomen se jim pripisuje. Res je ob našem 
ustroju lokalne samouprave zelo pomembno kdo in kakšni ljudje 
vodijo občine. To potrjuje tudi inflacija kandidatov tako za županska 
mesta kot tudi za mesta v občinskih svetih po občinah. 
Da se svoje vloge in odgovornosti zavedamo tudi v naši občini je 
bilo moč razbrati tudi iz relativno visoke volilne udeležbe. Ta je bila v 
primerjavi s prejšnjimi lokalnimi volitvami spodbudno višja. 
Volitve so prinesle novo sestavo občinskega sveta in v njem je približno 
polovica novih obrazov. Opaziti je tudi izrazito pomladitev, kar pomeni, 
da tudi mlajše zanima sodelovanje in soodločanje pri razvoju občine.
Pomemben prispevek k nemotenemu delovanju Občine v začetku 
prihajajočega leta je, na svoji zadnji seji v tej sestavi, dodal tudi 
odhajajoči občinski svet s sprejemom proračuna za leto 2019.
Sprejeti proračun nam omogoča nemoteno nadaljevanje začetih 
projektov. Mednje zagotovo sodi priprava dokumentacije in objava 
razpisa za dograditev štirih nujno potrebnih oddelkov k OŠ Brezovica 
in priprava različnih razpisov za kandidature na evropska sredstva. 
Prav tako bomo lahko zagotavljali nemoteno delovanje in financiranje 
društev in zvez, ki delujejo v občini.

V vmesnem času je bil sprejet tudi dogovor med vlado in občinami o 
dvigu povprečnine, ki bo pozitivno vplival na naše prihodke, prav tako 
pa čakamo tudi dokončen dogovor od dvigu plač v javnem sektorju, ki 
bo imel učinek na odhodkovni strani. Ko bodo znana vsa dejstva bomo, 
najverjetneje v Aprilu, pristopili k rebalansu, ki bo vse te okoliščine 
tudi vključeval. A kot rečeno, v tem trenutku je najpomembneje, da 
kljub zelo poznim lokalnim volitvam, te ne bodo razlog za nemoteno 
opravljanje nalog in pripravo na investicij za prihodnje leto.
Prioritete prihajajočega mandata se ne bodo bistveno razlikovale 
od preteklih. Še naprej bo glavna skrb zagotavljanje nemotene in 
kvalitetne predšolske in šolske vzgoje ter nadaljevanje dograditve 
infrastrukture pa območjih občine, kjer ta še ni zgrajena ali dostopna.
Prav tako je ena od pomembnih prioritet izgradnja športne 
dvorane. Ocenjujem pa, da bomo v prihodnjih letih, saj je glavnina 
infrastrukturnih projektov za nami, lahko več sredstev namenjali tudi 
podpori zdravstva, gospodarstva in turizma. Skratka naš razvoj bo 
dobil tudi nekatere nove dimenzije, ki jih v preteklosti ni bilo moč 
vključevati v nabor prioritet.

S spoštovanjem. 
 Župan Metod Ropret

P.S.: Zahvaljujem se vam za izkazano podporo na lokalnih volitvah. 
Vstopam v svoj četrti županski mandat. Veliko skupnih razlogov 
za veselje smo imeli v preteklosti in verjamem, da bo tako tudi v 
prihodnje. Zavedam se, da vedno vseh želja ali predlogov ni mogoče 
realizirati. Vsekakor pa smo zanje odprti in po svojih močeh si bomo 
prizadevali, da jih kar najhitreje in najbolje tudi izpolnimo. Ciljev in 
idej imamo dovolj, volje in energije prav tako.
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V decembru prihaja božiček

Dragi otroci!
Leto je naokoli in jaz se že skrbno pripravljam na obisk v decembru. Darila sem že nakupil in zavil, tako da je 
vse pripravljeno. Vse  otroke v brezoviški občini bom letos obiskal v soboto, 8. decembra, da pa ne bo preve-
like gneče, se bom najprej ustavil na  Rakitni,  potem v Podpeči, pot bom nadaljeval v Notranjih Goricah in nato 
še na Brezovici, veš da imam v decembru veliko dela in  natrpan urnik, zato bom vse otroke obiskal po natančno  
določenem razporedu. Poleg mojega obiska si boš lahko ogledal predstavo  z naslovom eLSa reŠi božič.

Darila pripadajo vse otrokom, ki imajo stalno prebivališče v občini Brezovica, od letnika 2012 do 2017. Starši naj s 
seboj prinesejo otrokov osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, rojstni list …), da bom lahko preveril ali res 
stanuješ v občini Brezovica in tvojo starost. 

darila za otroke od 2012 do 2017 lahko prevzameš samo v času mojega obiska na Rakitni, Podpeči,  
v Notranjih Goricah in na Brezovici. 

Če ne boš uspel priti na predstavo, pošlji atija ali mamico oziroma dedka ali babico, da bodo zate prevzeli darilo. 
Kot vsako leto, pa se boš seveda lahko fotografiral z  menoj, zato ne pozabi na fotoaparat.

                            Tvoj Božiček

kraj Lokacija obiska božička ura

Rakitna POŠ Rakitna 10.00

Podpeč Kulturni dom Podpeč 12.00

Notranje Gorice Dvorana Doma krajanov  14.30

Brezovica OŠ Brezovica 16.00 

Komunala na Občini 
Brezovica

V mesecu novembru je naše JKP Brezovica 
urejalo in saniralo posamezne odseke 
občinskih cest, ki so bili v slabem stanju. Pred 
pričetkom zime se je asfaltirala tudi stranska 
ulica ob Podpeški cesti, kjer se je gradila tudi 
kanalizacija in javna razsvetljava. V postopku 
imamo tudi pridobivanje uporabnega 
dovoljenja za kanalizacijo za naselje Postaja na 

Brezovici. Začetek priklopov na kanalizacijo za to naselje je pričakovati 
spomladi leta 2019. Glede na letni čas bodo zunanja gradbena dela 
verjetno malo zastala. Za komunalni oddelek pa prihaja čas, ko bomo 
pripravljali potrebno dokumentacijo za investicije v letu 2019. 
Upajmo, da ne bomo imeli večjih težav z snegom in mrazom. JKP 
Brezovica skupaj s kooperanti je pripravljeno na izzive, ki jih lahko 
ponudi zima. Pri tem lahko marsikaj postorimo tudi sami. S primerno 
opremljenimi vozili za zimski čas in včasih strpnostjo lahko veliko 
pripomoremo k zmanjšanju tegob ob večjem sneženju. 
 
 Marko Čuden

Zaključek 2. javnega poziva 
LAS Barja z zaledjem

V petek, 2. 11. 2018, je potekel rok za oddajo vlog na 2. javni poziv 
podpori izvajanja operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LAS 
Barje z zaledjem za leta 2019, 2020 in 2021. Prispelo je 8 vlog od 
tega 4 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in 4 za sofinanciranje iz Evropskega regionalnega 
sklada (ESRR). V četrtek, 8. 11. 2018, je ocenjevalna komisija odprla 
prispele vloge in preverila, ali so administrativno popolne. Vodilni 
partner oz. upravljavec LAS Barja z zaledjem (Zavod CERPOK) je 
vlagatelje z administrativno nepopolnimi vlogami že pozval k 
dopolnitvi. Administrativno popolne vloge bo ocenjevalna komisija 
nato ocenila še vsebinsko oz. na podlagi meril določenih v javnem 
pozivu. Ocenjujemo, da se bo celoten postopek ocenjevanja vlog 
zaključil januarja oz. februarja 2019. 

Za ostale informacije lahko pokličete na 031 366 815 ali pošljete 
e-mail na info@lasbarje.si. 
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Poročilo akcij čiščenja jezer v 
Občini Brezovica
Rakitniško jezero, 17. 9. 2018 
Akcija podvodnega čiščenja jezera na planoti Rakitna, je potekala 
17. 9. 2018, ko so potop izvedli trije izkušeni potapljači prostovoljci 
z avtonomno potapljaško opremo. Jezero na Rakitni so v preteklosti 
vsakih nekaj let izpraznili, da so sprali mulj in odvržene odpadke. 
Zadnjič se ga je na takšen način čistilo leta 1996, ko je istočasno 
Ribiška družina Barje vložila v prenovo utrjene brežine jezera. Tokrat 
je k sodelovanju povabila tudi Občino Brezovica, da bi strugo potoka, 
kamor odteka presežek jezerske vode, očistiti in poglobili vzdolž ceste. 
V jezeru je bila na dan potopa vidljivost zelo slaba, zato so trije 
potapljači čistili izključno s pomočjo tipanja po jezerskem dnu. Kljub 
temu so na plano izvlekli 2 pokrova za smetnjake, prometni znak, 4 
vrtne stole, dežnik, kolo, različen tekstil, 5 betonskih cevi, športni 
copat, potapljaške maske, lopato za sneg in koščke stekla. 
Tudi v tem jezeru je bilo opaženih več potočni rakov, ki naj bi bili 
pokazatelj čiste vode. Slabša kakovost vode se pokaže spomladi po 
deževnem obdobju, ko v jezero nanese fekalije iz pognojenih sosednjih 
travnikov in še neurejenega kanalizacijskega sistema. 
Ribiška družina Barje vsako leto s potapljači izvaja čiščenje reke 
Ljubljanice in organizira tudi tri obvezne čistilne akcije. V obe jezeri 
občine Brezovica letno vlagajo več sto kilogramov različnih vrst rib. 
V Podkrimsko jezero vlagajo krapa in ščuko medtem, ko v jezero na 
Rakitni vlagajo postrv šarenko. V tem jezeru med drugimi domuje tudi 
krap, rdečeperka, amur, smuč in zaščitena vrsta raka jelševca, ki mu 
ribiči namenjajo veliko pozornost, da se tudi ohrani. 
Po pričevanjih nekaterih domačinov in obiskovalcev ob vodi ali v vodi 
obeh jezer, ki so v občini Brezovica, tako Podkrimsko kot Rakitniško, 
doživijo preveč slabe volje s strani nekaterih ribičev. Ribiška družina 
Barje je upravljalec ribolovnega revirja v občini Brezovica, kar pomeni, 
da predstavljajo bistven del strokovne javnosti, ki jim ni vseeno kakšno 
naravo, okolje in vode bodo zapustili našim zanamcem. Pomemben 
jim je tudi ulov, zato nekateri ribiči kopalcem v bližini njihovega 
ribolovnega mesta jasno izražajo nejevoljo in ostre besede. Predsednik 
Ribiške družine Barje, g. Teodor Gantar, zato vse člane RD Barje ob tej 
priložnosti opominja na primerno in strpno komunikacijo z ostalimi 
obiskovalci in kopalci voda. V obeh jezerih občine Brezovica je kopanje 
dovoljeno na lastno odgovornost, zato se v kopalni sezoni priporoča, 
da se ribiči, ki težko prenašajo kopalce in otroško igrivost v svoji bližini, 
preusmerijo k bližnjemu jezeru Strahomer ali k reki Ljubljanici. Po 
besedah ribiških čuvajev k jezeru zahaja veliko nepridipravov, kar so 
čistilne akcije tudi potrdile. 
Pri potopu je skladno z zahtevami, ki jih je določil Zavod za ribištvo 
Slovenije, pristopilo k čiščenju in bilo stalno prisotnih 5 članov Ribiške 
družine Barje, med njimi tudi predsednik Teodor Gantar in član družine 
ter ribiški čuvaj rakitniškega jezera g. Tone Šeronja. Tudi PGD Rakitna je 
bil v pripravljenosti za pomoč s svojo opremo.
 
Podkrimsko jezero, 20. 10. 2018 
20. 10. 2018 se je na željo Ribiške družine Barje ponovilo čiščenje 
Podkrimskega jezera. V ponovitveni akciji je bilo prisotnih 6 potapljačev 

iz PGD Barje, Gasilske brigade Ljubljana in Državne enote za varstvo 
pred NUS. 
Podkrimsko jezero je s to akcijo lažje za betonsko držalo za senčnik, 
nekaj kovinskih palic, 3 betonske zidake, salonitke, kup steklene, 
plastične in kovinske embalaže in kolo motornega kolesa. Iz dna je 
bila izvlečena tudi plavutka, sandali, vsaj 10 potapljaških mask, veslo, 
avtomobilska tablica, šnorkel in žogica. Porezalo se je tudi nekaj 
prepletenih ribiških laksov, da se potočni raki ne bi vanje zapletali. 
Obe akciji sta potekali v sklopu projekta Očistimo vode. Društvo Ekologi 
brez meja in PGD Barje sta tako kot v predhodnih akcijah čiščenja 
Podkrimskega jezera in reke Ljubljanice, skupaj sodelovala z Ribiško 
družino Barje. Vso podporo in pripravljenost za skupno sodelovanje 
je pokazal predsednik RD Barje, g. Teodor Gantar, ki družino uspešno 
vodi že od leta 1989. Nepogrešljiv in marljiv član ribiške družine je 
bil ob teh priložnostih tudi g. Ivan Dragan, ki je bil prisoten na vseh 
čistilnih akcijah v občini Brezovica. 
DEvNUS je pri Podkrimskem jezeru zagotovil asistenco z enim 
pripadnikom (Gregor Demšar, pirotehnik/potapljač) in vozilom. V 
primeru najdbe, bi glede na okoliščine bili aktivirani dodatni pirotehniki 
in vozila. Tudi policija je ponudila asistenco in bila v pripravljenosti ob 
morebitnem ponovnem odkritju strelnega orožja ali registrskih tablic. 
Hvala vsem sodelujočim, predvsem podžupanu Občine Brezovica (g. 
Marko Čuden), JKP Brezovica in Zavodu za ribištvo (g. Danilo Puklavec) 
in seveda največja hvala potapljačem, ki so čistili v hladnih jesenskih 
jezerskih vodah: Lojze Zadnikar, Miha Zadnikar, Matej Mihailovski, 
Miha Sever, Gregor Sojer, Leon Grča in Gregor Demšar. 

 Nina Antić, Ekologi brez meja 

Omizje na temo  
Pametnih vasi
9. novembra je občino Brezovica obiskal evropski poslanec g. Franc 
Bogovič, da bi predstavil projekt Evropske komisije Pametne vasi, 
katere je tudi pobudnik. Povabljeni in zainteresirana javnost so se 
zbrali v Modri dvorani na Brezovici, prisluhnili zanimivi predstavitvi, 
nato pa diskutirali o pomembnih vprašanjih in možnih rešitvah.
Najprej sta zbrane pozdravila koordinatorka večera, ga. Tatjana Poplas, 
in predsednik OO SLS Brezovica, g. Primož Rihtar, ki sta se vsem 
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Županov sklad 
občine brezovica

vabi otroke in odrasle na 

11. dobrodelni bazar
v petek 7. decembra 2018,  

med 16. in 20. uro v oŠ brezovica

Izbirali boste izvirne izdelke osnovnošolcev,  
otrok iz vrtcev in njihovih mentorjev, 

uživali v razvedrilnem programu, jedli potico,  
pili čaj in se veselili na srečelovu, 

vsaka srečka bo dobitna! Vse z dobrim namenom …

Ne pozabimo, da je dobrota zlata veriga,  
ki povezuj človeštvo.

Upravni odbor županovega sklada

povabljenim zahvalila za odziv, predvsem evropskemu poslancu. 
Župan, g. Metod Ropret, je nagovoril zbrane z veseljem, da so se zbrali 
zaradi obetavne teme, o kateri zelo malo vemo, a bo v prihodnosti 
še močno vplivala na življenje vaščanov. Večina prebivalcev občine 
Brezovica se namreč še vedno ima za vaščane, kljub izredni bližini 
glavnega mesta. Vesel je tudi, da sta podeželje in zdrava hrana postala 
pomembna tema tudi na evropski ravni. 
Zbrane je nagovoril tudi predsednik stranke SLS, g. Marjan Podobnik, 
ki je kot kmetijski inženir in dolgoletni svetovalec na kmetijskem 
področju povedal, da gre za konkretne korake v pravo smer. Če danes 
postavimo dobre temelje, bomo čez nekaj let želi bogate sadove. 
Poskrbeti moramo, da bo delo naših kmetovalcev cenjeno in da 
bo potrošnik lahko dobil kakovostno hrano iz domačega okolja po 
sprejemljivi ceni. 
Osrednjo besedo je imel evropski poslanec, g. Franc Bogovič, ki se je 
zahvalil za povabilo ter povedal, da demografi napovedujejo, da se 
bo do leta 2050 kar 80 % ljudi preselilo v mesta. Digitalizacija bo zelo 
spremenila način našega življenja, zato je začel razmišljati, kako bi 
poskrbel, da podeželje ne bo spet zaostalo za razvojem. Vse manj ljudi 
se ukvarja s kmetijstvom. Le še 6 odstotkov kmetovalcev je mlajših od 
35 let. Cilji projekta Pametne vasi so dvig kakovosti življenja, varovanje 
okolja, nove poslovne priložnosti, tehnološke rešitve, manjša uporaba 
pesticidov, pa tudi ohraniti mlade v kmetijstvu, razviti okolju prijazno 
kmetijstvo ter sobivati z globalnimi okolji. Ne gre za tekmo med mesti 

in podeželji, pač pa za njihovo sodelovanje. Ključnega pomena bodo 
strojni krožki, mobilne aplikacije, turizem, hrana brez posrednikov, 
mobilnost, decentralizirana energija, socialna pomoč in postavitev v 
ospredje tudi človeka, ne samo dobiček. 
Direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje, g. Janez Kastelic, je 
povedal, da je ljubljansko barje mešanica podeželja in urbanega okolja 
zaradi vpliva Ljubljane. Je edinstveno območje, pri katerem moramo 
upoštevati, da so ljudje večinoma zaposleni in manj navezani na 
zemljo ter jim je pri razvoju kmetijstva potrebno predstaviti in ponuditi 
neko dodano vrednost. Kmetijstvo skušajo razvijati v smeri zadrug, 
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kooperativ in podobnih povezav, saj je na ta način lažje dosegati 
pozitivne rezultate. Največji problem pa ni pridelava in predelava, pač 
pa trženje. 
G. Marko Zevnik, direktor zavoda Sopotniki, je predstavil svoj zavod, ki 
ponuja brezplačne prevoze za starejše, predvsem starejše s podeželja, 
ki nimajo rednega dostopa do javnih prevoznih sredstev. Storitev 
omogočajo s pomočjo lokalnih občin in centrov za socialno delo. Na 
ta način se da z relativno nizkimi stroški bistveno izboljšati kakovost 
življenja na podeželju.
Za konec je župan, g. Ropret povedal, da imamo v Sloveniji tako lepo 
razvito podeželje, kot le malo kje po svetu. Osnovna naloga lokalnih 
skupnosti pa je omogočiti pogoje, da smo vsi skupaj lahko uspešni. 
Najprej za vzgojo in šolstvo, potem za podjetništvo in prometne 
povezave. Velik je tudi pritisk Ljubljane z vse večjo poselitvijo in 
priseljevanjem ljudi. Tega se zaveda in zdi se mu, da na Občini relativno 
dobro balansirajo ta pojav z ohranjanjem značilnosti krajine, v kakršni 
se nahajamo. Ponosen je na to, da smo občina, ki nima blokov, čeprav 
je čisto ob Ljubljani.

 Miha Žgajnar 

27. redna seja občinskega 
sveta Občine Brezovica

V četrtek, 15. novembra, se je še zadnjič v tem mandatu 
sestal občinski svet Občine Brezovica in sprejel nekaj 
pomembnih sklepov, ki bodo vplivali na prihodnje 
delovanje Občine. Glavni je bil seveda potrditev 
novega letnega proračuna, predvsem z namenom, da 

se zagotovi nemoteno delovanje občinskih zadev in ne zamudi kakšnih 
pomembnih rokov za občinske projekte, kar bi prihajajoče volitve in 
formiranje novega občinskega sveta in uprave lahko povzročilo. 
Prvi je imel besedo župan, g. Metod Ropret, ki je poročal o nekaj 
zadnjih dogajanjih. Tako naj bi projekt avtocestnega priključka počasi, 
a zanesljivo napredoval – revizijo poplavne študije, ki je še zadnji 
pomemben korak pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pričakujejo 
opravljeno najkasneje februarja. Prvi posegi se bodo začeli tudi na mestu, 
kjer bo stal novi Mercator na Brezovici, prav tako se bodo kmalu začela 
dela na novem poslovnem centru nasproti Eurospina. Dobra novica je 
tudi, da se je dvignila povprečnina na 573,5 evra na prebivalca, kar bo 
prineslo lep dodatni prihodek Občini. Ta se bo razporedil in obračunal v 
prvem rebalansu občinskega proračuna spomladi.
Podžupan, g. Marko Čuden, je poročal o delih na novi ulici ob Podpeški 
cesti, sledile bodo tudi druge. Urejajo se tudi hišni priključki za vodovod 
na novi cesti na Postajo. Zimska služba je pripravljena na novo sezono. 
Pogodbe so urejene, izvajalci zagotovljeni, tako da nas ne bi smelo biti 
strah prihajajoče zime.
Po nekaj pobudah in vprašanjih je svet kmalu nadaljeval s sprejetjem 
Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019. Predlog so 
obravnavali na seji finančnega odbora, ki ni imel posebnih pripomb, 
občinski svet pa je Odlok soglasno potrdil.

V okviru naslednje točke dnevnega reda so svetniki prav tako soglasno 
potrdili Predlog vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč za leto 2019, ki ostaja nespremenjena in znaša 
0,0036 evra.
Nadalje je občinski svet potrdil predlagani Letni program športa v 
Občini Brezovica za leto 2019, ki prinaša predvsem več sredstev za 
področje športa v občini.
Prav tako so potrdili Letni program kulture v Občini Brezovica za leto 
2019.
V sklopu naslednje točke so obravnavali Dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za dozidavo OŠ Brezovica. Ta bo 
potrebna za zagotovitev prostora naraščajočemu številu učencev 
OŠ Brezovica ter za zagotovitev kvalitetnega bivanja v šoli, saj se bo 
poleg dozidave šole obnovilo tudi obstoječe objekte. Vsi so se strinjali 
glede pomembnosti projekta, ob tem pa se zavzeli za obvezno revizijo 
projekta ter dovolj dolg razpisni rok.
Zadnja točka dnevnega reda je bila potrditev cen za Pokopališče 
Preserje, ki jih je pripravil Svet KS Podpeč - Preserje. Svetniki so opozorili 
na dejstvo, da so cene za raztros pepela pokojnika bistveno višje, kot 
v nekaterih drugih občinah oziroma za enako ceno ponujajo bistveno 
manj storitev. Strinjali so se, naj Svet KS Podpeč - Preserje pripravi nov 
predlog ob ustrezni preveritvi in primerjavi s ceniki drugih občin. 
Za konec se je s krajšim govorom župan zahvalil svetnikom za dobro 
sodelovanje v iztekajočem se mandatu. Povedal je, da je bil mandat 
težek, zaključevali so največje investicije doslej in sprejeli vrsto težkih 
odločitev. Zahvalil se je vsem, da so zmogli pritisk ter sprejeli spodobne 
in primerne odločitve, kot kažejo rezultati. Občinska uprava gotovo ne 
posluje brez težav, a ga gotovo ne polomijo zavestno pa tudi napake se 
dogajajo vse redkeje. Meni, da vsi skupaj delujejo kot dobra ekipa in si 
zaslužijo zaupanje ljudi. Izrazil je prepričanje, da bodo tudi v prihodnje 
zmogli razum, voljo in energijo, predvsem pa povezanost, ki je gotovo 
najbolj krasila delo v preteklem mandatu. Potrebno se bo navaditi, 
da ta povezanost ne bo vedno absolutna, morda je bo v prihodnje 
celo vse manj, ker se bodo začeli srečevati tudi s projekti, ki ne bodo 
imeli predznaka »nujno«. Najlažje je namreč sprejemati odločitve, pri 
katerih ni prave izbire. Zdaj se nam obeta več manevrskega prostora 
in s tem tudi različnih mnenj glede lotevanja in izbiranja projektov. 
Novega mandata se veseli in upa, da bo tako uspešen, kot je bil zadnji.

 Miha Žgajnar 

Obeležitev svetovnega dneva 
spomina na žrtve prometnih 
nesreč v občini Brezovica
Modra dvorana nad Mercatorjem na Brezovici je bila v četrtek, 8. 
novembra, premajhna za vse udeležence dogodka. Kot je v uvodnem 
pozdravu povedala predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Brezovica, ga. Marjana Plešnar, je bil namen 
prireditve spomin na vse umrle in poškodovane v prometnih nesrečah 
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ter njihovih najbližjih, obenem pa opomin in spodbuda k še boljšemu 
delu in skrbi, da v bodoče kar najbolj zmanjšamo število prometnih 
nesreč pri nas.
Najprej smo se z minuto molka poklonili vsem žrtvam prometnih 
nesreč v Sloveniji, nato pa je besedo dobil župan Občine Brezovica, g. 
Metod Ropret, ki se je vsem zahvalil za res množičen obisk, s katerim 
so občani pokazali, da jim je še kako mar za prometno varnost v občini. 
Dejal je, da dokler si bomo želeli biti mobilni, k temu žal sodi tudi 
stalna nevarnost nesreč. Pri izboljševanju prometne varnosti opaža 
predvsem dva glavna dejavnika. Ena je infrastruktura, h kateri lahko 
v okviru lokalne samouprave veliko pripomoremo in so na Občini 
tudi že veliko naredili, a delo na tem področju ni nikoli dokončano. 
Eden glavnih izzivov sta gotovo dva dvotirna železniška prehoda, 
kjer občino dnevno prevozi več kot sto vlakov, z drugim tirom pa se 
jih obeta še več. Rešitev za to je samo ena – razbremenilni avtocestni 
izvoz in obvoznica. Drugi dejavnik pa smo vsi mi. Nekateri imajo na 
tem področju večjo odgovornost zaradi svojega poklica, posebno 
vlogo pa vidi tudi v starših, ki morajo svoje otroke poučiti o prometni 
varnosti in jih vzgajati v pametne in pozorne udeležence v prometu. 
V občini imamo tudi ljudi, ki posvečajo svoj prosti čas večji varnosti v 
prometu. Glavni je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
v kritičnih obdobjih in po potrebi pa vedno pomaga tudi Društvo 
šoferjev in avtomehanikov. 
Naslednji je občinstvo nagovoril častni gost prireditve, predsednik Zavoda 
Varna pot in podpredsednik Evropskega združenja prometnih nesreč, 
g. Robert Štaba. Najprej se je globoko poklonil otrokom, ki so s svojimi 
nastopi in obiskom polepšali večer ter so naša prihodnost in posamezniki, 
na katere polaga največje upe za večjo prometno varnost v bodoče. Sam je 
začel kot predsednik Sveta za varnost in vzgojo v cestnem prometu. Tedaj 
je Slovenija spadala med prometno najmanj varne države v Evropi. Svoje 
poslanstvo je posvetil zagotovitvi najboljše možne prometne varnosti v 
Sloveniji in širše ter je ponosen na velik napredek v zadnjih letih. Verjame, 
da lahko uresničimo tudi Vizijo nič, ko na slovenskih cestah ne bo umrl 
nihče več, čeprav se to danes zdi marsikomu nepredstavljivo. Največja 
ovira na tej poti je še vedno alkoholiziranost voznikov in dokler v družbi 
ne bomo prepoznali, da je alkohol primarni vzrok prometnih nesreč, ne 
bomo nikoli prišli na ničlo z nesrečami. 
Naslednji je dobil besedo pomočnik komandirja Policijske postaje 

Ljubljana Vič - Rudnik, g. Milan Tuš, ki je predstavil položaj policistov 
na tem področju. Policisti so v najbolj direktnem stiku z nesrečami. Ko 
se te zgodijo, so tam med prvimi in skušajo pomagati po najboljših 
močeh, a vedno se ne da pomagati. Skupaj z gasilci in reševalci lahko 
le še gasijo požar, ko je že prepozno. Statistike kažejo, da kot družba na 
področju prometne varnosti napredujemo, prostora za napredek pa je 
seveda še dovolj.
Sledil je še posebni gost večera, g. Andrej Pegan iz Kamnika pod 
Krimom, ki je številne navdihnil k še večji skrbnosti pri udeležbi v 
prometu ter da se tudi v najtežjih življenjskih okoliščinah da pobrati 
in biti inspiracija drugim. Skozi intervju nam je zaupal, da je v hudi 
prometni nesreči pred leti izgubil svojega najboljšega prijatelja, sam 
pa je s težkimi poškodbami glave pristal na invalidskem vozičku. Ko se 
je po dveh mesecih zbudil iz kome, se je umikal v osamo ter obupoval 
nad seboj. Samo dolgotrajnemu delu in spodbudi s strani terapevtov 
in Zavoda Zarja se lahko zahvali, da se je spet vključil v družbo in 
danes karseda normalno živi, čeprav nikoli več ne bo isti, kot je bil pred 
prometno nesrečo. S trdim treningom je shodil in skupaj s prijateljem 
Primožem kot prvi prehodil celotno Slovenijo v 29 dneh po tako težkih 
telesnih poškodbah. Po tem je organiziral tudi dobrodelni koncert za 
ljudi s poškodbami glave, začel je izdelovati tudi izdelke iz lesa, zadnjih 
deset let sodeluje tudi z Zavodom Varna pot in z nastopi na šolah ter 
televizijah po Sloveniji ozavešča ljudi k večji varnosti v prometu. O 
svojih izkušnjah je napisal tudi knjigo z naslovom Misli, ki jokajo. 
Celotno prireditev so povezovali nastopi otroških pevskih zborov, ki 
so navdušili z usklajenostjo in prisrčnostjo ter pokazali, da se otroci z 
veseljem in skozi pesem že v zgodnjem otroštvu radi učijo o prometni 
varnosti ter o tem pripovedujejo tudi drugim. 
Nastopili so:

•	 Otroški pevski zbor OŠ Brezovica pod vodstvom Valentine Ugovšek
•	 Skupini Zvezdice in Lunice iz Vrtcev Brezovica z vzgojitelji 
•	 Otroški pevski zbor OŠ Preserje pod vodstvom Simona Šubica
Po osrednjem programu prireditve se je manjša delegacija 
povabljencev poklonila žrtvam prometnih nesreč v občini Brezovica s 
prižigom svečke ob enem izmed najnevarnejših železniških prehodov 
v občini in Sloveniji nasploh, v Vnanjih Goricah. Ob povratku je sledil 
sproščen večer s pogostitvijo v Modri dvorani na Brezovici. 

Miha Žgajnar
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Končno poročilo o izidu 
lokalnih volitev 2018
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), je Občinska 
volilna komisija Občine Brezovica, na svoji redni seji, ki je bila dne  
19. 11. 2018, ugotovila oz. potrdila končne izide glasovanja za župana, 
Občinski svet Občine Brezovica in Svete Krajevnih skupnosti.

1. Na volitvah dne, 18. 11. 2018, je imelo pravico voliti skupaj 9.694 
volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike. Na volitvah je skupaj 
glasovalo 3.662 volivcev, kar pomeni 37,38 %. 

2. Na podlagi izida glasovanja je bil za župana Občine Brezovica 
izvoljen METOD ROPRET. 

3. Za volitve v Občinski svet Občine Brezovica so posamezne liste 
kandidatov dobile naslednje število glasov:

4. Za posamezne Svete Krajevnih skupnosti so ugotovljeni naslednji 
rezultati: 
Izvoljeni člani Sveta KS Brezovica

Zap.
št. Ime liste Št. 

glasov
% 
glasov

1 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA 205    5.69

2 LISTA ZA RAKITNO 283    7.85

3 LISTA MARKA ČUDNA 973   27.01

4 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 619   17.18

5 N.Si - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 295    8.19

6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 273    7.58

7 LISTA MLADIH IN ZELENIH 742   20.59

8 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 213    5.91

Razdelitev mandatov po posameznih listah kandidatov

Zap. št. Ime liste Št. 
mandatov

3 LISTA MARKA ČUDNA 6

7 LISTA MLADIH IN ZELENIH 4

4 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 3

5 N.Si - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 1

2 LISTA ZA RAKITNO 1

6 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 1

8 DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1

1 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1

Izvoljeni člani Sveta KS Vnanje Gorice

Zap. št. Član Sveta KS Brezovica

1 BORIS MALOVRH

2 KRISTINA RIHTAR

3 MARJAN MRAVLJE

4 DUŠAN ARTAČ

5 GREGOR URBANČIČ

6 LUKA MAVSAR

7 ALEŠ BOKAVŠEK

8 NEJC VESEL

9 ANTON SLANA

Zap. št.    Član Sveta KS Vnanje Gorice

1    BERNARD DEBEVEC 

2    METKA GREGORKA SLANA 

3    NEVENKA BROLIH 

4    MIRAN ALEŠ 

5    STANKO LEBEN 

6    BORUT ŠUŠTERŠIČ 

7    VALENKA KLEMEN 

8    NEJC NIKOLIČ 

9    JAKA NAPOTNIK

Izvoljeni člani Sveta KS Notranje Gorice - Plešivica

Izvoljeni člani Sveta KS Rakitna

Zap. št.    Član Sveta KS Notranje Gorice - Plešivica

1    MARKO ČUDEN 

2    LUKA DEBEVEC 

3    ANDREJA POVIRK ALJANČIČ 

4    DANICA FILIPIČ 

5    TANJA DULAR 

6    ZDRAVKO KAVČNIK 

7    MARTIN CVETKO 

8    NEŽA KUŠAR 

9    SAŠA OBLAK

Zap. št.    Član Sveta KS Rakitna 

1   DR. GORAZD KOVAČIČ 

2    BARBARA KOVAČIČ 

3    NEVENKA BEZEK 

4    GREGOR KOŠIR 

5    PRIMOŽ POREDOŠ 

6    MARIJA BENKOVIĆ 

7    ZVONKO GROS 
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Izvoljeni člani Sveta KS Podpeč-Preserje Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne in ostale vodilke in volivci Liste za 
Rakitno, zahvaljujem se vam za vaše glasove in za zelo veliko podporo na 
letošnjih lokalnih volitvah. Na volitvah v Svet KS je Lista za Rakitno osvojila 
vseh sedem mandatov, izvoljeni smo bili Mari Benković, Nevenka Bezek, 
Zvonko Gros, Gregor Košir, Barbara Kovačič, Gorazd Kovačič in Primož 
Poredoš. Napeto je bilo na volitvah v občinski svet. Volilna udeležba v 
Rakitni je bila skoraj pol višja kot v celotni občini. Lista za Rakitno je osvojila 
61 glasov več kot pred štirimi leti. Skupaj jih je bilo 283, od teh jih je 30 
dobila v dolini, kjer so nekateri prepoznali naše kakovostno delo. Skupno 
število glasov za Listo za Rakitno je bilo več kot dvakrat višje kot npr. pred 
8 leti. Vendar to ni zadoščalo. 20 % rakiških volivcev je volilo druge stranke. 
Listi za Rakitno je za osvojitev dveh svetniških mandatov zmanjkalo ravno 
toliko glasov, kolikor jih je v Rakitni dobila SDS. Kljub temu velja izpostaviti 
dve dejstvi, ki imata težo. Lista za Rakitno se je uvrstila na 5. mesto v občini 
in s tem prvič dobila položaj v kadrovski komisiji KVIAZ. Predvsem pa se 
je povečala naša neformalna teža, saj vsi vidijo, da Rakitna složno in z 
veliko podporo stoji za nami. Na podlagi te podpore bo mogoče v novem 
mandatu doseči marsikaj. V času oddaje tega članka novi Svet KS še ni imel 
ustanovne seje. Na njej bomo izvolili predsednika in podpredsednika. 
Obvestilo o tem bo v naslednji številki Barjanskega lista. 

 Gorazd Kovačič

Zap. št.    Član Sveta KS Podpeč-Preserje

1    JOŽE ROGELJ 

2    JANEZ ŠUŠTARŠIČ 

3    JANA DOLINAR 

4    VANJA ROGELJ 

5    LOVRO VIDMAR 

6    JANEZ PRISTAVEC 

7    ANTON SVETE 

8    IGOR ŠUŠTARŠIČ 

9    JURE BAČAR 

10    JERNEJ ŠVIGELJ 

11    JAKOB JERINA 

12    MATEJ REPAR 

13    ALOJZIJ PLAHANC

Več informacij o izidih lokalnih volitev dobite na spletni strani Občine 
Brezovica. 

3 6 5  B L A G O V N I H  Z N A M K .

4  N A K U P O V A L N A  S R E D I Š Č A .

1  D A R I L N I  B O N .

P R O D A J A  V  P O S L O V A L N I C I  L O T E R I J E  V  C E N T R U  V I Č
A L I  N A :  D E S E T A K . S I
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Obisk španskega  
pisatelja v vrtcih Brezovica
Tati Tate Tati, tate, tati, te, luna va, luna viene. Tati, tate, tati, te, luna va, 
luna viene. Vuela, vuela, temblorosa y en tu nariz se posa. 
»Pravljice in pesmi so način, na katerega dihamo življenje«, pravi Juan 
Kruz Igerabide Sarasola. 

V okviru projekta smo 
zbirali stare predmete in k 
sodelovanju povabili starše, 
stare starše in sorodnike 
naših varovancev, ki so se 
vabilu velikodušno odzvali. 
Prinesli so veliko starih 
predmetov, ki se danes ne 
uporabljajo več, imajo pa 
veliko (kulturno) vrednost. Predmeti so bili stari tudi več kot sto let, med 
njimi so tudi taki, ki jim starosti nismo mogli dovolj natančno opredeliti. 
Uporabili smo jih za zaključek projekta, ki je potekal v obliki javnosti 
odprte razstave starih predmetov v našem vrtcu. Knjiga vtisov kaže 
na veliko zadovoljstvo in presenečenost obiskovalcev razstave nad 
raznolikostjo in količino razstavljenih predmetov. Tudi me smo bile 
pozitivno presenečene nad odzivom vseh sodelujočih, hkrati pa vesele, 
da nam starši zaupajo predmete, ki imajo zanje zelo veliko vrednost, 
čeprav morda ležijo na podstrešju že zelo dolgo časa. Marsikdo si je ob 
ogledu razstave v mislih priklical spomine na otroštvo. 
Ob koncu želimo izreči iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli 
k izvedbi našega projekta in s tem je tudi v našem vrtcu preteklost 
srečala prihodnost. 

 Strokovne delavke vrtca Vnanje Gorice 

Medgeneracijska izdelava 
novih šolskih sedežnih 
garnitur
Na prvo delovno soboto v tem šolskem letu smo začeli delovno akcijo 
izdelovanja sedežnih garnitur iz palet. 
Skupina učencev in učenk 9. razreda je skupaj s starši in zaposlenimi 
na OŠ Brezovica izdelala sedežne garniture za avlo naše šole v treh 
kotičkih. Delo je potekalo dinamično in tekoče. Učenke Ela, Rubin, 
Tanita, Lea, Ana Karolina, Anastasija, Kristina, Nina, Maša Č. in Maša M. 
so pod strokovnim vodstvom mentoric Barbare Kastelic, Marije Bregar, 
Tine Svete, Maje Novljan, Andreje Dobnikar in Valentine Ugovšek v 
veliki telovadnici šivale blazine, jih polnile s polnilom, likale blago, 
sproti pospravljale in zabavale vse prisotne. Mentorice so krojile, 
rezale, v prevleke šivale zadrge in izdelovale sedala. 
Na ploščadi so devetošolci Ilia, Jošt, Ožbej, Nejc S., Nejc J., Ubejd, Rok, 
Jaka, Vid, Miha, Timor, Oskar in Urban pod strokovnim vodstvom Nika 
Bernarda, Janeza Kršinara, Bojana Raušla in Gabrijele Marinko postavili 
palete, jih zbrusili, sestavili v sedežne garniture, jih še finalno zbrusili in 
premazali ter jih prenesli v avlo. V naslednjih dneh sta učiteljici Maja in 
Marija še zaključili s šivanjem vseh blazin. 
Kako pa so učenci doživeli ta dan? Rubin Kastelic in Ela Zupančič 
sta zapisali: »Na delovno soboto je na naši šoli potekalo veliko različnih 
dejavnosti. Kar nekaj nas je sodelovalo pri izdelavi sedežnih garnitur. 
Punce smo z učiteljicami in starši šivale ter polnile blazine. Takšna sobota 

Sreda, 14. november 2018. Otroci skupine Barjančki in Mehurčki, iz 
vrtca enote Notranje Gorice POŠ ter 1. razred POŠ Notranje Gorice, smo 
imeli priložnost spoznati španskega pisatelja Juana Kruza Igerabideja. 
V okviru španske bralne značke smo skupaj s pisateljem in prevajalko 
Barbaro Pregelj skozi gib začutili njegove pesmi. Med njimi je bila 
tudi zgoraj napisana »Tati Tate«, ki se je otrokom še posebej utrnila v 
spomin. Otrokom sta se na začetku približala s kvizom po povzetku 
knjig Jona. Nato se je druženje nadaljevalo preko igre s prsti, glavo, 
rokami … Otrokom je bil španski jezik predstavljen na zelo topel, 
prijeten in igriv način. 
 
 Strokovne delavke vrtcev Brezovica, 
 enota Notranje Gorice POŠ

Kulturna dediščina v vrtcu 
Vnanje Gorice
V letošnjem šolskem letu smo se tudi v naši enoti pridružili evropskemu 
projektu kulturne dediščine, ki je potekal v začetku oktobra pod 
naslovom: »Naša dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost«. 
Z otroki smo skušali preteklost povezati s sedanjostjo in jim skozi 
različne dejavnosti prikazati življenje nekoč, kakršnega so poznali 
včasih. Izdelovali smo punčke iz cunj, žogice iz nogavic, se igrali prstne 
igre, uporabljali stare predmete, mleli kavo v mlinčkih, tipkali na stare 
pisalne stroje, žagali z žagami, se igrali s starimi tehtnicami in telefoni 
… Obiskali smo domačije v domačem kraju, si ogledali stara orodja in 
se preizkusili v ličkanju in robkanju koruze ter grabljenju listja. Spoznali 
smo gorenjsko narodno nošo in zaplesali stare ljudske plese. 
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nama je bila zelo všeč, saj nismo imeli klasičnega pouka, naučili pa smo se 
vsakodnevnih opravil. Mame in učiteljice so nam pokazale, kako uporabljati 
šivalni stroj. Medtem pa so fantje skupaj z učitelji sestavljali ogrodje kavča. 
Vsi skupaj smo se še dodatno povezali in se zabavali. Ko sedaj vstopite v našo 
avlo, lahko opazite naše izdelke. Mi smo ponosni na izdelano. Upava, da se 
bo tak dan ponovil tudi med tednom, saj so dejavnosti, ki jih tam počnemo, 
koristne za našo splošno, praktično uporabno izobrazbo.« 
Obe ekipi sta bili zelo učinkoviti in si zaslužita čestitke za uspešno opravljeno 
delo. Skupaj smo res odlični! Učenci, ne pozabite na krog odličnosti – 
odgovornost in skrbno ravnajte z »našimi« sedežnimi garniturami. 

 Gabrijela Marinko, vodja projekta 

Stop obrekovanju
V šolskem letu 2018/2019 Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani sodeluje 
v projektu ob mednarodnem dnevu strpnosti z naslovom »STOP 
OBREKOVANJU«. Namen projekta je promocija mednarodnega dneva 
strpnosti, ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti 
ter spodbujanje strpnosti, medsebojnega spoštovanja, prijateljstva 
in sodelovanja. Mladi tako dobijo priložnost prek lastnega izražanja 
ozavestiti problematiko nestrpnosti in spoznati pomen strpnosti. 
Potrebo po ozaveščanju javnosti o različnih oblikah nestrpnosti in 
nevernostih, ki ju prinašajo, je prepoznal UNESCO in 16. november 
razglasil za Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo. 
Hkrati je že leta 1995 sprejel Deklaracijo o načelih strpnosti. 
Letošnja tema je Stop obrekovanju. Kaj sploh je obrekovanje? 
Obrekovanje je vsako zlonamerno ali škodoželjno širjenje laži, neresnic, 
izkrivljenih, pristranskih, nepopolnih ali negativnih nepreverjenih 
informacij o drugem človeku ali skupini ljudi z namenom, da bi mu/
jim škodovali. 
Obrekovanje ni nekaj nedolžnega, ampak je resna oblika nestrpnosti, 
ki je žal splošno razširjena in se sprejema kot nekaj vsakdanjega. Zato 
je treba dvigniti raven zavedanja, da je obrekovanje škodljiva oblika 
družbenega nasilja, ki ima uničevalne posledice tako za posameznika 
kot za družbo. 
V sodobnem času interneta in spletnih družbenih omrežij je širjenje 

Veljavnost od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019.www.lekarnaljubljana.si

izbrano iz kataloga ugodnosti

MAZILO ZA USTNICE 
5 ml

redna cena: 2,54 €

cena s Kartico zvestobe

1,27 € POPUST: 
50%2

redna cena: 6,99 €

cena s Kartico zvestobe

3,50 € POPUST: 
50%5

SKODELICA S POTISKOM ČIPKE 
420 ml
Na voljo od 5. 12. 2018

Podoba jabolka na prazničnih izdelkih je oblikovana v vzorcu slovenske oz. idrijske čipke. Uporabili smo ga na skodelici, izdelani v Steklarni Hrastnik ter 
na lični embalaži Prisrčnega čaja, Dnevne in Nočne kreme ter Mazila za ustnice, ki smo jih za vas pripravili v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.

SRČNO 
2019

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

PRISRČNI ČAJ
40 g

redna cena: 3,50 €

cena s Kartico zvestobe

2,45 € POPUST: 
30%3

redna cena: 10,78 €

cena s Kartico zvestobe

5,39 € POPUST: 
50%5

DARILNI PAKET, DNEVNA IN 
NOČNA KREMA
50 ml + 50 ml

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob 
predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019 oz. do prodaje zalog.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE LEKARNE LJUBLJANA
Kako izbrati pravo zdravilno rastlino za različne stresne situacije. Torek, 18. 12. 2018, ob 18. uri v Viteški dvorani, Križanke, Ljubljana. 
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: kartica.zvestobe@lekarna–lj.si.
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neresnic in polresnic po spletu vedno bolj razširjeno ter postaja 
čedalje večja težava in grožnja medsebojnim odnosom. Zato je 
zelo pomembno, da pri otrocih in mladih ozavestimo škodljivost 
obrekovanja in jih spodbudimo k razvijanju spoštljivih medsebojnih 
odnosov in k neodvisnemu mišljenju. 
Kot nas uči že grški filozof Sokrat, moramo vedno, preden kar koli 
povemo o drugi osebi, uporabiti tri cedila, in sicer cedilo resnice 
(Ali je to, kar želimo povedati, resnično?), cedilo dobrote (Ali je 
to, kar želimo povedati o drugem človeku, nekaj dobrega?) in 
cedilo koristnosti (Ali je to, kar želimo povedati o drugem človeku 
koristno?). 
V okviru projekta so imeli učenci od 1.–5. razreda v novembru 
delavnice. Prebrali so zgodbico Dogodek v Mestnem Logu Helene 
Kraljič, se pogovorili o tem, kaj je obrekovanje in zakaj se mu je dobro 
izogibati ter se seznanili s koraki za preprečevanje obrekovanja. V 
različnih situacijah, ki vključujejo druge osebe, so skušali uporabiti 
Sokratova tri cedila. Sledila je ustvarjalna delavnica. Učenci od 1.-4. 
razreda so likovno ustvarjali, učenci 5. razreda pa so imeli literarno 
delavnico. Razstava likovnih izdelkov pod naslovom Mednarodni 
dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo: Stop obrekovanju 
je do 5. decembra na ogled v šolski avli, manjša razstava pa tudi na 
podružnici. 
Projekt poteka pod pokroviteljstvom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstva za pravosodje, Varuhinje človekovih 
pravic in časopisa Dela. Nosilec projekta je Izobraževalni center 
Eksena.

 Irena Sbil

Finski čudež
V okviru Erasmus+ programa sem aprila 2018 obiskala Finsko, kjer 
sem spoznavala njihov šolski sistem in obiskala nekaj osnovnih 
šol v Helsinkih in okolici. Čeprav sem že pred odhodom okvirno 
poznala sistem poučevanja, so bili obiski šol tisti, ki so bili najbolj 
dragoceni in poučni. 
Finski šolski sistem velja za enega od najboljših na svetu, to kažejo 
tudi dobri PISA rezultati v zadnjih letih. Eden izmed razlogov za 
takšen rezultat so visoko izobraženi učitelji, ki imajo pri svojem delu 
veliko avtonomije pri odločanju o oblikah in metodah poučevanja. 

Učitelji na Finskem se izobražujejo dalj časa kot večina učiteljev 
v Evropi, hkrati pa ima njihov študij eno posebnost. Za vpis na 
pedagoške študije nista dovolj opravljena srednja šola in matura, 
temveč je pogoj za vpis tudi uspešno opravljen sprejemni izpit, ki 
je sestavljen iz preverjanja predznanja vnaprej določene literature, 
pogovora in ocene dela v skupini. V družbi uživajo učitelji visoko 
spoštovanje in zaupanje. Ker učiteljem zaupa tudi država, nimajo 
potrebe po nadzoru, ki jo po navadi izvaja šolska inšpekcija. 
Standardiziranih testov, s katerimi bi na nacionalni ravni preverjali 
znanje učencev, ne poznajo. Menijo, da je to za otroke preveč 
stresno, hkrati pa zaupajo učiteljem, da dobro opravijo svoje delo. 
Finsko šolstvo je brezplačno, kar pomeni, da stroške za prehrano, 
vse šolske potrebščine ipd. krije šola. Čeprav je večina stvari 
brezplačnih, je jutranje varstvo in podaljšano bivanje, kot ju mi 
poimenujemo, plačljivo. Organizirajo ga sicer šole, izvajajo pa ga 
lahko različna društva in organizacije. Učenci imajo dnevno manj 
ur pouka in daljše odmore (ure so fleksibilne), kar kaže na to, da 
vidijo počitek kot pomemben del razvoja otrok. Veliko šolskega 
časa preživijo na prostem. Zanimivo je tudi, da dosegajo tako dobre 
rezultate na mednarodnih testih, čeprav učenci pri njih ne poznajo 
domačih nalog oziroma jih dobijo zelo redko. Velik poudarek dajejo 
razvoju in pomoči učencem s posebnimi potrebami ter sodelovanju 
namesto tekmovanju. Pravijo, da če želimo razumeti finski šolski 
sistem, moramo razumeti tudi njihovo družbo, kulturo in okolje. 

Na podružnični šoli Rakitna se že nekaj let trudimo, da čim več učnih 
vsebin izvedemo na prostem (gozdna pedagogika). Velik poudarek 
dajemo na sodelovalnem učenju, učenju iz lastnih izkušenj ter 
samorefleksiji učenja. Čeprav naši učenci ne dobijo brezplačne 
malice in učnih pripomočkov, lahko rečem, da imamo (skoraj) vse, 
kar imajo veliki.

 Petra Krajnc Urbanija, prof. razr. pouka, 
 OŠ Preserje, PŠ Rakitna
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Ob celovečernem nastopu je 
dvorana pokala po šivih

pridružite kot soustvarjalci ali kot poslušalci glasbenih dogodkov. 
Nove člane vpisujemo skozi vse leto. Za kakršnakoli vprašanja 
nas lahko kontaktirate na telefon 031 471 690 ali pišete na mail 
glasbenicenter.liberta@gmail.com. 
 
 Lep glasbeni pozdrav, Ekipa Liberta 

Novice iz KD Janez Jalen
V kulturnem društvu Janez Jalen se že pridno pripravljamo na novo 
gledališko sezono, hkrati pa se poslavljamo od »stare« predstave 
Prevare, ki bo zadnjo uprizoritev v domači dvorani doživela v nedeljo, 
2. 12. 2018, ob 18. uri. Vabimo vas, da si jo ogledate, če pa ste jo že 
videli, se nam lahko pridružite v petek, 30. 11. 2018, ob 19.30 na 2. 
abonmajski predstavi Kokoš v izvedbi KUD Valentin Kokalj Visoko. 
Nismo pa pozabili niti na najmlajše in tudi letos skupaj z občino 
Brezovica pripravljamo otroško predstavo in obisk Božička, ki bo 
otroke obiskal po celi občini.

 KD Janez Jalen

Novembra so vse štiri skupine Kulturnega društva Folklorne skupine 
Rožmarin – otroška, mladinska, osrednja in seniorska – intenzivno 
vadile za celovečerni nastop 24. novembra, ob 37. obletnici delovanja. 
Tema je bila Bela krajina, dogodek pa je potekal pod naslovom »Pri 
belokranjski zidanici«. Da pa na odru nismo bili sami, so se nam 
pridružili tudi gostje: Turistično društvo Dolsko, Senožeški tamburaši 
in Kulturno Društvo Folklora Cerklje, s katerimi je bil naš nastop še 
bolj zanimiv. Ob koncu so bila podeljena tudi priznanja JSKD za 
udejstvovanje v folklorni dejavnosti. 
Z veseljem lahko povem, da je dvorana ponovno pokala po šivih. 
Gledalci pa so drli od blizu in tudi od malo bolj daleč. Kako tudi ne? 
Saj je bilo zabavno, ko smo skozi igro, petje in ples predstavljali stare 
slovenske običaje, melodije in plesne korake, skozi katere smo med 
drugim prikazali tudi gradnjo belokranjske zidanice in pletenje platna.

 Članica KD FS Rožmarin, Urška Levstek 

Glasbeni center Liberta
Z veseljem vas obveščamo, da je v 
letošnjem šolskem letu 2018/2019 
v Vnanjih Goricah odprl vrata nov 
Glasbeni center Liberta. V septembru 
smo ga uspešno otvorili s čudovitim 
promocijskim koncertom in prvimi 
našimi učenci. Naše vodilo je »glasba 
za vse in za vsa starostna obdobja«. 
Pri poučevanju je naše glavno 
načelo individualni pristop, ko se 
maksimalno prilagodimo starosti, 
predznanju, talentu in želji vsakega 
posameznika, mu skrbno sledimo 

in ga vzpodbujamo na njegovi poti glasbene kreativnosti in 
ustvarjalnosti. Vabimo vas, da se nam pridružite pri širjenju ljubezni 
do glasbe in kulture znotraj naše občine. Skupaj lahko ustvarimo 
konstruktivno glasbeno okolje, ki nas bo izpopolnjevalo in lepšalo 
življenje v naši skupnosti. Hkrati pa nam bo dajalo možnosti za 
srečanja, izzive in odkrivanje novih obzorij. Vabimo vas, da se nam 

AKCIJSKE CENE

ODPRODAJO ZALOG preveri na
www.plesko-cars.si/akcije
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Mladi planinci PD Podpeč - 
Preserje na poti od Murovice 
do Sv. Miklavža 

Odbojkarji mladinci ŠD 
Brezovica med osmimi 
najboljšimi v Sloveniji

Pred zimo smo mladi planinci PD Podpeč Preserje v soboto, 17. 11. 2018, 
prehodili del Badjurove krožne poti. Rudolf Badjura je znan po pisanju 
planinskih vodnikov in je bil član »Drenovcev«, ki si je prizadevala 
osvajati slovenske gore pred tujimi pristopniki. Začeli smo pri rojstni hiši 
barona Jurija Vege v Zagorici nad Dolskim. Malo smo si ogledali stvari 
razstavljene okoli hiše, prebrali informacije iz tabel in odšli na pot. Takoj 
se nam je priključil »sosedov« kuža, ki nas je, kot se je kasneje izkazalo, 
spremljal celo pot. Kmalu smo zavili v gozd, kar strmo je bilo in hitro 
prispeli na vrh Murovice. Ob cingljanju z zvončkom smo si zaželeli lepe 
želje. Malo počili, pojedli prve sendviče, se slikali in odšli naprej. Pot je šla 
malo dol, malo gor, a ker je bil spredaj pes, smo mu morali hitro slediti. 
Le vedno ni vedel kam moramo iti. Ker je pot lepo markirana vseeno ni 
bilo bojazni, da bi se zgubili. Drugi cilj je bil osvojitev Ciclja. Hodili nismo 
prehitro, ker je bilo z nami nekaj staršev in ena babica. Ostal nam je še 
spust do cerkve Sv Miklavža nad reko Savo. Omogoča zelo lep razgled. 
Na našo srečo smo si lahko ogledali njeno notranjost, ker je ravno prišel 
restavrator in nam je pokazal freske iz 15. stoletja. Potem smo šli domov. 
Bilo je lepo. Domov smo peljali tudi kužka, ki ga je gospodar že iskal in 
ga bil vesel. 
 Marijan Božeglav 

Naši mladinci, letnik 2000 in mlajši, so se uvrstili med osem najboljših 
ekip v Sloveniji in bodo 2. decembra v Žužemberku igrali za uvrstitev 
v finale DP 2018/19. Članska ekipa Špan Brezovica je s štirimi zmagami 
in dvema porazoma na trenutno 6. mestu med 12 ekipami v 2. DOL. 
Vsako drugo soboto igrajo v domačem Balonu, zato vas vabimo, 
da pridete navijat. Starejši dečki in kadeti igrajo na kvalifikacijskih 
turnirjih DP 2018/19 in stopajo proti A ligi, kar je vsako sezono osnovni 
tekmovalni cilj. Državno prvenstvo v MALI in MINI odbojki se začne 
šele decembra oz. januarja, zato so mali odbojkarji svoje znanje 
preizkusili na prijateljskem turnirju v krasni novi dvorani v Črnučah. Na 
martinovo soboto se je zbralo 14 ekip iz štirih klubov (Calcit, Črnuče, 
Ljubljana Volley in Brezovica). Fantje so odigrali pet tekem, na koncu so 
bili zmagovalci vsi. Na turnirju so sodelovale štiri brezovške četvorke. 
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. 
Spremljajte nas na https://sdbrezovica.si in FB profilu ŠD Brezovica – 
odbojka. 
 
 ŠD Brezovica, odbojka
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Ritmična gimnastika
Da je poleg vseh športov, ki so množično že zastopani v občini 
Brezovica, našla mesto tudi ritmična gimnastika, je z odličnimi rezultati 
na državnem prvenstvu in v tujini, poskrbela tudi 10 letna ritmičarka 
Gaja Guček. Gaja že tretje leto predano trenira pod budnim očesom 
trenerske ekipe, do sedaj naše najbolj uspešne tekmovalke v ritmični 
gimnastiki Mojce Rode. Tedensko ima 16 ur napornih treningov, poleg 
tega pa skoraj vsak mesec še eno izmed tekmovanj (državno prvenstvo, 
mednarodni turnir...). 

Jesensko obarvan  
zaključek balinarjev

Rezultati letošnjih tekmovanj: 
DREAM TIM CUP Ljubljana april 2018: 
2. mesto – skupinske sestave 

DRŽAVNO PRVENSTVO Maribor maj 2018: 
3. mesto – skupinske sestave (z obročem) 

SARAJEVO maj 2018: 
1. mesto posamezno – vaja z obročem 
1. mesto – skupinske sestave 

ZAGREB maj 2018: 
3. mesto posamezno – vaja z obročem 

ZADAR september 2018: 
3. mesto posamezno – prosta vaja 

OSIJEK oktober 2018: 
3. mesto posamezno – vaja z obročem 
3. mesto posamezno – mnogoboj 

In ravno sedaj, ko prebirate ta članek, Gaja tekmuje na mednarodnem 
turnirju BLUME GRAN CANARIA 2018 – Gran Canaria arena v Las 
Palmas-u. Da pa Gaja lahko pridno trenira in hkrati uspešno usklajuje 
vse šolske obveznosti, bi se na tem mestu zahvalili tudi OŠ Brezovica in 
predvsem učitelju g. Mihi Skopcu. 
 M. G. 

Balinarji smo za zaključek jeseni in piko na i pripravili še jesenski pohod, 
ki je bil v soboto, 20. 10. 2018. Vreme nam je bilo naklonjeno kljub 
predhodnemu deževju in razmočenim tlom. Zbralo se nas je okoli 40 
pohodnikov, ki smo se razdelili v dve skupini. Prvo skupino je v smeri 
proti Žabi in naprej proti Fajtovem bregu popeljal podžupan g. Čuden 
Marko, drugo skupino pa je vodil g. Tomc Roman v smeri Podsmreke in 
gostilne Gorjanc ter čez hrib nazaj proti Fajtovem bregu. Vsi skupaj smo 
se po nekaj urah srečali pred kočo pri Fajtovih, kjer sta nas pričakala g. 
Jani in ga. Damjana Bokavšek ter nam ponudila okrepčilo. Da se nam je 
pohod obrestoval, so pričale tudi polne vreče gob. Na koncu smo se vsi 
zbrali na balinišču, kjer nas je čakal odličen pasulj ge. Anke in prijetno 
druženje ob peki kostanja. Vse skupaj nam je bila odlična popotnica za 
ponovitev pohoda tudi prihodnjo jesen, idej ne bo zmanjkalo. 
Moška in ženska ekipa balinarjev so v mesecu oktobru zaključili tekme, 
tako da je moška ekipa Radna ob zaključku leta 2018 na trenutnem 6. 
mestu 2. lige OBZL. Zaključujejo se treningi, vendar še vedno ostajajo 
druženja v naših klubskih prostorih ali pa kje drugje … Počasi se 
pripravljamo tudi na veseli december in prednovoletno druženje, ob 
tem pa poskušamo analizirati dogodke v tem letu in iščemo ideje, kaj 
lahko storimo še boljše v prihodnjem.

 BŠD Radna 
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Uspehi se že kažejo  
v NTK Preserje

V NTK Preserje uspešno delamo z najmlajšimi, saj se število 
vpisanih otrok vsako leto povečuje, Uspehi se že kažejo na 
regijskih tekmovanjih, s katerih smo že nekajkrat zapored stali na 
stopničkah. V kategoriji 4.–5. razred smo na zadnjem regijskem 
tekmovanju v Logatcu imeli 8 igralcev in igralk, vseh skupaj pa 13. 
Manca Bartolovič je zasedla 3. mesto, Nika, Viktorija, Lara, Aneja in 
Ana pa 5.–8. mesto v svojih kategorijah. 
V začetku letošnje sezone smo za lažje delo in raznolikost treningov 
kupili veliko različnih športnih rekvizitov in novih loparčkov, 
največja pridobitev pa je namiznoteniški robot, ki je odličen 
pripomoček za igranje namiznega tenisa in vadbo tehnike udarcev. 
Za prepoznavnost na tekmovanjih pa smo poskrbeli tudi z novimi 
klubskimi dresi, s katerimi najmlajši ponosno zastopajo naš klub.

 NTK Preserje

SP v Break Dance-u  
na Poljskem

Letošnje Svetovno prvenstvo v 
modernih tekmovalnih plesih se 
je odvijalo v poljskih Kielcah med 
23. in 27. 10. Udeležil se ga je tudi 
Tim Babnik iz Žabnice. Ponovno 
je dosegel odličen rezultat in se 
uvrstil na 2. mesto posamično ter 
3. mesto skupinsko. Čestitamo! 
 

 Marjan Babnik

neVaren božič!
Leto je naokoli in spet se bližajo prazniki. Bliža 
se nam tudi 1. adventna nedelja in z njo tudi 
adventni venčki. Še tako nedolžna stvar lahko 
zaradi nepazljivosti privede do požara. 

Za vas smo pripravili nekaj nasvetov da bo predbožični čas varen: 
* Če je le mogoče, uporabljajte samo sveže vezane vence. Venci se 
sčasoma izsušijo in posledično postanejo zelo vnetljivi. 
* Venec postavite na negorljivo površino (pladenj ipd.), 
* sveče naj bodo vedno stabilno pritrjene na venec, z negorljivim 
podstavkom, ki je obenem tudi lovilec potočenega voska, 
* gorečih sveč nikoli ne puščajte brez nadzora, 
* venec naj bo odmaknjen od neposrednih virov toplote (radiatorji, 
kamini, peči ipd.), 
* v gospodinjstvih z otroki je potrebna pazljivost še toliko večja, 
priporoča se tudi uporabo elektronskih sveč, 
* vžigalice in vžigalnike shranjujte izven dosega otrok, 
* otroci naj se nahajajo v bližini odprtega ognja le pod nadzorom 
staršev ali skrbnikov. 

 Komisija za preventivo GZB 

 

ZOBNA ORDINACIJA NA LOGU!

Petra Nahtigal, dr. dent. med. 
Rimska cesta 16c,1358 Log pri Brezovici

Tel:  041 314 410
E-mail: petranah@gmail.com 

Splet: http://ndent.si

Ordinacija z individualno obravnavo:
•	 konservativno	zdravljenje,
•	 paradontalno	zdravljenje,
•	 zobna	protetika	in	implatati,
•	 ustna	higiena	(I-TOP	preventiva),
•	 estetsko	zobozdravstvo,
•	 ostalo	po	dogovoru.
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Novice DU Tulipan
Na predlog našega predsednika 
Tonija Jurjeca smo nabavili novo 
tablo in jo pričvrstili namesto stare, 
lesene. V petek, 9. 11., smo proslavili 
god Sv. Martina. Kar 35 naših članov 
se je odpeljalo na turistično kmetijo 
Blaž na Dobeno. Toni in Alenka sta 
za dobro voljo prebrala nekaj o tem, 
kako nas naivneže skubijo s prodajo 
prehranskih dodatkov in vitaminov. 
Ob dobri družbi, odlični hrani, vinu, 
pogovoru, harmoniki in plesu nam 

je čas kar prehitro minil. Pevke pod vodstvom zborovodkinje Tine 
redno vadijo. Če radi pojete, se jim pridružite v društvenih prostorih 
vsak četrtek ob 10h. Vabimo tudi, da se nam novi mlajši upokojenci, ki 
še niste člani našega društva, pridružite. 
Naše naslednje srečanje bo v petek, 14. 12. Pridite, da se skupaj 
poslovimo od leta 2018. Vabila boste pravočasno prejeli. 

 Za DU Tulipan Tatjana Krhin 

Nekaj utrinkov iz DU 
Notranje Gorice - Plešivica

Dnevi so vedno krajši, večeri 
daljši, pa vseeno nam čas 
prehitro mine. Skupina 
upokojencev, lahko rečem 
veseljaki iz našega društva, 
se je udeležila Martinovanja 
na Dolenjskem. Družili smo 
se s člani DU Piran, bilo je 
zelo veselo. Jesen je mimo, 
no moramo reči, da je bila 
lepa, sedaj je pred vrati 
zima in Novo leto. V društvu 
se pridno pripravljamo na 
tako imenovano srečanje 
upokojencev, ki pa je 

obenem tudi zaključek leta. Končujemo z izdelavo voščilnic, ki 
jih boste lahko ogledali na razstavi v dvorani na srečanju. Na tem 
dogodku bodo nastopali učenci iz POŠ Notranje Gorice, potem 
KUD Janez Jalen, Folklorna skupina. Po končanem kulturnem 
programu, bomo postregli z dobro hrano in pecivom, pa tudi za ples 
bo poskrbljeno. Pripravljamo presenečenje, vsak, ki se bo udeležil 
prireditve, bo prejel na koncu darilo, ki smo ga same izdelale. Prijazno 
vabljeni. 

 Metka Marinčič 

Prvi javno dostopen 
defibrilator (AED) v Notranjih 
Goricah

Z velikim veseljem pišem o še enem 
zaključenem projektu, za katerega izvedbo 
smo si prizadevali zadnji 2 leti. Zadeva je 
dozorela, ko smo zasledili hvalevredno 
akcijo podjetja DefibTech (-40 % v oktobru 
– mesecu oživljanja), saj bi sicer naložba kar 
krepko presegala 2.000 €. 

V Sloveniji zaradi srčnega zastoja umre okoli 1.400 ljudi na leto (približno 4 
na dan). Srčni zastoj je najpogostejši vzrok smrti pri odraslih. Kar 70 % vseh 
srčnih zastojev se zgodi doma, kar pomeni veliko verjetnost, da bomo 
kdaj reševali življenje svojcu. 
Po zastoju srca in prenehanju dihanja v 8–10 sekundah nastopi nezavest. 
V 4–5 minutah po srčnem zastoju pride na možganskem tkivu do trajnih 
posledic. Brez oživljanja taka oseba v 10–15 minutah umre. V primerih 
srčnega zastoja je potreben klic na 112, vendar čakanje na nujno 
medicinsko pomoč lahko traja predolgo – njen povprečni odzivni čas je 
1 km/1 min. To v primeru Notranjih Goric pomeni 15 minut. Takrat rešilno 
bilko predstavlja dostopen avtomatski zunanji defibrilator – naprava, ki 
skozi srce nadzorovano pošlje šok in s tem prekine fibrilacijo (migetanje) 
srca. Defibrilacija v prvih 3–4 minutah od nastopa srčnega zastoja poveča 
možnost preživetja za približno 70 %. Šok, ki ga skozi bolnikovo srce pošlje 
AED v prvi minuti po zastoju, pa zviša verjetnost preživetja za 90 %. 
Po tem, ko smo zasledili ugodno ponudbo za nakup AED, so občinski 
svetniki Liste mladih in zelenih Občine Brezovica sprožili podjetniško/
humanitarno pobudo. Nakup same naprave so namreč omogočila 
donatorska sredstva naveze lokalnih podjetnikov (Prozvok, d. o. o., 
Arven, d. o. o., Rono senčila, d. o. o., Aleš Drašler, s. p., Telprom, d. o. 
o., Stonsson, s. p.), ki so se poimenovali »Obrtniki za življenje«. Poleg 
AED je nujno potrebna tudi zunanja omarica (AED mora biti pri nizkih 
temperaturah zaradi baterij v ogrevani omarici), katere nakup je 
omogočila Občina Brezovica, in ki bo nameščena na hiši na Mavsarjevi 
ulici 27, kjer je prostor zanj odstopila družina Drašler.  
Prostovoljke občinske ekipe prve pomoči smo že v preteklosti (in 
bomo tudi v bodoče), poleg delavnic izvajanja splošne prve pomoči, za 
naše občane izvajale tudi brezplačne delavnice temeljnih postopkov 
oživljanja z uporabo AED (naslednje se boste lahko udeležili v januarju). 
Doslej se je za rokovanje s to priročno napravo na naših delavnicah 
usposobilo že preko 100 naših občanov/laikov. 
Ob veliki želji, da potreb po njeni uporabi ne bi bilo, se vsem iz SRCA 
zahvaljujem za vložen trud in sredstva, družini Drašler pa za možnost 
namestitve omarice z napravo, za katero ne dvomim, da bo pripomogla k 
(še) večjemu občutku varnosti v naši skupnosti. Hkrati pa po tihem upam, 
da k podobnemu projektu v naši občini pristopi še kdo. Ne dvomim namreč, 
da bodo v prihodnosti AED naprave dostopne ravno tako, kot so danes 
dostopni ročni gasilni aparati. Ker minute tudi v tem primeru štejejo …

 Mojca Pristavec Đogić, KORK Notranje Gorice
 Foto: Prozvok, d. o. o. 
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November v znamenju 
razstave cvetja in ročnih del

Čebelarka Tatjana Grdadolnik 
prejela naslov prvaka v 
kategoriji hojev med

Ob odprtju razstave cvetja in ročnih del smo imeli krajši kulturni 
program, ki so ga pripravili Podpeški oktet in MPZ Amicorum. Med 
gosti pa sta bila iz občinskih vrst Nataša Smrekar in predsednik KS 
Podpeč – Preserje Janez Šuštaršič. 
Na razstavi je sodelovalo kar 20 razstavljavcev. Poleg domačih iz naše 
občine, so bili tudi iz sosednjih občin in iz drugih slovenskih krajev. 
Umetnice iz Vranskega in Dobrove so prinesle s seboj cvetje iz krep 
papirja. Prikazale so kako se iz papirja naredi nekaj osnovnih cvetov. 
Na to razstavo smo povabili tudi učence OŠ Brezovice, ki se pod 
vodstvom gospe Geli učijo klekljanja in že ustvarjajo čudovite izdelke. 
Za sodelovanje so se odločile tudi vzgojiteljice Vrtci Brezovica pod 
geslom »Mali ustvarjalci – veliki rezultati«. Na razstavi smo razstavljali: 
Kozamernik Janez – Vnanje Gorice, Toman Veljko – Rakitna, Jelka Kržič 
– Rakitna, Viktor Borštnik – Kamnik pod Krimom, Mladinsko klimatsko 
zdravilišče Rakitna, Mateja Mlinar – Jezero, Majda Alič – Podpeč, Hlupič 
Anica – Preserje, Petelin Pavla – Jezero, Kucman Mija – Kamnik pod 
Krimom, Deos Notranje Gorice. Ostali razstavljavci so bili Janez Janželj 
– Pako, Dom upokojencev Logatec, Berta in Jani – Ljubljana , Kušar 
Slavka – Notranje Gorice in Tatjana Poplas – Notranje Gorice (ŠKTD 
Lokvanj). 
Iz srca bi se zahvalila aktivu kmečkih žena in deklet Krim, ki so napekle 
pecivo. Zahvala gre tudi predsedniku KS Podpeč - Preserju Janezu 
Šuštaršiču za dvorano in hišniku Miru Rebolju za vso pomoč pri 
organizaciji. Za udeležbo na tej razstavi se vsem iz srca zahvaljujemo, 
ki ste kakorkoli pripomogli k razstavi, še posebej pa predsednici Bredi 
Jesenko in tajnici Tatjani Poplas. Zanjo pa smo se odločili tudi zato, 
ker letos praznujemo 30 let od ustanovitve ŠKTD Lokvanj. Razstava 
nam je v velik ponos. Veseli nas velika udeležba. Zato smo sklenili, da 
podobne razstave še ponovimo 
Na koncu prispevka pa vas še vabimo v soboto, 1. 12. 2018, ob 19.30, v 
Podpeč, k trgovini, kjer bo blagoslov adventnega venčka, s premerom 
približno 8 metrov.

 Tatjana Poplas, ŠKTD Lokvanj 

Letos mineva 20 let od prvega senzoričnega ocenjevanja medu 
v Semiču. Ocenjevanja se je udeležilo 158 čebelarjev iz Slovenije, 
Združenih držav Amerike, Švice, Hrvaške , Bosne in Hercegovine. Med 
njimi tudi čebelarka Tatjana Grdadolnik iz Brezovice. Ocenjevanja se je 
udeležila s tremi vzorci medu: hojev, gozdni in kostanjev. Za gozdnega 
je prejela zlato medaljo, za kostanj srebrno. Hojev pa je z oceno 31,28 
v svoji kategoriji prejel naziv prvaka. Ocenjevalo se je 267 vzorcev 
medu. Pod vodstvom predsednice ocenjevalne komisije doc. dr. 
Mojce Korošec so senzorični preizkuševalci, strokovnjaki iz Slovenije in 
Hrvaške ter verificirani preizkuševalci medu na dan ocenjevanja prejeli 
vzorce medu v enotnih kozarčkih, katere so predhodno pretočili in 
opremili s številčnimi kodami. 
 
 Alenka Bokavšek Šebenik 

Mladinska vaja
V petek, 2. novembra 2018, smo 
mladinci organizirali društveno 
vajo. Zagorelo je v delavnici 
kmetije Repar, v kateri sta bili 
pogrešani dve mladoletni osebi. 
Ob 17.00 je bil javljen izvoz vozila 
GVV-1 z desetimi člani mladincev 
in pripravnikov. Izvedli smo dva 
zunanja napada, da smo omejili 
požar, ter notranji napad in rešili 

oba ponesrečenca, ki smo ju primerno oskrbeli. (Vajo je nekoliko otežil 
dež, ki nas je opomnil, da gasilci rešujejo in pomagajo v vseh razmerah.)
 
 Mladina PGD Preserje
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 2.200 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek 
Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 400 € ter dodatni popust v višini 1.000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2 104 – 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168 – 0,0458 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00019 – 
0,00129  g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,91. 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.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

S paketom COOL
     radio + klima

+

T: 01 2000 550, Tržaška 108 Ljubljana
www.avtohisamalgaj.si

Med letoma 1953 in 2018  
je minilo 65 let

Letošnjega oktobra smo 
se ponovno zbrali sošolke 
in sošolci, ki smo zaključili 
osnovno šolo v Borovnici 
leta 1953. Takrat nas je 
bilo v razredu 24 učencev 
in od tega jih je uspešno 
zaključilo razred 11, trije 
so imeli popravne izpite, 

10 njih pa ni izdelalo razreda. Tako ni bilo možnosti za pripravo 
osmega razreda in vodstvo šole nas je napotilo in vpisalo v osmi 
razred na Poljansko gimnazijo v Ljubljani. 
Prehod na drugo šolo ni bil enostaven. Razlika v znanju med nami 
»vozači« in ljubljanskimi dijaki je bila kar velika, toda kljub temu smo 
to šolanje zaključili vsi uspešno. V tej 
skupini je bilo tudi 12 dijakinj in dijakov 
iz sosednje občine to je Preserja in 
Podpeči. Črno-bela slika prikazuje to 
skupino z razredničarko ob odhodu 
iz borovniške šole, na barvni sliki pa 
smo vsi, ki smo bili prisotni na našem 
letošnjem srečanju. Časovna razlika 
med nastankom slik je kar 65 let. 
Še večja pa je številka in razlika, če 
upoštevamo vstop v prvi razred, od 
takrat pa do danes je minulo že kar 72 
let. Spoštovane bralke in bralci tega 
glasila ali prepoznate kdo je kdo na 
črno-beli sliki in kje je na barvni? 
Vsem tistim našim sošolcem, ki se 
letošnjega srečanja niste udeležili pa 
prisotni pošiljamo prisrčne pozdrave 
in lepe želje!

 Klančar Franc 
 Slika: Rot Vladimir

Operativni dan
V sredo, 31. oktobra 2018, so operativni gasilci PGD Preserje, v 
sodelovanju s PGD Brezovici pod Krimom, izvedli operativni dan. 
Najprej so nam podrobno predstavili vsa vozila in njihovo opremo. 

Sledila je predstavitev osnov prve pomoči, s poudarkom na temeljnih 
postopkih oživljanja (TPO), pri čemer je imel vsak posameznik 
možnost, da pridobljeno znanje preizkusi tudi v praksi (na lutki). Nato 
so nam prikazali še gašenje, v primeru, ko v kuhinji zagori olje. Za 
konec je sledila še meddruštvena vaja, ki so se je udeležili tudi člani 
PGD Kamnik pod Krimom.

 Mladina PGD Preserje
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Ekskluzivna pooblaščena agencija 
Adriatica Slovenice d.d.

Tržaška cesta 503a, 
Brezovica 
01 365 71 61

 

 

 

AVTO

POKOJNINA

DOM

ZDRAVJE

November v DEOS Centru Kolobar v (ekološkem) 
poljedelstvu
Načrtovanje kolobarja oz. premene 
kultur na njivah v kmetijstvu je pri 
ekološki pridelavi zelo pomembno. 
Menjavanje različnih, med seboj ne 
sorodnih rastlin na istem mestu pomeni 
manj rastlinskih bolezni, manj škodljivcev 
in plevelov, boljšo izrabo vseh hranilnih 
snovi v tleh pa tudi manjšo porabo gnojil. 
Za strokovno pravilno sestavljen kolobar 
moramo poznati zahteve rastlin, ki jih želimo 
uvrstiti v kolobar na njivi. 
Vemo, da ječmen, detelje, lucerne , grah, pesa, lan sončnice, ajda ... 
ne prenašajo same za sabo, zato si morajo slediti na isti njivi le vsakih 
nekaj let. Tako naj bi si pesa in njene sorodnice, npr. blitva, špinača, 
ajda, sledila na 3–4 leta. Enako velja za zelje in vse rastline v sorodu 
z njim kot so: cvetača, nadzemna in podzemna koleraba, gorjušica, 
krmni ohrovt, rukola ... 
Po drugi strani vemo da nekatere rastline zahtevajo bolj bazična oz. 
apnena tla (pH je 7 ali več), druge pa bolj kisla tla. Tako na primer trave 
– mednje spadajo tudi žita, koruza in sirki – zelo dobro uspevajo v 
kislih tleh pH 5,5–6,5. 
Ker s pravilno sestavo kolobarnih členov tla tudi zračimo in rahljamo 
moramo paziti, da si v kolobarju enakomerno sledijo poljščine, ki 
vzdržujejo ali izboljšujejo tla. 
Žita so majhni porabniki humusa vendar zemljo izčrpajo. Ozimna 
pšenica in ozimni ječmen zahtevata dobra tla in pustita slaba tla. 
Okopavine, kot sta krompir in pesa, so veliki porabniki humusa, ker pa 
jih praviloma gnojimo z uležanim hlevskim gnojem ali kompostom, tla 
izboljšamo in imajo zato veliko predsetveno vrednost. Ogrščica, repice 

in enoletne stročnice nivo humusa v 
tleh vzdržujejo, medtem ko ga detelje, 
lucerne in DTM povečujejo. 
V kolobar namesto zahtevnih žit lahko 
vključimo manj zahtevna kot so: pira 
namesto pšenice in namesto ječmena 
rž, oves ali tritikala. 
V primeru lastne pridelave je 
potrebno paziti, da se seme odbira 
od zdravih posevkov ali rastlin in da 
je sortno in vrstno čisto. Pri nakupu 
dajemo prednost sortam, ki so manj 
občutljive na pomanjkanje dušika. 
Prednost imajo sorte preizkušene na 
naših tleh. Prednost dajemo sortam, 
ki so navedene v Podatkovni zbirki 
ekološkega semenskega materiala, ki 
se letno dopolnjuje. 

 
Kmetijska svetovalna služba Vrhnika

Kot v ostalih mesecih, je bilo tudi v mesecu novembru v DEOS Centru 
starejših Notranje Gorice pestro dogajanje. Z nošenjem brkov so stanovalke 
in stanovalci podprli vse moške, ki zbolijo za rakom na prostati. V hali Tivoli 
so si ogledali muzikal Briljantina in bili nad predstavo izjemno navdušeni. 
Projekt »Podarim, nasmeh dobim« je zopet presegel vsa pričakovanja. 
Vsakdo je našel kakšen kos oblačila zase, mnogi so oblačila samo prinesli 
in poklepetali s stanovalci. Uspešno so sodelovali s podjetjem Silver Way, ki 
izdeluje družabne igre za starejše in posneli nekaj promocijskih fotografij 
ter video predstavitev. Veliko novega o alternativi so izvedeli na predavanju 
podjetja Favn, zabavali pa so se na tradicionalnem martinovanju. S svojo 
radostjo, smehom in dobro voljo so jih razveselili Rdeči noski, ki so nekaj 
trenutkov namenili prav vsakemu stanovalcu v centru. Direktorica centra 
Ana Petrič in glasbenica Eva Hren sta organizirali prvo medgeneracijsko 
čajanko, katera je požela ogromen aplavz. V popoldanskem času so uživali 
ob plesnih korakih tanga, za obrazne in trebušne mišice pa je poskrbela 
prostovoljka Anita z jogo smeha. Konec meseca novembra je svoja vrata 
odprla delavnica novoletnih izdelkov, katere bo možno kupiti prazničnem 
sejmu, prvi teden v mesecu decembru. Lepo vabljeni! 

 Lidija Avbelj 
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Bogata letina v SLS
Prve snežinke so pobelile naše 
prelepe travnike in gozdove. 
Narava, ki je bila to leto še 
posebej radodarna, se odpravlja 
k počitku. Tako smo tudi mi v 
našem občinskem odboru SLS 

Brezovica potegnili črto in pripravljamo analizo našega dosedanjega 
dela in samega delovanja v tem, za nas kar uspešnem letu. 
Spomladi smo v Podpeči gostili 21. tabor Slovenske ljudske stranke, 
kjer smo obeležili tudi 30. obletnico ustanovitve naše predhodnice, 
Slovenske kmečke stranke. Vabilu so se odzvali tudi trije evropski 
poslanci, poslanec iz Nizozemske in poslanka iz Hrvaške z g. Bogovičem 
na čelu; tabora se je udeležilo preko tisoč naših članov, podpornikov 
in simpatizerjev. V začetku novembra smo skupaj z Občino gostili 
evropskega poslanca g. Franca Bogoviča, ki nam je predstavil evropski 
projekt o pametnih vaseh in ohranitvi podeželja. Marsikaj novega smo 
izvedeli in našli marsikatero novo idejo, žal pa je zmanjkalo časa še 
marsikatero vprašanje in debato. 
Glavni cilj našega dela v zadnjem času so bile predvsem lokalne volitve 
in obstanek Slovenske ljudske stranke s svojim svetnikom v občinskem 
svetu, kar nam je tudi uspelo. Poseben pomen smo posvetili tudi 
delovanju naših predstavnikov na lokalni ravni, katere imamo izvoljene 
v skoraj vseh krajevnih skupnostih. 
Veseli smo bili zaupanja volivcev in volivk, ki nas poznajo in nam 
zaupajo ter se zavedajo, da je prav Slovenska ljudska stranka tista, ki 
se bo zavzemala za ljudi, posebno še za tiste, ki so pomoči potrebni 
in kmete. Mi se ne skrivamo pod krinko, pri nas ima vsak svoj obraz, 
tako da nas na vsakem koraku našega dela prepoznate, kdo smo in kaj 
hočemo. Zaupajte nam še naprej, ker v slogi je moč. Z veseljem bomo 
prebrali in pregledali Vaše predloge in mnenja, pišite nam. 
Na koncu bi se radi zahvalili vsem našim volivcem in volivkam za 
podporo in glas na volitvah. Ker se zavedamo, da brez vas ne bi imeli 
takega uspeha, vas v znak naše zahvale vabimo v soboto, 8. 11. 2018, 
ob 14.00 na balinišče v Radno na pogostitev. Lepo vabljeni! 

 Za SLS, Rihtar Kristina 

KONCESIONAR

MISLI
RESNO
ZA BREZOVICO

HVALA ZA 
VAŠ GLAS

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

Komemoracija  
na Sodnem vrhu
25. 10. 2018 je ZZB Podpeč - Preserje že tradicionalno organizirala 
komemoracijo na Sodnem vrhu. Tudi letos so za lep kulturni 
program poskrbeli učenci OŠ Preserje načelu z njihovim 
mentorjem. 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 in župan Metod Ropret. Zahvaljujemo se OŠ 
Preserje za čudovit program ter naravi za prelep jesenski dan. Se 
vidimo naslednje leto. 

 Tovariški pozdrav, ZZB Podpeč - Preserje 
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politika

BREZOVICA:
  AVTOCESTNI IZVOZ s povezovalno cesto do Vnanjih Goric
  KANALIZACIJA - od Špana do konca Z Brezovice (celotno naselje)
  - Cesta na postajo, ulica Ivana Selana, ...
  - Na Lazih
  INDUSTRIJSKA CONA (ob novem AC izvozu)
  Nov VRTEC na Brezovici (ob šoli Brezovica)
  ŠPORTNA VEČNAMENSKA DVORANA  

(s povezovalnim hodnikom do šole, da jo bodo  
uporabljali tudi učenci)
  Prizidek k OŠ BREZOVICA (4 nove učilnice s kabineti), 

zamenjava starih oken

GORIČICA:
  PLOČNIK do konca vasi
  Ureditev UČNE POTI za naravno dediščino  

(ptiči, barje, goriški mah,…)
  KANALIZACIJA 

 KAMNIK POD KRIMOM:
  AVTOBUSNA POSTAJA, ureditev nove postaje
  PLOČNIK od Kamnika do OŠ Preserje
  PLOČNIK od križišča pri JKP do Gostilne Pri Koširju

RAKITNA:
  ASVALTIRANJE PARKIRIŠČA ob jezeru Rakitna
  ČIŠČENJE JEZERA (izpraznitev ter čiščenje jezera, za varno kopanje)
  Ureditev prostorov nad vrtcem Rakitna za NOVO KNJIŽNICO in  

KULTURNI PROSTOR
  Pridobitev NOVIH PROGRAMOV MKZ
  KANALIZACIJA nadaljevanje po kraju

VNANJE GORICE:
  POVEZOVALNA CESTA do novega AVTOCESTNEGA IZVOZA
  Pločniki od NOVE POTI do ZANOGE
  Povečanje zdravstvenega doma z novim PEDIATROM
  ŽELEZNIŠKA POSTAJA
  Kanalizacija po kraju LAZE

NOTRANJE GORICE:
  ŽABNICA kanalizacija
  Žabnica ureditev POVEZOVALNE CESTE  

ob železnici do novega AC izvoza
  CESTA NA LOG ureditev varne ceste s pločniki

JEZERO:
  PLOČNIKI na poti v Črno vas,  

ter od Petrola do Gasilskega doma Jezero
  Ureditev PARKA Kobijeve vile (ZD Podpeč) s pomolom do 

vode ter ureditev OTROŠKEGA IGRIŠČA
  Ureditev kolesarskih poti po barju
  JEZERO, vzdrževanje in ureditev okolice jezera

PODPEČ:
  PLOČNIK skozi Podpeč, da se uredi varna pot

PRESERJE:
  PLOČNIKI skozi vas, mimo OŠ do Gostilne Rožca
  PROSVETNI DOM ureditev okolice z baliniščem
  OŠ PRESERJE razširitev in nove učilnice s prizidkom

     DOLENJA IN GORENJA BREZOVICA:
    KANALIZACIJA po obeh vaseh z sanacijo vodovoda
     Ureditev CESTE na DOLENJI BREZOVICI  

ter sanacija odvodnavanja meteorne vode

Spoštovani občani, 
Občinski odbor SDS Brezovica s svojim delom in rezultati dokazuje, da je napredek in razvoj 

občine odvisen od medsebojnega sodelovanja ter spoštovanja kljub politični različnosti. Na 
letošnjih lokalnih volitvah nastopamo s polno 18 člansko listi, na kateri je v ospredju zastopana mlaj-
ša generacija. Ponovno podpiramo kandidaturo župana Metoda Ropreta, ki  z vodenjem občine 
dokazuje, da je kos tej zahtevni funkciji. V naslednjem mandatu si bomo prizadevali, da se uresničijo 
spodaj navedeni občinski projekti.

Janez Miklič, predsednik občinskega odbora SDS Brezovica

Občinski odbor SDS Brezovica

2019-2022 BOMO REALIZIRALI PROJEKTE:

LISTA KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Zap. 
Št.

Ime in  
priimek

Rojen Stalno  
prebivališče

Stop. 
izobra.

1. Janez Marinčič 17. 9. 1983 Žabnica 11, 1357 Notranje Gorice VII.

2. Eva Plešnar 14. 3. 1993 Požarnice 74, V.G. 1351 Vnanje Gorice V.

3. Jernej Rogelj 11. 6. 1985 Podpeč 9, 1352 Preserje V.

4. Julija Urbančič 26. 1. 1998 Za grabnom 34, 1351 Brezovica V.

5. Jure Bačar 17. 5. 1991 Kamnik/ Krimom 56, 1352 Preserje V.

6. Nataša Smrekar 2. 11. 1978 Podovnice 34, 1357 Notranje Gorice VIII.

7. Peter Svete 5. 3. 1969 Kamnik/Krimom 11G, 1352 Preserje V.

8. Marija Belič 2. 6. 1947 Ul. Ivana selana 46, 1351 Brezovica IV.

9. Matej Bečaj 23. 2. 1994 Rakitna 229B, 1352 Rakitna VI/2

Zap. 
Št.

Ime in  
priimek

Rojen Stalno  
prebivališče

Stop. 
izobra.

10. Marta Bregar 23. 2. 1962 Kamnik/Krimom 151, 1352 Preserje V.

11. Marija Bečaj 17. 3. 1958 Rakitna 229B, 1352 Rakitna V.

12. Matija Rogelj 14. 2. 1963 V Hrastovec 7, 1357 Notranje Gorice IV.

13. Andrej Remškar 16. 5. 1953 Tržaška  573, 1351 Brezovica V.

14. Vera Susman 26. 8. 1952 Preserje 32C, 1352 Preserje VI.

15. Primož Remškar 2. 7. 1970 Podpeška. 234, 1357 Notranje Gorice V.

16. Anja Bah Žibert 27. 6. 1973 Na lazih 21a, V.G.,1351 Brezovica VI/2

17. Milan Kolar 22. 5. 1945 Ob Curnovcu 16,V.G.,1351 Vnanje Gorice V.

18. Klemen Velkavrh 24. 9. 1980 Podpeška 308A, 1357 Notranje Gorice VII.
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Brezovica, 19.11.2018

Spoštovane občanke in občani!

Občinski odbor Slovenske demokratske stranke Brezovica se vam zahvaljuje za izkazano zaupanje na 
Lokalnih volitvah 2018. Hvala ker ste kljub hladnemu vremenu prišli na volišča! Hvala vsem članom in 
simpatizerjem stranke za dobro opravljeno delo. Še naprej si bomo prizadevali za skupno dobro, za  
napredek občine, za medsebojno povezovanje! 

Čestitke županu Metodu Ropretu za nov mandat, čestitke vsem izvoljenim članom občinskega sveta. 
Srečno!
 

                                                                                               Predsednika občinskega odbora:
                                                                                                             Janez Miklič 

       OO SDS BREZOVICA

OO	DESUS	Brezovica	se	zahvaljuje	vsem,	 
ki ste na lokalnih volitvah 18. 11. 2018 prišli  

na	volišča	in	obkrožili	številko	8.

Hvala	vsem	v	upanju,	da	bodo	cilji	
uresničljivi	tudi	za	starejšo	generacijo.

OO	DESUS	Brezovica
Predsednica: Breda Jesenko

Spoštovane občanke 
in občani občine Brezovica

Na letošnjih lokalnih volitvah ste nam izkazali največjo 
podporo. Listo LMČ ste podprli s 27 % glasov.  Zavedamo 
se odgovornosti. Vseh šest svetnikov bomo delovali 
pošteno in za skupne interese. Smo lista, ki ima samo 
en cilj –  na vseh področjih delovanja občine Brezovica 
poskrbeti za dobro življenje naših občanov. V občinskem 
svetu bomo delovali povezovalno  in konstruktivno. 
Samo skupno sodelovanje vseh svetnikom prinaša dobre 
rezultate. Dokazali bomo, da smo vredni vašega zaupanja.

 Marko Čuden
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ZAHVALA

Zahvala
Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala ker te ni. 
(S. Gregorčič) 
 

MIRO JAKOMIN 
(1929–2018) 
 
Tiho in nepričakovano se je poslovil naš ata. Hvala vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala, za 
izrečena sožalja, sveče ter za darove sv. maše. Zahvaljujemo 
se sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za tolažilne 
besede. Hvala pogrebni službi Pieta ter g. župniku za poslovilni 
obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v 
lepem spominu. 
 
 Vsi njegovi

Zahvala
V vseh naših srcih delčki tebe so ostali do 
tedaj, ko se spet ob tebi bomo zbrali. 
 
Tiho je zaspala in nas za vedno zapustila 
mami, stara mama, prababica in sestra 

MARIJA ZALOŽNIK, 
(9. 7. 1938–5. 11. 2018) iz Notranjih Goric 
 
Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
svete maše. 
Hvala patronažni službi, še posebno gospe Anici, gospodu 
župniku, pogrebni službi Pieta in pevcem. Še enkrat hvala vsem, 
ki ste jo imeli radi in nam stali ob strani, ko smo jo pospremili na 
njeni zadnji poti. 

 Vsi njeni 



UPRAVA
OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

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

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

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
28. 12. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
17. 12. 2018,

OGLASE PA DO  
ZAPOLNITVE PROSTORA.

Izdajatelj: Občina Brezovica
Izvedba: Nevtron & Company, d. o. o.
Naklada: 4.100 izvodov

Kontakt uredništva:
•	 Miha Žgajnar, 031 294 239 

(vsak delavnik od 9. do 15. ure),
•	 pišete nam lahko na naslov: 

Nevtron & Company, d. o. o.,  
za Barjanski List 
Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana 

•	 prispevke pa nam lahko pošiljate 
na elektronski naslov 
barjanskilist@brezovica.si.

Dolžina posameznih prispevkov je
omejena na 3.000 znakov s presledki.
Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja predolgih prispevkov.

Prosimo, da oglase in povpraševanja  
glede oglasnega prostora pošljete na  
janja.viher@infonet.fm

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR

sobota, 1. december 
ob 19:30

Blagoslov adventnega 
venčka

Podpeč – zraven  
trgovine Mercator,  
Podpeč 48

Športno, kulturno, 
turistično društvo Lokvanj

nedelja, 2. december 
ob 7. uri

Paški Kozjak 960 m, Špik, 
Basališče 1272 m do Vitanja

OŠ Preserje,  
Preserje 60 

PD Podpeč - Preserje

nedelja, 2. december 
ob 8. uri

Miklavžev sejem v Podpeči
Gasilski dom Podpeč, 
Podpeč 42

Butko Jožica, s. p.

sreda, 5. december 
ob 7. uri

Sevniška planinska pot
OŠ Preserje,  
Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

sreda, 5. december 
ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica za 
otroke: Srne, jelenčki in 
bambiji, KUD Galerija C.C.U.

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

četrtek, 
6. december 
ob 17:30

Ura pravljic: Snežni angel
Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

petek, 
7. december 
ob 16. uri

11. dobrodelni bazar
OŠ Brezovica, 
Šolska ulica 15

Občina Brezovica

sobota, 
8. december

Strokovna ekskurzija 
Mešanega pevskega zbora 
Brezovica in koncert v Litiji

Litija
Mešani pevski zbor 
Brezovica

sobota, 
8. december 
ob 10. uri

Obisk Božička
OŠ Brezovica, 
Šolska ulica 15

Občina Brezovica

sobota, 
8. december 
ob 13. uri

Dobrodelni sejem s 
prižigom prazničnih lučk

Občina Brezovica,  
Tržaška cesta 390

Klub študentov Brezovica

nedelja, 
9. december 
ob 7. uri

Sveti Jošt nad Kranjem
OŠ Preserje,  
Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

nedelja, 
16. december 
ob 7. uri

Resevna
OŠ Preserje,  
Preserje 60

PD Podpeč - Preserje

četrtek, 
20. december 
ob 9. uri

Božična tržnica v Podpeči
Gasilski dom Podpeč, 
Podpeč 42

Jožica Butko

nedelja, 
23. december 
ob 7. uri

Javornik 1156 m in Čelkov 
vrh 1106 m

OŠ Preserje, Preserje 
60

PD Podpeč - Preserje

ponedeljek, 
24. december 
ob 23:30

Božičnica v cerkvi na 
Brezovici

Cerkev na Brezovici, 
Starovaška cesta 19

Mešani pevski zbor 
Brezovica

sreda, 
26. december 
ob 18. uri

Božično-novoletni koncert 
ŽPZ Brezovica

Brezova dvorana  
OŠ Brezovica

sreda, 
26. december ob 
10. uri

4. petje pri sv. maši v cerkvi 
Sv. Vida v Preserju.

Cerkev sv. Vida  
v Preserju, Kamnik  
pod Krimom 40

KUD Podpeč

sreda, 
26. december ob 
15. uri

Tarok turnir
Gasilski dom 
Dolenja Brezovica, 
Tržaška cesta 386

Tomaž Rogelj

ponedeljek, 
31. december 
ob 20. uri 
– torek, 1. januar 
ob 2. uri

Silvestrovanje v Hotelu 
Rakitna

Hotel Rakitna, 
Brezovica pri Ljubljani, 
Slovenija, Rakitna 150

Hotel Rakitna


