
Obnovljena 
zobozdravstvena 
ambulanta  
v Podpeči

Energetsko 
sanirana POŠ 

Notranje Gorice

Barjanski
Glasilo Občine Brezovica

LIST

Glasilo Občine BREZOVICA

2


Barjanski 
LIST

Glasilo Občine 

Brezovica 9 | 2018



Barjanski list  September 20182

IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,

vsak petek 
od 14.-18. ure

PRED OBCINO

 TRŽNICAÊ
BREZOVICA

.

Vse kaže, da je poletja konec. Veliko lepih in sončnih dni smo bili deležni, 
vmes tudi nekaj nevihtnih. Te so najbolj prizadele krajane Notranjih 
Goric, saj je neurje poškodovalo kar nekaj streh in zalilo precej kleti. Tudi 
tokrat so gasilci svoje delo v kritični noči in tudi v naslednjih dneh opravili 
brezhibno. Seveda je za vse bolje, če njihove pomoči ne potrebujemo, a 
ko smo v težavah, je neprecenljiva.
September je bil sanjski mesec za gobarje. Tako izdatne bere v naših 
gozdovih bojda že dolgo ni bilo in verjamem, da ste najbolj marljivi 
obogatili svoje shrambe. Drži, da so okusne, a od vsega najlepše je gobo 
najti, sploh v domačem gozdu.
Naše delo se je po intenzivnem poletju vrnilo v ustaljene tirnice. Projekti 
vezani na objekte šolske in predšolske vzgoje so zaključeni in verjamem, 
da so tako otroci, kot vzgojitelji in učitelji zadovoljni s pridobitvami.
Drugačna pa je slika pri infrastrukturnih oziroma komunalnih projektih. 
Letos največje gradbišče, Cesta na postajo, dobiva svojo novo podobo. 
Vgrajena je vsa komunalna infrastruktura, v času, ko tole pišem, poteka 

polaganje zadnjih metrov robnikov in priprava na asfaltiranje. Ob vašem 
branju te številke glasila bo tudi že v celoti asfaltirana ali tik pred tem. 
V naslednjih dneh bo potrebno urediti še bankine in talne označbe. A 
z začetkom oktobra bo odprta in prometnih zagat konec. Veliko je bilo 
težav pri urejanju prometnega režima in k sreči je vmes bila dokončana 
tudi cesta preko Gmajnic. Pozno, saj bi jo potrebovali bistveno prej, a 
splet okoliščin je pripeljal do slabšega od možnih scenarijev. Kot rečeno, 
zahtevno obdobje je za nami. Verjemite, da najtežje za izvajalce, delavce 
našega JKP Brezovica in ostale podizvajalce. Ni bilo lahko, nasprotno, 
zelo težko. Vročina, prah, promet, a vse so vzdržali in zelo zahteven 
projekt bo v rokih dokončan.
Dokončanje ne prinaša le komunalne infrastrukture in možnosti 
priključevanja nanjo, bistveno bo izboljšal prometno varnost predvsem 
najmlajših in najšibkejših udeležencev v prometu.
Varnosti v prometu bo tudi v prihodnje potrebno nameniti še več 
pozornosti in sredstev saj je vsaj še pet odsekov lokalnih cest v občini 
kjer bo gradnja pločnikov v prihodnje nujna. Običajno se največje težave 
pojavijo pri umeščanju oziroma odkupih zemljišč a verjamem, da bomo 
presegli tudi to.
Še vrsta drugih manjših, a nič manj pomembnih, posegov je bila 
opravljena ali še poteka. Vsi pa z istim namenom in ciljem. Izboljšati 
kvaliteto in varnost življenja v naši občini.
Tem usmeritvam bo sledil tudi naslednji proračun, ki ga že postopoma 
pripravlja občinska uprava.

Še nekaj besed vsem, ki ste potrpežljivo prenašali nevšečnosti v prometu 
pri rekonstrukciji Ceste na postajo. Popolna zapora dela ceste je res 
skrajen, a v tem primeru nujen ukrep. Ni bilo lahko podjetnikom tega 
območja, niti vsem ostalim udeležencem v prometu, a pomembno je, da 
smo projekt uspešno, predvsem pa brez nezgod dokončali.
Zavedamo se, da takšni projekti bistveno posegajo v ustaljen način 
življenja, a verjemite mi, da se je splačalo potrpeti.

 Župan, Metod Ropret





Barjanski list  September 20184

IZ OBČINSKE HIŠE

Obnovljena zobozdravstvena 
ambulanta v Podpeči
V petek, 7. septembra, popoldan, je v Podpeči potekala otvoritev 
prenovljene zobozdravstvene ambulante, ki je tako z poleg novega 
zobozdravnika dobila tudi novo podobo in številne nove priložnosti za 
zobozdravstveno oskrbo občanov občine Brezovica.

da sam sicer ne bo hodil sem, ker ima drugega zobozdravnika, a je vesel, 
da jim je po veliko truda vendar uspelo obnoviti in bistveno posodobiti 
zobozdravstveno ambulanto z laboratorijem ter vsem zaželel lepe 
posege in čim manj bolečin. Tudi zobozdravnik je bil ob tem velikem 
dnevu ves nasmejan in vesel, da bo lahko pričel z delom v povsem 
novih prostorih, kjer bo gotovo lahko delal po svojih najboljših močeh 
v udobnem in sproščenem okolju. Zahvalil se je županu za pomoč 
in povedal, da ga zelo veseli tudi dejstvo, da bo lahko delal v svojem 
domačem kraju – v občino Brezovica se je namreč skupaj z ženo in 
hčerkico, ki sta se tudi udeležili otvoritve, preselil dve leti nazaj. Župan 
mu je v imenu Občine Brezovica izročil tudi simbolično darilo, bonsaj, vsi 
obiskovalci pa so prejeli tudi darilne vrečke.
Otvoritev se je zaključila s sproščeno pogostitvijo in druženjem v 
prostorih nove ambulante, ki v prihodnje morda ne bo tako sproščena, 
bo pa gotovo poskrbela za najboljše možne pogoje dela in karseda 
umirjen in udoben obisk pacientov, ki bodo po novem v občini 
Brezovica deležni ene najboljši zobozdravstvenih oskrb v Sloveniji. 

 Miha Žgajnar

ObvEStilO: 
Prosimo, da se vsi pacienti, ki to želite in ste obiskovali ambulanto 
Pavle Kinderman, dr. dent. med, čimprej oglasite za ponovno izbiro 
osebnega zobozdravnika. Glede na to, da ste dobili obvestilo od 
zavarovalnice, vas prosimo, da se do novega leta oglasite v naši zobni 
ambulanti Dejan Stojanov, dr. dent. med. Zaradi velikega števila 
novih pacientov, ki si želite biti na novo vpisani, bomo počakali do  
1. 1. 2019. Potem bomo vpisovali paciente do zapolnitve, ki jo narekuje 
ZZZS. Potem žal ne bomo več mogli vpisovati novih pacientov. To 
velja tudi za stare paciente Pavle Kinderman, dr. dent. med.
Hvala za razumevanje.

OrdiNacijSki čaS:
PON: 12.30 – 19.30
TOR: 7.00 – 13.30
SRE:  7.00 – 13.30
ČET:  12.30 – 19.30
PET:  7.00 – 12.00  T: 01 363 30 70

Lepo število udeležencev otvoritve se je lahko sprehodilo skozi 
prekrasno zgradbo polno nove opreme, ki bo zobozdravniku in 
njegovim pomočnicam olajšala delo, po drugi strani pa tudi najbolj 
boječim olajšala prihod na pregled ali resnejši poseg. Že v pritličju 
nas je pozdravilo veliko zelenja, ki lepša prav vse prostore, vključno s 
samo zgradbo, ki jo je skozi leta že skoraj popolnoma obrasel bršljan. 
Po stopnicah smo se vzpeli v prostorno čakalnico, ki ima nove udobne 
sedeže in televizijo, da čas malo hitreje in udobneje mine. Iz čakalnice 
vodi pot v moderno opremljeno ambulanto, kjer je takoj vidno, da je 
šlo veliko misli v udobje pacientov. Ob vstopu te na pultu pozdravi 
dekorativna čeljust z zobmi osvetljenimi z modrimi lučkami, ozračje 
pa napolni pomirjujoča glasba. Pacientu gotovo ne bo dolgčas niti na 
udobnem oblazinjenem stolu, saj ga bo zamotila še ena televizija in 
ekran, ki prikazuje posnetke narave za še večjo sproščenost.
V nadstropju višje se v prostorih bivše patronažne sestre nahaja še nov 
zobotehnični laboratorij. V njem se bodo delali vsi protetični nadomestki, 
kar bo močno skrajšalo čakalne dobe na tem področju, saj bodo 
pacienti lahko dobili popravljene nadomestke že isti dan. Možna bo tudi 
implantološka oskrba, rentgen ter seveda vse ostale zobozdravstvene 
storitve, kot jih nudijo v modernih zobozdravstvenih ordinacijah.
Po zelo zanimivem ogledu novoopremljenih prostorov so se vsi 
obiskovalci zbrali na balkonu pred čakalnico, kjer sta zbranim na kratko 
spregovorila župan, g. Metod Ropret in novi zobozdravnik g. Dejan 
Stojanov. Župan je bil vidno zadovoljen in ponosen na še eno zaključeno 
investicijo v občini, h kateri je največ prispeval g. Stojanov. Pošalil se je, 
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Potrjeni projekti in izdane 
odločbe 1. javnega poziva 
laS barje z zaledjem

2. večgeneracijsko igrišče rakitna 
Nosilec projekta: Krajevna skupnost Rakitna 
Partnerji v projektu: Občina Brezovica, Osnovna šola Preserje, Športno 
društvo Rakitna, Društvo upokojencev Rakitna. 
Vrednost celotnega projekta: 26.441,77 € 
Višina sofinanciranja: 15.979,18 € 
Več informacij o vsebini posameznih projektov in njihovem izvajanju 
ter tudi o ostalih potrjenih projektih v okoliških občinah si lahko 
preberete na spletni strani LAS Barje z zaledjem.
 
Podaljšan rok za oddajo vlog na 2. javni poziv laS barje z zaledjem 
Na spletni strani LAS Barje z zaledjem je odprt 2. javni poziv za 
podporo izvajanja operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja 
LAS Barje z zaledjem za leto 2019, 2020 in 2021. Rok za oddajo vlog 
je podaljšan na 2. 11. 2018. Prav tako pa je spremenjena razpisna 
dokumentacija. 
Za ostale informacije, individualne sestanke ali vprašanja glede 
prijave operacije na javni poziv kontaktirajte na e-mail: info@
lasbarje.si . 

Razpis štipendij za dijake in študente iz 
dobRodelnega županovega sklada občine 

bRezovica za šolsko leto 2018/2019

Na podlagi Pravilnika o delovanju dobrodelnega županovega sklada 
Občine Brezovice objavljamo razpis štipendij za dijake in študente iz 
dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica za šolsko leto 
2018/2019.

Predmet razpisa 
Županov sklad Občine Brezovica za šolsko leto 2018/2019 razpisuje 
celoletne štipendije za socialno šibke dijake in študente. Izbranim 
štipendistom bo namenjenih 10. štipendij, po 60 EUR mesečno. 
Vsi kandidati morajo predložiti: 
•	 prošnjo za dodelitev štipendije, 
•	 fotokopijo osebnega dokumenta, 
•	 dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto, 
•	 dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega 

izobraževanja, 
•	 dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana (odloč-

ba CSD za leto 2017 in dohodnina družinskih članov za leto 2017). 
 
Pogoji, ki se zahtevajo pri podeljevanju štipendij: 
Pravico do štipendije lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo 
srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, 
program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in 
univerzitetnega študija in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
•	 da je državljan Republike Slovenije, 
•	 da ima stalno prebivališče v Občini Brezovica, 
•	 da ima status rednega študenta oziroma status dijaka (potrdilo), 
•	 da je v preteklem šolskem letu dosegel najmanj dober šolski uspeh  

– učenci, vajenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh 

opravljenih izpitov najmanj 7,0 – študenti, 
•	 da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno, 
•	 da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne 

pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja 
dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni 
lastnik ali solastnik podjetja. 

 
do štipendije niso upravičeni dijaki oziroma študenti: 
•	 ki že prejemajo kakršnokoli štipendijo; 
•	 ki so v delovnem razmerju ali so vpisani v evidenco brezposelnih 

oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje ali so samozaposleni; 
•	 ki prejemajo kakršnekoli druge prejemke iz naslova državnega, 

občinskega ali drugega zasebnega financiranja (štipendije, 
pokojnine, rente, ipd.); 

•	 katerega skupni neto družinski dohodki presegajo 7.000 € letno na 
člana družine; 

•	 ki so otroci članov Odbora Županovega sklada Občine Brezovica. 
 
Prošnjo za dodelitev štipendije z ustreznimi prilogami naj kandidati 
pošljejo najkasneje do 12. oktobra 2018, na naslov; Občina Brezovica 
(Županov sklad – štipendija), Tržaška 390, 1351 Brezovica. 
Komisija bo obravnavala popolne in v roku razpisa prispele vloge, v 
skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o štipendiranju iz 
Dobrodelnega županovega sklada Občine Brezovica. 
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po 
opravljenem izboru. 

Vlogo oddate na predpisanem obrazcu objavljenem na spletni strani 
občine: www.brezovica.si/wp-content/uploads/2016/06/Obrazec-
vloga-za-%C5%A1tipendijo.pdf

 Odbor dobrodelnega županovega sklada 

V okviru 1. javnega poziva LAS Barje z zaledjem je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo naslednje projekte na 
območju Občine Brezovica, ki bodo sofinancirani iz sklada ESRR: 
1. Ureditev turistično-informativnega paviljona na Sv. ani 
Nosilec projekta: Občina Brezovica 
Partnerji v projektu: Zavod RS za varstvo naravne dediščine, Javni 
zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Športno kulturno turistično društvo Lokvanj. 
Vrednost celotnega projekta: 42.765,81 € 
Višina sofinanciranja: 28.202,46 € 
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večji in varnejši pločnik v 
Notranjih Goricah
Poleg nedavno zgrajenega novega vrtca in obnovljene podružnične 
šole v Notranjih Goricah, je Občina Brezovica poskrbela tudi za ureditev 
poti iz vrtca in šole do bližnjega športnega parka Jama, kjer se nahajajo 
vsa igrišča in igrala za otroke. Ti se vsak dan večkrat v spremstvu 
učiteljic in vzgojiteljic sprehodijo do igrišč in nazaj in nekdaj ozek ter 
nezaščiten pločnik preprosto ni bil več primeren za potrebe šole in 
vrtca pa tudi drugih obiskovalcev in prebivalcev Notranjih Goric. 
Direkcija za ceste Republike Slovenije je izvedla projekt, Občina 
Brezovica pa je prispevala 40 tisoč evrov. Pločnik so razširili, sanirali 
skale ob njem ter jih dodatno zaščitili z mrežo, na drugi strani pa 
postavili močno zaščitno ograjo, ki bo sprehajalce zavarovala pred 
prometom, ki se odvija na cesti neposredno ob poti.
Šolska pot je postala mnogo udobnejša in varnejša, tako da se bodo 
otroci, učitelji, vzgojitelji in starši lahko odslej brezskrbno sprehajali 
med šolo in športnim parkom.

Miha Žgajnar

komunala na  
Občini brezovica

V prejšnjem Barjanskem listu sem pisal, da lepo prehitro 
mine, ko so bile počitnice pri koncu. In res je narava 
poskrbela, da so se počitnice končale z hudo uro, ki 
smo jo najbolj občutili prebivalci vasi Notranje Gorice. 
Veliko zalitih kleti, plaz in odkrite strehe je aktiviralo 

skoraj vse naše gasilce. Zopet se je pokazalo, da so prav gasilci tisti, ki 
so vedno pripravljeni posredovati in pomagati občanom. Hvala gasilci 
in gasilke, ki ste s svojim delom poskrbeli, da so se stvari hitro sanirale 
ter da niso bila ogrožena življenja naših občanov. 
Ob koncu septembra bo tudi mnogo manj tegob in težav za prebivalce 
naselja Postaja, saj bomo dela zaključili in cesto predali v uporabo. 
Zahteven projekt, ki pa smo ga uspešno zaključili. Prihodnje leto se 
bodo dela nadaljevala na stranskih ulicah, kjer bomo nadaljevali začeta 
dela. Tudi v teh ulicah bomo gradili kanalizacijo, obnovili vodovod, 
uredili odvodnjavanje ter javno razsvetljavo. Za osebna vozila pa 
je sedaj že v funkciji povezovalna cesta proti naselju Gmajnice. Te 
povezave bodo prav gotovo veseli tudi kolesarji, saj pomeni lepo in 
varno pot proti glavnemu mestu. 
Ob neurju je bila na preizkušnji tudi naša nova vodarna Virje. 
Zadovoljno lahko povemo, da je delovanje bilo brezhibno in tudi 
ob veliki motnosti načrpane vode iz zajetja Virje, katera je posledica 
obilnih padavin ni predstavljala posebno težko oviro za filtre, ki skrbijo 
za čisto in zdravo pitno vodo. 
Za čistejšo okolico so poskrbeli tudi potapljači, ki so v čistilni akciji, ki 
je potekala po vsej Sloveniji, očistili dno reke Ljubljanice v Podpeči in 
jezero na Rakitni. 
Odlaganje olja v naravo in v kanalizacijsko omrežje predstavlja kar 
velik problem. Za rešitev tega problema, bo Občina Brezovica v 
prihodnih mesecih pristopila k organiziranem zbiranju odpadnega 
olja iz gospodinjstev. Načrtuje se, da bo vsako gospodinjstvo dobilo 
embalažo za odpadna olja, ki jih bo potem možno oddati za to 
primerne zabojnike, ki jih bomo namestili po občini Brezovica. Ko bo 
projekt pripravljen v celoti, vas bomo o tem še posebno seznanili. 

 Marko Čuden, podžupan 

XXiii. Ex tempore breza  
(12. 10. 2018 – 19. 10. 2018)
Prihaja jesen in z njo že tradicionalni slikarski Ex tempore Breza. 23. 
Ex tempore se bo odvijal med 12. oktobrom ter 19. oktobrom 2018, 
tokrat na Brezovici. Letošnjo prireditev Ex tempore Breza prireja 
Občina Brezovica v sodelovanju z Društvom likovnikov Ljubljana. Tema 
letošnjega ustvarjanja je Brezovica z okolico. 
Žigosanje podlag bo v prostorih Občine Brezovica, Tržaška 390, 
Brezovica, in sicer v petek, 12. 10., od 10. do 12. ure, v ponedeljek, 15. 
10., od 10. do 12. ure in v sredo, 17.10., od 10. do 12. ure. 
Oddaja del bo v petek, 19. 10. 2018, 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, 19. 10. 2018, 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 . 
 
 Občina Brezovica in Društvo likovnikov Ljubljana
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Spoštovane krajanke  
in krajani rakitne,
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami se lahko s ponosom in 
zadovoljstvom ozremo na rezultate dela sedanje ekipe Krajevne 
skupnosti v iztekajočem se mandatu. 
Dosežki so popotnica, s katero se lahko 18. novembra samozavestno 
potegujemo za nov mandat. Kot pred vsakimi lokalnimi volitvami 
smo se sestali sedanji in pretekli krajevni funkcionarji, vodje društev 
in nekateri drugi aktivni posamezniki in oblikovali nestrankarsko 
Listo za Rakitno. 
Nastopila bo na krajevnih in občinskih volitvah, da bi na lokalne 
funkcije spravila ljudi, ki bodo učinkovito uresničevali skupne 
rakiške interese, če bodo dobili vašo podporo. V Svetu KS 
potrebujemo učinkovito ekipo, v Občinskem svetu pa smo si zadali 
cilj izvoliti dva naša svetnika, ki bosta vplivala na delitev denarja 
med deli občine in na strateške dokumente. 
Za naslednji mandat KS smo predvideli naslednje glavne razvojne 
cilje. Novo igrišče pri šoli, ki je postalo pravo krajevno zbirališče 
družin, želimo razširiti z dodatnimi vsebinami. Načrtujemo tudi 
investicije v zimsko rekreacijo. Najbolj ambiciozen, a uresničljiv 
cilj KS za naslednji mandat je asfaltiranje parkirišča pri jezeru in 
ureditev širše okolice. Poskusili bomo še na kakšnem razpisu za 
evropska sredstva. Kolikor bo v naši moči, bomo skušali priganjati k 
čim prejšnjemu nadaljevanju gradnje kanalizacije. 
V ekipo kandidatov za Svet KS Rakitna smo povabili nekaj novih 
ljudi, ki so se s svojo zagnanostjo in sposobnostjo že izkazali. Sam 
sem pripravljen oddelati še en mandat v občinskem svetu. 
Volitve v občinski svet so za Listo za Rakitno vedno zahteven zalogaj. 
Rakičani predstavljamo le 5,5 % prebivalstva občine in politične 
stranke na vodilnih mestih kandidirajo prebivalce večjih krajev, kjer 
je več volivcev. Od razdrobitve rakiških glasov med različne stranke 
Rakitna ne bi imela dosti, zato moramo čimbolj složno in z dobro 
udeležbo glasovati za nestrankarsko Listo za Rakitno. 
Prvo oviro nam je postavila Občinska volilna komisija. Določila 
je, da morajo nestrankarske liste kandidatov za občinski svet 
do sredine oktobra zbrati kar 98 overjenih podpisov podpore 
stalnih prebivalcev. Številka je bistveno višja kot v preteklosti. Še 
bolj bode v oči, da morajo neodvisni kandidati za župana, ki je 
bistveno pomembnejša funkcija, zbrati le 59 podpisov. Menim, 
da te odločitve ni treba razumeti kot privilegija verjetno edinemu 
županskemu kandidatu, ki je dobro delal in uživa široko podporo. 
Razumem jo kot šikaniranje nestrankarskih list, pri čemer so člane 
Občinske volilne komisije predlagale največje stranke. 
Vendar se Rakičani in Rakičanke ne damo. Zahtevane podpise bomo 
zbrali. Vabim vas, da overite svoj podpis podpore na Upravni enoti 
Tobačna ali na Krajevnem uradu Notranje Gorice. Ta dela ob sredah 
med 8. in 12. ter med 13. in 17. uro ali ob petkih med 8. in 13. uro. 
Podporo lahko podpišete tudi na drugih upravnih enotah. Obrazec 
dobite tam. Podpisane obrazce, prosim, prinesite v krajevno 
trgovino. Iskrena hvala! 

 Za Listo za Rakitno, Gorazd Kovačič

kS vnanje Gorice  
– prosti termini v 
telovadnici
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 tel. 01 3651 232, 
ob torkih od 18. do 19. ure. 
 
 Svet KS Vnanje Gorice, Predsednik Dušan Dormiš

razširjeno pokopališče  
na brezovici
Že kar nekaj časa smo vedeli, da je potrebno razširiti naše 
pokopališče, ker je zmanjkovalo prostora. V poletnih mesecih nam 
je uspelo. Naredili smo nov oddelek za žarne pokope. Končna 
vrednost izdelave tega oddelka je 12.000 €. 
S tem pa investicij pri pokopališču še ni konec. Ravno v tem mesecu 
je bil do konca narejen odkup dodatnega zemljišča za pokopališče 
in za dodatna parkirišča. 
Na Občinsko upravo smo zato poslali predlog, da v proračun za 
prihodnje leto umestijo izdelavo novih parkirišč. Iz Uprave sem 
dobil potrditev, da so to storili in zato upam, da bodo prihodnje 
leto to tudi res naredili, ker kot vsi vemo, so dodatna parkirišča na 
tem delu res nujno potrebna. 
Pred nekaj dnevi smo pa dočakali tudi asfaltiranje ceste iz naselja 
Postaja proti Gmajnicam oz. proti Ljubljani. Kadar bodo zastoji na 
Tržaški cesti, bo ta nova pridobitev prišla prav, da se tem izognemo. 
Dobili pa smo tudi informacijo, da bo ulica Cesta na postajo dobila 
novo asfaltno preobleko v sredini oktobra. 
Kot veste, tam namreč poteka izgradnja kanalizacije in ostale 
načrtovane infrastrukture. Zato vas prosim še za malo vaše strpnosti 
in potrpežljivosti do takrat. 
Do konca našega mandata, namreč občinske volitve bodo letos 
novembra, nameravamo na Brezovici začeti tudi z izgradnjo dolgo 
načrtovanega igrišča za otroke v naselju Postaja pri zaklonišču. 
Iz Občinske uprave pa so nam sporočili, da bodo letos naredili še 
manjkajoči del pločnika od nadvoza čez avtocesto do trgovine 
Mercator. Poleg tega pa smo jih prosili naj izdajo naročilnico za 
namestitev zaščitne ograje v nevarnem odseku ceste v naselju 
Radna. 

 Boris Malovrh, Predsednik KS Brezovica 
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Sprejem prvošolcev  
na osnovnih šolah
Na žalost ali veselje nekaterih so se poletne počitnice nepreklicno 
končale in jesenski dež je prinesel novo šolsko leto. Na tisoče otrok 
po vsej Sloveniji se je znova zagnalo v šolske klopi in se razveselilo 
svojih sošolcev, ki jih dolgo niso videli, nekateri pa so skozi šolska vrata 
vstopili čisto prvič in malce bolj zadržano začeli spoznavati svoje nove 
sošolce in prijatelje, učitelje in mentorje, ki jih bodo naslednjih devet 
let vodili skozi neštete izzive in znanja ter jim postlali pot za nadaljnje 
uspehe v življenju. 
Tudi v občini Brezovica ni bilo nič drugače in tudi letos je poleg učiteljev 
in ravnateljev prišel prvošolce pozdravit tudi župan, g. Metod Ropret 
v spremstvu podžupana, g. Marka Čudna in vodje kabineta župana, 
mag. Nataše Smrekar. 
Najprej so obiskali prvošolce na OŠ Preserje, kjer so se otroci skupaj s 
starši zbrali v telovadnici šole in prisluhnili ravnatelju, g. Igorju Selanu, 
ki jim je povedal o svojih spominih na svoj prvi šolski dan, od katerega 
se še najbolj spomni dejstva, da se je moral ločiti od staršev in spoznati 
kup novih sošolcev. Ponosno je spomnil, da ima letos šola tudi nov 
prostor za razredno stopnjo in da se bo v šoli zato tudi malo lažje 
dihalo ter podajalo znanje nadobudnim mladim superračunalnikom, 
kot rad pravi učencem. Ti so namreč tako brihtni in željni znanja, da ga 
od najzmogljivejših računalnikov loči le to, da premorejo tudi čustva, 
kar jih naredi še boljše. Tudi župan je poudaril, da se Občina Brezovica 
trudi loviti rast prebivalstva in s tem povečano število učencev v šolah, 
v sklopu česar je letos pomagala pri izgradnji novega oddelka na OŠ 
Preserje na razredni stopnji. V nadaljevanju pričakuje, da se bo šola 
še dodatno širila in postala še bolj prijazna in zmogljiva. Po krajših 
govorih je župan otrokom razdelil darila ob začetku njihove nove poti 
– knjige, ki jih bodo prav kmalu lahko tudi sami prebrali. Po obisku pa 
so prvošolcem malce starejši otroci zaigrali tudi igrico. 
Ravnatelj OŠ Preserje in občinska delegacija so nadaljevali s sprejemom 
na podružnični osnovni šoli Jezero, kjer so se zbrali v oddelku prvega 
in drugega razreda, kjer so sprejeli manjše število prvošolcev, ki bodo 
morda ena zadnjih generacij, ki bo še obiskovala to staro šolsko 
stavbo. Kot sta povedala ravnatelj in župan, se namreč dela na tem, 

da se bodo oddelki s podružnične šole ob bodoči razširitvi OŠ Preserje 
preselili kar na matično osnovno šolo. Stara šola na Jezeru je morda 
res dotrajana in majhna, a ima svojo dušo in prednost, ki je velike šole 
nimajo – v manjših oddelkih je stik med učenci in njihovimi učitelji 
bližji in možnost individualnega dela večja, kar gotovo pripomore h 
kvaliteti učenja. Tudi tu je župan prvošolcem razdelili knjige ter jim 
zaželel veliko znanja in uspehov na njihovi poti.
Nazadnje je potekal sprejem še na največji osnovni šoli v občini 
pa tudi eni največjih v Sloveniji, OŠ Brezovica. Tu so se prvošolci 
OŠ Brezovica in POŠ Notranje Gorice zbrali v brezovi dvorani, kjer 
jih je najprej nagovorila ravnateljica, ga. Meta Trček, ter jih toplo 
pozdravila v njihovem novem okolju. Najprej je poudarila novo 
pridobitev v Notranjih Goricah, kjer je poleg povsem novega vrtca 
tudi podružnična osnovna šola dobila novo podobo s popolno 
energetsko sanacijo, ki bo šoli vdihnila novo življenje in mnogo 
boljše pogoje svojim učencem. Tudi na OŠ Brezovica bo verjetno 
kmalu prišlo do posodobitev in dograditev, kajti število učencev 
se nezadržno povečuje. Ponosna pa je tudi na sodelovanje med 
osnovnimi šolami in vrtci, med šolo in krajani ter občani, predvsem 
pa med šolo in Občino Brezovica, ki je prišla počastit prvošolce tudi 
z obiskom svoje delegacije. Župan je vse lepo pozdravil in povedal, 
kako se Občina trudi zagotavljati dobre pogoje šolarjem in kako 
pomembna pridobitev je zadnja dokončana investicija v Notranjih 
Goricah, kmalu pa bo potrebna nova investicija tudi na OŠ Brezovica, 
ki so jo povečali in obnovili le deset let nazaj, a je že skoraj prerasla 
svoje okvire. Prvošolcem je zaželel veliko uspeha in sreče, knjige pa 
so jih počakale v njihovih razredih. Za konec je tudi na OŠ Brezovica 
otroke razveselila gledališka predstava, tokrat o črkah, ki dajejo vsem 
rečem tega sveta smisel in pomen. Ob različnih besednih igrah in 
prigodah so se otroci naučili, kako pomembna je lahko že ena sama 
črka in jim gotovo dala zagon za učenje abecede.
Morda je deževalo, a to nikakor ni uničilo prvega šolskega dne. Gotovo 
se je bilo težko zjutraj vstati in odpraviti v razrede, a ko so otroci enkrat 
prišli v šolske klopi in znova videli svoje sošolce, ni bil nihče več slabe 
bolje in prepričani smo, da bo otroški smeh in živ-žav polnil brezoviške 
osnovne šole vse do junija, ki se morda zdi še daleč, a bo še prehitro 
spet tu. 

Miha Žgajnar
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Mednarodni projekt  
na OŠ Preserje
Na OŠ Preserje smo vključeni v mednarodni projekt učne mobilnosti 
Erasmus+ z naslovom Razvijanje kompetenc v evropskem kulturnem 
prostoru, ki ga omogoča nacionalna agencija Cmepius. 
Projekt omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša pozitivne 
učinke na njihov osebni in strokovni razvoj za namen poučevanja, 
izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj je omogočiti udeležencem 
pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost 
njihovemu izobraževanju in delu. Aktivnosti znotraj projektov 
prinašajo pozitivne spremembe in razvojne premike znotraj institucij 
ter ne nazadnje inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja. 
Posledično je naš skupen cilj projekta omogočiti učencem bolj 
sodobno, kakovostno učno okolje. Udeleženci bodo svoje pridobljeno 
znanje takoj lahko prenesli na kolektiv ter ga uporabili pri delu z učenci 
in starši. Pouk bo zaradi tega kakovostnejši, saj bodo novi pristopi 
omogočili trajnejše in uporabnejše znanje učencev. 
Izobraževanja v tujini so se udeležili profesorica angleškega jezika in 
geografije Andreja Košir, profesorica razrednega pouka Petra Krajnc 
Urbanija, profesor geografije in zgodovine Damjan Snoj, profesorica 
geografije in zgodovine Maja Rabič, diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok Martina Kržič Nagy, univerzitetna diplomirana 
pedagoginja Breda Mateja Bizjak Škof. Vtise iz posameznih izobraževanj 
bomo pripravili v naslednjih številkah Barjanskega lista. 
Več o projektu si lahko preberete na šolski spletni strani OŠ Preserje. 
 
 Andreja Košir, vodja projekta

Energetsko sanirana 
podružnična šola  
v Notranjih Goricah

Med poletnimi počitnicami naša podružnična šola ni samevala. 
Namesto otrok so jo napolnili gradbeni delavci in drugi obrtniki, ki so 
pod vodstvom Občine Brezovica in podjetja Tipo, d. o. o. energetsko 
prenovili našo šolo. 
Staro peč na kurilno olje je zamenjal nov ogrevalni sistem na plin s toplotno 
črpalko. Da bo šola še bolj varčna, je dobila nov ovoj s fasado naravnih 
tonov, ki bo še bolj pripomogla k vzdrževanju toplote in varčevanju 
z energijo. Da bomo šolsko delo izvajali na čistem, svežem zraku, so 
strokovnjaki vgradili prezračevalni sistem z rekuperacijo. O delovanju 
sistema bodo delavci šole poučeni, da bo uporaba karseda učinkovita. 
Za svetlobo, učinkovito tesnenje in splošno boljše počutje so bila 
vgrajena dvoja nova steklena vrata, ki so hkrati tudi požarna in nam 
odpirajo nove poglede na okolico. Dodatno so bile pridobljene nove 
sanitarije, tako v vrtčevskem kot v šolskem delu stavbe. Prostori so 
prijetnejši na izgled in prijaznejši za uporabo. 
Šola od zunaj izgleda popolnoma drugačna. Modernejša, lepša in bolj 

vabljiva tako za otroke kot vse zaposlene. Tudi notranja podoba nudi 
varno, zračno in prijetno okolje, kamor se vsi radi vračajo vsak dan. 
Pomembno je, da Občina in skupnost, kjer živimo, znata prisluhniti 
potrebam šolskega dela in bivanja. Zavedajo se, kako pomembno je, da 
se otroci dobro počutijo in v zdravem okolju pridobivajo nova znanja. 
Hvaležni bodo vsi, ki so deležni truda s strani vseh, ki so pripomogli k 
tolikšni pridobitvi. 
Skupaj z novim vrtcem se je zgodilo prijetno, igrivo okolje za naše 
otroke, kjer bodo rasli, se učili, se družili in videli, da se dobro delo 
poplača. Hvala. 
 
 Kolektiv POŠ Notranje Gorice 

AKCIJSKA CENA za MP3 500

Velja za vozila iz zaloge.
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čestitka Websi  
Spletnim prvakom 
V petek, 14. 9. 2018, se je v Ljubljani, v dvorani Kina Bežigrad, s 
podelitvijo prestižnih Websi nagrad, zaključil celoletni projekt Websi 
– Spletni prvaki! 

prihodnost – počasi se začenjamo pripravljati na celovečerni nastop. 
Z željo, da bi bil čim boljši, se bomo na pripravah od 26. do 28. oktobra 
na Debelem rtiču naučili novih plesov. 
V svoje plesne vrste in falange pa vabimo tudi nove plesalce in plesalke 
ter glasbenike in glasbenice. Ker so septembra vse štiri skupine – otroška, 
mladinska, starejša in seniorska –ponovno začele z rednimi vajami, je to 
lepa priložnost za nove obraze. Dan odprtih vrat za zainteresirane bomo 
imeli v sredo, 3. oktobra, ob 18. uri. Obiščite našo spletno stran www.fs-
rozmarin.si in nam pišite na info@fs-rozmarin.si ali pokličite predsednika 
društva Edvarda Zoreta na 051 275 111. 
 
 Članica KD FS Rožmarin, Urška Levstek

Gre za Slovenijo
Vabim vas na predstavitev knjige 

GrE Za SlOvENijO 
Predstavitev bo v petek, 5. oktobra 2018, ob 19.00 v kulturnem 
domu Janez Jalen v Notranjih Goricah. 
 
kratka vsebina: 
Publikacija na 174 straneh formata 165 x 235 mm vsebuje 
objavljene prispevke v preteklem odbobju s posebnim poudarkom 
na kronologijo osamosvojitve, nastanka slovenske države, 
zakulisja in napade na Janeza Janšo, poglede na polpreteklo 
zgodovino, dosežke na gospodarskem in finančnem področju 
(CP, ČD, BDP, realne plače, zadolženost), področju standarda, na 
pogoje za doseganje postavljenih ciljev v prihodnosti. 

Osnovna poanta 
Iskrena želja po složnem in razumevajočem sodelovanju, da bi se v 
prihodnje medsebojno spoštovali, imeli radi in cenili našo ljubljeno 
Slovenijo, v kateri se bomo vsi dobro počutili, bili zaželeni in spoštovani. 
Pogovor bo povezovala Alenka Jeraj, SDS, poslanka državnega zbora. 
vabljeni: sodelujoči v knjigi – politiki, novinarji, kulturniki, 
sindikalisti; parlamentarne stranke, mediji, širša javnost, prijatelji 
in znanci. 

 Ciril Mrak

Z veseljem sporočamo, da je strokovna komisija nagrado za najboljši 
spletni video 2018, podelila ekipi (BV MEDIA, d. o. o. in Bright Visuals) iz 
občine Brezovica. Nagrajena je njihova predstavitev Planice 2023.
Nagrajenci (Luka Stanovnik, Matej Marinko, Andro Kajzer, Toni 
Stanovnik, Mojca Pernat, Nastja Pestivšek, Tina Tanko, Aljaž Tepina, 
Denis Artac, Martin Jelovšek, Marko Perne, Katka Riznar in še veliko 
drugih) poudarjajo, da jim to ne bi uspelo, če ne bi imeli odlične ekipe. 
Še posebej pa se zahvaljujejo Planica Nordic za izkazano zaupanje!
Tudi ta nagrada je lep uvod v letošnje občinsko praznovanje. 
Nagrajencem in vsem vam pa želimo še veliko poslovnih uspehov in 
zadovoljstva na vseh področjih.
Vnanje Gorice, 17. 9. 2018

 Drago Stanovnik

Folklorni piknik in priprave 
za celovečerni nastop
Septembra je Kulturno društvo Folklorna skupina Rožmarin 
organiziralo generalno čiščenje doma krajanov v Vnanjih Goricah, 
kjer potekajo plesne vaje folklorne skupine. Ometli smo strop in 
stene, zamenjali luči, obesili priznanja, uredili in pospravili garderobo, 
pospravili in očistili pododerje ter oder in dvorano. Delovna akcija 
se je nadaljevala s piknikom, na katerem so se družile in spoznavale 
tri skupine – mladinska, starejša in seniorska. Dobili smo tudi nove 
folklorne majice in jopice, s katerimi bomo predstavljali skupino. 
Mladinska in osrednja skupina sta imeli tudi v tem mesecu komercialne 
nastope za turiste. Sodelovali smo tudi pri povorki Podlomarjev v 
Cerovem, kamor nas je povabilo Turistično društvo Cer. 
Čeprav je skupina tako aktivna, pa z mislimi gledamo tudi že v 
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38. družinski pohod na krim rekreacija v društvu  
livia liberte
Bližajo se hladnejši jesenski in zimski dnevi, zaradi česar si bomo 
zagotovo želeli več časa preživeti na toplem. Namesto posedanja pred 
televizorjem ali za računalnikom je zagotovo bolj zdrava odločitev, 
da prosti čas preživimo v gibanju. Ples je rekreacija, ki je primerna za 
vsakogar, spodbuja izločanje oksitocina, ki zbližuje ljudi. Oksitocin je 
socialni hormon, hormon ljubezni, zaupanja, povezovanja in bližine. 
V Društvu Livia Liberte se tečaji plesa pričnejo v oktobru, ko se vtisi 
prvih šolskih in vrtčevskih dni malo poležejo. V Centru starejših DEOS 
Notranje Gorice bodo tako zopet vadile naslednje skupine: predšolski 
Pikci (3–4 leta) in Metuljčki (5–6 let), Zvezde (šolarji prve in druge 
triade). Najstnice (12–15 let) in Mamice (skupina Dame plešejo). 

V nedeljo, 16. septembra 2018, je v lepem sončnem vremenu v 
organizaciji PD Podpeč - Preserje na Krim potekal tradicionalen 38. 
družinski pohod. Že pred 10. uro so se pred in v koči začele zbirati 
družine z bližnje in daljne okolice. Malo po 10. uri skoraj ni bilo več 
prostora za mizami. Nekaj ljudi je zasedlo največjo skalo pred domom. 
Vzgojiteljice Brezovških vrtcev so pripravile družabne igre za otroke, ki 
so se jih ti z veseljem udeležili. Nagrade so bile zelo sladke. Občasno so 
pri igrah sodelovali tudi starejši planinci. Koča je bila polna. Udeleženci 
so bili zadovoljni s postrežbo. Žigosanih je bilo kar nekaj knjižic, saj 
bo za deseti žig podeljena lična značka pohoda. Hvala oskrbnikoma 
Doma na Krimu za podarjeni topli napitek. Pohod je bil vključen v 
akcijo »Slovenija planinari« in »Ljubimo gore«. 

 Rudi Bevc 

Odbojkarske novice  
iz Šd brezovica
Balon in telovadnica OŠ Preserje sta spet polna starih in novih obrazov. 
Člani, mladinci in kadeti so s treningi začeli že v avgustu, mlajše 
selekcije v začetku septembra. 
Svoje predstavnike imamo prav v vseh kategorijah, od MINI in MALE 
odbojke, pri starejših dečkih imamo dve ekipi, nato kadete, mladince 
in člane, ki se jim je lani uspelo uvrstiti v 2. DOL. 
Prvi bodo s tekmami začeli kadeti, ekipa Pr’ Kopač Brezovica, v kateri 
igrajo fantje letnik 2002 in 2003. V nedeljo, 30. septembra, bodo igrali 
v balonu na Brezovici. 
V sredo, 3. oktobra, ob 20.00 se bo v domačem balonu prvič predstavila 
mlada članska ekipa Špan Brezovica, pod vodstvom novega trenerja 
Ivana Iveca Miloševića, ki bo prvo pokalno tekmo igrala z ekipo Mivka 
Mokronog. 
Ostale kategorije bodo s tekmami začele kasneje. Vpisi v mlajše 
kategorije potekajo celo leto. Vabljeni k vpisu in na tekme. Spremljajte 
nas na https://sdbrezovica.si in FB profilu ŠD Brezovica – odbojka.
 
 ŠD Brezovica, odbojka

Tečaji zajemajo učenje osnov vseh plesnih zvrsti, poudarek pa je na 
lepi drži, koordinaciji gibov in učenju nastopanja pred publiko. 
Letošnja novost pa so tudi individualne ali skupinske ure petja za 
otroke, ki bodo potekale po predhodnem dogovoru. V prvem tednu 
oktobra (1. in 3. oktober) bodo potekale brezplačne predstavitve ur za 
nove člane. Pridruži se jim lahko kadarkoli, več informacij za prijavo pa 
lahko dobi pri Kaji Kramar na telefonski številki 041 439 063 ali preko 
elektronske pošte livia.liberte@gmail.com ter na FB strani LIVIA DANCE. 
 
 Kaja Kramar, Kulturno in umetniško društvo Livia Liberte 
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balinarska jesen
Balinarji vstopajo v jesen sveži in polni zagona. Treningi in tekme so 
se začeli, vsi pa smo polni idej, da popestrimo našo in vašo jesen. V 
okviru občinskega praznika občine Brezovica pripravljamo v soboto, 
6. 10. 2018, zaključni turnir mešanih dvojk naših članov in članic ter 
počasi zaključujemo tudi letošnjo dokaj uspešno sezono. Moška ekipa 
je trenutno nekje na sredini lestvice v 2. ligi OBZ Ljubljana, vendar 
se lahko do 16. 10. 2018 še kaj spremeni. Ženska balinarska ekipa 
pod okriljem DU Brezovica pa se bo 26. 9. 2018 udeležila državnega 
prvenstva v balinanju v Kranju. Bravo! 
Zadnjo soboto v mesecu septembru skupaj z ribiči pripravljamo enako 
kot lani prijetno ribiško-balinarsko druženje. Najprej bodo balinarji 
vihteli ribiške palice in poskušali kaj ujeti, nato pa bodo ribiči skupaj 
z našimi člani metali krogle in bližali za dobre rezultate ter prijetno 
druženje. 
Poleg zaključnega turnirja pa za piko na i pripravlja BŠD Radna še 
jesenski pohod in sicer v soboto, 20. 10. 2018, z začetkom ob 9.00 iz 
balinišča. Pohod bo primeren tako za prave pohodnike, kot tudi tiste 
malo manj spretne pohodnike. Pot bomo ubrali po dveh različnih 
smereh, s skupnim ciljem – Fajtov breg. Začnemo na balinišču, 
zahtevni in spretni pohodniki bodo šli na Žabo in naprej proti Javki 
ter zaključili na Fajtov breg, za drugo manj zahtevno skupino pa bo 
pot bolj položna – po cesti proti gostilni Gorjanc in nato iz Podsmreke 
čez hrib na Fajtov breg, kjer se bosta obe poti združili. Zaključek 
pohoda bo na balinišču, kjer bo nam bo ga. Anka spet pripravila kaj 
odličnega za okrepčilo. Prijavnina bo 5 €, prijave se zbirajo v naših 
klubskih prostorih. V primeru slabega deževnega vremena bo pohod 
prestavljen. Kontakt Arhar Helena in Rihtar Kristina. Lepo vabljeni, v 
družbi je hoja vedno zabavna. 
 
 Za BŠD Radna, Kristina Rihtar

Emma Hrnčić in Sara Mihelčič 
osvojili koper in Portorož

Članici Teniškega kluba 
Bobi, Emma Hrnčić in Sara 
Mihelčič, sta se v septembru 
udeležili turnirjev v Kopru 
in Portorožu. 
Udeležbi sta bili zelo 
uspešni, saj je Emma 
Osvojila turnir do 10 let v 
Kopru, Sara pa turnir do 11 
let v Portorožu. 

Čestitke punci in le tako 
naprej! 

 
 TK Bobi

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. Tudi letos vpisujemo novince 
otroke 1.–2. in 3.–4. razreda v začetno šolo namiznega tenisa. Vadbe 
potekajo dvakrat tedensko: ob torkih in četrtkih od 17.30 do 19.00. 
Prinesite le športne copate, kratke hlače, majico ali trenirko, vsa ostala 
oprema je na razpolago v klubu. 
S 1. 10. 2018 pričnemo s športno vadbo namenjeno predšolskim 
otrokom. Oblikovani sta dve skupini oziroma termina. 
Vadba mlajše skupine otrok starosti 1–3 let se izvaja ob prisotnosti 
staršev vsak ponedeljek in sredo od 17.15 do 18.15 v mali športni 
dvorani OŠ Preserje. 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, poskoki, potiskanje, vlečenje, metanje … hkrati pa 
otroci s tovrstno vadbo razvijajo še gibalne sposobnosti: gibljivost, 
koordinacija, ravnotežje … 
Športna vadba za otroke 4–6 let poteka vsak ponedeljek in sredo 
od 18.15 do 19.15 v mali športni dvorani OŠ Preserje in obsega 
pestro izbiro športnih vsebin (igre z različnimi žogami, elementarne 
igre, vadba po postajah ...), ki pripomorejo motivirati otroke in jim 
na prijazen način privzgojiti športne navade. Priporočamo, da 
vključite otroke v program vadbe in tako del prostega časa preživijo 
v organizirani športni vadbi. Dosedanje izkušnje so pokazale, da se 
ti otroci lažje in hitreje učijo in tako lažje vključujejo v skupinskem 
druženju z ostalimi vrstniki. Sama športna vadba pa dobro vpliva tudi 
na zdravstveni vidik. 
Za obe navedeni vadbi predšolskih otrok je potrebna osnovna športna 
oprema: copati, kratke hlače, majica, trenirka. 
Vpis in dodatne informacije o vadbah so na voljo v času vadb ali na ntk.
preserje@gmail.com
Vabljeni! 
 NTK Preserje
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PGd vnanje Gorice državni 
podprvaki v tekmovanju Fcc
V Radovljici je 8. in 9. septembra potekalo že 9. tekmovanje Firefighter 
combat challenge Slovenija. 
 
V posamičnem delu tekmovanja smo dosegli naslednje rezultate: 
1. mesto kategorija M55 Zdenko Jamnik 
4. mesto kategorija M40 David Prezelj 
9. mesto kategorija M30 Blaž Židanek 
 
Drugi dan tekmovanja smo nastopili še v dvojicah in zaključnih bojih 
ekip na izpadanje: 
1. mesto Tandem Vnanje Gorice 1 v kategoriji M40 – David Prezelj in 
Zdenko Jamnik, 
13. mesto Tandem Olimpus shop v kategoriji open – Matevž Perne in 
Gašper Trotovšek PGD Ljubečna, 
16. mesto Tandem Vnanje Gorice 2 (Blaž Židanek in Matija Perne) 
 
V kategoriji ekipe državno, smo z ekipo (David Prezelj, Blaž Židanek, 
Zdenko Jamnik, Matevž in Matija Perne) tudi letos nastopili v finalu. 
Hitrejša je bila le ekipa PGD Begunje na gorenjskem. Ponovili smo 

lanski uspeh in tudi letos postali državni podprvaki! 
Z gasilskih pozdravom NA POMOČ!! 
 
 PGD Vnanje Gorice 

2 7 .  9 .  d o  2 9 .  9 .

O T V O R I T E V
P R E N O V L J E N E G A
C E N T R A  V I Č

nagradnega

sklada za

nakupe
1000€

koncerti

PRID
RUŽI

SE NAM

... in številna
presenečenja!

 
NIPKE

ALENKA
GODEC

BQL
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čez bloško planoto  
na čabransko
Zadnjo soboto v avgustu je Turistično društvo Rakitna v sodelovanju z 
Društvom upokojencev organiziralo izlet na Bloško planoto in v dolino 
Čabranke, v to zelo zanimivo a slabo poznano območje Slovenije, ki 
pa se v zadnjih letih srečuje s težkimi razvojnimi problemi predvsem 
zaradi odseljevanja mladih v bolj razvita območja. Izleta se je udeležilo 
47 ljudi in je lepo uspel. Naš vodič je bil gospod dr. Marko Smole, ki 
že dolgo intenzivno raziskuje in tudi ohranja kulturno dediščino na 
območju doline Čabranke in zgornje Kolpe. Imeli smo torej izvrstno 
turistično vodstvo na najvišji strokovni ravni. 
Naš prvi postanek je bil na Blokah, kjer smo si v Novi vasi ogledali muzej 
bloškega smučanja. Muzej hrani najstarejše smuči, prikazuje priprave in 
postopek njihove izdelave, številne predmete, ki so jih nekdaj Bločani 
uporabljali v zimskem času pri delu in za transport ter bogato slikovno 
in pisno gradivo. Sam muzej in njegove zbirke nam je podrobno in 
zelo slikovito predstavil, in sicer v izvirnem bloškem narečju, zgovoren 
gospod, ki ga domačini poznajo pod psevdonimom Bloški Tonček. Ta 
predstavitev je bila posebna zanimivost tega obiska. Kaže pa tudi, da 
Bločani zavzeto ohranjajo svoje narečje in s tem svojo identiteto. 
Čez svojevrstno bloško pokrajino smo se nato odpeljali v slikovito naselje 
Loški potok na vrh zaselka Hrib, kjer sta si zakonca Knaus na platoju, ki 

leži na samem robu strmega pobočja nad naseljem, uredila čudovit park 
z razgibano razmestitvijo posameznih skupin cvetličnih gred in okrasnih 
grmovnic, ki v vsakem letnem času razkazujejo drugačno razkošje barv 
in oblik. Številni kotički za oddih nudijo možnost uživanja ob opazovanju 
tega razkošja in ob izjemnem razgledu na okoliško pokrajino, v katerem 
dominira stara taborska cerkev na sosednjem hribu. Obisk tega parka je 
lahko vrhunska učna ura s področja krajinske arhitekture. 
Pot smo nadaljevali skozi obsežne gozdove in pašnike mimo Babnega 
polja, ki je zadnja vas na slovenski strani, do Čabra, domovine 
bajeslovnega slovenskega junaka Petra Klepca. Nekdaj cvetoče 
mestece z dvorcem, baročno cerkvijo, fužino in kovačijami je še ohranilo 
nekaj svojega nekdanjega čara, a kaže se, da je danes odmaknjeno 
od sodobnega gospodarskega dogajanja. Malo pred Čabrom smo 
se ustavili na kmetiji Pintar in poskusili njihove sire, sokove in druge 
izdelke iz domačega sadja. Seveda se spodobi tudi kaj kupiti. Pridne in 
iznajdljive kmetije še vztrajajo in nekako preživijo. 
Potem naprej skozi dolino mejne rečice Čabranke. Spremljala nas je 
ograja z rezalno žico ob meji s Hrvaško. Ograja sicer skuša biti diskretno 
skrita za fasado grmovja in drevja, a vendar glasno opozarja na grobost 
družbenih razmer pri nas in v svetu. Meja bi bila mnogo lepša brez 
nje. Ustavili smo se v kraju Plešce. Tu smo si ogledali »Palčavo šišo«, 
imenitno stanovanjsko in poslovno rezidenco nekdanje trgovske 
rodbine Palčavih, ki so predniki našega vodnika gospoda Smoleta. On je 
zapuščeno domovanje svojih prednikov obnovil, v delu hiše in nekdanjih 
gospodarskih poslopjih uredil muzej z bogatimi etnološkimi zbirkami, 
ki pričajo o življenju in delu rodbine in kraja. V delu stanovanjskega 
dvorca pa je uredil tudi domovanje za svojo družino, kamor se vračajo 
ob prostih dnevih. Spoznali smo družinsko zgodbo Palčavih, ki je preplet 
slovenske, hrvaške in kočevarske kulture. To je značilna zgodba teh 
krajev. Botrovala je tudi njihovi posebni govorici, ki jo še vedno negujejo 
in so celo dosegli, da je vpisana v nacionalna registra kulturne dediščine 
v Sloveniji in na Hrvaškem. Kapo dol pred tako zavestjo lastne identitete! 
Po kosilu v sosedovi gostilni »Pr lipe« smo se odpravili proti domu. Skozi 
Osilnico po serpentinasti cesti, ki ponuja bogate razglede po Čabranski 
dolini in 
Gorskem kotarju, do Kočevske reke, kjer smo si še na hitro ogledali 
obnovljeno cerkev z lepimi vitraži, nato mimo Gotenice in Ribnice 
nazaj v Rakitno. Bogato izpolnjen dan. Vsi udeleženci smo mnenja, da 
vsebinsko tako kakovostna ekskurzija redkokdaj uspe. Hvala vsem, ki 
ste se trudili za to.

 Matija Kovačič, foto: Marko Smole 
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Avtohiša Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana,

Nova vozila Tel.: 01 20 00 550, Rabljena vozila Tel.: 01 20 00 560,

Servis Tel.: 01 20 00 570, E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com,

www.avtohisamalgaj.si

*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 2.200 €, popust v obliki staro za novo 400 €, ter dodatni popust za nakup prek Renault Financiranja v višini 
1.000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme ali 300 € za Pony by Renault. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2 104 – 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168 – 0,0458 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00019 – 
0,00129  g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,91. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 
ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO
Že od 8.990 €*

200 € za nakup 
dodatne opreme**

+
S paketom COOL
     radio + klima

čebelarji z barja v Prekmurje dosegli njihovo čim manjšo rojivost. Med sabo so si čebelarji delili 
izkušnje in primerjali svoje metode z drugimi, kar je bil tudi namen 
celotne strokovne ekskurzije. Svoje misli na hrano smo potešili na 
turistični kmetiji Puhan, kjer smo poleg okusnega kosila za sladico 
dobili Prekmursko gibanico. Ta je tudi zaključila celodnevni izlet in 
lepo zaokrožila spomine na Prekmurje. 
 
 Tadeja Vidmar 

Potopis trekinga  
po tibetu
Vabljeni na potopis trekinga po Tibetu, ki bo v četrtek, 18. 10. 2018, 
ob 19.00 v dvorani zadružnega doma v Notranjih Goricah, Podpeška 
cesta 380. 
 
 Marko Čuden

8. 9. 2018 se je 38 članov čebelarskega društva Filip Žagar Notranje 
Gorice odpeljalo na drugo stran Slovenije, natančneje v Prekmurje. 
Zbrali smo se ob 6.30 na končnem postajališču mestnega avtobusa 
6B v Notranjih goricah in se odpravili na pot. V društvu je danes 
udeleženih 38 članov. Seveda se strokovne ekskurzije niso udeležili vsi, 
kljub temu pa se nas je nabralo s čebelarji, čebelarkami in njihovimi 
boljšimi polovicami lepo število. Vožnja je ob debatah z drugimi 
čebelarji minila hitro in zabavno, do prve postaje smo tako naredili le 
krajši premor, nato pa pot znova nadaljevali vse do Beltincev. 
Prva lokacija se je nahajala na Melincih, ki so 12 km oddaljeni od 
Murske Sobote. V bližini turističnega objekta je reka Mura in čistilna 
naprava. Spoznali smo lastnika Štefana Štemna, ki s pomočniki 
čebelari s 600 panji. Pridelujejo vse sorte medu od sončničnega do 
letošnje posebnosti ajdovega medu. Na voljo smo imeli degustacijo 
skoraj vsakega. Razložil nam je tudi princip delovanja čebelnjaka 
namenjenega vdihavanju arom voska, medu in propolisa. Prostor je bil 
rahlo prepojen z aerosolom, ki je skozi okrogle odprtine, v ta namen 
posebej prirejenih postelj, prihajal iz panjev. Po poskušanju pestrega 
izbora medu, smo se odpeljali na naslednjo lokacijo. 
Pričakala nas je nasmejana največja 
čebelarka v Prekmurju Milena Kavaš. 
Prve izkušnje na področju čebelarjenja 
ji je posredoval oče, ki čebelari že 
približno 35 let. Ker sta povečevali 
čebelarstvo, sta se odločila za lastno 
vzrejo matic. S tem se zdaj ukvarja že 
deset let, intenzivno pa zlasti zadnjih pet 
let. Vzrejališče se nahaja v vasi Odranci 
v Prekmurju. Trenutno Milena čebelari 
s 1.000 čebeljimi družinami. Med 
čebelami preživi tudi do štiriindvajset 
ur dnevno. Lahko rečemo, da jim je 
popolnoma predana. Za njihovo lastno 
porabo vzredijo približno 300 matic na 
leto, za prodajo pa približno 600. To je 
odvisno predvsem od povpraševanja. 
Čebele po cesti prevažajo v posebnih 
škatlah predvsem na sever Francije. 
Za njihove matice je značilno, da so 
zelo mirne, da čebele pridelajo veliko 
medu, prizadevajo pa si tudi, da bi 
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izlet na Ptuj Začetni požar lahko 
pogasimo sami
Za požarno varnost v domačem okolju je zelo priporočljiva namestitev 
ustreznega gasilnika. Pri izbiri primernega gasilnika za domačo 
uporabo lahko svetujejo gasilci, prodajalci ali proizvajalci. Gasilnik naj 
bo nameščen na vidnem in dostopnem mestu v bližini izhodnih vrat. 
Le vzdrževani gasilniki bodo pravilno delovali, zato jih je potrebno 
redno vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. 
Vzdrževanje in ponovno polnjenje lahko opravljajo le pooblaščene 
osebe. 
V oktobru mesecu požarne varnosti bodo v prostorih gasilskih društev 
organizirani naslednji termini za vzdrževanje in nakup novih ročnih 
gasilnikov in sicer: 
•	 PGD	PODPEČ:	petek,	19.	10.	2018,	od	16.	ure	dalje,	
•	 PGD	GORIČICA	-	PREVALJE:	petek,	19.	10.	2018	od	17.	ure	dalje,	
•	 PGD	VNANJE	GORICE:	sobota,	20.	10.	2018,	od	12.–16.	ure,	
•	 PGD	JEZERO:	nedelja,	28.	10.	2018,	od	8.–12.	ure	in	
•	 PGD	KAMNIK	POD	KRIMOM:	nedelja,	21.	10.	2018,	od	8		.–			12.	ure.	
 
 Komisija za preventivo GZ Brezovica 

Mladi rakičani  
na državni orientaciji

Naši mladi člani so se udeležili sobotnega izleta v organizaciji Komisije 
za mladino Gasilske zveze Brezovica. 
Pot nas je vodila na Ptuj, kjer smo si na hitro ogledali prostore PGD 
Ptuj. Enota PGD Ptuj pa je tisti dan sodelovala na Ptujskem športnem 
vikendu, ki ga organizirajo vsako leto. Prijazni gasilki sta nas odpeljali 
na ptujski stadion, kjer smo si ogledali še novo gasilsko avto lestev, 
policijo, vojsko ... Bilo je zelo zanimivo, saj smo spoznali še delo 
policistov in vojakov. Sledilo je kosilo in kopanje v Termah Ptuj. Na 
poti domov pa smo se še ustavili na Trojanah, kjer smo se še malo 
posladkali s slastnimi krofi. 
 Mladina PGD Vnanje Gorice

V soboto, 16. 9. 2018, je v Moravčah potekalo Državno tekmovanje 
v gasilski orientaciji. Gasilsko zvezo Brezovica je zastopala ekipa 
pionirjev iz PGD Rakitna.  
Mladi Rakičani so junija na regijskem tekmovanju premagali vso 
konkurenco in se drugič zapored uvrstili na državno tekmovanje. 
Ekipa je bila od lanskega leta spremenjena, pa vendar so zmagali. 
Na državnem tekmovanju so imeli tekmovalci nekaj smole in v želji 
po hitro dokončani vaji, je bila le ta kaznovana z napačno narejenim 
vozlom. Na koncu so dosegli še vedno odlično 18. mesto od 35 ekip.  
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.  

Anja Kržič
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listopad v dEOS centru 
starejših Notranje Gorice
Stanovalke in stanovalci v DEOS Centru starejših Notranje Gorice 
imajo ves čas na voljo različne aktivnosti, individualne in skupinske 
obravnave pri fizioterapevtki in delovni terapevtki, program 
Aktiven dan, Aktivno pot, itd. Zadnje poletne dni so izkoristili 
tako, da so se odpravili proti morju, natančneje v Izolo in Piran, 
kjer so plavali in uživali na svežem morskem zraku. Za zdrav duh, v 
zdravem telesu pa so med drugim poskrbeli tudi s pohodom na Sv. 
Ano. Prvič, a vsekakor ne zadnjič, so organizirali pravi burger fest. 
Kuhar Edo in njegov sin Žiga sta pripravila okusne hamburgerje, 
za glasbo pa sta poskrbela Franci in Igor. Ker je čas ozimnice, so 
kuhali slivovo, ringlojevo in jabolčno marmelado ter seveda spekli 
tudi kakšne dobrote. Akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!« 
so se pridružili zaposleni in stanovalci ter tako s skupnimi močmi 
poskrbeli za urejeno, čisto in lepo okolico. Uspešno so zaključili 
projekt Pro-Trening, ki je potekal pod vodstvom doc. dr. Uroša 
Marušiča in strokovnim mentorstvom mag. Zdenke Milič Žepič ter 
dr. Vojka Kavčiča. Največje presenečenje meseca pa je bil zagotovo 
nastop izvrstne slovenske pevke Saše Lendero. Prepevanje njenih 
pesmi se je slišalo po vsem centru, sam nastop in pozitivna energija 
pa se bosta vsem zagotovo vtisnila v spomin. Udeleženci Aktivnega 

dne in projekta Interreg-CrossCare so pridno telovadili, se pridružili 
aktivnostim v centru in z veseljem pri vadbi uporabljali pripomočke, 
ki jim jih je omogočil sam projekt. Zaposleni se vsakodnevno trudijo, 
da z drobnimi pozornostmi polepšajo trenutke starejšim, saj so kot 
ena velika družina. 

 Alja Štrukelj 
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akcija čiščenja struge  
reke ljubljanice pri 
podpeškem mostu
Na dan Očistimo Slovenijo, 15. 9. 2018, ko je naš planet hkrati čistilo 
preko 150 držav, je društvo Ekologi brez meja ob pomoči PGD Barje 
organiziralo tudi čiščenje struge reke Ljubljanice pod podpeškim 
mostom v občini Brezovica. Akcija je potekala v sklopu projekta 
Očistimo vode, skupaj v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko 
barje, Zavodom za podvodno arheologijo, Jamarsko zvezo Slovenije, 
Gasilsko brigado Ljubljana, Ribiško družino Barje, Ribiško družino 
Vrhnika, Občino Brezovica, Krajevno skupnostjo Podpeč, PGD Podpeč, 
Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kulturo. 
Potop je izvedlo 13 izkušenih potapljačev prostovoljcev, med njimi tudi 
bivši vodja podvodne reševalne službe (PRS) za Ljubljano in gorenjsko 
Slovenske potapljaške zveze, g. Lojze Zadnikar, inštruktor jamskega 
potapljanja Matej Mihailovski iz Jamarske zveze Slovenije in inštruktor 
potapljanja Miha Zadnikar. Ostali potapljači prostovoljci so večinoma 
prišli iz PGD Barje in Gasilske brigade Ljubljana. Pomoč je ponudilo s 
svojim članom tudi potapljaško društvo Oceanik iz Kopra. 
Pri potopu je skladno z zahtevami kulturnovarstvenega soglasja 
pristopilo k čiščenju in bilo stalno prisotnih tudi pet arheologov 
potapljačev iz Zavoda za podvodno arheologijo, ki je v imenu 
organizatorice Nine Antič, dodatno posredovalo pri Ministrstvu za 
kulturo, za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo v reko 
Ljubljanico na omenjenem območju. Med potapljači je bila tudi edina 
ženska predstavnica, arheologinja Mojca Fras. 
Akcija se je pričela ob 9.00. Na mestu čiščenja sta za pomoč potapljačem 
bila v pripravljenosti dva čolna prostovoljnega gasilskega društva 
Podpeč in Ribiške družine Barje. Predsednik Krajevne skupnosti 
Podpeč je priskrbel, da bi bila v pripravljenosti tudi avtovleka v kolikor 
bi bila ekipi potrebna. 
Vidljivost Ljubljanice je bila zjutraj zaradi nočnega velikega deževja 
slabša, a vseeno se je videlo 2–3 metre pod vodo. Reka je imela rahlo 
tudi močnejši tok. Temperature vode je bila cca. 14 stopinj, zato je 
veliko potapljačev vstopilo v vodo v suhi potapljaški obleki. Povprečno 
so potopi trajali od 60 do 90 minut. 
Potapljač iz Gasilske brigade Ljubljana, Miha Sever, je pri potopu 
naletel na primer italijanske puške iz druge svetovne vojne. Arheolog 

Matej Draksler in eden največjih slovenskih strokovnjakov na področju 
podvodne arheologije Andrej Gaspari, ki sta bila pri potopu prav 
tako prisotna, pa sta potrdila, da gre za karabinko s kratko cevjo. 
Med odpadki je bilo nekaj nabojev, kolo, veliko število registrskih 
tablic, steklene embalaže, pločevink, klimatska naprava, akumulatorji, 
baterije, raznorazni kovinski predmeti, ročna svetilka, senčnik za 
vrt, zaboj z orodjem, kabli, škorenj, otroške igrače, dleto, pištola za 
silikonski kit, keramični krožniki in skodelice, emajlirani vrči, straniščni 
pokrov in ostali odpad večinoma iz zadnjih dvajsetih let. 
V primerjavi z letom 2006, ko je 18. članska skupina potapljačev v dveh 
dneh nazadnje pregledovala strugo Ljubljanice v okolici mostu, je letošnji 
rezultat sobotne akcije vendarle pokazal, da se je odnos ljudi do okolja 
spremenil na bolje, tudi zaradi prizadevanj in ozaveščanja javnosti 
organizacije Ekologi brez meja. V takratni akciji je bilo med ostalimi 
množičnimi odpadki najdenih 5 prometnih znakov, 20 koles, 3 pločevinasti 
sodi, plastičen sod z nafto, straniščna školjka, motor in 2 pralna stroja. 
Potapljači so smeti nabirali v velike platnene vreče, ki jih je prispevala 
za ta dogodek Pošta Slovenije. Za lačne potapljače je poskrbel 
predsednik Krajinskega parka Ljubljansko barje, za odvoz odpadkov 
pa Javno komunalno podjetje Brezovica. Našo akcijo sta podprli tudi 
ravnateljici Vrtcev Brezovica in Osnovna šola Brezovica. 
Na čistost oziroma nečistost Ljubljanice še vedno vplivajo tudi fekalije 
in kemijska čistila gospodinjstev, ki se zaradi neurejenih kanalizacij v 
sosednjih občinah še vedno iztekajo preko medobčinskih grabnov v 
reko. Eden takih je v občini Brezovica Kušljanov graben, po katerem 
preko Velikega grabna pritekajo vode iz občine Log - Dragomer. Tu je 
še problem stekanja pesticidov in herbicidov preko kmetijskih površin. 
Ljudje se še premalo zavedajo dejstva, da je brez čistih voda in zemlje 
nesmiselno razpravljanje o prehranski samooskrbi Slovenije. Zato bi 
bilo potrebno vsaki kmetiji, ki stremi k visokim moralnim in etičnim 
načelom ekološkega ali Demeter kmetovanja omogočiti hitrejšo 
preusmeritev in ustrezno nagraditi z zvišanjem subvencij, ne samo s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ampak tudi 
s strani Ministrstva za zdravje. Čista voda je osnova za preživetje. Zato 
projekt »Očistimo vode« stremi k čiščenju, ohranjanju in izboljšanju 
stanja vseh voda in je odvisen od medsebojnega povezovanja in 
sodelovanja posameznikov, društev, zavodov, občin in ministrstev. 
Vsem sodelujočim se še enkrat zahvaljujem za prostovoljno 
spodbujanje in širjenje dobre volje.
 
 Nina Antić 
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V Seascape iščemo 
nove sodelavce.

Zaradi širitve proizvodnje iščemo nove 
sodelavce (m/ž) v kompozitni delavnici,  pri 
montaži plovil in oddelku montaže jamborjev.

Želimo si najti motivirane   posameznike in 
posameznice, ki imajo ročne spretnosti in so 
se pripravljeni učiti novih veščin. Delovne 
izkušnje na področju so dobrodošle, vendar 
niso pogoj.

Prošnje z življenjepisom pošljite na: 
zaposlitev@thinkseascape.com

Veljavnost od 6. 9. do 15. 10. 2018.www.lekarnaljubljana.si

novim 
izzivom 
naproti

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila 
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 6. 9. do 15. 10. 2018 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

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

0 8 0  7 1  1 7 !
na brezplačno telefonsko številko 

BIOGAIA PROTECTIS
30 žvečljivih tablet
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

redna cena: 15,06 €

cena s Kartico zvestobe

11,30 € POPUST: 
25%3

OIL OF THE KING – 
KRALJEVO OLJE  
BALZAMIČNE 
KAPLJICE 
10 ml
Akcija velja tudi za 
Balzamični gel, 50 ml. 8,96 €

25%  
popustugodnost za imetnike Kartic

e z
ve

st
ob

e EKO SIRUP S 
PROPOLISOM
200 ml
Akcija velja tudi za 
Sirup s propolisom 
za otroke, 150 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 10,23 €

KREMA Z OGNJIČEM
50 ml
redna cena: 4,57 €

cena s Kartico zvestobe

3,66 € POPUST: 
20%1

20%  
popustugodnost za imetnike Kartic

e z
ve

st
ob

e

redna cena: 11,95 € 
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 12,79 € 
cena s Kartico zvestobe
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kisanje zelja
Zelje kot večina drugih kapusnic 
izvira iz Sredozemskega področja. 
Postopoma se je pridelovanje širilo na 
zahod, sever in vzhod. Omogočalo je 
preživetje siromašnih ljudi, hkrati pa so 
ga cenili sladokusci višjih slojev. 
V antični Grčiji in Rimu so zdravilci 
uporabljali zelje za zdravljenje gnojnih 
ran, bolečin v glavi in zobeh ter za 

zdravljenje oteklin, predvsem pa za zdravljenje želodčnih težav, za kar 
ga uporabljamo tudi danes. Takšnim bolnikom priporočajo pitje zelnice 
ali pa presnega soka. Čir na želodcu pozdravimo, če 40 dni večkrat na 
dan popijemo kozarec presnega soka. Mlečna kislina v kislem zelju 
preprečuje gnilobne procese v črevesju in pomaga pri izločanju strupenih 
snovi iz telesa. Acetilholin pospešuje gibanje hrane v črevesju, zmanjšuje 
poapnenje žil in znižuje krvni tlak. Kislo zelje povečuje tek, preprečuje 
zgago in prezgodnje staranje, zato je največ zdravih in starih ljudi tam, kjer 
vsak dan jedo kislo zelje. Na številnih kmetijah v okolici Ljubljane, Ribnice 
in na Notranjskem imajo za zajtrk kislo zelje in koruzne žgance (ampak ne 
zato, da bi pregnali »mačka«). 
 
Postopek kisanja: 
Cele zeljne glave ali na rezance naribano zelje se skisa s pomočjo 
mlečno kislinskih bakterij. Potrebna je višja temperatura (15–21° C) 
in brezzračne razmere. Dobro dozorele glave (več kot 4 % sladkorja), 
pobiramo v suhem in toplem vremenu (september). Če jih pobiramo 
v hladnejših mesecih, imamo glave nekaj časa na toplem, šele nato jih 
ribamo in pripravimo za kisanje. 
Za kisanje uporabljamo lesene ali plastične posode, ki so dobro umite 
in splahnjene s toplo vodo. Da pravilno solimo, moramo zelje stehtati 
– na 100 kg zelja dodamo 1,7 do 2 kg soli. Sol čim bolj enakomerno 
pomešamo z zeljem, nato dobro pretlačimo in obtežimo. Utež naj ima 
do 20 % teže naribanega zelja. S tlačenjem iztisnemo iz zelja čim več 
zraka in na površini se nabere tekočina, ki preprečuje dostop zraka do 
zelja. Zelje čez 20 dni operemo (s tem odstranimo kvarne bakterije na 
vrhu). Lahko zelje brezzračno prekrijemo s folijo. 
Voda mora zelje dobro prekrivati, kajti za kisanje so potrebne brezzračne 
razmere. V prvih dneh se začno razvijati bakterije, ki porabijo kisik, 
nato pa pride do razvoja mlečno kislinskih bakterij, ki v brezzračnem 
okolju pretvarjajo sladkor v mlečno kislino. Za uspešno kisanje mora 
zelje vsebovati vsaj 4 % sladkorja. Največ sladkorja vsebuje zelje pri 
kocenu, zato nekateri ribajo zelje tako, da drobno narežejo tudi kocen. 
Kadar kisamo cele glave jih potopimo v 4–6 % slanico. Postopek kisanja 
glav poteka pri temperaturi 18–20° C od 5–6 tednov. Za manjše potrebe 
jih kisamo celo v velikih polietilenskih vrečah (kmetijske trgovine), 
katere napolnimo s 5 % slanico in očiščenimi zeljnimi glavami. 
 
Motnje v kisanju: 
Če v svežem zelju primanjkuje mikroelementov, vitaminov in 
aminokislin in sladkorjev, se pravilno ne razvijejo mlečno kislinske 
bakterije. Napake konsistence (premehko, pretrdo zelje) so posledica 
nepravilnega soljenja. Če premalo solimo, se nam lahko zgodi, da je 

zelje premehko. Takšno je lahko tudi, če imamo prenizke temperature 
kisanja, ali pa se nam zaradi slabega čiščenja in prisotnosti zraka v 
zelju, razvijejo na vrhu bakterije, ki prav tako omehčajo zelje.  
Napake vonja in okusa – so posledica predolgega skladiščenja surovega 
zelja v neprimernih prostorih. Vzrok je lahko tudi v premajhnem številu 
mlečno kislinskih bakterij, kar je posledica prevelike uporabe zaščitnih 
sredstev (škropiv).  
Napake barve – rdečkasta in sivkasta obarvanja so posledica prisotnosti 
kisika (premalo potlačeno zelje), ki omogoči razvoj in rast kvasovkam 
in plesnim, ki povzročajo nepravilno kisanje in tudi barvo zelja. Lepo 
rumeno barvo zelja dajo sorte: varaždinsko, ljubljansko, emona, medtem 
ko kranjsko okroglo in hibridi dajo popolnoma belo kislo zelje. 
 
 Kmetijska svetovalna služba Vrhnika 

bi se nam pridružili?
S 1. oktobrom se na OZRK Ljubljana (Tržaška 132) ponovno začne 
izvajati tečaj za bolničarje (1. 10. do 29. 11. 2018). Če vas je kdaj 
zamikalo, da bi se pridružili naši občinski ekipi prve pomoči pri njenem 
poslanstvu širjenja znanja in zavedanja o pomembnosti izvajanja prve 
pomoči pri osebah, ki se znajdejo v stiski, imate sedaj priložnost. Za 
prostovoljce, ki se nam bodo odločili pridružiti, je tečaj brezplačen.

Tečaj obsega 70 šolskih ur v cca. 6–8 tednih. Predavanja in praktične 
vaje običajno potekajo dvakrat tedensko po 4 šolske ure ter dve 
soboti. Vsebina tečaja obsega različne teme;:od najpogostejših nesreč, 
njihovega preprečevanja, temeljnih postopkov oživljanja odraslega, 
otroka, dojenčka, oskrbe krvavitev, šoka, zastrupitev, ran, opeklin, 
omrzlin, poškodb skeleta, do dela v ekipi prve pomoči. 
Po uspešno opravljenem izpitu prejmete potrdilo z nazivom bolničar 
in druženje z nami ;-) 

Mojca Pristavec Đogić, KORK Notranje Gorice 

Podrobnosti o tečaju lahko preberete na spletnem naslovu:  
www.prva-pomoc.si/tecaj-in-izpit-prve-pomoci-za-bolnicarje.html. 
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Septembra smo se srečali 
s konjerejci iz barja in na 
našem pikniku

delavnica temeljnih 
postopkov oživljanja
Ob že preizkušeno toplem gostoljubju Centra starejših DEOS Notranje 
Gorice in v sodelovanju z Zavodom Creatus vas člani občinske ekipe 
prve pomoči vabimo, da se nam spet pridružite na delavnici temeljnih 
postopkov oživljanja. Na za to posebej namenjenih lutkah boste lahko 
preizkusili, kako pravilno izvajati pritiske na srce in vpihe na osebi, ki 
ji je zastalo srce. Spretnost, ki jo boste tako pridobili, lahko nekoč v 
prihodnosti reši življenje komu izmed vaših najbližjih ali mimoidočemu, 
ki bo imel srečo, da bo v bližini nekdo, ki se bo znal odzvati. 

NotraNje Gorice, 
prodamo več enot 
stanovanjskega dvojčka 
površine 230 m2 
(klet, pritličje in nadstropje) 
s pripadajočim zemljiščem 
velikosti 227 m2. 
Objekti bodo zgrajeni do 
3. podaljšane gradbene faze, 
do meseca septembra 2019. 

Visoka kvaliteta vgrajenih materialov, neposredna 
bližina Ljubljane, vredno ogleda, prodamo. 

Cena: 212.000,00 eUr

Poleg tega se boste seznanili tudi z delovanjem avtomatskega 
eksternega defibrilatorja (AED), malo prenosno napravico, za katero si 
prizadevamo, da bi postala dostopna na čim več mestih v naši okolici. 
Delavnico bomo izvajali v dvorani Centra starejših Notranje Gorice v 
torek, 16. oktobra 2018, ob 16.30. 
 
 Mojca Pristavec Đogić, KORK Notranje Gorice

Ker je vsak dan krajši in hladnejši ter se lepi dnevi počasi končujejo smo 
se v ŠKTD Lokvanj odločili, da izkoristimo lepo nedeljo tudi za vožnjo s 
vprego do Mokarja in za piknik. Zbrali smo se ob 8h pri Domu Lokvanj 
in se naložili na dve konjski vpregi ter se popeljali proti Ljubljani, do 
Mokarja, kjer je Konjerejsko društvo Barje pripravilo srečanje z mašo 
in pogostitvijo. Po končanem druženju pri Mokarju smo se odpeljali 
nazaj v Podpeč in imeli pri Domu Lokvanj piknik. Člani ŠKTD Lokvanj 
so poskrbeli za jedačo in pijačo. Za še boljše vzdušje nam je zaigrala 
tudi harmonika. 
Ker pa smo to leto zelo dejavni smo se odločili za razstavo Suhega 
cvetja in ročnih del, ki bo v Podpeči, v soboto, 24. 11. 2018 ob 9h. 
 
Vljudno torej vabljeni tudi na to razstavo! 

Tatjana Poplas
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SdS brezovica donirala  
PGd Notranje Gorice - 
Plešivica 1.000 €

Ropreta, ker smo mnenja, da si naše podpore tudi zasluži. Sicer pa 
upamo, da se bo v prihodnje zavzel tudi za domačo Brezovico, ker 
smo mnenja, da smo od vseh krajevnih skupnosti najbolj nazadovali. 
Jaz sama se počasi poslavljam in upam, da ste radi prebirali moje, 
z ljubeznijo napisane vrstice. Vodstvo bom prepustila v zanesljive 
mlajše roke, sama pa bom z dobrimi nasveti še naprej stala stranki 
ob strani. 
Pred volitvami, to je v oktobru, vas bomo obiskovali in pripravili 
marsikatero srečanje, da se skupaj poveselimo, Vi pa nam boste 
svetovali, za kaj naj se zavzamemo, da bo občina še uspešnejša kot 
do sedaj. 
Zaključila bi z naslednjimi mislimi – ne bojte se prihodnosti, pojdite ji 
nasproti, ker vsak korak, ki ga ne naredimo, je izgubljen in se ga ne da 
nadoknaditi. Zaupajte nam in Slovenski ljudski stranki, ker ona vam 
bo to zaupanje povrnila pri dobrih odločitvah in odločilnih dejanjih, 
ki niso le prazne obljube. 
 
 Za SLS, Veršič Marija

NSi na pomoč  
ogorčenemu gospodarstvu

Svet NSi se je na zadnji seji odločil, da 
v parlamentarno proceduro vloži paket 
zakonov, ki bodo omogočali izboljšanje 
poslovnega okolja. Na ta način NSi želi 

pomagati slovenskemu gospodarstvu pred tem, da svoje delovanje 
zaradi previsokih davkov premakne v tujino. 
»Z vložitvijo teh zakonov v proceduro bomo pomagali koaliciji, da se 
izvije iz primeža slabe koalicijske pogodbe,« je povedal predsednik 
NSi Matej Tonin in dodal: »Vemo, da so se s to koalicijsko pogodbo 
na nek način zaplezali. To se kaže tudi v reakciji gospodarstva. Če bi 
poskušali peljati druge aktivnosti, bi imeli težave z Levico in glasovi, ki 
jih potrebujejo.« 
Predsednik NSi je prepričan, da bo koalicija s podporo zakonom dala 
jasen signal gospodarstvu, da se bo poslovno okolje izboljševalo. 
Z vloženimi zakoni NSi predlaga dvig splošne dohodninske olajšave, 
da se lahko zaposlenim zvišajo neto plače, in drugačno dohodninsko 
lestvico. S spremembami regresnih zahtevkov želi NSi zamejiti stroške, 
ki jih lahko ZZZS terja od delodajalcev. Kot limit za povrnitev stroškov 
zdravljenja predlaga 15.000 evrov. Pri bolniškem dopustu predlaga 
skrajšanje dobe prvih dni bolniškega dopusta, ki jih krije delodajalec, 
s 30 na 15 dni. Želi pa tudi spremeniti status upokojencev, ki bi po 
doseženi pokojninski dobi ob nadaljevanju delovnega razmerja 
prejemali tudi polno pokojnino. 
Finančne posledice predlogov zakonov so znane že iz koalicijskih 
pogajanj, ko je finančno ministrstvo naredilo izračune. »Vsi predlogi 
bodo oblikovani tako, da bodo znotraj okvirov, ki jih postavlja fiskalno 
pravilo,« je pojasnil Tonin. 
 
 OO NSi Brezovica 

Občinski odbor SDS Brezovica se je odločil, da pri selitvi in 
dokončanju novega gasilskega doma v Notranjih Goricah le-tem 
pomaga s finančno donacijo. Predsednik lokalnega odbora SDS, 
Janez Miklič, ter predsednik PGD Notranje Gorice - Plešivica, Simon 
Selan, sta v ponedeljek, 17. 9., podpisala donatorsko pogodbo v 
višini 1.000 €. 
Lokalni odbor stranke se je za donacijo odločil, ker so v preteklosti 
s finančnimi donacijami pomagali že drugim PGD-jem pri izgradnji 
novih gasilskih domov, zato so se odločili, da dobro prakso 
nadaljujejo tudi v Notranjih Goricah. Janez Miklič je pri podpisu 
pogodbe poudaril, da je nadvse pomembno in neprecenljivo delo 
gasilcev, da je za njih v občini Brezovica v večini dobro poskrbljeno 
in da upa da bodo nov gasilski dom čimprej dokončali. Podpisa 
pogodbe se je udeležila tudi poslanka DZ izvoljena na temu 
območju, Alenka Jeraj in predstavnik gasilcev Matjaž Rakovec.

 OO SDS Brezovica

ko listje pada
To je znak, da se počasi poslavljamo od poletja, v pričakovanju dolge 
lepe jeseni. Gobarji so na nogah, povsod so se začeli pojavljati jurčki, 
ki niso samo slast na krožniku, temveč tudi užitek ob nabiranju. 
Mi v Slovenski ljudski stranki se pripravljamo na občni zbor in 
prihajajoče volitve. V naše vrste smo vključili nekaj novih članov, 
predvsem mladih, ki naj bi vlekli voz, ki nas bi pripeljal v občinski 
svet. Sicer pa bomo spet podprli starega, novega župana Metoda 
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ZAHVALA

Zahvala
Tvoje trudne oči so za vedno zaspale,
njive in rožice so zajokale,
tvoje pridne roke jih ne bodo več obdelovale,
rožic nič več negovale.

Po dolgi in hudi bolezni, nas je za vedno 
zapustila naša draga mami, babica, 
prababica in praprababica.

blandina dinka klinc 
(1932–2018)

Od nje smo se poslovili 1. septembra na pokopališču v Preserju. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, DU Preserje in JKP Brezovica za darovano cvetje, sveče, 
darove za svete maše in izrečena sožalja. Hvala osebju DSO 
Bokalci za trud in skrb. Zahvaljujemo se g. Jožetu Trevnu za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi Vrhovec in pevcem. Še enkrat 
hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

 Vsi njeni žalujoči

Zahvala
Ni smrt tisto, kar nas loči, 
in življenje ni, kar druži nas. 
So vezi močnejše. Brez pomena 
zanje so razdalje, kraj in čas.

 
Ob slovesu naše mame 

julijane škopoRc 
(1938–2018) 
 
se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, darovane sveče in 
sv. maše. Zahvala pogrebni službi Pieta, pevcem in gospodu 
župniku. Zahvala gre tudi dr. Danici Rotar Pavlič, patronažnima 
sestrama Valeriji Žerovnik in Tatjani Alič. Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti. 
 
Vsi njeni



UPrava
ObčiNE brEZOvica

UradNE UrE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

PON.: od 9.00 do 12.00
SrE.:  od 9.00 do 12.00 in
 od 14.00 do 17.00
PEt.:  od 9.00 do 13.00

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

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NaSlEdNja ŠtEvilka
PrEdvidOMa iZidE
26. 10. 2018,

PriSPEvkE
SPrEjEMaMO dO
16. 10. 2018,

OGlaSE Pa dO  
ZaPOlNitvE PrOStOra.

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

Kontakt uredništva:
•	 Miha Žgajnar, 031 294 239 

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

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

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

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

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

kdaj kaj kjE OrGaNiZatOr

petek, 
28. september  
ob 8. uri

Meddruštveni  
balinarski turnir

Športni park Jama, 
Podpeška cesta 380

DU Notranje Gorice  
- Plešivica

sobota, 
29. september ob 
17:30

Kavbojski plesi na 
Brezovici – hitra skupina!

Gasilski dom PGD Brezovica pri 
Ljubljani, Tržaška cesta 386

Colorado Country  
line dance

ponedeljek, 
1. oktober ob 16:45

Predstavitev plesnih uric 
Livia dance

DEOS, Center starejših 
Notranje Gorice, Gmajna 7

Kaja Kramar – Kulturno in 
umetniško društvo Livia 
Liberte

ponedeljek, 
1. oktober ob 17:15

Športna vadba za 
predšolske otroke v 
Preserju

OŠ Preserje, Preserje 60 NTK PRESERJE

ponedeljek, 
1. oktober ob 18. uri

Dame plešejo – Dan 
odprtih vrat

DEOS, Center starejših 
Notranje Gorice, Gmajna 7

Kaja Kramar – Kulturno in 
umetniško društvo Livia 
Liberte

torek, 2. oktober ob 
17:30

NTK Preserje: vpis  
začetnikov za vadbo  
namiznega tenisa

Velika dvorana OŠ Preserje, 
Preserje 60, 1352 Preserje

NTK PRESERJE

sreda, 3. oktober ob 
7. uri

Planina Osredek  
in Kamniški vrh

OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

sreda, 3. oktober ob 
16:45

Livia dance dnevi  
odprtih vrat

DEOS, Center starejših 
Notranje Gorice, Gmajna 7

Kaja Kramar – Kulturno in 
umetniško društvo Livia 
Liberte

sreda, 3. oktober ob 
17. uri

Ustvarjalna delavnica za 
otroke: Dinozavri

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

četrtek, 4. oktober ob 
17:30

Ura pravljic:  
Maček in škornji

Knjižnica Brezovica, 
Podpeška cesta 2

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

četrtek,  4. oktober  
ob 12. uri

Jesenski piknik Lovska koča v Vokah
DU Notranje  
Gorice - Plešivica

petek, 5. oktober ob 
19. uri

Predstavitev knjige  
– Gre za Slovenijo

Kulturni dom Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 380

Ciril Mrak

sobota, 6. oktober 
ob 4:30 

Pohorje po slovenski 
planinski poti

OŠ Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

četrtek, 11.oktober 
ob 8. uri

Izlet DU Notranje Gorice - 
Plešivica v
Doberdob  z okolico

DOM KRAJANOV  Notranje Gorice
DU Notranje  
Gorice - Plešivica

sobota, 13. oktober 
ob 18. uri

Polharska noč
Polharski dom na Rakitni, 
Rakitna 18, Preserje

PHD Krim

nedelja, 14. oktober 
ob 7. uri

Bogatin Oš Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

torek, 16. oktober ob 
16:30

Delavnica temeljnih 
postopkov oživljanja

Center starejših DEOS, Gmajna 7, 
Notranje Gorice

RK Slovenije – območno 
združenje Ljubljana –  
KO Notranje Gorice

torek, 16. oktober ob 
19:15

Potopisno predavanje  
– Namibija

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

četrtek, 18. oktober 
ob 17:30

Dream in English:  
Mr. Spaghetti

Knjižnica Brezovica, Podpeška 
ulica 2, Brezovica pri Ljubljani

Mestna knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Brezovica

četrtek, 18. oktober 
ob 19. uri

Potopisno predavanje  
– Tibet

Dvorana zadružnega doma v 
Notranjih Goricah

Marko Čuden

petek, 19. oktober  
ob 19:30

KD Janez Jalen -  
1. abonmajska predstava

KD Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 380

KD Janez Jalen

nedelja, 21. oktober 
ob 6. uri

Zelenjak in Palec Oš Preserje, Preserje 60, PD Podpeč - Preserje

sreda, 
24. oktober 
ob 17. uri

Ura pravljic
Knjižnica Notranje Gorice, 
Podpeška cesta 380

Mestna Knjižnica Ljubljana, 
Knjižnica Notranje Gorice

nedelja, 
28. oktober ob 7. uri

Vitranc Oš Preserje, Preserje 60 PD Podpeč - Preserje

petek, 9.november 
ob 12:30

MARTINOVANJE v 
gostišču JAP

Gostišče pri Japu, Praproče, 
Šentvid pri Stični

DU Notranje Gorice  
- Plešivica


