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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,
Preživeli smo deževen september in oktober nas je res izdatno 
nagradil z lepim vremenom. Upam, da ste ga primerno izkoristili 
za izlete, saj se nam je narava z izjemno barvito jesensko odejo res 
pokazala v najlepši luči. Ne gre pa zanemariti dejstva, da smo tudi pri 
stroških ogrevanja kar izdatno prihranili. Da bi le vreme vzdržalo tudi 
preko počitnic.
V oktobru običajno praznujemo naš občinski praznik in tudi letos 
je bilo tako. Tokrat smo ga obeležili na Rakitni in združili z odprtjem 
prenovljene in energetsko sanirane podružnične osnovne šole ter 
skulpture nastale iz lesa nesrečne Brinarjeve jelke. Lepa prireditev v 
organizaciji lokalnega kulturnega društva je bila res izjemno obiskana, 
kar dokazuje, da tudi krajani in občani cenite pridobitve lastne občine.
Menim, da smo v teh 23 letih samostojnosti resnično dokazali, da 
znamo ravnati z njo, predvsem pa, da znamo upravljati s svojim 
denarjem in premoženjem. Nenazadnje smo v tem času postali 5. 
najbolj razvita občina med 212 v Sloveniji, kar je upoštevajoč naše 
izhodišče izjemen dosežek.
Nekaj kasneje smo s sklepno razstavo zaključili tudi letošnjo slikarsko 
kolonijo Ex tempore. Ta je bila že 22. po vrsti in 34 ustvarjalcev je 
izjemno upodobilo jesenske utrinke, tokrat rakiške planote.
Lepi dnevi so kot naročeni za nadaljevanje in zaključevanje začetih 
investicij. Vodarna Virje, sedaj opremljena z novim gradbenim 
dovoljenjem, čaka na tehnični pregled in uporabno dovoljenje. 

Gradnja vrtca v Notranjih Goricah, kanalizacije po Brezovici in obnova 
zdravilišča v Rakitni prav tako potekajo po načrtih ali celo bolje.
Ob tej priložnosti želim opozoriti tudi na dejstvo, da smo ena od 
občin z izjemno dobro delujočo primarno ravnijo zdravstvenih 
storitev. Morda smo nekoliko premalo poudarjali dejstvo, da smo ob 
treh obstoječih pridobili tudi četrti program splošnega zdravnika. 
Tega v Notranjih Goricah izvaja dr. Nina Lokovšek, ki ima še nekaj 
prostora za vpis ali prenos, zato pozivam vse, ki želite imeti osebnega 
zdravnika v bližini, da to možnost in priložnost čim prej izkoristite.
Pred nami so jesenske počitnice, a takoj po njih bo stekla rekonstrukcija 
križišča pri pošti na Brezovici. Skupaj z Direkcijo za infrastrukturo 
bomo cesto razširili, umestili obojestranske pločnike in levi zavijalni 
pas v smeri proti Vnanjim Goricam ter novo avtobusno postajališče. 
Obsežnost del bo zahtevala izmenično enosmerno regulacijo prometa, 
kar bo povzročalo prometne zastoje. Dela bodo predvidoma trajala 
dobra dva meseca in v tem času vas resnično naprošamo za strpnost v 
prometu. Uporabite pa lahko tudi številne obvoze.
Rekonstrukcija bo izdatno pripomogla k večji varnosti otrok na 
poti v šolo in iz nje ter tudi vseh ostalih udeležencev na tej izjemno 
obremenjeni cesti. Res dokončno in trajno rešitev pa pričakujemo z 
izgradnjo novega avtocestnega priključka v letih 2019 in 2020.

 Župan, Metod Ropret
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Komunala v občini Brezovica
Vodarna Virje kljub težavam glede sofinanciranja s strani Republike 
Slovenije prehaja v poskusno obratovanje, kar pomeni, da so bili že 
nameščeni filtri, tako da je vodarna dobila še glavne komponente za 
čiščenje vode. Po opravljenem tehničnem pregledu lahko pričakujemo 
začetek poizkusnega obratovanja. 

20. redna seja Občinskega 
sveta Občine Brezovica
28. septembra 2017 je Občinski svet Občine Brezovica izpeljal svojo 
20. redno sejo. Svet je opravili z desetimi točkami dnevnega reda ter z 
veliko večino sprejel kar nekaj pomembnih sklepov.
Prva pomembna tema je bila ureditev Podpeškega jezera. Občina 
Brezovica je pripravila projekt, ki pa je naletel na velik odpor med 
krajani Jezera. Po srečanju z njimi so svetniki sprejeli sklep, da se projekt 
ureditve jezera zadrži, še enkrat premisli in pripravi nov koncept v 
sodelovanju s krajevno skupnostjo.
Prav tako je problematičen kamnolom pod Žalostno goro, kamor so v 
zadnjih letih različni gradbinci nasipali prekomerne količine gradbenega 
materiala. Občina je večkrat posredovala in obvestila lastnika kamnoloma 
(družbo Petrol, d.  d.), ki zaenkrat ni izvedel bistvenih ukrepov. Tako bo 
Občina nadaljevala s pobudami za omejitev obremenjevanja okolja in 
obvestila tudi okoljevarstveno inšpekcijo, da naj primerno ukrepa.
Gostja na seji je bila ga. Romana Rasperger, direktorica MKZ Rakitna, ki 
je opozorila na resen problem, ki ga bo imelo zdravilišče, če se ne uredi 
njegov status. Svetniki so se z zadevo seznanili, do konkretnih sklepov 
pa so prišli na izredni seji prav v ta namen.
Nastopil je tudi dr. Aljoša Jasim Tahir, ki je svetnikom predstavil analizo, 
projekcije in ocene demografske študije občine Brezovica. Kot že 
nekaj časa kažejo trendi, se bo prebivalstvo občine Brezovica še naprej 
povečevalo, predvsem na račun priseljevanja. Projekcije kažejo, da se 
bo v roku 20 let povečalo število otrok v vrtcih za 5 oddelkov po 22 
otrok, v osnovnih šolah pa za 5 oddelkov po 28 otrok. Občina že zdaj 
intenzivno dela na povečanju in izboljšanju kapacitet šol in vrtcev, v 
bodoče pa bo potrebna še kakšna investicija.
Nadalje je svet sprejel Odlok o ustanovitvi JKP Brezovica in rahlo zvišanje 
sejnin in nagrad za člane občinskih organov Občine Brezovica. Sprejeli 
so tudi Sklep o podelitvi priznanj Občine Brezovica za leto 2017. 
Na koncu so svetniki tajno glasovali in izglasovali še predstavnike 
lokalnih interesov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih 
interesov v Državnem svetu RS in sicer g. Marka Čudna, go. Bredo 
Jesenko in g. Nejca Vesela.

Avtor: Miha Žgajnar

Ostale investicije za letošnje leto na komunalnem področju počasi 
zaključujemo. V Sloveniji v zadnjem času glede na intenzivnost vseh 
del na cestah in avtocestah kar primanjkuje asfalterjev. Zato se nam 
pojavlja, da po končanih delih in ureditvi cestišč preteče kar nekaj 
časa, da zagotovimo še asfaltno prevleko. Do pričetka zime bomo 
vse načrtovane posege končali tudi z asfaltiranjem, tako da ne bo 
problemov pri opravljanju zimske službe. 
Glede na vsakoletno prakso bomo pričakali zimske pogoje pripravljeni, za 
kar bo poskrbelo naše JKP Brezovica s svojimi kooperanti. Morda samo še 
prošnja, da pogledamo okoli sebe in odstranimo veje ali rastlinje, ki preveč 
posega v cestno telo, da se bo lahko zimska služba opravljala nemoteno. 
Pričela se bodo tudi dela na državni cesti Jezero–Podkraj. Cesta bo v celoti 
prenovljena. Na komunalnem področju že pripravljamo načrte za 
prihodnje leto. Veliko stvari še čaka na izvedbo in upamo, da bomo 
načrt pripravili tako, da se bodo uresničile tudi vaše želje in potrebe po 
izboljšavi komunalnih zadev. 
Na področju izgradnje kanalizacije bomo izvajali gradnjo na področjih, 
kjer še ni mogoč priklop. Pripravlja se dokumentacija za kanalizacijo 
prvega dela naselja Postaja na Brezovici in sočasno ureditev pločnika ter 
vodovoda. Prav tako pripravljamo načrte za gradnjo kanalizacije v naselju 
Žabnica. Tu imamo narejen idejni projekt. Že v osnovi želimo približati 
samo izvedbo čim bližje krajanom, zato vabimo krajane Žabnice, da se 
udeležijo predstavitve tras kanalizacije, ki bo potekala v torek, 7. 11. 2017, 
ob 18.00 v dvorani zadružnega doma v Notranjih Goricah. S tem skušamo 
že v fazi projektiranje rešiti morebitne težave z umeščanjem trase in s tem 
pridobitvijo služnosti za potrebe gradnje. 
V začetku novembra se bodo pričela gradbena dela za rekonstrukcijo križišča 
pri trgovini Spin na Brezovici. Občina Brezovica bo skupaj z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo uredila zavijalne pasove za Cesto na postajo, 
dogradila pločnik od trgovine Spin do nadvoza z avtocesto in pred gostilno 
Kavčič zgradila avtobusno postajališče. Glede obsega gradnje je pričakovati 
težave v prometu, tako da vas prosimo za razumevanje in strpno vožnjo. 

Avtor: Marko Čuden, podžupan 
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3. izredna seja Občinskega 
sveta Občine Brezovica

17. oktobra je potekala 3. izredna seja Občinskega 
sveta Občine Brezovica, na kateri so z veliko 
večino potrdili dva sklepa. Najprej so potrdili 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna, potem pa še vsebino Pogodbe o prenosu 
izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic v 

javnem zavodu MKZ Rakitna.
Kot so svetnikom pojasnili župan g. Ropret, odvetnik g. Turk in 
direktorica MKZ Rakitna ga. Rasperger, so na Ministrstvu za zdravje 
dosegli zelo dober dogovor glede nadaljnjega funkcioniranja MKZ 
Rakitna. Na Republiko Slovenijo se bo prenesel omejen obseg 
ustanoviteljskih pravic MKZ Rakitna, tako da bo država za nedoločen 
čas financirala bolnišnične programe, ki se izvajajo v zdravilišču, 
v zameno pa bo dobila en sedež v svetu zavoda. S tem ne bo več 
potrebe po koncesijah, ki jih je bilo treba obnavljati vsakih 5 let, Občina 
Brezovica pa ostaja edini lastnik, glavni ustanovitelj in s štirimi sedeži 
ohranja absolutno večino v svetu zavoda.

Avtor: Miha Žgajnar

Osrednja prireditev ob 
občinskem prazniku
4. oktobra je na podružnični šoli Rakitna potekala osrednja prireditev 
ob prazniku občine Brezovica. Pred šolo se je zbralo veliko število 
občanov, ki so najprej pospremili uradno otvoritev energetsko 
sanirane podružnične šole in skulpture v spomin na Brinarjevo jelko, ki 
so jo postavili poleg šole.
Župan, g. Ropret, je poudaril, da policentrična poselitev občine 
Brezovica prinaša vrsto zahtev na različnih koncih in zato lahko 
ugoditev vsem zahtevam traja dlje, kot bi si želeli, a on v raznolikosti 
občine vidi predvsem prednost. Na Občini jim je v kratkem času 
uspelo zagotoviti sredstva za PŠ Rakitna iz lastnega proračuna. 
Sanacijo je odlično izvedlo podjetje Tipo. Naredili so nov toplotni ovoj, 
streho, žaluzije, zamenjali pohištvo. V prihodnosti bodo posodobili 
tudi kotlovnico. Kmalu pa bo kompletno obnovljeno tudi Mladinsko 
klimatsko zdravilišče Rakitna. Obnovili bodo tudi dotrajane ceste, tako 
da bo končno na Rakitni vse, tako kot mora biti. Župan se je še posebej 
zahvalil ge. Nataši Smrekar, ki je skupaj z g. Urbanom Acmanom 
poskrbela, da je vse teklo v rokih, da je bila dokumentacija urejena, da 
so bile finančne konstrukcije vzdržne. 
Na koncu se je dotaknil še žalostne zgodbe Brinarjeve jelke in se zahvali 
ge. Toman za krasno skulpturo, ki naj bo spomin na čudovito jelko in 
opomin na človeško neumnost in zlobo. 
Občinski svetnik iz KS Rakitna, g. Gorazd Kovačič, je povzel zanimivo 
zgodovino PŠ Rakitna, ki je po dolgoletnem boju vendarle dobila 
današnjo stavbo leta 1981. Za gradnjo šole so takrat ogromno 

prispevali domačini (predvsem les), zato je že od samega začetka 
šola namenjena tudi dejavnostim krajanov. Zdaj so končno dočakali 
celovito obnovo, ki je velika pridobitev za otroke in za starejše ter je 
znak, da bo PŠ Rakitna obstala. Da šola krajanom res pomeni veliko, so 
pokazali tudi sami z množičnim obiskom otvoritve.
Nato se je pozornost usmerila k skulpturi, s katero je ga. Urša Toman, 
kiparka z rakiškimi koreninami, žalostno preminuli lepi smreki vdihnila 
novo življenje. Skulptura simbolno povezuje Brinarjevo jelko in krajane 
Rakitne, ki so njeni varuhi in skrbniki. 

Prireditev se je potem preselila v prostore telovadnice, kjer je najprej 
nastopil g. župan in povedal, da občina Brezovica letos praznuje že 
23 let obstoja. Prebivalstvo se je v tem času povečalo kar za četrtino, 
zato je glavna naloga Občine sledenje tej rasti in razvoju. So pa 
občine ves čas tudi pod strokovnim nadzorom in ocenjevanjem 
zunanjih institucij, ki so letos Občino Brezovica uvrstile na prvo 
mesto po učinkovitosti in na peto mesto po razvitosti med 212 
občinami v Sloveniji. Na Občini se trudijo podpreti številna društva, 
ki delujejo v občini in dajejo dodaten pečat vsakdanjemu življenju 
ljudi v občini. Tako kot letošnji občinski nagrajenci, katerim je iskreno 
čestital, občanom pa zaželel prijetno in sproščeno praznovanje, saj 
imajo dovolj razlogov za to.
Posebna priznanja Občine Brezovica so dobili: odbojkarica Lana Ščuka, 
atletinja Anita Horvat, inline hokejist Timotej Fink, gasilec Zdenko 
Jamnik in savate borka Ajda Zupančič.
Priznanje Občine Brezovica je prejel g. Viktor Borštnik, ki je svojo 
ljubezen do košnje dokazal na več tekmovanjih po Sloveniji in svetu in 
s tem dobro promoviral tudi občino Brezovica.
Grb občine Brezovica je prejel bivši župnik župnije Preserje, gospod 
Marko Košir, ki je bil eden najzaslužnejših pri obnovi cerkve Sv. Vida 
na Preserju.
Naziv častnega občana občine Brezovica pa je prejel g. Leopold 
Pristavec, ki je bil vse življenje zelo aktiven v lesni industriji, se poleg 
tega intenzivno posvečal športu, dokler mu je zdravje dopuščalo pa je 
sooblikoval tudi občinsko politiko občine Brezovica.
Vsi nagrajenci so poželi bučne aplavze, med posameznimi podelitvami 
pa so za svečanost in dodaten kulturni vložek poskrbeli Mladi fantje 
pod okriljem Petra Slaniča in MePZ Vide Kržič, ki so s čudovitimi 
pesmimi tudi zaključili s prireditvijo.

Avtor: Miha Žgajnar
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Intervju s častnim občanom
Letošnji častni občan je resnična legenda brezoviške občine. V 
življenju je počel skorajda vse, kar si lahko zamislimo in bil pri vsem 
tudi zelo uspešen. V prostem času je bil navdušen športnik, tekač, 
plavalec, smučar. Za svoja udejstvovanja je dobil številna priznanja 
od Atletske zveze Jugoslavije, Slovenije, MO Ljubljana, Zbora 
atletskih sodnikov, pri katerem je še vedno častni član. Sodeloval pa 
je tudi pri občinskem delu. Najprej v občini Ljubljana Vič - Rudnik, 
po ustanovitvi nove občine Brezovica pa je postal tudi njen prvi 
predsednik občinskega sveta.
Ob vseh svojih dosežkih pa ostaja pristno skromen človek, ob 
katerem dobiš občutek, kot da ni bilo vse skupaj nič posebnega. 
O svojem življenju pripoveduje preprosto, brez obžalovanj in z 
zadovoljstvom. V vsaki stvari se trudi izpostaviti le pozitivne vidike in 
ne skuša nikogar kritizirati. 

Kaj vam pomeni priznanje za častnega občana občine Brezovica?
Veliko mi pomeni, da so se spomnili name.

Tudi sami ste bili aktivni v občinski politiki. Kakšne imate spomine 
na to? Je danes kaj drugače? Imate kakšen nasvet za naprej?
Najprej sem na viški občini deloval kot odbornik, kjer sem se predvsem 
trudil, da smo si izborili tiste glavne zadeve. Postavili smo na primer 
lepo in veliko osnovno šolo na Brezovici. Za kakšne manjše projekte je 
bilo zelo težko dobiti podporo. Ko smo dobili svojo občino, je postalo 
lažje. Je pa naša občina majhna in ima zato močne krajevne skupnosti. 
Zna biti naporno usklajevati vse te interese, upoštevati različne 
karakterje ljudi, ampak mislim, da nam dobro uspeva in upam, da bo 
šlo tako dobro tudi naprej.

Po poklicu ste inženir lesne industrije. Kaj vse ste počeli?
Rad sem imel svoje delo. Delal sem v raznih podjetjih, projektirali smo 
nekaj velikih žag. Slovenska lesna predelovalna industrija je bila včasih 
vodilna v Jugoslaviji. Vse smo sami naredili, skoraj vsak kraj je imel 
svojo žago, v nekaterih jih je bilo še več. Potem se je pa kar naenkrat 
ustavilo in ni šlo več naprej. Ponosen sem, da sem bil med ustanovitelji 
Višje lesnoindustrijske šole v Ljubljani. Pred tem so se morali naši 
mladi hodit izučit v Zagreb, ker je bil v Ljubljani le gozdarski oddelek 
na fakulteti.

Vaša glavna strast pa je šport. Bili ste načelnik TVD Partizan Podpeč. 
Kako je bilo v tistih časih?
Partizan je bil krajevno športno društvo. To so bili krasni časi, vsi smo 
bili zelo aktivni. Najbolj je bila razvita in popularna atletika, ogromno 
smo tekli kros – še danes se vidi proga okrog jezera, kjer je potekalo 
republiško prvenstvo. Smo pa tudi plavali, postavili smo smučarske 
skakalnice. Sodelovali smo tudi z drugimi društvi, z Borovnico, z 
Vrhniko, z Železniškim atletskim klubom iz Ljubljane – ko so koga 
rabili, smo jim posodili tekmovalce, mi pa smo dobili zastonj vozovnice 
za vlak, kadar smo jih potrebovali.

Na tekmovanja pa ste hodili po vsej Sloveniji.
Povsod. Tudi v Beograd smo šli.

Kaj pa danes pogrešate na področju športa?
Danes ni več teh masovnih rekreativnih organizacij. Včasih smo se ves 
čas družili, nihče se ni spraševal glede časa ali denarja. Imeli smo kup 
društev, na področju športa so bile tudi ženske zelo aktivne in uspešne. 
Imeli smo več telovadnic, dvorane, kjer smo imeli igre, proslave, 
tekmovanja. Včasih je bilo več prostovoljnega dela, sproščenega 
druženja. Danes so čisto drugi časi. Šport se je profesionaliziral, 
rekreativci pa niso več tako dobro organizirani. To ni problem samo 
na Brezovici, ampak tudi recimo v Ljubljani. Dolgo sem bil atletski 
sodnik in dandanes skorajda nimaš kaj početi. Ni prave infrastrukture 
za moderna tekmovanja. Včasih je bilo vse bolj razvito.

Imate za konec morda kakšen nasvet za občane in Občino Brezovica?
Želim si, da bi vsaj tako dobro delali kot doslej. Mislim, da se da s 
solidarnostjo ljudi in enakomerno razporeditvijo sredstev po krajevnih 
skupnostih s strani Občine, narediti marsikaj. Trenutno zadeve dobro 
delujejo in upam, da bodo tako nadaljevali.

Avtor: Miha Žgajnar

2. tradicionalni pohod okoli 
brezoviškega hriba
KS Brezovica je v soboto, 23. 9. 2017, organizirala drugi tradicionalni pohod 
po krožni poti okoli Brezoviškega hriba. Zbor več kot 70 pohodnikov je bil 
pri vrtcu v Radni. Pot nas je najprej vodila do vrha Debelega hriba (Žabe). 
Nato smo po dobro označeni poti odšli naprej proti Gradišču. Med hojo 
smo imeli priliko nabrati tudi kakšnega jurčka, saj so le-ti rasli ob sami poti 
in se niso skrivali v notranjosti gozda. Po sestopu z Gradišča smo se imeli 
možnost ustaviti še na Javki, kjer smo si lahko ogledali tudi notranjost same 
hiše. Pred zaključkom pohoda na BŠK v Radni so nas prijazno sprejeli tudi v 
koči na Fajtovem bregu.
Člani KS Brezovica in nekaj prijaznih pomočnikov, so na koncu prav vse 
pohodnike postregli s pijačo in hrano. Po uspešno zaključenem dogodku so 
člani KS Brezovica sprejeli odločitev, da se dogodek ponovi tudi v letu 2018. 

Avtor: Nejc Vesel, KS Brezovica
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XXII. Ex Tempore Breza Prvo nagrado je za akvarel z naslovom Prvi vtis prejel Brane Praznik. 
Druga nagrada je šla Vinku Bogataju za akvarel z naslovom Jesen ob 
jezeru. Tretjo nagrado pa je prejel Tomo Vojnovič za akril z naslovom 
Vrata Rakitne.

Avtor: Miha Žgajnar

Bodi previden
Oktobra se s sloganom Bodi previden vsako leto 
prične nacionalna preventivna akcija Pešec. Osnovni 
namen akcije je opozarjati in osveščati pešce glede 
uporabe odsevnih predmetov. Vidnost v prometu 
pomeni tudi večjo varnost. V okviru nacionalne akcije Pešec so člani 
občinskega SPVPC razdelili odsevna telesa starejšim občanom nad 65 
let in osnovnošolcem, kot najranljivejši skupini udeležencev v prometu. 
Vsak član naj bi v svojem okolju in na delovnem mestu osveščal pešce in 
ostale udeležence v prometu glede uporabe odsevnikov. Pomemben del 
akcije so aktivnosti, ko učenci 4. razredov obravnavajo varnost pešcev ter 
svojim starim staršem pišejo pismo, v katerem je sporočilo glede varnega 
ravnanja starejših pešcev v prometu ter uporabe odsevnih predmetov.
Živimo v kotlini, kjer je gosta megla naš stalni spremljevalec, od jeseni 
do pomladi. Zato priporočamo vsem, ki se zjutraj odpravljate v šolo, na 
avtobus ali v trgovino, da uporabljate odsevna telesa. Ne pozabimo, 
da se tudi dan krajša, da nas noč ne zajame brez odsevnega predmeta, 
ko se vračamo s sprehoda … Številne pobude občanov po izboljšanju 
prometne varnosti v ulici, zaselku, kažejo na vedno večjo prometno 
osveščenost prebivalcev v občini. Vsako pobudo člani sveta skrbno 
preučimo. Pred končnim ukrepom se običajno odločimo za postavitev 
pametnega prikazovalnika hitrosti Vi vozite, ki je najbolj zanesljiv 
pokazatelj gostote prometa in hitrosti udeležencev. Analize lokacij 
kažejo, da se promet umirja, da večina udeležencev upošteva omejitve. 
Prepričali se boste lahko tudi sami, saj bodo od slej rezultati pametnega 
prikazovalnika hitrosti dostopni vsem na občinski spletni strani.
MIRED, Policija in člani ZŠAM Slovenije, ki so prve šolske dneve skrbeli za 
varen prihod šolarjev v šolo, so bili zadovoljni nad pretočnostjo prometa 
pred OŠ Brezovica. Ponovno vas opozarjamo, da je parkiranje na označenem 
prostoru za šolski BUS, tudi v popoldanskem času, kaznivo dejanje, hkrati 
pa ovira prihod učencev s športnega dneva in ostalih dejavnosti.
Naj vas spomnim, da so šli leta 1991 skoraj vsi mladi v šolo in iz nje aktivno, 
peš ali s kolesom. Danes je takih samo še tretjina. Kako obrniti ta negativni 
trend? Otroci so v vedno večjem deležu v avtomobilih pripeljani na vse krajše 
razdalje (tudi pod en kilometer), ki bi jih z lahkoto lahko opravili peš. Mnogi 
starši zjutraj povežejo pot v šolo s potmi na delo, velja prepričanje, da je za 
otroka bolj varno, če se v šolo pripeljejo z avtomobilom. Takšno razumevanje v 
kombinaciji z zagotavljanjem parkirišč za varno dostavo otrok in za uslužbence 
povečuje obseg motornega prometa v neposredni okolici vzgojnih ustanov, s 
tem pa povečuje tveganje za nove nesreče. Bodo modre cone rešile problem, 
ali bi bilo bolje več energije vložiti v spreminjanje navad vseh?
Če se nič ne zgodi, so vse ceste varne. Ne bi si pa želeli, da bi otroke zavijali 
v vato. Pa srečno! 

Avtor: Zdenka Oblak, SPVCP Brezovica Iz KS Podpeč - Preserje

20. oktobra zvečer je v gasilskem domu na Brezovici potekala zaključna 
prireditev letošnjega, že 22. Slikarskega simpozija Ex Tempore Breza, 
ki ga prireja Občina Brezovica skupaj z Društvom likovnikov Ljubljana. 
Prireditev so otvorili mladi folkloristi iz KUD Rožmarin, ki so s plesom 
in vriskanjem dvignili energijo v prostoru. Nadaljeval je g. Acman, 
ki se je zahvalil vsem 34 slikarjem, ki so letos sodelovali na simpoziju, 
katerega glavna tema je bila Rakitna. Tudi župan, g. Ropret je izrazil 
navdušenje nad sodelujočimi in poudaril, da se svet hitro spreminja in 
da potrebujemo take priložnosti, da umetniki ujamejo duh tega časa, ki 
bo z nami ostal za vedno. Občina Brezovica je ena izmed redkih, ki redno 
prirejajo takšne simpozije in jih bo ponosno podpirala tudi v bodoče. 
Predsednik komisije, ki je izbrala najboljše slike, g. Kovačič, je povedal, 
da se vsako leto kakovost umetniških del dviguje, a da so bili v komisiji 
izredno enotni pri izboru najboljših del. Pohvalil je tudi vrtec z Rakitne, 
katerega otroci so ravno tako prispevali svoje slike za simpozij. Poudaril 
je, da potrebujemo otroke, ker imajo sveže ideje, ki se jih odrasli nikoli ne 
bi spomnili, in bi jim najraje vsem podelil prvo nagrado.
Komisija je v sestavi Janez Kovačič, Veljko Toman in Metka Simončič 
podelila priznanja naslednjim: Jože Kovačič, Franc Rant, Maja Gostinčar, 
Breda Oberžan, Milan Šubic, Anja Rakovec, Marija Strnad, Zvonka 
Pacek, Jana Strušnik, Emilija Erbežnik. Posebno priznanje so podelili 
tudi Vrtcem Brezovica.
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Iz KS Podpeč - Preserje
Krajevna skupnost Podpeč - Preserje 
je na dolgoletno prigovarjanje 
krajanov za postavitev žarnih zidnih 
niš pristopila k pripravi idejnih rešitev. 
V letošnjem letu je tako Krajevna 
skupnost izvedla s podjetjem Tera 
nova, d. o. o. iz Vrhnike postavitev 

84 zidnih žarnih niš na srednjem pokopališču. S tem je zaključena prva 
faza ureditve pokopališča Preserje. Druga faza predstavlja ureditev parka 
za raztros posmrtnih ostankov (pepela), ki bo predvidoma končana v 
prihodnjem letu, saj je bilo potrebno izvesti odmero in odkup zemljišča. 
Z zaključkom teh del bo pokopališče Preserje prvo v občini Brezovica, na 
katerem se bodo izvajale vse možne oblike pokopa.
V naši krajevni skupnosti se trenutno odvija gradnja novega pločnika, ki bo 
poskrbel za večjo varnost pešcev in otrok iz vrtca. Še vedno pa čakamo na 
postavitev avtobusnih postajališč v Podpeči. Upamo, da bo to realizirano 
čimprej, saj je pred vrati zima in slabo vreme.
Ob tej priliki še obvestilo, da se s prehodom na zimski čas, uradne ure KS 
Podpeč - Preserje ne spremenijo in so še naprej ob torkih, med 19. in 20. uro.

 Avtor: Predsednik KS Podpeč - Preserje, Janez Šuštaršič

Iz KS Rakitna
Trgovina v Rakitni ostaja! Na razpis KS so se javili trije resni interesenti, še 
nekaj pa jih je neuradno razmišljalo o tem. Po ogledih in sestankih sta 
ponudbo oddala dva. Svet KS (brez predsednice) je izbral ponudbo, ki 
temelji na jasnih načrtih glede raznovrstnosti blaga, prodajnih poti in 
novih pristopov do strank. Nova nosilka trgovine bo Barbara Kovačič, ki je 
sicer tudi predsednica Sveta KS. Trgovina 
bo v začetku novembra nekaj časa zaprta 
zaradi prenove, okrog martinovega pa 
lahko pričakujemo otvoritev prenovljenih 
in razširjenih prostorov.
Priznati moram, da me je vprašanje, ali se 
bo kdo opogumil po Maričini upokojitvi, 
skrbelo že več let. A kot že nekajkrat se 
je na koncu izkazalo, da imamo pravo 
osebo na pravem mestu. Barbara ni le 
delavna, podjetna in priljudna oseba. Je 
tudi oseba, ki v težkih razmerah prevzame 
odgovornost in povleče voz naprej. Zaradi 
te redke odlike sem ji pred tremi leti tudi 
predlagal, naj prevzame vodenje KS. 
Verjamem, da ji bo uspel tudi podvig s 
trgovino, seveda pa jo bomo morali krajani 
in vikendaši pri tem podpreti kot kupci.
Otvoritev šole in proslava ob občinskem 
prazniku sta lepo uspela. Hvala vsem 
obiskovalcem! Naša številnost je kar 
osupnila predstavnike občine.

Pozno-septembrska seja občinskega sveta je bila pod točko občinskih 
priznanj precej živahna. Na koncu smo sprejeli kompromisno rešitev, po 
katerem bo Občina na predlog KS podelila posebno priznanje Romani 
Rasperger, direktorici MKZ Rakitna, za izjemne dosežke pri vodenju in obnovi 
zdravilišča. Podelitev bo spomladi, ob otvoritvi prenovljenih stavb MKZ.
Vodstvu MKZ je po dolgih letih uspelo doseči, da je država vstopila v 
zdravilišče kot soustanoviteljica. S tem je izpolnjen formalni pogoj za 
izvajanje bolnišnične dejavnosti (ta je dovoljena le državnim zavodom), 
zagotovljeno pa je tudi stabilno financiranje namesto negotovosti, ali bo 
koncesija po 5 letih podaljšana.
KS je v oktobru ogradila tri ekološke otoke, kjer je veter večkrat prevračal 
kontejnerje. Prvi je pri cerkvi, drugi pri odcepu za Žabji grič, tretjega pa 
smo postavili na novo na Gmajni. Nanj smo premestili kontejnerje, ki so bili 
zadnjih nekaj mesecev na končni avtobusni postaji, še prej pa ob odcepu 
proti Čakovcu. Tisti ekološki otok smo morali zmanjšati, ker so preštevilni 
kontejnerji omejevali preglednost na izvozu z lokalne na republiško cesto. 
Zavedamo se, da je zdaj včasih premalo kontejnerjev za embalažo in papir, 
toda tam enostavno ni prostora za dovolj kontejnerjev. Zato pozivamo 
vse, ki zaradi oddaljenosti vozite odpadke z avtomobilom, da embalažo in 
papir zapeljete še 200 metrov naprej, kadar so kontejnerji ob odcepu proti 
Čakovcu polni. Na omenjenih ekoloških otokih smo uredili tudi peščeno 
podlago, prav tako smo uredili tudi ekološki otok ob odcepu proti Hribu.
Uredili smo tudi podzemno odvajanje izvirske vode na parkirišču pri jezeru 
in splanirali površino. Upam, da bo v času izida tega časopisa kapelica Srca 
Jezusovega pri cerkvi že imela nova okna in vrata.
Na preplastitev dela republiške ceste pri odcepu ceste proti Novakom 
še čakamo. Obljubljena je za letos. Mostiček pri Besku pa, kot kaže, tudi 
letos ni prišel na vrsto za prenovo, ker je spet zmanjkalo denarja. Njegovo 
stanje je iz meseca v mesec slabše. Bojim se, da bo težko zdržal do lokalnih 
volitev prihodnjo jesen.

 Avtor: Za KS Rakitna, Gorazd Kovačič

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

Renault SCENIC
Več prostora. Več zgodb.

Novi

ZIMSKE  
pnevmatike***4

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

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 - 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219- 0,0723g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00024– 0,00083g. 
Število delcev (x1011): 0,01 - 14,7. 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. 

Renault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranja, odvisno od modela. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke 
Renault priznamo 500€ bonusa. Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. 
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Plesni nastopi Livia Dance
Ponedeljki in srede so za plesalce skupin Dame plešejo in predšolskih 
Pikcev plesno obarvani. Ples jih je prinesel z vseh vetrov, jih povezal in 
med njimi so se spletla enkratna prijateljstva. 

Dvoboj dveh predstav
V petek, 6. 10., ob 19. uri se je v dvorani 
Kulturnega doma v Notranjih Goricah 
odvijal dogodek, kot ga pri nas še ni 
bilo. Dvoboj dveh predstav. En večer, en 
oder, en avtor (Janez Remškar), en režiser 
(Janez Remškar), dva teatra (TEATER 
JJ Junior proti JGM-Teatru). Predstavi 

»Dejva se dol« proti »Kaj si počel na valeti, očka?«. 
Predstavi sta se zlili v eno, saj je konec ene pomenil začetek druge, in 
s hitro menjavo scene se je zdelo, kot da gre za enodejanko. Gledalci 
so uživali v tem zlitju dveh predstav in dve uri sta minili, kot bi mignil. 
Gledališki ustvarjalci so pokazali svoj ustvarjalni žar in ljubezen 
do odrskih desk ter ponovno dokazali, da je gledališče poligon 
raznolikosti, ki ponuja prosto pot ustvarjalni žilici. 
Že naslednji dan pa smo ustvarjalci KD Janez Jalen – Teater JJ, ponovno 
dokazali svojo pripadnost domačemu kraju in dobrodelno noto, saj 
smo celotni izkupiček odigrane predstave Govorice namenili našim 
gasilcem za izgradnjo novega gasilnega doma. 
V Teatru JJ pa je gledališka sezona že v polnem teku. Obe skupini že 
brusita odrske deske, zato lahko v času po novem letu na Goriškem 
odru pričakujemo dve novi premieri. 

Avtor: Bogdan Francelj

Predšolski Pikci so v mesecu oktobru pripravili že prvo plesno 
predstavo. V DEOS centru starejših Notranje Gorice so v ponedeljek, 
23. 10. 2017, v predstavi z naslovom »Čarovnica išče svojo metlo« 
pokazali svoje plesno znanje. 
Tudi skupina Dame plešejo pridno izpopolnjuje svoje plesno znanje. Vsaka 
ura je drugačna, učijo se različnih plesnih zvrsti od hip hopa, salse, svinga pa 
vse do baleta. Trenutno pridno trenirajo salso in čačača, saj se pripravljajo 
na prihajajoče nastope v novembru in decembru. Nastopanje je zanje 
dodatna motivacija, ki poskrbi, da plesno znanje vsrkavajo še hitreje. 
V obeh skupinah bodo veseli še kakšnega novega člana ali članice, ki 
ga ob zvokih glasbe zasrbijo pete. Pridružite se jim lahko kadarkoli, več 
informacij za prijavo pa lahko dobite pri Kaji Kramar na telefonski številki 
041 439 063 ali preko elektronske pošte livia.liberte@gmail.com. 

Avtor: Kaja Kramar, Kulturno in umetniško društvo Livia Liberte

Prireditve v knjižnicah  
občine Brezovica
Oktobra smo ponovno pričeli z izvajanjem prireditev v naših knjižnicah. 
O natančnejših datumih in vrstah prireditev se lahko pozanimate na 
spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana, kot tudi na spletni strani Občine 
Brezovica, koledar pa je objavljen tudi v vsaki številki Barjanskega lista. 
Najmlajši obiskovalci knjižnic se bodo lahko udeležili ur pravljic, ki 
bodo potekale v Knjižnici Podpeč vsak prvi torek v mesecu ob 17.00, v 
Knjižnici Brezovica – pravljica v slovenščini, vsak prvi četrtek v mesecu 
ob 17.30, pravljična ura v angleščini vsak tretji četrtek v mesecu ob 
17.30, kot novost pa letos uvajamo tudi pravljične ure v Knjižnici 
Notranje Gorice – vsako zadnjo sredo v mesecu ob 17.00. Za odrasle 
obiskovalce pripravljamo v knjižnicah Brezovica in Podpeč strokovna 
in potopisna predavanja, ob koncu novembra pa v Knjižnici Brezovica 
tudi ustvarjalno delavnico. Vabimo vas, da nas obiščete. 

 Avtor: Aleksandra Klokočovnik



Barjanski listOktober 2017 9
SES_0301_VIC_Jumbo_300x200cm.indd   1 12.01.15   12:10

Desetak, magični darilni bon za izpolnitev vseh želja v CENTRU VIČ in ostalih 3 
najboljših nakupovalnih središčih Slovenije. Prodaja v poslovalnici Loterije v Centru 
Vič in na info@center-vic.si.

www.desetak.si

Za vsa družinska praznovanja, 
poroke, birme in obhajila. 

Čarobno
OBDAROVANJE!

Akcijska ponudba velja od 12. 9. do 31. 12. 2017 za nove naročnike paketov iz družine GOLD OPTIKA na izbranih območjih občin Notranje in Vnanje Gorice z vezavo 
naročniškega razmerja za 24 mesecev. Razlika med akcijsko in redno ceno mesečne naročnine ter razlika med redno ceno priključnine in ceno priključnine ob vezavi 
se vključita v prejeto ugodnost. Za akcijsko ponudbo veljajo posebni pogoji akcije »25% popust za 24 mesecev« za izbrana območja Notranjih in Vnanjih Goric ter 
Divače, dostopni na www.telemach.si in na prodajnih mestih. Storitve so možne, kjer obstajajo tehnične možnosti za priklop. Navedene najvišje hitrosti interneta 
so možne ob idealni oddaljenosti od centrale in so dosežene prek neposredne žične povezave z računalnikom (potrebna je ustrezna strojna oprema). Za spremljanje 
programov v visoki ločljivosti HD potrebujete televizor z oznako FULL HD in sprejemnik za spremljanje programov v ločljivosti HD. Vse cene vključujejo DDV. Pred 
sklenitvijo naročniškega razmerja se o akcijski ponudbi, splošnih in posebnih pogojih storitev, sklenitvi naročniškega razmerja in cenah ostalih storitev za naročnike 
pozanimajte na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah Telemacha ali na brezplačni telefonski številki 080 22 88. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 
Ljubljana.

Zagotovite si svoj paket optičnih storitev s kar 
25% popustom že za 27 EUR/mesec. 

POKLIČITE NAS NA 080 22 88

TELEMACHOVA OPTIKA
-25%
24 MESECEV

• IZJEMNO HITER INTERNET  25-220 Mbps
• UGODNA FIKSNA TELEFONIJA V SLOVENIJI IN TUJINI
• ŠE VEČ TV PROGRAMOV TUDI V HD LOČLJIVOSTI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TISK_Notranja in Vnanja Gorica_oglas 202x137mm_oktober 2017.pdf   1   18. 10. 2017   15:52:33



Barjanski list Oktober 201710

šport

Športne vadbe v NTK Preserje
Namiznoteniški klub Preserje tudi letos 
v veliki in mali telovadnici OŠ Preserje 
organizira različne športne vadbe. 
Pridružite se nam na predstavitveni uri 

in se preizkusite v igranju namiznega tenisa, najhitrejšega športa z 
žogo na svetu. Šolo bodo vodili izšolani in izkušeni trenerji namiznega 
tenisa. Treningi bodo potekali dvakrat tedensko: ob torkih in četrtkih 
od 17.30 do 19.00 v telovadnici OŠ Preserje. 
Prinesite le navadne copate, hlačke, majico ali trenirko. Ostala oprema 
je na razpolago v klubu. Vpis in dodatne informacije so na voljo v času 
vadbe v veliki telovadnici OŠ Preserje. Veselimo se srečanja z vami! 
Kontakt: Benjamin Rogelj 031 882 688 ali ntk.preserje@gmail.com. 
Športna vadba za najmlajše otroke, starosti 1–3 let, skupaj s starši 
poteka ob ponedeljkih in sredah, od 17.15 do 18.15. Vključevanje 
staršev v skupno športno vadbo otrok je pomembno, saj se otrok počuti 
varnega, z veseljem sodeluje, je zaupljiv in uspešno izvaja naloge, ki jih 
brez pomoči staršev ne bi zmogel. Program obsega gibalne dejavnosti 
kot so: plazenje, lazenje, hoja, tek, skoki, potiskanje, vlečenje, metanje. 
Hkrati pa otroci s tovrstno vadbo razvijajo še gibljivost, koordinacijo, 
ravnotežje. 
Športna vadba za predšolske otroke, starosti 4–6 let, poteka ob 
ponedeljkih in sredah, od 18.15 do 19.15. Program obsega pestro 
izbiro športnih vsebin (igre z žogami, elementarne igre, vadba po 
postajah …), ki motivirajo otroke in jim na prijazen način privzgojijo 
športne navade. Priporočamo, da vključite otroke v program vadbe, 
ki tako del prostega časa preživijo v organizirani športni vadbi. 
Dosedanje izkušnje so pokazale, da se ti otroci lažje in hitreje učijo ter 
lažje vključujejo v skupinsko druženje z ostalimi vrstniki. Sama športna 
vadba pa dobro vpliva tudi na zdravje. 
Vadbo izvaja dipl. vzg. Katarina Strain Novak v mali telovadnici OŠ 
Preserje. Za vadbo je potrebna osnovna športna oprema: copati, kratke 
hlače, majica, trenirka … 
Vpis in dodatne informacije v času vadbe je možen po elektronski 
pošti ntk.preserje@gmail.com. Vabljeni!

Avtor: NTK Preserje

Odbojkarske novice  
iz ŠD Brezovica
Jesenski meseci so za odbojkarje vedno posebni. Novi obrazi, prve 
tekme, različna pričakovanja. Vedno komaj čakamo, da se začne tudi 
tekmovalna sezona. Člani, mladinci in starejši dečki so že začeli z DP 
2017/18, kadeti, Mala in Mini odbojka pa še čakajo na svoje prve 
turnirje in tekme. 
Močno pomlajena članska ekipa, ki nastopa pod imenom Špan 
Brezovica, igra letos v 3. DOL zahod in je v prvi tekmi premagala 
ekipo VC Portorož s 3 : 0. Prve tri točke so doma. Mladinci so se uspeli 
uvrstiti na četrtfinalni turnir DP, kjer bodo 29. 10. 2017 igrali z lanskimi 
državnimi prvaki v mladinski kategoriji, ekipo Črnuče ACH, z GEN-I 
Volley iz Nove Gorice in z VC Portorož. Na polfinalni turnir se bosta 
uvrstili prvo in drugo uvrščena ekipa s četrtfinalnega turnirja. Starejši 
dečki so po dveh krogih kvalifikacij in v štirih odigranih tekmah oddali 
le en set in zasedajo 1. mesto v skupini F. V A ligo vodita 1. ali 2. mesto.
Kadeti bodo odigrali tekme 1. kroga kvalifikacij še v mesecu oktobru, 
Mala in Mini pa začnejo novembra. Spremljajte nas na www.sd-
brezovica.si in FB profilu ŠD Brezovica – odbojka. 

Avtor: ŠD Brezovica, odbojka

Balinarski zaključni turnir
V okviru občinskega praznika 
občine Brezovica smo na prvo 
oktobrsko soboto tudi brezovški 
balinarji pripravili zaključni turnir 
v balinanju mešanih dvojic. 
Vreme nam je bilo naklonjeno 
kot vedno do zdaj. Turnirja se je 

udeležilo 35 članov, tekmovalo je 9 ekip – 18 članov na 4 igriščih. Zbor 
je bil ob 9.00 na balinišču Radna, kjer smo dobili zajtrk in čaj ali kavico. 
Uvodni nagovor in pozdrav je imel g. župan Ropret Metod, nato pa so 
tekmovalci izžrebali vsak svoj par. Okoli 12. ure nas je čakalo odlično 
kosilo – ričet z mesom po receptu ge. Anke. Nato smo nadaljevali z igro 
Bližanje v krog, kjer je bila udeležba velika, saj so se preizkusili skoraj 
vsi člani in članice. Na koncu je slavil Branko Kravcar, drugi je bil Marjan 
Žolnir in tretji Luka Arhar. Po ogrevanju se je tekmovanje nadaljevalo 
in napetost stopnjevala, rezultati pa so bili naslednji: 
1. mesto – Arhar Luka in Ogrič Janez
2. mesto – Artač Ivan in Žolnir Silva
3. mesto – Raztresen Metod in Pate Marko
4. mesto – Artač Dušan in Jakomin Vera 
Turnir se je zaključil v poznih popoldanskih urah, kjer se je še naprej 
razglabljalo o novih strategijah in uspehih na igrišču. Ob tem se vsem 
članom in članicam zahvaljujemo za udeležbo, pomoč in podporo. 
Balinarski pozdrav! 

Avtor: Rihtar Kristina, BŠD Radna
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Ženska ekipa NTK Preserje 
je spodbudno pričela 
z nastopi v prvi 
namiznoteniški ligi
Prva tekma proti favorizirani ekipi NTK Vesna se je iztekla po 
pričakovanjih. NTK Vesna je tekmo dobila prepričljivo s 5 : 2. Po eno 
zmago sta za domačo ekipo NTK Preserje prispevali Polona Letnar in 
Rebeka Lukič, kaj več proti ekipi NTK Vesna, kjer izvrstno nastopata 
Kristina Pavič Rahotin in Ivana Zera, enostavno ni bilo možno.
V soboto, 14. 10., smo gostovali na Muti. Tekma v telovadnici OŠ 
Muta je ponudila zelo razburljivo dogajanje. Igralke NTK Preserje 
v postavi Polona Letnar, Rebeka Lukič in Kristina Kete so tekmo 
začele vzpodbudno in po zmagi Polone in Kristine povedle z 2 : 0. 
V nadaljevanju je sledilo nekaj zelo tesnih dvobojev in gostujoče 
igralke so izenačile na 4 : 4. V zadnjem dvoboju sta se pomerili 
Nika Naglič in Kristina Kete. Igra obeh igralk je vseskozi nihala in 
na koncu je žal slavila Nika Naglič z Mute z rezultatom 12 : 10 v 
zadnjem 5. nizu. Kljub drugemu porazu nas veseli dejstvo, da so 
dekleta prikazala vzpodbudno formo, zato se že veselimo preostalih 
tekem v nadaljevanju sezone:

 
3. krog – 21. 10. 2017 NTK Preserje : NTK Jesenice
4. krog – 28. 10. 2017 NTK Preserje : NTD Kajuh Slovan
5. krog – 04. 11. 2017 NTK Arrigoni : NTK Preserje
6. krog – 11. 11. 2017 NTK Preserje : NTK Ptuj
7. krog – 18. 11. 2017 NTK Logatec : NTK Preserje
8. krog – 25. 11. 2017 NTK Preserje : NTK Letrika
9. krog – 02. 12. 2017 NTK Kema : NTK Preserje
Vabljeni na ogled domačih tekem v veliko telovadnico OŠ Preserje!

Avtor: NTK Preserje
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37. družinski pohod na Krim
V nedeljo, 24. 9. 2017, je PD Podpeč - Preserje organiziralo družinski 
pohod na Krim. Ker je pohod že tradicionalen, se je tudi vreme držalo 
tradicije. Megla in nič kaj prijetne temperature v nasprotju s sončno 
soboto. Na nas in na pohodnike to ni vplivalo, saj nas je bilo kar nekaj 
pri Domu na Krimu, še več pa pod njim na parkirišču. Pred Domom so 
mentorice mladih planincev iz brezoviških vrtcev organizirale družabne 
igrice, igralce pa nagradile s sladkimi ali priročnimi nagradami. Na veliko 
veselje organizatorja in udeležencev je v času druženja na vrh pritekla tudi 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. 

je navdušil sam, je začel pri 12 letih v kategoriji 85 ccm. Od tam naprej 
pa je napredoval v višje kategorije oz. razrede. Sedaj s svojim KTM 
motorjem nastopa v kategoriji 125 ccm. 
Za sabo ima kar nekaj neuspešnih sezon zaradi večjih ali manjših 
poškodb, zato se je letošnjega rezultata še toliko bolj razveselil. 
Če želiš na koncu sezone stati na stopničkah, moraš celo leto pozornost 
posvečati le temu, saj sezona traja nekje od aprila do oktobra. V tem 
času se zvrsti okoli 13 dirk – 8 državnih in 5 pokalnih. Letošnja sezona 
je bila za Matica uspešna, saj jo je odvozil brez poškodb, zato je na 
koncu dosegel 3. mesto v državnem prvenstvu Slovenije. Kot sem že 
omenila, je tekmoval v kategoriji 125 ccm, kjer ima močno konkurenco 
tekmovalcev, ki naše barve zastopajo tudi po tujini. 

Avtor: Manca Gregorka

Rakičani med  
najboljšimi v državi
16. 9. 2017 je bil za pionirje PGD Rakitna datum, rezerviran za državno 
tekmovanje v gasilski orientaciji. Vremenska napoved ni bila najboljša, 
obetala je mnogo dežja in s tem težke pogoje za tekmovanje. Vendar 
so bili mladi polni optimizma in vse to so prinesli tudi v Šentjur pri 
Celju, kjer je potekalo tekmovanje. 
Biti na državnem tekmovanju le ni mačji kašelj, in potrebno se bo 
potruditi, so bili sklepčni naši tekmovalci. Prva vaja, ki je bila opravljena 
pred štartom, je bila opravljena zelo dobro. Čakal pa nas je samo še 
glavni del, tek in vaje na terenu. Jurij, Nik in Žan so svoje delo na progi 
opravili zelo dobro. Čakali smo le še na rezultate. 
Ko je bil čas za razglasitev rezultatov, smo šele ugotovili, kako res veliko je 
tekmovanje na državni ravni. Vedeli smo, da smo naše delo opravili dobro, 
zato smo z nestrpnostjo čakali razglasitev. Na koncu smo ugotovili, da je 
bilo delo opravljeno odlično, saj je ekipa pionirjev dosegla 7. mesto od 34 
najboljših ekip v Sloveniji. Ponosni na svojo odlično uvrstitev smo se vrnili 
proti domu, hkrati pa bili nagrajeni z velikim, sladkim krofom na Trojanah. 
Iskrene čestitke vsem! 

Avtor: Anja Kržič, mentorica mladine PGD Rakitna

Naj velja »Slovenija planinari« in »ljubimo gore«. Veselimo se druženja 
čez eno leto na naši gori, Krimu. 

Avtor: Marijan Božeglav

Stopničke na državnem 
prvenstvu v motokrosu
Tako kot vsako leto, so se tudi letos odvijale dirke za državno in 
pokalno prvenstvo Slovenije v motokrosu. Na njih je sodeloval tudi 
naš 18-letni občan, Matic Gregorka, ki je letos nizal odlične rezultate. 
Matic je član AMD Lukovica že 6 let. Svojo motokros pot, za katero se 

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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Cicibanove urice

Vrtci Brezovica tudi v letošnjem šolskem letu vabimo vse otroke, ki 
ne obiskujete vrtca, da se nam pridružite na prijetnem druženju z 
vzgojiteljicami. Igrali, ustvarjali, peli in plesali bomo tako, kot to počnejo 
otroci v vrtcu. Morda pa prav na Cicibanovih uricah spoznate svojega 
novega najboljšega prijatelja ali prijateljico. Se vidimo? Vsi, ki se nam želite 
pridružiti, pošljite e-sporočilo na naslov: cicibanove.ure@gmail.com. Starši 
boste pred začetkom izvajanja povabljeni na uvodni sestanek, kjer boste 
izvedeli vse podrobnosti.  

Avtor: Janja Rogelj in Marija Slevc, strokovni delavki vrtca

Tulipanova 5. uganka
Ker so Butalci to nalogo že rešili, ostaja vam, da se izkažete, da ste vsaj 
toliko pametni, kot Butalci.
Preverite: Tromestna števila (100 – 999) lahko razdelimo na dve 
skupini. A skupina naj zajema vsa tromestna števila, ki imajo vse cifre 
različne (cifre se ne ponavljajo). B skupina pa vsa ostala tromestna 
števila, torej tista, ki imajo vsaj dve cifri enaki.
Vprašanje: Za koliko odstotkov ima ena skupina več števil kot druga?
Rekli so mi, da je to prelahka naloga, saj reševalci lahko števila kar 
preštejejo. Pa naj bo! Štejejo lahko do torka, 7. novembra, kajti tedaj 
morajo rešitve z imenom in priimkom reševalca biti v našem poštnem 
nabiralniku (Nova pot 5, 1351 Brezovica).
Še nagrada za reševalce s pravilno rešeno nalogo. Nedeljsko kosilo za 
eno osebo (varčujemo po navodilu premierja Cerarja) v priljubljeni Kašči 
Mrlačnik (zraven pošte). Nagrado izkoristite v mesecu novembru. Žrebanje 
nagrajenca bo v prostorih društva v četrtek, 9. novembra, ob 11.30.

V prejšnji uganki, ki sem jo moral poslati Barjanskemu listu že sredi 
septembra, sem v koledarju obrnil list za mesec september na mesec 
oktober, da zapišem datume oddaje rešitev. Žal sem obrnil dva lista in 
nepazljivo zapisal imena in datume za mesec november. Za zmedo se 
opravičujem. Kaj hočemo, Na napakah se učimo.
Še rešitev prejšnje uganke.
Ponujeno modrost, ki velja še danes, je zapisal Mark Tulij Cicero (106–43 
pred n. št.). Več letnic omenjajo kot nastanek tega zapisa. V vsakem 
primeru je bilo napisano v njegovih zrelih letih. Čestitam reševalcem. 
Nagrajenca boste spoznali na Martinovanju, saj je to bila nagrada uganke.

Avtor: Toni Jurjec, društvo Tulipan 

Nekoč so drevesa  
spoštovali kot živa bitja

Oče mi je pripovedoval, kako sta z njegovim očetom sekala samo tisto 
drevje, katero so nujno potrebovali za izdelavo desk ali tramovja za 
lastno rabo in ne vse od kraja, kakor se to dela danes. 

Ko se je doma pokazala nujna potreba 
po lesu, je stari oče točno izračunal koliko 
in kakšen les potrebuje, nato pa sta odšla 
v gozd. Izbrala sta primerna drevesa. Pri 
vsakem sta se ustavila, ga očistila na mestu, 
kjer ga bosta izpodrezala, mu povedala, da 
nujno potrebujejo njegov les in zakaj, nato 
sta se vsakemu drevesu posebej opravičila 
ter mu povedala, da ga bodo naslednji dan 
posekali. (Po pripovedi Romana Šviglja iz 
Selščka zapisal Janez Košir.) 
Med ljudmi sem na Rakitni ob otvoritvi šole 
in skulpture začutil tako spoštljiv odnos 
do narave, da se navkljub brezobzirnemu 
uničevanju ne bo izpolnila indijanska 
prerokba ki pravi: »Šele ko bo posekano 
zadnje drevo, zastrupljena zadnja reka, 
ulovljena zadnja riba, šele takrat se boste 
zavedali, da denarja ne morete jesti«. 

Avtor: Janez Košir, TD Menišija

Renault priporoča renault.si

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici
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Naj cesta ne postane drsališče.

RENAULT STORITEV. 
Vozite dalje. Uživajte dalje.

Velika izbira zimskih 
pnevmatik s premontažo 
in asistenco*

že od  47 €

Ob nakupu in menjavi 4 zimskih pnevmatik prejmete brezplačno članstvo
Zvesto na cesto ali Renault Pomoč. 
Ponudba velja v pooblaščeni servisni mreži Renault, od 09. 10. 2017 do 28. 10. 2017 oz. do razprodaje zalog. Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami. Kupec 
je ob nakupu in premontaži kompleta 4 zimskih pnevmatik po paketni ceni upravičen do brezplačnega članstva v naših programih asistence*, in sicer v 
prenovljenem programu Zvesto na cesto, za vozila starejša od 5 let, oz. v programu Renault Pomoč, za vozila mlajša od 5 let. Cena velja za nakup in premontažo 
s centriranjem ene pnevmatike MOTRIO 175/65R14 82T TL Winter Far Away. V ceno je vključen DDV. 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 na renault.si/zimske-pnevmatike.

www.renault.si

VELIKA IZBIRA ZIMSKIH 
PNEVMATIK ŽE OD 34,99 €

ČEPRAV SO VREDNE ZLATA,  
NI TREBA, DA STANEJO CELO BOGASTVO.

KDO ZNA BOLJE KOT RENAULT VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT
Cena velja za pnevmatiko KORMORAN 175/65 R14 82T SNOWPRO M+S, do razprodaje zalog. V ceno je vključen DDV. 
Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami.

T  :  01 365 80 10Tržaška cesta 426
1351 Brezovica

Slika je simbolična
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Oktobrska izleta DU Tulipan
Oktobra smo šli člani društva Tulipan na dva izleta. Prvi 
je bil pohod na Krim, v spomin na našega člana Draga 
Zorca, ki nas je za vedno zapustil leta 2013. Ob 11. uri 
smo se že tradicionalno zbrali pred kočo na Krimu in 
v lepem sončnem vremenu ovekovečili ta dogodek. 

Pecivo, ki smo ga prinesli s seboj, nam je šlo v slast in v dobrem 
razpoloženju, saj je bil tudi Drago vesele narave, smo se odpravili v 
dolino. Prijetno vzdušje bomo naslednje leto ponovili. Pridružite se 
nam prvo soboto oktobra.
Drugi izlet nas je popeljal v Žiri, kjer smo v gostilni s skromnim imenom 
Ambasador zaužili ravnokar pečen burek in kavico. Tako podkrepljeni 
smo obiskali delovne ljudi v znani tovarni Alpina. Ko sem bil še mulček, 
je v moji soseščini ob oknu sedel čevljar in s kladivom nabijal po svojem 
čevljarskem nakovalu. V Alpini takih ni bilo. Sedaj izdelava čevljev bolj 
spominja na šiviljstvo. Temu pravimo napredek. Veliko medalj so si 
priborili športniki, ki so tekmovali v Alpininih športnih čevljih. Bravo 
Alpina. Zapodili smo se tudi v tovarniški diskont in po polovični ceni 
delno izpraznili police. Mimo obrambne Rupnikove linije smo se 
dokopali do znane gostilne Pr zet in uživali v pojedini, saj so bili na 
krožniku tudi tradicionalni žlikrofi. S polnimi želodčki smo v Gorenji 
vasi obiskali še znano družinsko sirarno Pustotnik, kjer smo izpraznili 
žepke in napolnili vrečke. Vračali smo se mimo Visokega (Tavčarja ni 
bilo doma), obiskali gotsko cerkev Crngrob in se usmerili proti domu.

Po branju teh vrstic je verjetno žal tistim, ki se izleta niso udeležili. 
Popravni izpit imajo že novembra. Prijavite se na godovanje (vabila 
sledijo), kajti sv. Martina ni dobro užaliti.

Avtor: Toni Jurjec

Utrinki iz DU  
Notranje Gorice - Plešivica
Komaj so minile počitnice, že nas je čakalo veliko načrtovanega dela. 
Tako smo organizirali izlet v Lendavo na ogled stolpa Vinarium in ogled 
Tropskega vrta. Prijavljenih ni bilo dovolj za poln avtobus, zato so se 
nam pridružili upokojenci iz Cerknice. Bil je lep izlet, saj smo videli 
veliko zanimivega pa še navezali smo nove stike. 

VABLJENI V KOTIČEK 
DOMAČIH DOBROT

ŠIROKA PONUDBA DOMAČIH IZDELKOV:

                    - MED, ČEBULA in ČESEN

- JABOLKA in JEDILNI KROMPIR

                   - VLOŽENA ZELENJAVA; rdeča pesa, kisle 

                        kumarice, stročji fižol, rezana zelenjava

             - DOMAČI JABOLČNI, GROZDNI in JAGODNI SOK

- BUČNO, OLIVNO IN KONOPLJINO OLJE

- DOMAČI JOGURTI, SKUTA in KAJMAK

- DOMAČE SUHE SALAME in KLOBASE

                - BIO TESTENINE, BIO PIRINA ZAKUHA

                    - DOMAČ KRAVJI in KOZJI SIR

                 - NAMAZ IZ BUČNIH SEMEN 

       - EKOLOŠKO MASLO ZLATI GHEE

Tehnična trgovina Prigo, Podpeč 42a, 1352 Preserje 
T: 01 363 10 15, G: 051 633 316, G: 041 683 000, E-pošta: ktt@prigo.si, Spletna stran: www.prigo.si

Domača jabolka

VSI IZDELKISO IZ DOMAČE IN NARAVNEPRIDELAVE

JUŠNA
ZELENJAVA

250 ml

         DOMAČA, NARAVNA HRANA JE
            TEMELJ ZDRAVE PREHRANE!

MEŠANA
SOLATA

680 g

Na svetovni dan alzheimerjeve bolezni, 21. septembra, smo se na 
povabilo Centra starejših iz Notranjih Goric skupaj sprehodili z 
njihovimi stanovalci po Gmajni proti polju in nazaj. Tako smo jim 
polepšali dan. Tudi letos smo obiskali Festival za tretje življenjsko 
obdobje v Cankarjevem domu. 
V septembru smo organizirali meddruštveni balinarski turnir 
v Športnem parku Jama. Tekmovalo je sedem ekip iz okoliških 
upokojenskih društev. Naša ekipa je dosegla 1. mesto. Zjutraj smo jim 
postregli kavo, čaj, sendvič in pecivo, za kosilo pa smo naročili pasulj in 
pol klobase pa tudi za pijačo smo poskrbeli. 
Kot veste, sodelujemo v programu Starejši za starejše. V sklopu tega 
programa smo imeli prostovoljci letno srečanje, povabili so nas v 
Nazarje. Dva prostovoljca pa sta se odzvala povabilu in sta odpotovala 
z avtobusom v Bruselj, v Evropski parlament, kjer je Slovenski program 
Starejši za starejše prejel nagrado državljan Evrope. Prostovoljski 
program usklajuje ZDUS, ki v sedanji obliki obstaja od leta 2004. 
V prvi polovici oktobra je skupina upokojencev iz našega društva 
letovala v hotelu Delfin v Izoli. Bilo je čudovito vreme, pravo indijansko 
poletje, kot ga imenujejo, nekateri pogumni so se kopali v morju, saj je 
imelo 20 do 21 stopinj. Ker smo bili tam v terminu, ko v hotelu prirejajo 
ples, smo se ob prijetni živi glasbi tudi naplesali. 
Sedaj se pripravljamo na Martinovanje, ki ga bomo praznovali na 
Dolenjskem. Skupina iz našega društva bo pričela z izdelovanjem 
novoletnih voščilnic. Vabljeni na Martinovanje, luštno bo. 

Avtor: Metka Marinčič
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Začetek skavtskega leta
Čas zelo hitro beži in počitnice so minile kot bi trenil, z njimi pa tudi 
največje nagrade, ki jih čakamo vsi skavti celo leto – poletni tabori. 
Kmalu za njimi se je začela šola, na skavte pa smo morali počakat še 
do 6. 10., ko smo se zopet zbrali skupaj na župnijskem travniku pred 
Marijinim domom.
Veseli smo bili, ker smo med seboj ugledali kar nekaj novih obrazov, ki so 
navdušeno prišli na prvo skupno srečanje stega v začetku novega skavtskega 
leta. Skupaj smo srečanje začeli z molitvijo in slavnostnim kvadratom ter ob 
vetru, ki je naše zastave dvigal visoko v nebo, zapeli slovensko in skavtsko 
himno ter se ob tem spomnili skupnosti, kateri pripadamo.
Ker nas je zanimalo, kdo odhaja in kdo prihaja v določeno starostno 
skupino, smo izvedli zabavne prehode in z njimi preverili, ali so novi 
člani res sposobni, iznajdljivi ter vztrajni. Obenem smo z žrebom 
izvedeli tudi, kdo bodo voditelji posamezne skupine, rezultat pa je 
nekatere celo malce presenetil.

Blagoslov znamenja v 
Vnanjih goricah

V nedeljo, 1. oktobra 2017, je g. župnik 
Jožef Poje blagoslovil obnovljeno 
Ižancevo znamenje, staro 120 let, na 
Novi poti v Vnanjih goricah, župnija 
Brezovica. Zakaj je bilo postavljeno 
ni znano, verjetno pa v zahvalo, ker je 
na njem vklesano »Hvaljen bodi Jezus 
Kristus« z letnico 1897. Župnik je 
poudaril, da vsako znamenje ob poti 
kaže navzgor in je vmesna postaja 
do večnosti. Povabil je vse, da se ob 
znamenjih radi ustavimo, pomolimo, 

se Bogu zahvalimo in ga prosimo. 
Po 2. svetovni vojni je bil leseni del podrt in vržen v bližnji jarek. 
Domnevni storilec je kasneje tudi sam nesrečno končal v jarku. Kar 
nekaj časa je bil leseni del shranjen pri domačinih, kasneje pa so ga 
postavili nazaj. Razpelo je bilo obnovljeno pred dobrimi 15 leti in je 
sedaj v neokatehumenski skupnosti na Brezovici. Letos pa je bil čas, da 
se znamenje obnovi v celoti. 

STORITEV ŽE OD  21,96€

-25% na menjavo in 
centriranje pnevmatik 

naročite se: 017557900 

-25%
na menjavo IN centriranje

pnevmatik

S kuponom vam priznamo 25% popusta na menjavo in centriranje pnevmatik!
Potrebno je predhodno naročilo preko telefona. En kupon velja za eno vozilo.

Zgoraj navedena cena storitve 21,96€ velja za jeklena platišča do 16” in vsebuje DDV.
Akcija velja do 31.12.2017.

Ko smo opravili še z vsakoletnim skupinskim fotografiranjem in 
spoznavanjem, smo se odpravili v cerkev k sveti maši. Srečanje smo z 
zabavnim večerom nadaljevali v Marijinem domu, kjer smo si z zanimanjem 
ogledali doživetja preteklega skavtskega leta, ter se v zaključku našega 
prvega skavtskega dneva družili še ob ognju, kot se za skavte spodobi.. 

Avtor: Manca Zore

Otvoritev polharske sezone
Za polharje Polharskega društva Krim je mesec oktober poseben, saj 
se s 1. oktobrom odpre lov na polhe. Vsako leto se v drugi polovici 
septembra zberemo na otvoritvi polharske sezone. V letošnjem letu je to 
srečanje potekalo 23. 9. 2017. Polharji smo na ta dan prevzeli polharske 
dovolilnice, se družili, si izmenjali zgodbe, ki so nastale letošnje poletje, 
ter pokazali nove pasti za lov na polhe, katere smo si izmislili čez leto 
ter veliko dobrega pojedli. Vse, ki vas zanima kakšna bo letošnja sezona 
lova na polhe, vabim na Polharsko noč, ki bo 04. 11. 2017 v Polharskem 
domu na Rakitni. Na ta dan bo ob 18.00 potekala tudi kratka slovesnost 
ob 35-letnici postavitve Polharskega doma. Vljudno vabljeni. 

Avtor: Borut Pirnat, Predsednik PHD Krim
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Okolica je očiščena in narejena betonska podlaga, na katero je 
postavljen obnovljen kamen. Les je bil dotrajan, zato je narejen nov 
lesen križ, na katerem je novo razpelo. 
Hvala vsem, ki so kakorkoli prispevali k obnovi tega znamenja in 
hvala vsem, ki so prispevali k prijetnemu druženju, ob katerem smo se 
zadržali kar nekaj časa. Bog povrni vsem. 

Avtor: J.P.

Mladina obiskala  
Gasilsko šolo na Igu
Na prvo soboto v oktobru, mesecu požarne varnosti, smo se z mladino 
odpravili na ogled Gasilske šole, ki deluje v sklopu Izobraževalnega centra 
za zaščito in reševanje RS (ICZR) na Igu. ICZR je bil ustanovljen leta 1992, 
kasneje pa so mu dodali še enote v Sežani, Pekrah in v Logatcu. Prostovoljni 
gasilci ICZR dobro poznajo, saj se tam udeležujejo različnih dopolnilnih 
usposabljanj. Najbolje pa delovanje Gasilske šole spoznajo udeleženci na 
usposabljanju za pridobitev poklica gasilec, ki traja šest mesecev. 
Tudi to soboto je bilo v centru pestro, saj je potekalo kar nekaj 
usposabljanj. Po uvodnem predstavitvenem filmu, smo na vadbenem 
poligonu lahko opazovali različne skupine gasilcev: prvi so se urili v 
reševanju z višin, drugi na praktičnih vajah, ki so obvezne v raznih 
temeljnih usposabljanjih, tretji v ravnanju ob nesreči z nevarnimi 
snovmi, itd. Ogledali smo si tudi vadbeno stezo za izolirne dihalne 

aparate (IDA) in naprave za preizkus fizične sposobnosti, ki jo moraš 
pokazati, če se usposabljaš za nosilca IDA. V sklopu trimskega kabineta 
imajo tudi telovadnico za vzdrževanje kondicije, bazen za usposabljanje 
reševanja na in iz vode, manjšo plezalno steno z nekaj oprimki, objekt 
za usposabljanje reševanja izpod ruševin, vadbeni predor, itd. 
Predstavnik Gasilske šole, Marko Zibelnik, nam je predstavil še veliko 
zanimivega, tako da smo na koncu ugotovili, da ni lahko biti gasilec. 

Avtor: Petra Zega, mentorica mladine, PGD Podpeč

AVTOTEHNA VIS IN SEVER Sinja Gorica 112, 1360 Vrhnika,  
(01) 750 6330, sever@opel-sever.com

Reprezentativni primer izračuna za vozilo  Crossland X Enjoy z 1,2-litrskim bencinskim motorjem (60 kW / 81 KM), s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom • vrsta financiranja: finančni lizing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 14.000 € • lastna 
udeležba (polog): 8027,60 € • znesek financiranja: 8.317,68 €• število obrokov: 84 • mesečni obrok: 99,02 € • stroški odobritve: 280 € • Navedena EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja kredita, stroškov sklenitve pogodbe, zavarovanja terjatev 
in obrestne mere, ki velja na dan 18. 10. 2017 in znaša 10,33 %. EOM ne vsebuje morebitnih stroškov predfinanciranja in delnega obroka, stroškov zavarovanja in registracije, ter stroškov, ki nastanejo z neizpolnjevanjem pogodbe. EOM se lahko spremeni, 
če se spremeni višina kredita oz. obroka, trajanje kredita, obrestni indeks oz. če se spremenijo roki plačila. 3-mesečna obrestna mera: 8,5 %. Avtotehna VIS si pridružuje pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Povprečna poraba goriva: 3,6 - 6,2 l/100 
km. Emisije CO2: 93 - 141 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0194 – 0,0373 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00005 – 0,0014 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,01E11 
– 2,45E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična. AVTOTEHNA VIS in SEVER, Sinja Gorica 112, 1360 Vrhnika.

To je dobro življenje.

CROSSLAND
Novi Opel

že za

na mesec99 €
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Prepovedi gnojenja
Med 15. 11. in 1. 3. velja splošna prepoved gnojenja s tekočimi 
organskimi gnojili. Izjema velja le za pripravo zemljišč za setev jarih žit, 
trav in TDM ter dognojevanje ozimin in sejanega travinja (za te velja 
prepoved do 15. 2.).  Za gnojenje s hlevskim gnojem, kompostom ali 
digestatom velja splošna prepoved od 1. 12. do 15. 2. V rastlinjakih 
prepoved ne velja. Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik se ne smejo 
uporabljati med 15. 10. in 1. 3. Izjema je gnojenje ozimin (prepoved 
le od 1. 12. do 15. 2.). Gnojil ne smemo uporabljati na poplavljenih, 
zasneženih, zamrznjenih ter z vodo nasičenih tleh.To velja za vse vrste 
organskih in mineralnih gnojil.
 Obvestilo kmetijske svetovalne službe

Ko listje pada
Nismo še premaknili svojih ur na zimski čas, pa nas že prehiteva 
noč na račun dneva. Nič zato. Pred nami je lep jesenski in zimski 
čas, zelo prikladen za izlete, druženja in nove cilje. Kar se tovrstnih 
druženj tiče, smo v Slovenski ljudski stranki, s sloganom Povežimo 
Slovenijo, pred kratkim obiskali Štajersko in Posočje. Hodili smo po 
poteh stote obletnice Soške fronte. Na Štajerskem pa smo obiskali 
hišo skladateljev Ipavcev, Slomškovo rojstno hišo in muzej južne 
železnice. Bilo je nepozabno, povsod so nas pričakali pevci na čelu z 
župani in ljudje odprtih rok. 
Sicer pa smo sedaj, ko to pišem, v predvolilnem času, ko gledamo 
po televiziji blatenje in obračunavanje predsedniških kandidatk 
in kandidatov med seboj. Seveda so komercialni mediji nekaj 
kandidatov samoiniciativno izločili in s tem pokazali in dokazali svojo 
diskriminatorno politiko, moč vplivanja in usmerjanja na javno mnenje 
ter favoriziranje samo peščice posvečenih državljanov naše države. No, 
pa saj poznate pregovor: »malo denarja, malo muzike«. 
Slovenska ljudska stranka se je predstavila s kandidatko Suzano Laro 
Krause (številka 1. na volilnem listu), javnosti sicer nepoznana, vendar 
je po predstavitvi kandidatov na Glavnem odboru navdušila predvsem 
s svojo odločnostjo, dostojanstvom, pokončno držo in, kar Slovenija 
najbolj potrebuje, z visoko mero etike in morale. Ker predsednik 
republike mora, poleg ostalih sposobnosti, biti tudi moralna avtoriteta. 
Njeno vodilo se glasi: »Vrniti Slovenijo ljudem«. 
Med drugim Krausova tudi poudarja, »da smo Slovenci premalo 
ponosni na svojo lepo deželo. Sloveniji moramo vrniti pogum. Kot 
narod moramo biti prepričani v svoj uspeh, kot so bili od samega 
začetka prepričani v zmage do zlate medalje košarkarji slovenske 
košarkarske reprezentance. Ponosni smo lahko na opravljeno delo, 
dosežke in ljudi« ter v svojem karizmatičnem slogu nadaljuje, »da 
moramo Sloveniji vrniti nasmeh s poštenostjo in pravičnostjo. 
Sloveniji moramo zagotoviti prihodnost. V mladih imamo pravo 
bogastvo, zato je naša naloga in odgovornost, da v njih vzpodbudimo 
njihovo samozavest.« 

Avtor: Marija Veršič - Minka

Konferenca socialnih 
demokratov sprejela 
izhodišča za vladni program 
2018–2026
Socialni demokrati smo v soboto, 30. septembra, na 7. seji 
Konference obravnavali in sprejeli dokument z izhodišči za vladni 
program z naslovom Samozavestna Slovenija 2018–2026. Izhodišča 
za vladni program SD 2018–2026 opredeljujejo tri ključne cilje. 
Prvi je odlično organizirana Slovenija, drugi rast, ki bo ustvarjala 
koristi za vse, tretji pa Slovenija brez revščine. Socialni demokrati 
se bomo zavzemali za naložbo v pamet in sposobnosti Slovenije, za 
zdravstvo brez čakalnih vrst, za enake možnosti na področju javnih 
storitev in za odločen premik k trajnostnemu razvoju. V izhodiščih je 
mesto tudi za mlade, izpostavljamo pa tudi pomen aktivne zunanje 
politike ter nasploh pravične in varne družbe. 

Po besedah vodje skupine za pripravo programa Patricka Vlačiča 
je naš cilj tudi pravna država. »Nujno je zagotavljati pogoje, da 
je država čim bolj enakopravna za vse,« je povedal Vlačič. Vladni 
program Socialni demokrati pripravljamo za osem let. »Številni 
projekti so načrtovani za več kot le štiri leta, zato je bilo treba zajeti 
daljše obdobje,« je pojasnil Vlačič. 
Socialni demokrati po sprejetju izhodišč odpiramo programsko 
razpravo o skupni viziji in ciljih. V proces bomo vključili najširši krog 
ljudi in tako oblikovali volilni program stranke 2018–2026, ki ga 
bomo sprejeli na programski konferenci pred volitvami. 
V panelni razpravi z naslovom Samozavestna Slovenija, ki jo je 
vodil predsednik Sveta SD za izobraževanje, znanost in šport ter 
nekdanji šolski minister dr. Jernej Pikalo, so sodelovali še mag. 
Helena Kamnar, svetovalka predsednika republike za ekonomsko 
in socialno politiko, profesor dr. Franjo Štiblar z ljubljanske 
Pravne fakultete in raziskovalec na Ekonomskem inštitutu in nova 
generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije, mag. Sonja 
Šmuc. 
Veseli bomo vaših mnenj in predlogov, ki jih lahko delite z nami na: 
oosd.brezovica@gmail.com.
Ideja, ki nas združuje, je družba, ki daje možnosti in koristi vsem 
ljudem. Takšna družba ima ime: Socialna demokracija. 

Avtor: Klemen Zaletel, OO SD Brezovica
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Rabimo predsednika, ki ob 
krivicah ne bo gledal stran
V Slovenski Bistrici je konec septembra potekal 11. kongres NSi, 
ki je bil posvečen predvsem predsedniški kandidaturi Ljudmile 
Novak na oktobrskih volitvah za predsednika republike. Kongresa 
se je udeležilo približno 500 delegatk in delegatov ter članov in 
simpatizerjev iz vse Slovenije, dogodku pa so prisostvovali tudi 
nekateri domači in tuji gostje. Ljudmila Novak je v svojem govoru 
izpostavila svoje vrednote in trdna stališča ter svojo odločno 
pripravljenost na to, da vodi Slovenijo po poti uspešnosti in 
pravičnosti. 

Pristojnost pomeni 
odgovornost!
Zakaj je pri nas toliko krivic, nepoštenja in različnih meril pri obravnavi 
posameznikov? Ker nimamo razčiščenih pojmov o pristojnosti in 
odgovornosti. 
Slovenija je rekorder v dosojenih primerih na Evropskem sodišču za 
človekove pravice. Imamo največji delež tistih, ki v Strasbourgu uspejo 
dokazati, da jim je slovensko sodstvo kršilo človekove pravice. Naše 
nedolžne sodstvo pošilja v zapor, jim rubi hiše in zavlačuje pri izreku 
sodbe, krivim pa briše dokaze ali pa jih obsoja na pogojne kazni. 
Ni naključje, da je zaupanje v sodstvo rekordno nizko. In ko sodnike 
vprašate, ali so odgovorni za napake, kot iz topa izstrelijo: »nas ne 
smete klicati na odgovornost!« Pravijo, da to določa ustava. So sodniki 
pristojni za odločitve? So. Pa odgovorni? Tudi, saj s svojim podpisom 
jamčijo za »sodbo v imenu ljudstva«. Pa bodo za neustavne, nečloveške 
odločitve tudi odgovarjali? Seveda ne, saj so neodvisni … 
Pa drug primer: domnevno pranje denarja v največji državni banki NLB 
– 1. mrd evrov! Politika je bila o tem obveščena pa ni ukrepala. Je bila 
pristojna za ukrepanje? Seveda. Je bila odgovorna za neukrepanje? 
Seveda. Je odgovarjala? Seveda ne. Ni ukrepala in se tudi ne počuti 
odgovorno za to. Kako je to mogoče? Zelo enostavno – ker ji je to 
omogočeno. Ker je nihče ne kliče na odgovornost. Ker ji nihče (od 
večinskih medijev) ne postavlja neprijetnih vprašanj. In ker potem v 
medijih zbobnajo še krilatico: »vsi so isti«. To je recept za uspeh, da 
vse ostane nespremenjeno, da prvorazredni ostajajo prvorazredni, 
drugorazredni pa še bolj prisegajo na abstinenco od politike in na dan 
polaganja računov (beri: volitev) ostajajo doma. 
A vendar se spreminja. Parlamentarna preiskovalna komisija je v 
zadevi Farrokh, torej o vprašanju milijardnega pranja denarja v NLB, 
pripravila zelo natančno in z dokazi podkrepljeno poročilo, ki je sedaj 
romalo na NPU in tožilstvo. V DZ je bilo sprejeto brez glasu proti. To 
se redkokdaj zgodi. Zanj se že zanimajo tudi v Bruslju, kjer sedaj želijo 
tudi v preiskovalnem odboru PANA priti zadevi do dna. Potrebnih bo 
še precej preobratov, preden bomo tudi v Sloveniji povezali besedi 
pristojnost in odgovornost. Predvsem v smislu, da pristojnost (ko si 
izvoljen za premierja, ministra, sodnika) ne pomeni zgolj ugodja, ki 
jih funkcija prinaša, ampak tudi odgovornost za vsa storjena in ne-
storjena (!) dejanja. Če bo Bruselj v zadevi Farrokh pokazal, da mora 
ta zakonitost veljati tudi v Sloveniji, bo to pomemben signal. Toda 
spremembo v razmišljanju bomo morali doseči kar doma. Najlažje pri 
politiki, ki posredno vpliva tudi na vse podsisteme. Preko volitev. 

Avtor: Anže Logar, SDS

Poleg predsednice Ljudmile Novak so na kongresu govorili 
tudi poslanci in drugi vidni člani NSi. Lojze Peterle je izpostavil 
pomembnost poštenosti v naši domovini, ki že dolgo ni več vrednota. 
Zato meni, da je še kako pomembno, da predsednik države postane 
kredibilen človek. »Na vrhu naše domovine potrebujemo človeka, 
ki ne bo gledal stran, ko se bodo v države dogajale nečednosti in 
krivice,« je bil jasen evropski poslanec. 

Avtor: Nejc Vesel, OO NSi Brezovica 
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ZAHVALA

Zahvala 
Ko postane pot predolga, breg prestrm in 
dihanje pretežko, govori Bog: »Pridi domov, vrni 
se domov!« 

Repar Štefan
(25. 12. 1929 – 27. 9. 2017) 

V 88. letu se je od nas poslovil Repar Štefan, »Zalarčku Štefan« iz 
Preserja. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem, ki so ga pospremili na njegovi zadnji 
poti. Hvala za vso podporo, izrečene besede tolažbe in tople 
objeme ter stiske rok. Zahvala tudi župnikom Jožetu Trevnu, 
Marku Koširju in Janezu Mihelčiču, ki so ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala tudi vsem gasilcem, pevcem in pogrebni službi 
Vrhovec za lepo opravljeno slovo. 
 Vsi njegovi 

Zahvala
Mar pustim naj sanjam, da živijo
in povedejo me tja,
kjer duša njena biva,
ki teme ne pozna ... 

Julijana Kavčič

Slovo od vsakega človeka običajno opisujemo z izbranimi besedami. 
A izjemno plemenit človek se zares nikoli ne poslovi. Njegova 
dobrota zaživi v srcih ljudi, ki so zaznali svetlo, iskreno pot. 
Dragi Julijani je življenje kljub težkim preizkušnjam pomenilo 
dragocen dar. Ko nas je sprejemala, je vedno pozabila nase. 
Nikomur ni odrekla pomoči, nikogar ni prizadela, ni poznala jeze, 
zamere. Njena plemenitost je vsakogar navdajala z upanjem, 
njena radoživost nas je osrečevala, nam prinašala vedrino. 
24. septembra je bil prelep jesenski dan. Vsa narava je žarela 
v mavričnih barvah, ko je prijateljica Julijana sklenila svojo 
zemeljsko pot, nam pa podarila vero v svetlobo življenja. 
 Helena Košir  

Zahvala
Jožef Lukan
Mirno in tiho se je v 79. letu od nas 
poslovil ljubi mož, oče, ata in brat Jožef 
Lukan iz Vnanjih Goric. 

Iskrena zahvala sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje. Iskreno bi se radi zahvalili njegovi osebni 
zdravnici, dr. Rotar za strokovnost in srčnost, ki jo je izkazovala. 
Zahvala gre tudi patronažni službi, gospodu župniku Jožefu 
Pojetu za čutno opravljeno zadnje slovo, kakor tudi organistu, 
pevcem in glasbenikom. Iskrena zahvala tudi pogrebni službi 
za opravljeno delo. 

 Vsi njegovi najdražji 
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koledar

UPRAVA
OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

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

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

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
24. 11. 2017,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
14. 11. 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

Pridružite se tudi vi in soustvarjajte vsebino na www.mojaobcina.si/brezovica 

Registracija na portalu je brezplačna. Omogoča pa objavljanje novic, prihajajočih dogodkov in 
urejanje vizitke vaše organizacije. S tem pa ponuja svojevrstno predstavitev podjetjem, društvom  
in organizacijam.

Brezovica

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
sobota,  
28. oktober  
ob 17. uri

Namizni tenis: 1. liga (Ž) NTK 
Preserje : NTD Kajuh-Slovan

Športna dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

NTK Preserje

nedelja,  
29. oktober  
ob 9. uri

Namizni tenis: 2. turnir 
medregijske Namiznoteniške 
zveze Ljubljana v sezoni 
2017/18

Športna dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

NTK Preserje

četrtek,  
2. november  
ob 8. uri

Tržnica v Podpeči Podpeč 42, 1352 Preserje
Šiviljstvo, cvetličarna in 
papirnica Žab'ca,  
butko Jožica, s. p.

četrtek, 
2. november 
ob 17.30

Ura pravljic
Knjižnica brezovica, Podpeška 
cesta 2, brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica LJ,  
Knjižnica brezovica

sobota, 
4. november 
ob 18. uri

Polharska noč in  
35. obletnica postavitev 
polharskega doma

Polharski dom na Rakitni, 
Rakitna 18, Preserje

Polharsko društvo Krim

nedelja, 
5. november 
ob 7. uri

Uršlja gora
OŠ Preserje,
Preserje 60, Preserje

PD Podpeč - Preserje

sreda, 
8. november 
ob 7. uri

Vodnikov razglednik
OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

PD Podpeč - Preserje

sobota, 
11. november 
ob 17. uri

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

Športna dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

NTK Preserje

nedelja, 
12. november 
ob 7. uri

Trdinov vrh
OŠ Preserje, Preserje 60, 
brezovica pri Ljubljani

PD Podpeč - Preserje

torek, 
14. november 
ob 19.15

Potopisno predavanje:  
Mehika  
(predava Jaka Gabrovšek)

Knjižnica brezovica, 
Pospeška cesta 2, 
brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica LJ, 
Knjižnica brezovica

četrtek, 
16. november 
ob 17.30

Dream in English:  
a boy and the Sea

Knjižnica brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica LJ, 
Knjižnica brezovica

nedelja, 
19. november 
ob 7. uri

Dobrča
OŠ Preserje, 
Preserje 60, 
 Preserje

PD Podpeč - Preserje

sreda, 
22. november 
ob 17. uri

Ustvarjalna delavnica  
za otroke:  
Razgibajmo možgane

Knjižnica brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica LJ, 
Knjižnica brezovica

sobota, 
25. november 
ob 17. uri

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

Športna dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, Preserje

NTK Preserje

nedelja, 
26. november 
ob 7. uri

Tolsti vrh
OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

PD Podpeč - Preserje

četrtek, 
30. november 
ob 19. uri

Ustvarjalna delavnica  
za odrasle: Mandale

Knjižnica brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica LJ, 
Knjižnica brezovica


