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Spoštovani občanke in občani,
Mesec dni nazaj smo tarnali ob zadnjem vročinskem valu, a seveda 
vedeli tudi, da pride tudi drugačno vreme. In res je. Za nami je dolgo 
deževno obdobje, ki je res povzročilo kar nekaj poškodb predvsem 
na državnih cestah, a te so v večini že sanirane. Je pa sprememba 
vremena razveselila vse gobarje, saj je bojda rast v naših gozdovih 
izjemna. Da je temu res tako, so me prepričali udeleženci sobotnega 
tradicionalnega pohoda po novi krožni poti na brezoviškem hribu, 
saj so vsi po vrsti pohod končali z bolj ali manj zajetno bero.  
Deževno vreme pa ni pretirano oviralo del na naših gradbiščih. Ta 

potekajo skladno s terminskimi okviri. Nekaj anomalij na gradbišču 
vodarne Virje pa je deževje le razkrilo in te bo pred prevzemom 
potrebno sanirati in odpraviti. Bo pa v naslednjem obdobju kar nekaj 
naših cest dobilo novo podobo. Tako skupaj z MO Ljubljana urejamo 
makadamsko cesto ob železniški progi na Brezovici. Ta je bila v 
preteklosti, zaradi udarnih jam in luž, velikokrat tema pritožb krajanov. 
Tako ne gre le za to, da bo sedaj ta, še zadnji del makadama proti 
Ljubljani, urejen in asfaltiran. Ta pot bo v prihodnjem letu ob izgradnji 
kanalizacije na tem območju postala pomembna obvozna cesta, saj bo 
gradnja in rekonstrukcija Ceste na postajo zahtevala vrsto prometnih 
zapor, morda kdaj tudi popolne. A v vseh delih občine smo to preživeli 
pa bomo tudi tukaj, saj gradnja infrastrukture to enostavno zahteva. 
Cesta na postajo bo opremljena tudi z novim pločnikom, ne bomo pa 
pozabili niti na hitrostne ovire.  
V teh dneh poteka obljubljena rekonstrukcija dela državne ceste skozi 
Rakitno, ki je bila prav skozi samo vas v zelo slabem stanju.  
V naslednjih tednih bo stekla tudi ureditev križišča pri pošti na 
Brezovici. Rekonstrukcija prinaša širitev križišča, pločnik na obeh 
straneh ceste, levi zavijalni pas tudi v smeri proti Vnanjim Goricam ter 
novo avtobusno postajališče v isti smeri. Dela bodo seveda povzročila 
kar nekaj nevšečnosti in zastojev predvsem v prometnih konicah, zato 
vas že vnaprej naprošamo za strpnost.  
Sočasno sta potekali kar dve zajetni obnovi na Rakitni. Dela pri 
osnovni šoli so končana, na ogled pa jo bomo postavili 4. oktobra ob 
praznovanju občinskega praznika. Tudi sanacija in obnova zdravilišča 
bo predvidoma končana še v letošnjem letu.  
Nemoteno potekajo tudi dela na novem vrtcu v Notranjih Goricah in 
prihodnje leto bomo vanj sprejeli otroke.  
Kar nekaj prahu pa je v zadnjem obdobju, predvsem med krajani 
Jezera, dvignil načrtovani projekt ureditve okolice in mirujočega 
prometa okrog jezera. Občina se je kot novi lastnik in dober gospodar 
tega projekta lotila v res najboljši veri, da prinaša novo kvaliteto v to 
okolje. Zgodila se nam je civilna iniciativa, in ko to berete, bo za nami 
že tudi zbor krajanov. Verjamem, da večina nezadovoljstva izvira iz 
preslabe ali neustrezne obveščenosti in na zboru bo priložnost, da svoje 
namene in načrte tudi strokovno predstavimo in argumentiramo. Naša 
želja je bila, da s projektom, ki bi območje naredil zanimivo tudi v času, 
ko ni kopalne sezone, kandidiramo na razpisu za evropska sredstva. 
A počakajmo na razplet zbora. Potreb po investicijah je tudi v drugih 
delih občine dovolj, a prioritete na koncu vedno določa občinski svet, 
in tako bo tudi tokrat.   
Kot sem že omenil, bo letošnja osrednja prireditev ob občinskem 
prazniku potekala na Rakitni. Ob tej priložnosti, bomo poleg otvoritve 
prenovljene šole, s podelitvijo priznanj izkazali tudi pozornost 
občanom in organizacijam, ki so v preteklosti pomembno prispevali 
k razvoju občine.  
V dneh okoli občinskega praznika bo potekala tudi vrsta drugih 
prireditev in vabim vas, da se jih udeležite.  
 
 
 Župan, Metod Ropret  
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Komunala na Občini 
Brezovica
 

Še v zadnji številki našega Barjanskega lista 
smo pisali o ekstremnih temperaturah in 
vročem poletju. September pa je prinesel 
čisto drug obraz. Veliko je bilo padavin, ki 
so prinesle kar nekaj nevšečnosti na naše 
ceste, saj so ekstremne padavine povzročile 
nasipanje materiala in poplavljanje cestišč. 
Dobili pa smo tudi odgovor, zakaj se zaselek, 
kjer imamo naše črpališče za pitno vodo in 

po novem tudi vodarno, imenuje Virje. Obilne padavine so povzročile, 
da je skoraj na vsakem koraku ob državni cesti Jezero–Ig praktično vrela 
voda iz brežine nad cesto. Ta pojav nam je tudi pokazal, da moramo 
pri novi vodarni še dodatno urediti odvodnjavanje padavinske vode, 
katero praktično ni bilo mogoče prej načrtovati. Bomo pa vse posnetke 
in slike posredovali tudi na direkcijo za ceste Republike Slovenije, 
da bodo pri rekonstrukciji ceste Jezero–Ig upoštevali dejstva in moč 
narave, ki je ni moč spregledati.  
V jesenskem času bomo izvajali dela na cesti v Žabnico, gradili pločnik 
proti vrtcu na Jezeru, asfaltirali cesto proti vodohramu in skupaj z 
mestno občino Ljubljana izvajali rekonstrukcijo makadamske ceste od 
naselja Postaja na Brezovici proti naselju Gmajnice, ki že leži v mestni 
občini Ljubljana. Večinski del te ceste je v lasti mestne občine Ljubljana.  
Včasih se kakšen projekt res oddalji od želenega roka izvedbe. Tak 
je prav gotovo projekt izgradnje železniškega postajališča v Vnanjih 
Goricah. Kar neka časa je vse skupaj mirovalo, a kot kaže, bo direkcija za 
infrastrukturo končno pridobila vse potrebna dovoljenja za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.   
Idejni projekt za izgradnjo kanalizacije za naselje Žabnica bo tudi 
gotov v jesenskem času. Ko ga bomo pridobili od projektanta, bomo s 
tem seznanili tudi občane, tako da že v času projektiranja poskušamo 
uskladiti projekt z željami občanov.  
 

Avtor: Marko Čuden, podžupan  
 

Sprejem otrok,  
nadarjenih za angleščino
 
V petek, 8. septembra, je župan Občine Brezovica sprejel otroke, 
nadarjene za angleščino. Šest učencev OŠ Brezovica (vsi se sprejema 
žal niso mogli udeležiti): Luca Marinko, Špela Gašperut Pejovnik, Lia 
Murn, Pika Kovač, Neža Čop in Gal Myint pometa s konkurenco na 
tekmovanju Pokal učenjakov (World Scholar’s Cup). Najprej so januarja 
opravili z regijskim tekmovanjem v Ljubljani in se uvrstili na globalno 
raven. Ta je potekala julija v Atenah, v Grčiji, kjer se jim je izmed 1.500 
tekmovalcev iz 42 držav, med katerimi je mnogo naravnih govorcev 
angleščine, uspelo uvrstiti na končno tekmovanje, ki bo novembra na 
univerzi Yale, v ZDA. Zavidanja vredni dosežki so jih pripeljali tudi v 

občinsko stavbo Občine Brezovica, kjer jim je župan, g. Metod Ropret, 
čestital ob izjemnem dosežku in jim obljubil pomoč pri udeležbi na 
tekmovanju v ZDA. »Otroci z OŠ Brezovica dosegajo izjemne uspehe, 
res smo ponosni na njih. Na Občini smo se z veseljem odločili za 
sodelovanje in jim obljubili tudi finančno podporo, saj se zavedamo, 
da so takšni projekti za starše in šolo zelo obremenjujoči,« je povedal 
g. župan. Za izdatno pomoč (300 evrov vsakemu tekmovalcu) so se 
učenci zahvalili in izročili županu priznanje Zelena Breza za podporo 
pri udeležbi na mednarodnem tekmovanju. Skupaj pa so odločeni, 
da bodo tudi v ZDA presenetili vse ter uvrstili Slovenijo in Občino 
Brezovica na zemljevid največjih mladih genijev na svetu. 
 

Avtor: Miha Žgajnar

XXII. Ex Tempore Breza
Prihaja jesen in z njo že tradicionalni slikarski Ex Tempore Breza. 
22. Ex Tempore se bo odvijal med 13. in 20. oktobrom 2017, tokrat 
na Brezovici. Letošnjo prireditev Ex Tempore Breza prireja Občina 
Brezovica v sodelovanju z Društvom likovnikov Ljubljana. Tema 
letošnjega ustvarjanja je Rakitna z okolico.  
Žigosanje podlag bo v prostorih Občine Brezovica, Tržaška 390, 
Brezovica, in sicer v petek, 13. 10., od 10. do 12. ure, v ponedeljek, 16. 
10., od 10. do 12. ure in v sredo, 18. 10., od 10. do 12. ure.  
Oddaja del bo v petek, 20. 10., od 12.30 do 14.00, v Gasilskem domu 
na Brezovici (Tržaška 390, Brezovica). Dokončana dela morajo biti 
uokvirjena, opremljena z obešalom in pripravljena za razstavo.  
Udeležence in ostale ljubitelje umetnosti vabimo tudi na sklepno 
prireditev, ki bo v petek, 20. 10. 2017, ob 18. uri v Gasilskem domu na 
Brezovici.  
Več informacij lahko dobite na tel. št. 01 360 17 74 ali na e-naslovu 
urban.acman@brezovica.si.  
 

Avtor: Občina Brezovica in Društvo likovnikov Ljubljana  
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Hvala vam za 20 čudovitih let!

Sledite nam na: 

Nova kolesarnica  
pri OŠ Preserje
Ena mnogih pridobitev občinskih osnovnih šol v zadnjem času, ki je 
marsikdo ni opazil v senci večjega projekta na podružnični osnovni šoli 
Rakitna, je tudi nova kolesarnica, ki so jo zgradili za učence OŠ Preserje. 
Nov, pokrit in zaprt objekt so postavili malo nižje od stare kolesarnice, 
ki je bila dosti manjša in odprta ter jo je že malo načel zob časa. Ob 
dostavni poti so naredili izkop, izravnali teren in ga utrdili z zidovi. Okrog 
kolesarnice in do garaže ter vhoda do oddelkov razredne stopnje pa 
so položili asfalt. Prav tako so dostop do vhoda uredili za lažji dostop 
z invalidskim vozičkom, za namen prevoza invalidov po stopnicah v 
notranjosti šole pa je Občina Brezovica kupila tudi goseničarja. Vse 
novosti mi je razkazal in predstavil g. Igor Selan, ravnatelj OŠ Preserje, 
ki je vidno zadovoljen s potekom vzdrževalnih in novih del na šoli, ki pa 
jih ne zmanjka. Na njihovem seznamu je še veliko načrtov, med drugim 
se bodo morali kmalu spopasti tudi s prostorsko stisko, saj se jim vsako 
leto v povprečju za 20 poveča skupno število učencev. Pohvalil se je tudi 
z dobrimi rezultati energetske sanacije na OŠ Preserje, ki jo bodo kmalu 
dopolnili tudi z zamenjavo peči, ki bodo po novem grele prostore šole 
na pelete in izpostavil, da se veseli podobnega napredka tudi na sveže 
obnovljeni podružnični osnovni šoli na Rakitni.

Avtor: Miha Žgajnar

Nova kolesarnica ...

... stara kolesarnica.
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Sprejem prvošolcev  
na OŠ Brezovica
 

prvega razreda, v ta namen pa so dobili novo učilnico v prostorih bivše 
knjižnice na šoli, poleg šole pa povsem novo knjižnico. 
Dopolnil jo je podžupan, g. Marko Čuden, ki je nadomeščal župana, ki se 
sprejema žal ni mogel udeležiti. Dejal je, da Občina Brezovica spada med 
najgosteje naseljene občine v Sloveniji in da s stalno rastjo prebivalstva 
raste tudi število otrok. V ta namen so poskrbeli za že omenjene obnove, 
načrtujejo povečanje osnovne šole na Brezovici in že gradijo nov vrtec 
v Notranjih Goricah, ki bo malo sprostil ostalo infrastrukturo, ki v občini 
služi namenu varstva in vzgoje otrok. V Notranjih Goricah so uvedli tudi 
nov prometni režim parkiranja pred podružnično osnovno šolo, tako da 
bodo starši lažje pripeljali otroke k pouku. Še posebej pa je opozoril na 
odgovornost vseh, da poskrbimo, da bodo otroci varno hodili v šolo in 
se v njej dobro počutili. Občina je prispevala tudi darilo za vse prvošolce 
in sicer knjigo, ki jih bo še dolgo spominjala na prvi šolski dan leta 2017. 
Nagovorom je sledila še zelo zabavna gledališka predstava v izvedbi 
učencev OŠ Brezovica, ki so združili pravljice o Rdeči kapici, Alici v 
čudežni deželi, Pepelki in Zlatolaski ter jim dodali nekaj modernih 
zapletov. Predstava je izzvala smeh in navdušenje tako med otroci, kot 
njihovimi starši. Še posebej so se sprostili prvošolci na OŠ Brezovica, ki so 
množično stekli pod oder, da bi kar najbolj uživali v predstavi.  

Niti deževen dan ni mogel ustaviti silne energije prvošolcev, ki so danes 
kar presenetljivo dobre volje in brez strahu stekli skozi svoja prva šolska 
vrata. Verjetno je k sproščenosti pripomoglo tudi spremstvo staršev, za 
katere je prvi šolski dan verjetno še bolj stresen, kot za njihove malčke. 
Kot je poudarila tudi ravnateljica, ga. Meta Trček, na sprejemu, je to eden 
zadnjih pomembnih mejnikov v življenju, ki ga otroci preživijo skupaj s 
starši, še nekako v odvisnosti od njih. Kasneje v mladostniških letih se 
zgodba zna povsem spremeniti. 
V Brezovi dvorani na OŠ Brezovica in dobro uro kasneje v kulturnem 
domu v Notranjih Goricah so pripravili sprejem za prvošolce in njihove 
starše, na katerem je zbrane najprej nagovorila ravnateljica, ki je 
izpostavila, da se na njihovi osnovni šoli ravnajo po vodilu strpnosti. To 
dosegajo skozi spoznavanje, druženje in igro, kar pripomore k temu, 
da se otroci bolje počutijo v novem okolju, bolje razumejo ostale in se 
zavejo, kje so njihove meje. Tako dosežejo večjo sproščenost, ki prinese 
tudi večjo odprtost in lažje učenje, s tem pa boljši učni uspeh. Izpostavila 
je tudi, da spada OŠ Brezovica med večje slovenske šole, na kateri je 
vsako leto več otrok. Letos kar 60 več kot lansko leto, kar je povzročilo 
potrebo po novih prostorih. Pri tem je na pomoč priskočila tudi Občina 
Brezovica, ki je pomagala pri sanaciji, obnovi in graditvi novih poslopij 
za potrebe šole in vrtcev. Največja sprememba je gotovo na podružnični 
šoli v Notranjih Goricah, kjer imajo letos prvič v zgodovini dva oddelka 

Nato so se prvošolci razdelili po svojih oddelkih in v spremstvu svojih 
novih razredničark odhiteli v svoje razrede, kjer so gotovo polni 
energije nadaljevali svoj prvi šolski dan.
Sprejemi prvošolcev so potekali tudi na OŠ Preserje in njenih 
podružničnih šolah, a se jih letos župan žal ni mogel udeležiti.

Avtor: Miha Žgajnar

Najprej so se prvošolci s svojimi starši zbrali pred vhodom.
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Urša Toman
Urša Toman je akademska kiparka, ki od leta 1993 razstavlja svoja 
dela po Sloveniji in tujini. Njeno zanimanje za umestitev skulpture v 
naravno okolje se kaže skozi njena dela – ima že 16 postavitev na javnih 
površinah. Ta opus bo dopolnila z novo skulpturo pred POŠ Rakitna, ki jo 
bodo uradno otvorili na občinski praznik, 4. oktobra.
 

 
Kakšna je simbolika same skulpture?
Moje osnovno vodilo je bilo, da bi deblu čim manj odvzela. S krogi sem 
poizkušala prikazati življenjski ciklus jelke, njen genetski zapis, ki se na 
podoben način riše v drevesnih deblih. Njihovo število predstavlja štiri letne 
čase, različna obdobja v življenju drevesa. Na vrhu je ptiček, ki ponazarja 
naravno povezanost med zemljo in nebom, svobodo, mir in novo življenje, 
ki se je rodilo iz jelke. Ta je kruto končala pod roko človeka, zdaj pa ji je 
človeška roka podarila novo zgodbo, za katero upam, da bi ji bila všeč.
 
Kakšni pa so vaši projekti za naprej?
V mojem poklicu je težko načrtovati daleč vnaprej. Imamo pa še nekaj 
idej za obdelavo preostalega lesa Brinarjeve jelke. Ostali so štirje hlodi. Iz 
dveh bom naredila stebre za Jamborno pot na Rakitni, za preostala dva 
pa bi rada organizirala simpozij, na katerega bi povabili več kiparjev, ki 
bi oblikovali manjše kipe.
 
Kaj bi sporočili prebivalcem Rakitne ob tem, ko jim predajate svojo 
stvaritev?
Predvsem sem zelo hvaležna, da sem ravno jaz lahko oblikovala to 
skulpturo. Rakitna mi je res ljub kraj in celotna zgodba se me je zelo 
dotaknila. Tudi pri oblikovanju sem zelo pazila, da sem lepo rezala in 
nabrala ogromno ličnih ostankov. Načrtujem delavnico za otroke, kjer 
bomo skupaj oblikovali te kose lesa in upam, da bo v vsako hišo na 
Rakitni prišel kos, ki bo še dolgo spominjal na vsem tako ljubo jelko.

 Avtor: Miha Žgajnar

Kako ste se odločili za življenje kiparke? 
To je bil splet naključij. Res izhajam iz umetniške družine, a verjetno je na 
odločitev najbolj vplivala selitev na Rakitno v najstniških letih. Iz urbanega 
okolja Ljubljane sem se naenkrat znašla sredi gozdov in začela odkrivati 
lepote narave in življenja v njej. Sama povezava z naravo in naravnimi 
materiali ter vsa tehnologija za njihovo obdelavo, ki sem jo spoznavala 
skozi opazovanje kmečkih opravil in pri delu v gozdu, so v meni prebudili 
željo po ustvarjanju in oblikovanju. Na študiju kiparstva so učni procesi 
sicer drugačni, a mi je ostala tista povezanost z naravo. Še vedno najraje 
delam z naravnimi materiali, predvsem z lesom in kamnom.
 
Kako poteka vaš ustvarjalni proces? 
Likovna forma je nekakšen medij, skozi katerega izražam svoje občutke in 
doživljanja, ki jih dobivam iz sveta, v katerem živim. Rada pa se zatekam 
tudi k domišljiji in simboliki, ki pomirja mene in najbrž tudi gledalce, ko 
vidijo moje izdelke. Namen je zadovoljstvo gledalca in to, da si lahko vsak 
sam razlaga pomen skulpture. Nočem vsiljevati svojega pogleda in idej.
 
Kako na ustvarjalni proces vpliva izbira materiala?
Material je pomemben faktor, ki mu prilagodim svojo idejo. Zelo sta 
pomembna oblika in dimenzije materiala. Tega poskušam začutiti in znotraj 
njegovih okvirov najti zgodbo, za katero upam, da jo bodo kasneje začutili 
tudi gledalci. V konkretnem primeru skulpture na Rakitni je bila izbira 
materiala in sama ideja nekaj, kar je naravno prišlo do mene in iz mene.
 
Kako ste sploh prišli do oblikovanja nove skulpture na Rakitni?
Začelo se je s šokom. Na Brinarjevo jelko smo bili na Rakitni zelo 
navezani, še zdaj čutim žalost ob misli na njo in ni mi bilo lahko 
pristopiti k oblikovanju njenega lesa. Po tragičnem dogodku je župan 
naredil krasno potezo in odkupil ta les v imenu Občine, z namenom, 
da se iz njega naredi spominsko obeležje. Nato sem sama izdelala 
nekaj osnutkov in jih predstavila županu, ki je bil navdušen. Tako je vse 
potekalo zelo hitro ob močni podpori s strani Občine in domačinov, ki so 
mi pri vseh tehnično zahtevnih opravilih, pri transportu in postavljanju z 
veseljem priskočili na pomoč.
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Pevke ŽPZ Brezovica 
pripravljene na novo sezono
 
Prihaja jesen in z njo nova pevska sezona. Pevke Ženskega pevskega 
zbora Brezovica smo jo pričele s tradicionalnim septembrskim izletom. 
S člani naših družin in prijatelji smo se tokrat odpravile na Dolenjsko.  
Naš prvi cilj je bila Sevnica. Kratkemu sprehodu po sevniških ulicah 
in dopoldanski kavi s sladico je sledil vzpon do sevniškega gradu, od 
koder se odpira prelep razgled na staro mestno jedro in reko Savo, ki 
se vije med zaobljenimi griči.  
V Šentjerneju nas je po svoji domačiji popeljal g. Selak. Pri vhodu nas 
je pozdravila skulptura petelina, ki je narejena iz osnovnega kmečkega 
orodja: kos, srpov, lopate, sekire, motike, grabelj, … Šentjernej je 
namreč znan po pridelavi cvička, po tradicionalnih konjskih dirkah, po 
žegnanju konj na štefanovo, lončarstvu, … Na domačiji Selak smo si 
ogledali zbirko več kot 500 petelinov iz različnih materialov, zbranih 
s celega sveta. Prav tako je na ogled zbirka več kot 150 glasbil, ki 
predstavlja glasbila skozi stoletja.  
Pot nas je vodila do vznožja Gorjancev, kjer leži Kostanjeviška jama. 
Odkrili so jo leta 1937, ko so narasle vode predrle sedanji vhod. 1971. 
leta so v jami uredili električno razsvetljavo in tristo metrov poti za 
turistični ogled najatraktivnejših delov jame.  
Zadnji ogled smo namenili Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici 
na Krki, ki predstavlja dela slovenskih ekspresionistov na stalnih razstavah, na občasnih razstavah pa skuša predstaviti vrhunske 

domače in tuje umetnike. Galerija se nahaja v prostorih nekdanjega 
cistercijanskega samostana. Ogledali smo si pletersko zbirko in dela 
slikarja Toneta Kralja ter nekatere skulpture mednarodnih kiparskih 
simpozijev Forma viva. Zanje je značilno, da so ustvarjene izključno 
iz hrastovega lesa, ki je tipičen osnovni material za to geografsko 
območje. V samostanski cerkvi, ki je danes namenjena civilnim 
porokam in občasnim razstavam, smo pevke tudi zapele in tako 
preizkusile odlično akustiko.  
Vabimo vas, da ŽPZ Brezovica prisluhnete tudi letos. Prepevale bomo 
ob občinskem prazniku. Hkrati pa se nam lahko pridružite na odprti 
pevski vaji v četrtek, 12. oktobra, v mesecu Občine Brezovica.  
 
 

Avtor: Teodora Edita Jesih, ŽPZ Brezovica  
 

Starejša generacija  
slavje poje
 
Društva upokojencev iz okolice Ljubljane imajo že tradicionalna 
srečanja svojih pevskih zborov in v soboto, 9. 9. 2017, se je v Kozarjah 
zbralo devet zborov. Udeleženci so doživeli bogastvo slovenskih 
narodnih pesmi, njihovo milozvočnost in besedilo prepojeno z 
življenjskimi izkušnjami prednamcev. Narodno »Kaj bi te vprašal 
dekle ti, kje si dobila te oči«, bom parafraziral, da dojamete vzdušje na 
srečanju: »Pesmi imajo čudno moč, poslušal bi jih dan in noč, upreti se 
jim ni mogoč’.«  
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Istočasno z našim srečanjem je bilo spominsko srečanje ob 75. 
obletnici ustanovitve slovenskih partizanskih brigad v kraju Golo nad 
Igom. Župan MO Ljubljana, g. Zoran Jankovič, je bil na tem srečanju, 
zato je bil zadržan in je z zamudo počastil naše srečanje. Toda odkupil 
se je. Še pod vtisom proslave na Golem nas je nagovoril s: »Pozdravljeni 
tovarišice in tovariši.«   
Omenil je želje nekaterih o prenavljanju zgodovine, tako rekoč obljubil 
izgradnjo drugega tira, obsodil zapravljanje premoženja, ki smo ga mi 
upokojenci ustvarili in nas spodbudil k enotnosti pri naših zahtevah, 
posebno pri volitvah. Požel je buren aplavz.  
Če upoštevate, da pesem in glasba človeka plemeniti, potem ne čakajte 
v zapečku svoje zadnje ure, temveč se pridružite našemu pevskemu 
zboru Tulipan. Tudi naše lokalno medicinsko in mladostno osebje ima 
svoj zborček, s čudovitim imenom Prisrčnice in ravno one so prisrčno 
odprle 5. srečanje pevskih zborov. Ko te na takem srečanju (koncertu) 
prevzame navdušenje, začutiš zadovoljstvo, da pripadaš takemu rodu 
z bogato pevsko tradicijo.  
 

Avtor: Udeleženec pevskega srečanja Toni Jurjec  

Vabilo na violinski koncert
Na predvečer praznika svetega Antona 
Puščavnika, zavetnika župnije Brezovica, in 
v sklopu kulturnih dogodkih ob obletnici 
občine Brezovica bo v soboto, 30. 9. 2017, v 
župnijski cerkvi po večerni sveti maši (ki se 
bo pričela ob 19.00), violinski koncert skladb 
znanih skladateljev.  
Koncert bo izvajal violinist, profesor Ildar 
Gatov. Profesor Ildar Gatov je velik mojster 
violine. S tem darom si je pridobil kvalifikacije 

učitelja violine, koncertnega izvajalca, člana komornega ansambla, 
solista orkestra in dirigenta. 
Program: J.S.Bach - Chaconne, Part N.2 
Fritz Kreisler - Recitativo und Scherzo – Caprice 
Eugene Ysaye - Sonata N.3 – Ballade. 

Avtor: Angelca Plevnik

1967 2017
Ob tej priložnosti pripravljamo poseben kulturno-predstavitveni večer, v katerem bodo združeni tako petje, kot 
tudi razstava slik, priznanj, zahval, člankov, raznih zapiskov in predvajanje starih posnetkov, ki so zaznamovali 
delovanje okteta od samega začetka leta 1967, vse do današnjih dni. Z nami bodo nekateri člani prve zasedbe 
okteta ter mlajša generacija, ki prihaja – Podpeški pobi in kvintet Mlin. Gospa Tatjana Avsec bo v imenu javnega 
sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti posameznim pevcem podelila Gallusova priznanja. Večer, ki 
bo le eden v nizu občinskih praznovanj v mesecu oktobru, bomo zaključili s skromno pogostitvijo. Vabljeni v 
soboto, 21. 10. 2017, ob 18.30 v dvorano Kulturnega doma v Podpeči. 

50 let imena 
PodPeški oktet
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Pestro dogajanje  
pri balinarjih
 

Spet vrhunski dosežki PGD 
Vnanje Gorice
Člani društva so se med 19. in 20. avgustom 2017 udeležili najtežjega 
gasilskega tekmovanja Firefighter Combat Challenge (FCC) v Nemčiji, 
ki je letos potekalo v mestu Geiselwind na Bavarskem. 
Dosegli so naslednje rezultate: 
Posamično: 2. mesto M55 – Zdenko Jamnik, 4. mesto M40 in skupno 19. 
mesto – David Prezelj, 11. mesto M30 in skupno 39. mesto – Blaž Židanek.
S tekmovanjem je uspešno opravilo 145 tekmovalcev. 
Dvojice: 1. mesto Over 40 Tandem Slovenia 3 (David Prezelj in Sebastjan 
Vovko – PGD Stara Cerkev), 15. mesto open Tandem Slovenia 2 (Blaž 
Židanek in Zdenko Jamnik).
S tekmovanjem je uspešno opravilo 41 moških tandemov. 

ob ponedeljkih zvecer, od oktobra do maja, od 20.00 do 21.30,
mala telovadnica OŠ Preserje (10 min iz Brezovice).

Vabljene na uvodno vadbo 2. oktobra, ŠD Orion.
Dodatne informacije: 040 906 906 (Karmen)

Dinamicna, aktivna,

Poletje se je poslovilo, jesen prihaja, na balinišču se skoz’ dogaja. 
Treningi, tekme, druženja, praznovanja ... V začetku meseca je 
častitljivih 80 let praznoval častni član Balinarskega športnega društva 
Radna Ivan Artač. Balinarji so mu najprej postavili mlaj, ki krasi dovoz 
do doma, kasneje pa so mu pripravili še zakusko in zabavo na balinišču, 
kjer so mu izročili darilo ter skupaj nazdravili.  
Naši balinarji in balinarke pridno trenirajo in posegajo po dobrih 
uvrstitvah. Trenutno je naša moška ekipa 2. na lestvici v 2. ligi OBZ 
Ljubljana. Drugo soboto v septembru so se balinarji BŠD Radna 
udeležili 7. memorialnega turnirja v balinanju v okviru Športfejst 2017 
v Športnem parku Dragomer in osvojili 2. mesto. Čestitke!  
V okviru občinskega praznika bomo pripravili zaključni turnir mešanih 
dvojk v balinanju za člane in članice društva ter počasi zaključili 
letošnjo uspešno sezono.  
Glede na vse, kar se je letošnje leto odvijalo in pripravljalo v okviru 
našega Balinarskega športnega društva Radna, se moramo zahvaliti 
vsem članom in članicam za podporo in pomoč, saj brez njih ne bi šlo.  
 

Avtor: BŠD Radna, Rihtar Kristina  

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.

 

Ekipno: 1. mesto S-GARD Team Slovenia (Domen Pavlič in Patrik Sukič 
– oba PGD Begunje, Sebastjan Vovko – PGD Stara Cerkev, David Prezelj 
in Blaž Židanek – oba PGD Vnanje Gorice).
Nastopilo je 31 ekip.
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V Radovljici je 2. in 3. septembra potekalo edino tekmovanje 
Firefighter combat challenge pri nas. 
Prvi dan tekmovanja so bili na sporedu posamični nastopi. 
Zdenko Jamnik – 1. mesto kategorija M50, 
David Prezelj – 4. mesto kategorija M40, 
Blaž Židanek – 14. mesto kategorija M30 ter 
Matevž Perne – 17. mesto kategorija M.

Drugi dan tekmovanja smo nastopali v dvojicah in ekipno ter 
dosegli naslednje rezultate: 
8. mesto RK Tandem – Matevž Perne in Matic Zupan (PGD Moste 
pri Komendi), 19. mesto Tandem Vnanje Gorice 1 (David Prezelj in 
Zdenko Jamnik) ter 20. mesto Tandem Vnanje Gorice 2 (Blaž Židanek 
in Marko Perne). Uvrščenih je bilo 41 moških tandemov.

V kategoriji ekipe državno, v zasedbi David Prezelj, Blaž Židanek, 
Zdenko Jamnik, Matevž in Marko Perne, smo se po sistemu 
izpadanja prebili do finala. Dosegli smo odlično 2. mesto.

Tekmovanja Redbull Planica 400 so se udeležili trije člani društva 
(Matevž in Matija Perne ter Blaž Židanek). Tek na velikanko je 
potekal na deževno soboto 16. septembra. 
Tekmovali smo v kategoriji gasilskih štafet. V ekipi sodeluje osem 
tekmovalcev in vsak preteče 50 m (8 x 50 m). Namesto štafetne 
palice se predaja gasilska čelada. Z ekipo FCC Team smo dosegli 
odlično 3. mesto. 

Z gasilskih pozdravom NA POMOČ!

Avtor: FCC Team, Vnanje Gorice

Taijiquan in Qigong
Taijiquan je starodavni kitajski 
način krepitve življenjske energije, 
pot modrosti in dolgoživosti, način 
usklajevanja uma in telesa in hkrati 
zelo učinkovita borilna veščina.  
Z njo zbiramo, negujemo in 
prečiščujemo življenjsko silo Qi, 
ki je pomembna za naše celostno 
zdravje in dobro počutje; je sistem vaj 
(forma), borilna veščina in obenem 
meditacija v gibanju.  

Za razliko od številnih drugih športov in rekreativnih vaj, Taijiquan 
ni telesno prezahteven, zato ne obremenjuje srca, temveč ga krepi. 
Z vadbo dosežemo stanje celovite telesne budnosti in zavedanja. 
Um in telo pripeljemo v stanje sproščene pozornosti in spontanega 
odzivanja ter spodbudimo in okrepimo pretok življenjske energije s 
čimer sprožimo zdravilne procese v telesu.  
Qigong ali Qi-Kung je zvrst zelo močnih zdravilnih vaj. Je starodavna 
kitajska veščina gibanja, s katero negujemo in krepimo življenjsko silo 
Qi, razgibamo telo, umirimo um in izboljšamo zdravje. Posamezna 
Qigong vaja (forma) je običajno sestavljena iz zaporedja 8 do 12 gibov, 
ki dobrodejno vplivajo na notranje organe in obenem razgibajo celo 
telo, še posebej blagodejne so za hrbtenico. Sproščajo ramenski obroč, 
vrat in napetosti v križu.  
Taijiquan in Qigong sta primerna za vse generacije zato ni omejitev pri 
starosti in telesni pripravljenosti. Med seboj se idealno dopolnjujeta. 

Avtor: Chen Shining

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–3,2l/100 km. Emisije CO2: 162–85 g/km. 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. 
*Oglaševani prihranek 7.000 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije 
ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Akcija traja do razprodaje zalog. ***Oglaševani prihranek 2.300 € velja za omejeno količino vozil nova Nissan Micra z opremo Tekna iz zaloge. ****3 leta brezplačnega 
vzdrževanja ali do 60.000 km za bencinske motorje oz. do 90.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in z Nissan Financiranjem. *****Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila nova Nissan Micra z Nissan 
Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz do 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ******Obvezno in osnovno kasko zavarovanje velja za prvo leto. Akcija traja do razprodaje zalog.
Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

DO 
RAZPRODAJE 

ZALOG

NOVA NISSAN MICRA
• PRIHRANEK DO 2.300 EUR*** 
• 3 LETA VZDRŽEVANJA**** IN 5 LET JAMSTVA*****

• OBVEZNO IN OSNOVNO KASKO ZAVAROVANJE******

NISSAN X-TRAIL
• PRIHRANEK DO 7.000 EUR*

• 7 LET JAMSTVA**

STATISTIČNO
NEVERJETNA PONUDBA

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca - naslov prodajalca in mesto - Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO2: 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. 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.

*Oglaševani prihranek 5.500 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Kamera 360° in navigacija, 177 KM 4X4 je odvisno od izbire motorja oz. nivoja opreme. Akcija traja do 
razprodaje zalog. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

EKSTREMNI  AVANTURIST   
V EKSTREMNI  PONUDBI!
+ DO 5.500 € PRIHRANKA* 
+ 7 LET JAMSTVA**

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 

Prosti termini v 
telovadnici KS 
Vnanje Gorice
Vse občane zainteresirane za uporabo 
telovadnice v Vnanjih Goricah obveščamo, 
da je na voljo še nekaj prostih terminov v 
dopoldanskem, popoldanskem času ter 
ob sobotah in nedeljah. Interesenti lahko 
oddate povpraševanje za želeni termin 
po elektronski pošti na ks.vnanjegorice@
gmail.com ali v nabiralnik KS Vnanje 
Gorice, Nova pot 5, 1351 Brezovica. 
Dodatne informacije dobite v času 
uradnih ur na telefon 01 365 12 32, ob 
torkih od 18. do 19. ure.  

Avtor: Dušan Dormiš, 
Svet KS Vnanje Gorice
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Ajda Zupančič bronasta na 
Svetovnem mladinskem 
Savate prvenstvu 2017
 
Za Ajdo Zupančič smo v preteklosti že slišali kot zelo mlado in 
perspektivno Savate borko ter članico Športnega društva Živ-Žav 
Brezovica, ki deluje pod okriljem Savate zveze Slovenije. Zaupanje svoje 
trenerske ekipe in Savate zveze je Ajda ponovno upravičila z odličnim 
tretjim mestom na Svetovnem mladinskem prvenstvu v Savatu, 
discipline assaut (v prevodu gre za lahko-kontaktne borbe v francoskem 
boksu), v težnostni kategoriji do 60 kg in tako postala prva nosilka 
medalje našega kluba v svetovnem mladinskem razredu. Poudariti je 
potrebno, da je bila konkurenca res zelo močna (150 tekmovalcev iz 
dvajsetih držav sveta), saj so bile skoraj vse tekmovalke v Ajdini težnostni 
kategoriji nosilke odličij z uradnih mednarodnih tekmovanj. Osvojena 
bronasta medalja je tako zelo lep uspeh slovenskih Savate tekmovalk.   
Naj omenimo, da se je Ajda z letošnjim šolskim letom vključila tudi v 
trenersko delo, kjer bo glavni trenerki pomagala pri vodenju treningov 
Savata na Osnovni šola Brezovica ter tako svoje tekmovalne izkušnje in 
znanje predajala mlajšim generacijam.  
Vabljeni vsi zainteresirani osnovnošolci, da se nam pridružite pri Savate 
vadbi, ki bo potekala ob petkih med 16.30 in 17.30 v mali telovadnici 

OŠ Brezovica.  Med 29. 9. 2017 in 27. 10. 2017 poteka vadba za vse 
osnovnošolce povsem brezplačno!  
Prijave na Mesec brezplačne vadbe sprejemamo na savate.brezovica@
gmail.com ali na 040 779 779 (Marina).  

Avtor: Marina Dobnik 

ŠD Podpeč - Preserje vabi na 
športno vadbo in rekreacijo
Vadba bo potekala v veliki telovadnici OŠ Preserje od 1. 10. 2017 do 
31. 3. 2018.
Urnik vadbe: košarka: petek 19.45–21.15 (Miro 041 674 401), 
badminton: torek 21.15–22.45 (Klemen 041 690 559).  
 
Prijave do zasedbe prostih mest. Vabljeni!  
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TEL.: 041/683-187 Alojz Bambič 
TEL.: 070/683-862 Lojze Bambič 
E-MAIL:  alojz.bambic@gmail.com 
B IZKOPI D.O.O. 
V ROJCO 19 
1357 NOTRANJE GORICE 
                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODAJA IN DOSTAVA SEJANE ZEMLJE ZA VRT 
dostava že od 1m3 dalje 
 
STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO 
BAGERJI OD 700 kg DO 36 ton 
(manjši in večji izkopi, ravnanje terenov, priprava 
za gradnjo stanovanjskih objektov, rušenje starih 
zgradb in drugih objektov, gradnja škarp in 
podpornih zidov, asfaltiranje in tlakovanje 
dovoznih poti in dvorišč, delo na težko dostopnih 
terenih z majhnimi in zmogljivimi stroji) 
 
PRODAJA IN DOSTAVA GRADBENIH 
METERIALOV (pesek, skale, gnoj, zemlja, mivka, 
mlete ruševine,… ) 

KIPER PREVOZI 
(prevoz in odvoz razsutega tovora do 24 ton) 
 
PREVOZI Z AVTOVLEKO 
(prevoz vseh vozil do 15 ton) 
 

 
 

Iz KS Rakitna
 

Otvoritev prenovljene 
Podružnične šole Rakitna 
bo združena s proslavo ob 
občinskem prazniku, v sredo, 
4. oktobra ob 18.00. Vabljeni 
vsi, ne le starši, temveč tudi 
ostale generacije! Pokažimo, 
koliko nam pomeni naša 

šola, ki je tudi osrednji kraj za prireditve in nekatere društvene dejavnosti. 
Poleg prenove šolske zgradbe po 36 letih smo ponosni tudi na to, da bo 
občinska proslava s podelitvijo občinskih priznanj letos v našem kraju. 
Medtem ko je uspešno izvedena prenova šole vir zadovoljstva, je 
prihodnost krajevne trgovine z živili vir skrbi. Marica Debevec bo 31. 
10. zaprla trgovino in odšla v zasluženi pokoj. Vztrajala je dolgo in nam 
sedem dni na teden omogočala dostop do osnovnih živil. Nekateri niso 
bili zadovoljni s cenami in raznovrstnostjo izbire, a v tako majhnem kraju 
pač ne moremo imeti diskontnega hipermarketa. Trg je omejen in vodja 
trgovine potrebuje veliko iznajdljivosti in požrtvovalnosti, da poslovno 

preživi. Kljub kakšni napaki moramo ob njeni upokojitvi sneti kapo in reči: 
»Hvala, Marica, da smo imeli na voljo trgovino.« 
KS pa ne sme vreči puške v koruzo. Intenzivno iščemo novega nosilca 
trgovinske dejavnosti. Verjamemo, da bo lahko imel z dodatnim 
programom in novimi pristopi dovolj posla za solidno preživetje. 
Pozivam vse, ki jih zanima najem prostorov za živilsko trgovino, naj do 15. 
10. 2017 izrazijo interes in predstavijo svoj program. Kontaktna telefonska 
številka je 031 846 225. Če bo interesentov več, bo KS izbrala med njimi 
na podlagi prepričljivosti programa in poslovne ideje. Višina najemnine za 
prostore v lasti KS je v drugem planu, saj živilsko trgovino razumemo kot 
dejavnost v javnem interesu. 
Po več letih prošenj je Direkcija za ceste položila nov asfalt na državni cesti 
v središču kraja. V kratkem se bodo izvajalci vrnili in sanirali še tistega od 
odcepa za Novake proti jezeru. Takrat bo tudi priložnost za popravilo več 
kritičnih točk na krajevnih cestah.
Še informacija o tajništvu KS. KS ima novo tajnico Majdo Nestorović, ki jo 
iz društvenega življenja poznamo kot aktivno, konstruktivno, sposobno in 
predano sodelavko. Uradne ure so ob sredah med 19. in 20. uro. 
 

Avtor: za KS Rakitna, Gorazd Kovačič  
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Dom na Krimu z novo streho 

Žalostno je bilo gledati kako streha na Domu na Krimu propada. Na 
pobudo PD Podpeč - Preserje se je stanje saniralo. Potrebno je bilo 
pridobiti soglasje za izvedbi s strani Ministrstva za obrambo, ki je lastnik 
objekta, in skleniti dogovor o sofinanciranju popravila. Delo na strehi je 
opravilo podjetje TESARSTVO KROVSTVO ŽAGAR T., d. o. o. iz Iške vasi. 
Ujeli so odlične vremenske pogoje in ga opravili med 24. 8. in 4. 9.2017.  

in dejavnosti s konji ter prespali na seniku. Konji in aktivnosti z njimi 
so odličen način rekreacije, kjer razvijamo in krepimo celotno telo, 
hkrati pa vedno zahtevajo vključenost naših miselnih aktivnosti, s 
čimer pozitivno vplivajo tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti. V 
zadnjih letih prihajajo vse bolj v ospredje značilnosti konj, ki jih lahko 
s pridom uporabljamo v terapevtske namene, namene osebne rasti, 
namene krepitve partnerskih odnosov in odnosov med starši in otroki. 
V prihajajoči jeseni vas vabim, da v pestri ponudbi programov najdete 
kaj zase. Morda želite vnesti nov veter v delovanje vašega podjetja, 
morda si želite naslednjih korakov na poti vaše osebne ali poklicne 
rasti, zgraditi boljši partnerski odnos, omogočiti vašemu mladostniku 
lažjo pot po stopnicah odraščanja ali pa otrokom le omogočiti, da se 
udeležijo učenja celostnega pristopa do konj. Če vas zanima več o 
dogajanju s konji v Vnanjih Goricah, si oglejte slikovit prikaz dejavnosti 
na Facebook strani Lukasi, za vsa vprašanja pa sem vam na voljo na 
telefonski številki 040 746 183.   

Avtor: mag. Karin Bojc  

Problematične  
invazivne rastline
 
Invazivne rastline so tujerodne rastline, katere je človek v naše okolje 
vnesel namerno ali nenamerno. Te vrste se v naravi same čezmerno 
razširjajo in jemljejo življenjski prostor vrstam, ki so pri nas domorodne 
in povzročajo škodo naravi, gospodarstvu in zdravju ljudi.  
Invazivne rastline so torej nadležni in trdovratni pleveli, ki zmanjšujejo 
pridelek in povečujejo stroške pridelave, spreminjajo podobo krajine, 
izpodrivajo domorodne rastline, povzročajo alergije (ambrozija), 
negativno vplivajo na zdravje ljudi (orjaški dežen), zmanjšujejo 
poplavno varnost in povečujejo erozijo, preprečujejo dostop do vode 
ali povečujejo stroške vzdrževanja cest, železnic in drugih javnih površin.  
Invazivne rastline je priporočljivo odstranjevati povsod, kjer se pojavljajo, 
za Pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge sorodne 
neofitne vrste iz rodu Ambrosia, pa je v Sloveniji predpisano obvezno 
zatiranje. Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz 
rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10) mora imetnik zemljišča, na katerem 
raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred 
ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v 

S strani PD je delo z izvajalcem z veliko požrtvovalnostjo koordiniral 
Matija Mišič, gospodar Doma na Krimu.  
PD zdaj čaka še barvanje ograje pred domom, sponzorje pa da na njej 
obesite svoja promocijska sporočila, ki bodo preko spletne kamere 
na Domu širše vidna. Zainteresirani dobite več informacij na: https://
www.mojaobcina.si/brezovica/org/planinsko-drutvo-podpe-preserje.
html. Dobrodošli.  
Planinsko društvo se vsem, ki so sodelovali pri prenovi iskreno 
zahvaljuje, enako najemniku doma in obiskovalcem Krima, da so 
strpno sprejeli dogajanja v zvezi s prenovo.  
 

Avtor: Marijan Božeglav  
 

Lukasi aktivnosti s konji  
za vse generacije  
v Vnanjih Goricah
 
Od leta 2014 v Vnanjih Goricah izvajam aktivnosti s konji, ki vključujejo 
aktivnosti za otroke, mlade, odrasle, pare, družine, podjetja in skupine. 
Letošnje poletje so obarvali predvsem dogodki za otroke. Odvila sta 
se dva Konjesrčna tabora in dogodek 24 ur s konji. Z otroki smo vsak 
dan poskrbeli za bivalne prostore konj, jih spuščali na pašnike, hranili, 
negovali, ustvarjali pričeske, se z njimi igrali, učili neverbalne govorice, 
ki jo konji naravno razumejo in s katero se sporazumevajo tudi med 
seboj ter seveda jezdili. Tako imajo udeleženci možnost spoznati konja 
v celoti, od tega, kaj potrebuje, do tega, na kakšen način vzpostaviti 
dober stik in odnos s konji ter kaj lahko konji dajo nam v zameno. 
Na dogodku 24 ur s konji so otroci v celoti spoznali 24-urno oskrbo 
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tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja 
zemljišč v rastni dobi do konca septembra.  
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki pa uveljavljajo subvencije (neposredna 
plačila), so dolžni po 35. zahtevi navzkrižne skladnosti zatirati invazivne 
rastline na svojih zemljiščih. Cilj je varovanje okolja, kazni pa so za 
srednjo kršitev 3 % od celotnega zneska subvencij, za težjo kršitev pa 
5 %. Seznam tujerodnih vrst z invazivnim potencialom, na katere se 
zahteva nanaša: rudbekija, kanadska in orjaška zlata rozga, enoletna 
suholetnica, ambrozija.  
Za posebna območja in KOPOP ukrepe kot so razni HAB in N-PAS, kjer je 
uporaba herbicidov prepovedana, ne ostane drugega kot redno fizično 
zatiranje plevelov. Tam, kjer je košnja in paša prepovedana, invazivne vrste 
lahko samo pulimo. 
Več o posameznih vrstah invazivnih rastlin in njihovem zatiranju si 
preberite na spletnih straneh MojaObčina Brezovica, kjer je članek 
objavljen v celoti.  

Obvestilo svetovalne službe, KGZS

Podpiramo nepodpirljivo!
 
Če bi po treh letih delovanja vlade Mira Cerarja želeli našteti vseh 15 
ministrov, bi imeli velike težave. Veste kdo je minister za Slovence 
po svetu? Ali pa ministrica za okolje in prostor? Ampak prav vsi bi se 
spomnili ene: ministrice za zdravje, Milojke Kolar Celarc.  
Slovenski pregovor pravi, da dober glas seže v deveto vas, slab pa v 
deveto deželo. Torej dlje. Če za Milojko vemo vsi, je to verjetno prej 
zaradi slabega in ne dobrega dela.  
Pa poglejmo, kaj smo ob drugi interpelaciji zoper zdravstveno ministrico 
lahko prebrali na socialnih omrežjih. »Od prve interpelacije (v letu 
2016) se ni nič spremenilo. Pogoj, da predstavi zakon o financiranju 
zdravstva po 1 letu ni izpolnjen.« Pa smo davkoplačevalci kljub temu 
plačali 12 njenih plač … »Od ministrice za zdravje nimamo odgovora, 
kako sistemsko okrepiti naše javno zdravje. Z delom ministrice smo 
zelo nezadovoljni.« Pa jo premier Cerar še naprej trdno podpira. 
»Glasno smo opozarjali, da reforme ne bodo izpeljane, da se težave 
poglabljajo.« Očitno ne dovolj glasno! »Pod to ministrico so pacienti in 
javni zdravstveni zavodi danes na slabšem, kot so bili kadar koli prej.« 
Ta očitek drži. Četrt milijona Slovencev čaka na zdravstveni poseg, 
pa se zdi, kot da vlade Mira Cerarja to ne gane. Še več, dobaviteljem 
medicinske opreme, ki bolnišnicam dostavljajo opremo po nekajkrat 

višji ceni kot v tujini, vlada namenja še posebni interventni zakon, s 
katerim jim bo zagotovila 136 milijonov evrov za poplačilo izstavljenih 
računov. Ne pa pacientom.  
Sedaj pa k bistvu. Človek bi pričakoval, da so zgoraj navedene izjave 
izseki iz interpelacije SDS zoper Milojko Kolar, ali pa vsaj citati navedb 
opozicijskih poslancev v razpravi o interpelaciji ministrice. Narobe. 
To so uradna stališča ene od vladnih strank, objavljena na Twitter 
profilu poslanske skupine. Tiste poslanske skupine, ki Miru Cerarju 
zagotavlja 46 glasov in ima moč ohraniti ali zrušiti Cerarja z oblasti. In 
sedaj pride najslajši del te sage – salomonska obrazložitev glasovanja 
poslanske skupine DeSUS: »Ministrice ne podpiramo, a ker vidimo, da je 
predsednik vlade v stiski, pomeni naša zavrnitev interpelacije predvsem 
podpora njemu.« Razumi, kdor more. Če torej poskušam razumeti ta 
miselni preobrat v razmišljanju Erjavčevih poslancev, moram verjetno 
zapisati takole: »vemo, da 250.000 pacientov trpi v čakalnih vrstah po 
bolnišnicah. Ampak mi mislimo, da še bolj trpi Cerar, kajti če bi glasovali 
za interpelacijo zoper ministrico (čeprav bi v resnici morali), bi s tem padla 
ministrica, zelo verjetno pa tudi Cerar. In mi nočemo, da Cerar pade!« 
Če dodam še malce real-politike, pa bi zvenelo takle: »In mi predvsem 
nočemo, da bi vlada padla, ker bi potem padli tudi naši mandati.« Tako 
to gre v domnevno najbolj moralno etični vladi v zgodovini Slovenije. 
No, še naslednjih 9 mesecev … 

Avtor: Anže Logar, SDS  

Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani
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V PGD Kamnik pod Krimom 
pregled gasilnikov in dan 
odprtih vrat
 
Oktober je med gasilci tradicionalni mesec požarne varnosti. Ker je 
skrbeti za preventivo ena izmed nalog gasilstva, bomo tudi letos 
organizirali pregled gasilnikov in dan odprtih vrat s prikaznimi vajami 
gašenja začetnih požarov. Zato vabimo vse, da prinesete svoje gasilnike 
na pregled ali si kupite nove, v nedeljo, 22. 10. 2017, med 8. in 12. uro. Ena 
izmed tem se glasi: Začetni požar lahko pogasite sami. V mislih imamo 
sredstva in naprave za začetno gašenje požarov, ki so dobrodošla v 
vsakem gospodinjstvu oz. objektu – gasilniki, požarne odeje in podobno.  
Pri uporabi gasilnikov je treba upoštevati navodila proizvajalcev, ki so 
na gasilniku, zato jih skrbno preberite.  
 
Podajamo vam nekaj osnovnih navodil za gašenje:  
1. Vedno gasite tako, da se lahko umaknete.  
2. Vedno gasite v smeri vetra.   
3. Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.  
4. Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.  
5. Gašenje je bolj učinkovito, če gasi več oseb hkrati.  
6. Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih 
namestite tja, od koder ste jih vzeli.   
Da začetni požar lahko pogasimo, je pomembno, da so gasilniki redno 
pregledani, kajti le vzdrževan gasilnik bo pri uporabi pravilno deloval!   
Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112.  

Ob klicu na številko 112 povejte:  
• kdo kliče, 
• kaj se je zgodilo,  
• kje se je zgodilo,  
• kdaj se je zgodilo,  
• koliko je ponesrečencev,  
• kakšne so poškodbe,  
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče in  
• kakšno pomoč potrebujete.  
 
 Vabimo vas gasilci 
 PGD Kamnik pod Krimom  

Turistično društvo Rakitna

 
Po nekajletnem premoru bo ponovno začelo 
delovati Turistično društvo Rakitna. Vse, ki 
se želijo včlaniti ali kako drugače delovati v 

turističnem društvu, vabimo naj se zglasijo 
pri g. Darku Jerini, tel. 031 567 032. Program 

delovanja bo predstavljen na občnem zboru društva. 
 Vabljeni!  
 

Avtor: Darko Jerina 

Tulipanova 4. uganka
V prejšnjih ugankah smo sodelovali z Butalci, pa se vas je kljub temu 
premalo odzvalo. Zato vas bom danes prikrajšal za Butalce. Kazen 
mora biti vzgojna. Pa poglejmo, če bo kaj zalegla.  
 
Že pred leti je znani modrec zapisal naslednjo ugotovitev.  
1. Revež dela.  
2. Bogataš izkorišča reveža.  
3. Vojak brani oba.  
4. Državljan plačuje davke za vse tri.  
5. Potepuh počiva za vse štiri.  
6. Pijanec pije za vseh pet.  
7. Bankir krade vsem šestim.  
8. Odvetnik spre vseh sedem.  
9. Zdravnik spravi v smrt vseh osem.  
10. Pogrebnik pokoplje vseh devet.  
11. Politik živi na račun deseterice.  
 
Nagradno vprašanje je: Koliko let je star ta zapis?  
 
Od članov društva ne pričakujem, da boste vedeli točno število let, 
zato bo tistih pet rešitev, ki bodo najbližje točnemu odgovoru, pristali 
v bobnu za žrebanje dobitnika nagrade. Imena tistih, ki bi navedli ime 
modreca in leto nastanka zapisa, bi na njihovo privolitev, omenil v 
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Barjancu. Naj se ve, da tudi mi konja za dirko imamo. Njihovi odgovori 
bi pristali v bobnu za žrebanje poleg pet omenjenih. Odgovore spustite 
v naš poštni predal (Nova pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani) do torka, 
7. oktobra. Ne pozabite se podpisati na rešitev.  
Nagrada za eno osebo: Glasba, zabava, ples in dobra pojedina. Kje in 
kdaj? Na Martinovanju 10. novembra 2017 v gostilni Krzno v Šmartnem 
pri Litiji. Oglejte si na medmrežju prostore in hrano te čudovite gostilne. 
Ne boste si je mogli upreti.  
Žrebanje bi opravili v petek 10. oktobra ob 10. uri v prostorih društva.  
Zahvaljujemo se, čeprav z rahlo zamudo, Turistični agenciji Beno tours 
za njen finančni prispevek pri realizaciji nagrade tretje uganka.  
 

Avtor: Za društvo Tulipan, Toni Jurjec

Novi energetsko varčni 
dvojčki v Notranjih Goricah
 
V Notranjih goricah, ob Mavsarjevi cesti, je investitor Inter Invest, d. o. o. 
iz Ljubljane začel z izgradnjo prvega od šestih stanovanjskih dvojčkov, 
poimenovanih soseska Zlatica. Hiše se prodajajo v tretji podaljšani 
fazi, kar pomeni, da imajo že vgrajena okna, izdelano fasado ter delno 
urejeno okolico.  

Evropski dan civilnega prava 
– vabljeni v notarske pisarne 

 
Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, da naj bo 
okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU en dan posvečen dnevu 
civilnega prava. Temeljni namen tega dneva je, da se evropski državljani 
seznanijo s civilnim pravom in da bi le-to postalo dosegljivo vsem 
državljanom. Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem 
življenju državljanov z delovno-pravnimi razmerji, porokami, ločitvami, 
dedovanjem, izmenjavo blaga ali storitev, je potrebno zagotoviti, da 
bo to enako dostopno vsem, ne glede na kraj bivanja.  
V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo tudi 
slovenski notarji, ki vam bodo 26. oktobra 2017 v času uradnih 
ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) na voljo za odgovore na 
vsa vaša vprašanja, ki jih imate v zvezi z dedovanjem, oporokami, 
nepremičninami in ostalimi zadevami, ki se nanašajo na vaše 
premoženje. Oglasite se v eni od najbližjih notarskih pisarn in 
spoznajte, kaj lahko notar naredi za vas.
 

Avtor:  Pia Gaber  

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.

Do gradbišča vodi kratka dovozna cesta v makadamski izvedbi, v 
kateri je že vgrajena komunalna infrastruktura, ki vključuje vodovod, 
kanalizacijo, mestni plin in kabel Telekoma. Elektrika se nahaja v 
transformatorski postaji v neposredni bližini, od koder bo speljana 
do posamezne stanovanjske enote. Cesta je v lasti investitorja. Po 
zaključku izgradnje bo predana Občini Brezovica, ki jo bo asfaltirala ter 
bo postala javno dobro.  
Hiše bodo zgrajene na klasičen in ljudem prijazen način. Gradnja bo 
opečna z leseno strešno konstrukcijo in opečno kritino. Energetska 
učinkovitost zgrajenih hiš se bo približala hišam, ki se uvrščajo med 
nizko energijske hiše.  
Zainteresirani kupci lahko dobijo informacije pri nepremičninski 
agenciji MTI Energija, d. o. o. iz Ljubljane, tel. 041 765 118, e-pošta: 
mti@mti.si.  
 

Avtor: Stane Žvanut
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4. medgeneracijsko srečanje 
v Črenšovcih

V NSi smo prepričani: 
Slovenija potrebuje 
predsednico!
Predsednica NSi Ljudmila Novak se v predsedniško bitko podaja 
zato, ker je prepričana, da mora predsednik države imeti jasno in 
odločno besedo. »Kot moralna avtoriteta mora biti predsednik 
države varuh kompasa in prave smeri. To je še posebej pomembno v 
kriznih situacijah, ko ljudje pričakujejo jasna stališča predsednika,« je 
izpostavila ob napovedi kandidature. 
»Sledila bom viziji, da mora Slovenija vstopiti med 15 najuspešnejših 
držav na svetu. Za uspešno državo imamo vse možnosti in potenciale,« 
je prepričana Ljudmila Novak, ki želi vlado spodbujati k ukrepom za 
modernizacijo Slovenije in za reformne ukrepe. Pri tem je kot svojo 
prednost izpostavila bogate življenjske izkušnje, ki jih je pridobila tudi 
pri opravljanju različnih funkcij. 

V soboto, 26. 8. 2017, se nas je enajst gasilk in gasilcev iz Gasilske 
zveze Brezovica udeležilo 4. medgeneracijskega srečanja. Večina 
udeležencev je v Črenšovce prispela že v dopoldanskem času, saj je 
bilo ponujenih kar nekaj ogledov okoliških znamenitosti. Naša skupina 
si je ogledala Plečnikovo cerkev v Bogojini, Tropski vrt, se povzpela 
na stolp Vinarium v Lendavi in se zapeljala do Dobrovniškega jezera. 
Po uradni otvoritvi se nas je šest udeležilo orientacijskega pohoda. 
Ekipe, ki jih je naključno sestavil organizator, so se napotile na krajši 
orientacijski pohod s štirimi delovnimi točkami. Člani ekipe so morali 
pokazati gasilske spretnosti in veščine, sestaviti sestavljanko gasilskega 
vozila, premagati 204 stopnice, ki so vodile na vrh stolpa, ter metati 
žoge v gasilsko kad. Ne glede na to, da so bili nekateri člani ekip že v 
častitljivih letih, so se trudili za uspeh ekipe. Na samem prireditvenem 
prostoru pa je potekala mini gasilska olimpijada. Smeha in iskrenega 
spodbujanja ni manjkalo. Udeleženci so si lahko ogledali stojnice 
domače obrti, pokušali kulinarične dobrote, predvsem pa uživali v 
gostoljubju domačinov.  
 

Avtor: Katarina Golob, Gasilska zveza Brezovica 

Iščemo pevce
Moška pevska skupina 
ROMANTICO z Brezovice 
pri Ljubljani vabi k 
sodelovanju pevce 
vseh glasov, še posebej 
tenoriste.

Informacije na:
041 726 027  
g. Mario Koritnik.

V NSi verjamemo, da Slovenija potrebuje zmernega predsednika vseh 
državljanov, ki bo s svojim delovanjem zgled drugim in bo pripomogel 
k temu, da se bodo problemi v naši državi reševali hitreje in pravično. 
 

Avtor: Nejc Vesel, OO NSi Brezovica
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ZAHVALA

Zahvala  
Kogar imaš rad, nikoli ne umre – le daleč, daleč je …  

Milka kRžič  
iz Jezera (6. 9. 1939 – 10. 9. 2017)  
 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem in sosedom, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala za 
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Prisrčna hvala vsem za vašo podporo, 
spodbudne besede in stiske rok. Iskrena 
hvala osebju UKC na oddelku za klinično 
toksikologijo in farmakologijo za skrb za 
njeno zdravje. Hvala gospodu župniku 

Jožetu Trevnu za sočutno opravljen obred in pevcem za lepo 
opravljeno pogrebno svečanost.  
 
Naj ti bo luč tam zgoraj še bolj sijoča, kot je bila tu spodaj. Nekoč 
se srečamo tam, kjer je raj, kjer so radost, sreča in ljubezen.  

Zahvala 
Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. 
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. 
Vekovečna dragih je bližina. 
Smrt je le združitve návečer. 
Zemlja skupno je pribežališče 
in poslednji cilj vseh nas je mir. 

 Mila Kačič 

FRaNCi OVeN
V 87. letu se je poslovil Franci Oven, iz Brezovice pri Ljubljani. 

Za vedno boš v naših srcih. Vsi njegovi 

Zahvala
Zdaj utihnil je tvoj glas, za vedno sklenile so tvoje pridne se roke, po 
plačilo večno odšlo tvoje dobro je srce. 

iVaNa JaMNik
roj. Novak (1919–2017)

V 98. letu nas je zapustila draga mama, 
babica, prababica in teta IVANA JAMNIK, 
roj. Novak (1919–2017) Iskrena zahvala 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Prisrčna hvala za vso 
podporo, spodbudne besede, tople 
objeme in stiske rok. 

Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvala dr. 
Planinčevi in patronažni sestri Valeriji za večletno skrb za njeno 
zdravje. Hvala g. župniku Jožefu Pojetu, ki jo je redno obiskoval 
in pospremil na njeni zadnji poti ter g. župniku Boštjanu Modicu 
za somaševanje. Hvala pogrebni službi Pieta in pevcem za lepo 
opravljeno slovo. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. 
 Vsi njeni 

Zahvala
Solza kane nam iz očesa,  
pred nami je tvoj obraz.  
Odšel si tiho, brez slovesa.  
V miru spiš in čakaš nas.  
Samo duša in srce ve kako boli,  
ko te več med nami ni. 

Tiho in nepričakovano nas je zapustil naš dragi  

aleŠ SelaN  
(20. 03. 1973 – 4. 8. 2017) iz Notranjih Goric  
 

Ob njegovem slovesu se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem, ki 
ste se v tako velikem številu poslovili 
od njega, darovali cvetje, sveče ter dar 
za sv. maše. Hvala g. župniku Jožetu 
Matetu za lepo opravljeno slovo na 
njegovi zadnji poti ter pogrebni službi 
Pieta, pevcem in trobentaču.  

 Vsi njegovi  
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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
27. 10. 2017,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
17. 10. 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
nedelja, 
1. oktober ob 6. uri

Pohod na Adama 
in Evo

OŠ Preserje, Preserje 60, 
Preserje

PD Podpeč - Preserje

sreda, 4. oktober 
ob 8. uri

Po Vertovčevih 
poteh

Preserje PD Podpeč - Preserje

sreda, 4. oktober 
ob 17. uri

Moja  
nepremičnina  
– sreča ali breme?

Modra dvorana, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Elementum d. o. o.

četrtek, 
5. oktober 
ob 17.30

Ura pravljic:  
Zgodba o dveh 
kozah

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

MKL - Knjižnica Brezovica

četrtek, 
5. oktober 
ob 19.30

Taijiquan (Tai-chi) 
in Qigong,  
predstavitev in 
poskusna vaja

Podružnična šola 
Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 390

Slovensko združenje 
taijiquan hram CSN

nedelja, 
8. oktober ob 7. uri

Planinski izlet na 
Prisojnik

Preserje PD Podpeč - Preserje

četrtek, 
12. oktober 
ob 19.15

Potopisno  
predavanje: Tahiti

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica Ljublja-
na, Knjižnica Brezovica

četrtek, 
12. oktober 
ob 19.30

Taijiquan (Tai-chi) 
in Qigong, začetek 
celoletne vadbe

Podružnična šola 
Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 390

Slovensko združenje 
taijiquan hram CSN

nedelja, 
15. oktober 
ob 7. uri

Planinski izlet na 
Vrtačo

Preserje PD Podpeč - Preserje

sreda, 
18. oktober 
ob 17. uri

Ustvarjalna 
delavnica za 
otroke: Amuleti

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2, 
Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica Ljublja-
na, Knjižnica Brezovica

četrtek, 
19. oktober 
ob 19.30

Taijiquan (Tai-chi) 
in Qigong, začetni 
tečaj in vpis

Podružnična šola 
Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 390

Slovensko združenje 
taijiquan hram CSN

sobota, 
21. oktober 
ob 10. uri

Dan odprtih vrat 
PGD Vnanje Gorice 
in pregled  
gasilnikov

Gasilski dom PGD Vnanje 
Gorice, Nova pot 2, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

PROSTOVOLJNO GASILS-
KO DRUŠTVO VNANJE 
GORICE

nedelja, 
22. oktober 
ob 7. uri

Borovje in Planica Preserje PD Podpeč - Preserje

četrtek, 
26. oktober 
ob 19.30

Taijiquan (Tai-chi) 
in Qigong, vaja za 
začetnike in vpis

Podružnična šola 
Notranje Gorice, Podpeš-
ka cesta 390

Slovensko združenje 
taijiquan hram CSN

nedelja, 
29. oktober 
ob 7. uri

Gradiška tura in 
Abram

Preserje PD Podpeč - Preserje


