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IZ OBČINSKE HIŠE

Spoštovani občanke in občani,

vsak petek 
od 14.-18. ure

PRED OBCINO

 TRŽNICAÊ
BREZOVICA

.

Počitnice in dopusti so za nami. Izjemno hitro minejo ti dnevi a vendarle 
upam, da ste si uspeli privoščiti dovolj prostih dni in napolniti baterije 
za prihajajoči drugi del leta. Vsega je bilo po malem. Deževnih obdobij 
in prave poletne vročine. A v prostih dneh je moč uživati v vsakršnih 
okoliščinah le družba in okolje mora biti pravo.
Za nas v občinski upravi je kljub dopustom to običajno najbolj 
intenzivno obdobje in tudi letos ni bilo nič drugače.
Vrsta projektov in investicij je v teku ali že dokončana in prav za vse 
lahko potrdimo, da so potekali ali bili dokončani skladno z načrti.
Najprej nekaj informacij o projektu izgradnje infrastrukture po Cesti na 
postajo. Verjamem, da se prebivalci tega območja srečujete z velikimi 
prometnimi zagatami. Režim se spreminja z dneva v dan a dinamika in 
zahtevnost gradbišča to enostavno zahtevata. Verjamem tudi, da so vam 
nekateri posegi včasih tudi nelogični a zagotavljam vam, da dela potekajo 
v skladu s pravili stroke, ki pa so neizprosna. Vgrajeni odseki so podvrženi 
sprotnim testiranjem in preverjanjem in pred opravljenimi testi ni 
mogoče začeti navezovati priključkov zato občutek, da občasno na istem 
mestu kopljemo večkrat. Res je tako in temu se enostavno ne da izogniti. 
Izvajalci so ves čas podvrženi zahtevi po prevoznosti ceste in s tem tudi 
z bistveno oteženimi pogoji izvajanja del. Dodatne težave so nastale 
zaradi sočasne obnove ceste proti Gmajnicam. Ta je bila predvidena kot 
glavna razbremenitev in njeno dokončanje predvideno v lanskem letu. 
A zaradi večkrat omenjenih težav sta gradnji časovno sovpadli, kar še 
povečuje zadrege. A neglede na vse težave bo prvi odsek grobo asfaltiran 
že ko boste prebirali ta Barjanski list ostala dela pa po zagotovilih izvajalca 

končana do začetka Oktobra. Ta mesec bomo že še vzdržali in prepričan 
sem, da se bo izplačalo. Nenazadnje smo na drugih območjih občine bili 
občasno podvrženi popolnim zaporam in ne gre izključiti možnosti, da 
bo tudi tukaj za krajše obdobje to nujno. Če že boste o tem pravočasno 
obveščeni. Prosim vas še za mesec dni potrpljenja in vse bo za nami.
Počitnice so prinesle tudi pomembne pridobitve in spremembe pri 
objektih šolske in predšolske vzgoje. Največja pridobitev je zagotovo 
nov sodoben sedemoddelčni vrtec v Notranjih Goricah. Gre za 2.120 
m2 velik objekt s centralno kuhinjo telovadnico in vsemi potrebnimi 
spremljajočimi vsebinami. Objekt je grajen po najnovejših tako 
energetskih kot funkcionalnih standardih.
Skupna vrednost projekta je 2,6 Mio € a ob tem je potrebno poudariti, 
da smo zaradi izpolnjenih pogojev energetske učinkovitosti objekta 
uspeli pridobiti tudi nepovratno subvencijo Eko sklada v višini 450.000 
EUR. Ob upoštevanju tega zneska je delež občinskih sredstev
znašal 1.021,00 €/m2 vključno z opremo in zunanjo ureditvijo. S tem 
vrtcem smo po več kot desetletju v položaju, ko ob začetku šolskega 
leta lahko zagotovimo prostor v vrtcih vsem otrokom, ki izpolnjujejo 
pogoje za vpis, skupno število oddelkov pa smo v tem obdobju 
povečali s 17 na sedanjih 33.
V kontekstu zaokroževanja in združevanja območij šolske in predšolske 
vzgoje smo sočasno izvedli tudi energetsko sanacijo in delno prenovo 
POŠ Notranje Gorice. Šola je dobila nov toplotni ovoj, stavbno pohištvo, 
kotlovnico, sanitarije ter prezračevanje in rekuperacijo.
Vrednost prenove znaša 274.000 €, delež v višini 88.000 € pa smo 
uspeli zagotoviti tudi preko razpisa Ministrstva za infrastrukturo.
Tudi OŠ Preserje je bila deležna dveh pridobitev. Nove dodatne učilnice 
in kombiniranega vozila za prevoz otrok.
Razlogov za veselje je bilo v teh dneh več kot dovolj in upam, da bodo 
s pridobitvami zadovoljni tudi otroci, starši in zaposleni.
Res veliko dela je bilo opravljenega in iskrena zahvala gre vsem, ki ste 
sodelovali v teh projektih. 
 Župan, Metod Ropret

P.S.: Dovolj energije in volje, dovolj načrtov in idej imam zato sem se 
odločil, da se tudi na prihajajočih jesenskih lokalnih volitvah potegujem 
za mesto vašega župana.
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Občina Brezovica na podlagi Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Brezovica  

(Ur.l 41/2017, pop. 47/2017) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA dodelIteV 
fINANčNIh SRedSteV ZA ohRANJANJe 

IN RAZVoJ PodeželJA
 V občINI bReZoVIcA 2018

Vrsta pomoči 
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,  

čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Javni razpis in razpisna dokumentacija bo objavljen na spletni 
strani Občine Brezovica 31.8. 2018.

Poročilo akcije čiščenja 
Podkrimskega jezera

Sestavljena ekipa štirih potapljačev Gasilskega društva Barje 
(inštruktorja Lojze Zadnikar in Miha Zadnikar, potapljač Žiga Žlogar) 
in inštruktor jamskega potapljanja Matej Mihailovski iz Jamarske 
zveze Slovenije, ter ob podpori petih članov Ribiške družine Barje, 
je pod vodstvom Nine Antić iz ene od vodilnih slovenskih nevladnih 
organizacij, društva Ekologi brez meja, v sklopu akcije !Očistimo 
Slovenijo za vedno!!, 16. 8. 2018 z zelo uspešnim medsebojnim 
dogovarjanjem in sodelovanjem izvedla čiščenje dna jezera v vasi 
Jezero pri Podpeči. 

in takrat z veliko večjim številom potapljačev, ki bodo počistili še 
preostanek smeti. 
Jezero je del Nature 2000 in bi ga bilo potrebno dodatno zaščititi, 
predvsem pred obiskovalci in kopalci, ki ne spoštujejo njegove lepote 
in vrednosti. Drugo ime jezera je Podkrimsko jezero, o katerem krožijo 
skrivnostne zgodbe o njegovi globini, požiralnikih in nastanku. 
Dodatne predloge o zaščiti, ter dopolnitvi predpisov za Krajinski park 
Ljubljansko barje, bo društvo Ekologi brez meja posredovalo naprej 
upravljalcu, ki je pristojen za njegovo zaščito, ter Ministrstvu za okolje 
in prostor. 
Podpora je bila s soglasjedajalstvom prejeta tudi s strani Krajinskega 
parka Ljubljansko barje, Občine Brezovica, Zavoda za ribištvo Slovenije 
in Direkcije RS za vode. 
Ekipa se vsem do sedaj vpletenim zahvaljuje za podporo. 

 Srčen pozdrav, Nina Antič Potapljači so na plano izvlekli cca. 300 kg človeških odpadkov. Med 
njimi je bilo največ steklene in plastične embalaže. Blizu prvega pomola 
se je nahajala tudi železna palica, ki je bila tik pod površjem in so jo 
vrgli v vodo skrajno neodgovorni posamezniki. Dobrovoljni potapljači 
so bili pod vodo z velikimi platnenimi vrečami dobri dve uri. V smeteh 
se je skrivalo tudi devet majhnih in velikih redkih in zaščitenih rakov 
jelševcev, ki so bili varno in pravilno odloženi nazaj v vodo. Potočni rak 
je znak čiste in dobro prezračene vode. 
Miha Zadnikar in Žiga Žlogar (PGD Barje) sta med čiščenjem dna naletela 
na globini cca. 5 metrov, v bližini drugega pomola, na italijansko ročno 
bombo O.T.O. (bolj znana kot »paradajzarka« zaradi svoje značilne 
rdeče barve). Po obvestilu civilne zaščite, sta jo naslednji dan v zgodnjih 
jutranjih urah pod vodo ustrezno oskrbela Mario Domjanič in Gregor 
Demšar iz državne enote za Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi. Na kopnem pa jo je za Jezerom oskrbel in aktiviral na daljavo 
Uroš Frol, saj je bila bomba brez varovalke in je zato predstavljala 
visoko nevarnost. Ekipo civilne zaščite so spremljali tudi Gasilsko 
društvo Jezero in Podpeč, Policija in UKC reševalci. 
Akcijo čiščenja občinskih voda, bo ista ekipa z vsemi dovoljenji 
nadaljevala septembra tudi na bolj problematičnem Rakitniškem 
jezeru. Oktobra letos se bo na Podkrimskem jezeru akcija ponovila 
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Številne pridobitve  
na OŠ Preserje
V torek, 28. avgusta, je bilo na Osnovni šoli Preserje živahno dogajanje 
in prešerno vzdušje še pred prihodom otrok v šolske klopi in uradnim 
začetkom novega šolskega leta. Ravno zaradi vse večjega številka 
učencev, ki obiskujejo to osnovno šolo, je bilo nujno potrebno 
zagotoviti dodatni prostor pred prihodom novih prvošolčkov. Zato 
so se v velikem številu, predvsem učiteljev in drugih zaposlenih na 
osnovni šoli, zbrali na otvoritvi nove učilnice za prvi razred, ki so jo 
preko poletja zgradili in opremili z vso potrebno opremo, da bo lahko 
pouk v njej že takoj normalno stekel.
Ni pa nova učilnica edina pridobitev. Zbrani so si ogledali tudi 
prenovljeno pralno linijo v šolski kuhinji, saj se vse več otrok 
prehranjuje v šoli in stari pomivalni stroj preprosto ni več zmogel 
dohajati povečanih potreb. Tako bo tudi delo v kuhinji potekalo hitreje 
in lažje. V naslednjih mesecih pa bodo celovito prenovili tudi preko 
trideset let staro kotlovnico, ki bo namesto na kurilno olje v novi sezoni 
mnogo učinkoviteje grela šolske prostore na pelete. 
Pred vstopom v šolo pa je župan Občine Brezovica, Metod Ropret, 
ravnatelju Osnovne šole Preserje, Igorju Selanu, predal tudi ključe 
novega Volkswagen kombija, ki bo namenjen prevozu šolskih 
otrok in bo nadomestil dosedanjega, ki je že prekoračil maksimalno 
predpisano starost deset let. Za vse potrebne gradbene posege in 
nakup novega kombija je Občina Brezovica prispevala kar 103 tisoč 
evrov, kar pa seveda ni veliko v primerjavi s številnimi koristmi, ki 
jih bodo te pridobitve pripeljale na šolo. Župan je v imenu Občine 
povedal, da se zavedajo problematike naraščajočega števila otrok v 
občini in posledično naraščajočega števila učencev na osnovnih šolah 
ter se iz leta v leto trudijo zagotoviti potrebno podporo in sredstva 
za sledenje potrebam, ki jih imajo vrtci in osnovne šole. To seveda ni 
enostavno, je pa vedno lepo, ko se razmere urejajo in izboljšujejo ter 
lahko iz leta v leto otroci in zaposleni v šoli pričakujejo boljše pogoje 
za delo, učenje in zabavo.
Ravnatelj, gospod Selan, se je županu iskreno zahvalil in zbranim, 

ki niso mogli skrivati navdušenja, pojasnil, kako so te pridobitve 
pomembne za nadaljnji razvoj in delo na šoli. Kombi bo otroke in 
njihove mentorje lahko še naprej vozil na šolska tekmovanja in druge 
prireditve ter povezoval šolo s svojima podružničnima šolama, kuhinja 
bo lahko sledila potrebam otrok, ki se prehranjujejo v šoli in katerih 
število se je v zadnjih 15 letih kar dvakrat povečalo, nova učilnica pa 
bo zadostila potrebam po povečanem številu razredov, ki jih morajo 
zagotoviti spričo povečanja številno vpisanih otrok. Teh je zdaj samo 
na matični osnovni šoli Preserje že blizu 300.
Na koncu je župan, g. Ropret, po preselitvi v notranje prostore šoli 
izročil še simbolično darilo – namizne igre Človek ne jezi se, s katerimi 
si bodo lahko otroci krajšali čas med odmori ali v podaljšanem bivanju, 
ko jih bo vreme prisililo v zabavo v notranjih prostorih. Sledila je še 
pogostitev v prijetnem vzdušju in prosti ogled vseh pridobitev. 
Predvsem so si zbrani z navdušenjem ogledali notranjost novega 
kombija. 

Miha Žgajnar
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Cesta na postajo in pločnik v 
Notranjih Goricah
Dela na Cesti na postajo prihajajo v zaključno fazo. Tako že poteka 
priprava na grobo asfaltiranje ceste od transformatorske postaje do 
odcepa za Podsvetijo, ob izidu te številke pa bo verjetno zaključeno 
tudi že asfaltiranje. Prvi teden v septembru bo ponovno uvedena 
popolna zapora ceste. Po potrebi se bo prometni režim na Cesti na 
postajo dnevno prilagajal, tako da prosimo, da sproti spremljate 
postavitev cestne signalizacije. Zaključek del pričakujemo do konca 
septembra 2018.

Komunala na  
Občini Brezovica

Lepo običajno vedno mine prehitro. Počitnice 
so končane in zopet se začne ustaljeni ritem. 
Upam, da ste si nabrali dovolj energije, ki vas 
bo spremljala preko celotnega leta. Pozor, v 
ponedeljek nas bo spet mnogo več na cestah 
in pločnikih! Pazimo, da se bo pot v šolo za vse 
končala srečno in brez nesreč, pa naj tako traja 
vse šolsko leto. 

Še dober mesec in letošnja največja investicija na komunalnem 
oddelku bo pri kraju. Rekonstrukcija in gradnja komunalnih vodov 
na Cesti na postajo se bo po terminskem planu dokončala do konca 
septembra. Del ceste že dobiva končno podobo. Po končanju del 
se bo prometni režim zopet premaknil v ustaljene tokove. Stara 
trasa železniške proge bo ponovno namenjena samo pešcem in 
kolesarjem. Bo pa v tem času dokončana tudi povezava z naseljem 
Gmajnice, kjer bo makadamsko cestišče zamenjala nova asfaltna 
prevleka. 
Za večjo varnost otrok pri obiskovanju športnega parka Jama se je 
razširil pločnik v Notranjih Goricah, v Podpeči pa sta dve avtobusni 
postaji dobili nadstreške. V pripravi je dokončanje pločnika proti 
trgovini Mercator na Brezovici. Sama izvedba vključuje tudi novo 
ograjo na nadvozu čez avtocesto. Star dotrajan most na Rakitni 
smo zamenjali z novim. To je na kratko poročilo aktivnosti, ki smo 
jih izvajali preko poletja. Počasi se že oziramo na prihodnja leta 
in načrtujemo investicije, ki jih seveda nikoli ne zmanjka. Potreb 
in želja po celi občini je veliko in poskušali bomo tem željam tudi 
slediti in jih uresničiti. 
 
 Marko Čuden, podžupan

Obvestilo patronažne sestre
Spoštovani občani in občanke, sporočam vam, da s 1. 9. 2018 
odhajam na porodniški dopust. Za čas porodniškega dopusta me bo 
nadomeščala gospa Tjaša Rihar, izkušena diplomirana medicinska 
sestra, ki prav tako kot jaz, prihaja iz Vrhnike. Dosegljiva bo na isti 
telefonski številki, torej 051 660 163. Prav tako ostaja tudi delovni čas 
nespremenjen. 
Ob tej priliki naj se vam, dragi občani, vsem zahvalim za dobro 
sodelovanje, naj vas spremlja zdravje. Prav tako bi se rada zahvalila 
dr. Gabrielu, medicinski sestri Dragici, gospe Zalki, nekdanji 
patronažni sestri Ireni, kolegicam patronažnim sestram iz sosednjih 
terenov, mag. Anici Perušek, Tatjani Alič in Valeriji Žerovnik, za dobro 
sodelovanje ter za lep sprejem v svoj kolektiv. In nenazadnje hvala 
Občini Brezovica za izkazano zaupanje, dobro sodelovanje ter skrb 
za dobrobit občanov in občank. Srečno vsem nam!

 Patronažna sestra Saša

Občina Brezovica je skupaj z Direkcijo za infrastrukturo RS pristopila 
tudi k razširitvi prostora na poti med podružnično osnovno šolo 
Notranje Gorice in Športnim parkom Jama. Otroci iz vrtca in šole 
vsakodnevno obiskujejo igrišča v Jami, kjer poteka pouk športne 
vzgoje in kjer so zagotovljene tudi dodatne zunanje površine z igrali 
za vrtec. Ta pot pa je bila, zaradi bližine ceste na eni strani in skalnate 
brežine na drugi, zelo ozka in nevarna za prehod majhnih otrok. 
Zaradi tega je Občina skupaj z Direkcijo za infrastrukturo RS pričela z 
odstranitvijo skal ob poti, obenem pa z razširitvijo pločnika. Ob cesti 
bo nameščena tudi varnostna ograja. Dela so v času začetka novega 
šolskega leta že končana in bodo veliko pripomogla k še lepšemu in 
bolj varnemu preživljanju časa otrok v vrtcu in šoli v Notranjih Goricah.

 Miha Žgajnar 
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Otvoritev vrtca in POŠ 
Notranje Gorice
Na čudovito sončno popoldne, 29. avgusta, je na dvorišču med 
podružnično osnovno šolo in vrtcem v Notranjih Goricah potekal 
pravi občinski praznik, kot so se strinjali vsi zaslužni in kot so z izredno 
številčnim obiskom pokazali tudi krajani in občani, ki so se množično 
udeležili slovesne otvoritve novega vrtca in prenovljene osnovne šole.
Prireditev je otvoril kolektiv Vrtcev Brezovica s pevskim nastopom in 
takoj za njimi še otroci iz skupine Barjančki, ki so prisrčno zaplesali. Nato 
je dobil besedo župan, g. Metod Ropret, ki se je najprej zahvalil vsem, ki 
so se udeležili tega posebnega dogodka za občino, vse člane občinskega 
sveta in uprave ter vidnim predstavnikom javnih zavodov, gasilcem, 
županu Občine Borovnica, Bojanu Čebeli, in poslancu državnega zbora, 
Anžetu Logarju. Poudaril je, da ima občinska uprava že ves čas dve glavni 
usmeritvi in sicer skrb za zdravo, čisto in varno okolje ter razvoj objektov 
družbenih dejavnosti. Z vse večjim številom otrok v vrtcih in šolah se 
spopadajo vse občine v okolici Ljubljane. Tudi v Občini Brezovica smo 
v zadnjih 12 letih povečali kapaciteto vrtcev s 17 na kar 33 oddelkov in 
letos se lahko prvič pohvalimo, da bodo s prvim septembrom prav vsi 
otroci v občini dobili mesto v občinskih vrtcih. Novi objekt v Notranjih 
Goricah na 2.129 kvadratnih metrih prinaša 7 novih oddelkov, investicija 
pa je znašala kar 2 milijona in 616 tisoč evrov, od katerih je Občina 
pridobila 450 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz Eko sklada.

novi vrtec šele v ponedeljek zares vrtec, ko ga bodo s svojim smehom in 
igrivostjo napolnili otroci. Je pa ta otvoritev zares pravi občinski praznik, ki 
so se ga vsi dolgo veselili in trdo delali, da smo lahko priča tako pomembni 
pridobitvi. Poudarila je, da so prava zgodba in pravi izzivi šele pred nami 
– kako vzgajati in za prihodnost opremiti otroke, ki bodo živeli v povsem 
drugačnem svetu, kot ga poznamo danes. Ključ je v zdravi kmečki 
pameti – otroci morajo hoditi po svetu z odprtimi očmi, znati stopiti izven 
okvirjev, verjeti vase in živeti tukaj in zdaj. Za konec se je zahvalila županu, 
ki je vedno, ko je nanj naslovila prošnjo dejal, da bomo za otroke storili vse, 
podžupanu, ki je vedno v nekaj minutah odgovoril na njena vprašanja, 
vsem občinskim svetnikom, prav posebej pa mag. Nataši Smrekar, katere 
delo je presegalo okvire pričakovanega in se je borila za vrtec, za otroke ter 
za javna sredstva, ki so bila ključna pri izvedbi projekta.
Na oder je stopil tudi predsednik PGD Notranje Gorice – Plešivica, 
g. Simon Selan, ki je predstavil kratko zgodovino tega prostora, na 
katerem je najprej stala vaška lipa, ob katerih so se zbirali vaščani, nato 
so na njenem mestu zgradili skromen gasilski dom, ki so ga nadaljnje 
stoletje pridno nadgrajevali, danes pa na istem mestu stoji novi vrtec, 
ki bo še naprej skrbel za dogajanje na tem prostoru in se bodo v njem 
kalili tudi bodoči člani PGD Notranje Gorice.
Dogajanje je nato popestrila skupina Žabice v folklornih kostumih ter 
bodoči prvošolčki, ki so simbolično zgradili most med novim vrtcem 
in sosednjo osnovno šolo. Spet so nastopile tudi vzgojiteljice Vrtcev 
Brezovica s posebnim gostom – mačkom Murijem. Prav poseben 
nastop pa so uprizorili učenci POŠ Notranje Gorice s svojim nastopom 
z Orfomanije, ki je bil zmes tolkal, flavt in petja.
Na oder je še enkrat stopil župan in predstavil še drugo, sicer manjšo, a 
vseeno zelo pomembno investicijo, energetsko sanacijo POŠ Notranje 
Gorice, ki je logično nadaljevanje novega vrtca in bo naredila prostor 
še bolj funkcionalen in otrokom prijazen. Šolo so celovito energetsko 
obnovili z novo fasado, izolacijo podstrehe, prenovo pohištva (oken 
in vrat), novimi sanitarijami in spremenjenim energentom, ki bo zdaj 
še učinkovitejši in bolj ekonomični zemeljski plin. Celotna investicija 
je znašala 274 tisoč evrov, od tega je Občina pridobila 88 tisoč evrov z 
Ministrstva za infrastrukturo. Dopolnila ga je ravnateljica OŠ Brezovica, 
ga. Meta Trček, ki ne dvomi, da bo zrak v obnovljeni šoli še boljši in 
prijaznejši, tako da bo znanje kar samo od sebe teklo v glave učencev. 
Zahvalila se je vsem v Občini, ki so spravili projekt na dan, vsem čistilkam 
in kuharicam ter učiteljicam, ki so se prilagodile obnovi in pomagale, 
predvsem pa mag. Nataši Smrekar, ki je tudi pri tem projektu poskrbela, 
da je vse potekalo na najboljši možen način. Želi si, da bi se zaradi bližine 
učiteljice in vzgojiteljice večkrat spontano povezale in skupaj izvajale 
posamezne dejavnosti z otroki. Sodelovanje namreč krasi tudi Občino 
Brezovica, zaradi česar je življenje v naši občini tako prijetno.
Prireditev je zaokrožil še skupni nastop prvošolcev, Vrtcev Brezovica in 
POŠ Notranje Gorice, nato pa sta župan, g. Ropret in ravnateljica Vrtcev 
Brezovica, ga. Lili Bošnjak, slovesno prerezala trak in uradno otvorila 
novi vrtec pod vodno zaveso, ki so jo ustvarili člani PGD Notranje 
Gorice. Vsi udeleženci so si lahko prosto ogledali prostore novega vrtca 
in obnovljene osnovne šole, ob čemer niso mogli skrivati navdušenja. 
Po ogledu so se vsi lahko družili še ob pogostitvi, ki sta jo zagotovila 
Picerija Pr` Pavlet in Restavracija in catering Mozart.

Miha Žgajnar

Župan se je ob tej priliki zahvalil vsem, ki so tako ali drugače prispevali 
k uresničitvi gradnje novega vrtca. Najprej projektantu, podjetju Rons, 
potem izvajalcu, podjetju Tipo, d. o. o., občinskemu svetu, ki je uspel 
zagotoviti podporo projektu ter sodelavcem iz občinske uprave z g. 
Markom Čudnom na čelu. Posebej se je zahvalil tudi mag. Nataši 
Smrekar, vodji oddelka za družbene dejavnosti, ki je noč in dan bdela 
nad projektom ter ravnateljici Vrtcev Brezovica, ge. Lili Bošnjak. 
Naslednja je na oder stopila ravnateljica, ga. Lili Bošnjak. Dejala je, da bo 
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KRAJEVNE SKUPNOSTI

Iz KS Rakitna
Spoštovane krajanke in krajani Rakitne, 
igrišče pri šoli, ki ga je postavila KS Rakitna s partnerji, je zelo dobro 
zaživelo. Zlasti pozno popoldne in zgodaj zvečer se na njem zbirajo 
desetine uporabnikov vseh starosti. Mladostniki se preizkušajo 
v gimnastiki, starejši razgibavajo hrbtenico, otroci so vsepovsod. 
Krajani se srečujejo in poklepetajo med telovadbo na prostem. Ljudje 
ugotavljajo, da takega igrišča ni daleč naokrog. 

Iz KS Podpeč - Preserje
»V junijskem Barjanskem listu se je zaradi 
tehnične napake pojavil članek, ki je bil objavljen 
že v aprilski številki. Objavljamo članek, ki je bil 
mišljen za objavo v juniju. Za napako se iskreno 
opravičujemo.«
Svet KS Podpeč - Preserje se je še pred 
počitnicami enkrat srečal in obravnaval zadeve, 

ki so bile aktualne in potrebne obravnave. Ena takih zadev so bile 
vsekakor pritožbe krajanov Podpeči in Jezera o prekomerni uporabi 
glasnosti žive glasbe in glasbe preko zvočnika na prireditvenem 
prostoru »Pristava Podpeč«. Svet KS Podpeč - Preserje je preklical že 
izdan sklep za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata, kljub 
temu, da obratovalni čas gostinskega obrata ni moteč, moteče so 
prireditve, katere se izvajajo za točno določeno skupino. Tovrstne 
prireditve sodijo v sklop javnih prireditev, za katere pa je potrebno 
pridobiti ustrezna soglasja. Upamo, da se bo zadeva uredila, saj 
razumemo tako krajane, ki si želijo normalnega življenja, kot tudi 
podjetje, ki izvaja svojo poslovno dejavnost, vendar vse v smeri 
dogovora in prilagajanja. 
V poletnem času, se bodo zaključevala dela na Pokopališču Preserje 
– park za raztros pepela. Že nekaj časa opažamo pojave vandalizma 
v okolici pokopališča in mrliške vežice. Večkrat smo izvajali obhode 
in ugotovili, da se na tem območju zadržujejo mladi, šolarji, ki v 
času čakanja avtobusa izvajajo »prostočasne« dejavnosti. Posledice 
so ostanki kurišč pred vrati mrliške vežice, obkurjena klop pred 
mrliško vežico, kup kartona od pic in ostale hrane, odtrgane in 
poškodovane luči, popisane fasade … S tega mesta apeliramo 
na vse, da je kraj okrog pokopališča in mrliške vežice kraj miru in 
spokoja in se temu primerno vedemo. Igrišča so pa namenjena igri 
in veseljačenju otrok in ostalih. 
Vsem krajanom in krajankam ter šolarjem KS Podpeč - Preserje, 
želim prijetne počitnice in lep dopust. 
 
 KS Podpeč - Preserje, Šuštaršič Janez 

Ekipi KS medtem nekaj sivih las povzročajo uradniki na ministrstvu, ki 
zavlačujejo z odločbo in si izmišljujejo nove kriterije, in to tudi za nazaj. 
Edini učinek vsega tega je ta, da se črpanje sredstev EU zamika. 
Občina pripravlja kandidaturo za EU sredstva za obnovo in razsvetlitev 
asfaltnega igrišča pri šoli. Kaže se tudi možnost, da bi enkrat v prihodnjih 
letih dobili pločnik od prometno nevarne ožine pri Susmanu do šole. 
V Novakih smo po več letih dočakali nujno rekonstrukcijo mostička pri 
Besku. Dotrajani mostiček pri Gričarju bo moral počakati na naslednje leto. 

KS je asfaltirala vhod na parkirišče pri jezeru, kjer so bile največje 
luknje. Za celovito ureditev parkirišča se bomo morali potruditi, da v 
prihodnjih letih pridobimo zunanja, morda tudi EU sredstva. 
V avgustu je veliko razburjenja med krajani povzročila novica o 
onesnaženju jezera, še več pa neprimerna izjava hotelirke o Rakičanih 
in rakiških gasilcih za Slovenske novice. Naslednja meritev je pokazala, 
da je onesnaženje s fekalijami izginilo, posledice grobe komunikacije 
pa bodo najbrž ostale dlje časa.

  Za KS Rakitna, Gorazd Kovačič
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IŠČEMO NOVE 
SOUSTVARJALCE

•	 Te	zanima	sodelovanje	v	uveljavljenem	
kulturnem	drušvu?

•	 Te	zanima	kako	stvari	potekajo	v	odzadju	
naših	predstav	in	prireditev?

•	 Te	zanima	delo	s	tehnično	opremo?
•	 Imaš	izkušnje,	ali	pa	samo	veselje	do	
pridobitve	novega	znanja?	

 
KD Janez Jalen - TEATER JJ, vabi v svoje  
vrste posameznike, ki bi zapolnili vrzeli kot so:
•	 Vodja sekcije TEATER JJ
•	Organizator gostovanj
•	 Producent
•	 Scenograf

Pa še kaj bi se našlo (tehniki, scenci). Vabimo 
vas,	da	nam	pošljete	kratek	življenjepis	ter	
prilogo	z	idejami	in	željami.

Brezovica pod klobukom nekaj novih kandidatov, da spoznajo country korake. V kolikor so vas v 
teh besedah vsaj malo zasrbele pete, ali pa vas je že od nekdaj zanimal 
ples v kavbojkah in kavbojskih škornjih, ste več kot dobrodošli, da se 
pridružite dobri družbi. Konec koncev, če človek ne poskusi, ne more 
vedeti, kako super je lahko kaj takega. Vse informacije o novi plesni 
sezoni lahko dobite na internetu ali Facebooku. Zelo lepo pa vabljeni 
tudi na kakšno plesno uro, da si boste lažje predstavljali ta svet pod 
klobukom. Novo pridobljeno plesno znanje pokažemo na nastopih za 
KS, rojstnodnevnih praznovanjih in okroglih obletnicah.

Proslava ob dnevu  
državnosti Pod lipoTam je namreč svet drugačen – pod klobukom seveda, v dvorani 

gasilskega doma na Brezovici. Združuje ples z zabavo, veseljem in 
zdravim gibanjem. Colorado country line dance je prva country plesna 
skupina v Sloveniji. Ustanoviteljica Majda Starovašnik je tako pripeljala 
kavbojski svet tudi v Brezovico. Prav vsi, ki že pridno plešejo, pravijo, da 
uživajo v kavbojskih plesnih korakih in da se v tej uri plesa res sprostijo 
in napolnijo baterije za dušo. K temu veliko pripomore country 
trenerka Alenka, saj z največjim veseljem predaja svoje znanje in jih 
s svojo pozitivno energijo spodbuja, da je skupina vedno željna novih 
plesov, novih plesnih koreografij. Prav zaradi te dobre energije se v 
skupini spletejo tudi prava nova prijateljstva. Vsako leto tako pride kar 

Na Jezeru se vse od osamosvojitve vsako leto v počastitev dneva 
državnosti zberemo pod vaško lipo. Tako je bilo tudi v petek, 22. 
junija 2018, ko smo v prijetnem večernem soncu s kratkim kulturnim 
programom počastili ta pomemben mejnik v slovenski zgodovini. 
Navzoče je nagovoril župan občine Brezovica Metod Ropret, ki je 
poudaril pomen samostojnosti Slovenije in med drugim omenil pred 
kratkim uradno odprto vodarno Virje, ki pomeni pomembno pridobitev, 
saj bo zagotavljala neoporečno pitno vodo za dobršen del naše občine. 
S svojim nastopom nas je razveselil Upokojenski pevski zbor, ki so se 
mu letos v duhu medgeneracijskega sodelovanja pridružili Podpeški 
pobi. Jezerska mladina je uprizorila bajko Vila Jezerka, program pa so s 
svojim nastopom popestrili tudi otroci Podružnične šole Jezero in Vrtcev 
Brezovica. Prisotne sta pozdravila še predsednik Krajevne skupnosti 
Podpeč - Preserje Janez Šuštaršič in vodja prireditve Ani Strmšek. Kot je 
že tradicija, je prireditev zaokrožila harmonika. Po kulturnem programu 
je pod kozolcem potekalo prijetno druženje ob jedači in pijači. Prireditev 
je potekala v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Jezero in 
Krajevne skupnosti Podpeč - Preserje. 
 
 PGD Jezero, foto: Lara Hana Maček 
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NAJ BODO TUDI VAŠI OTROCI DEL NAŠE SKUPNE ZGODBE!

SAMO ZA VAS
ORGANIZIRAMO

INFORMATIVNI DAN

PONEDELJEK,
3.9.2018

NAJVEČJA GLASBENA IN PLESNA ŠOLA 
na Brezovici in okolici

Vpiši se do 4.9.2018 in prihrani 
tudi do 30% pri letni šolnini

FS Rožmarin aktivna  
kot še nikoli
V letošnjem letu je Kulturno Društvo Folklorna skupina Rožmarin 
iz Vnajih Goric aktivna kot še nikoli. V obdobju januar–avgust sta 
mladinska in osrednja skupina imeli kar 11 komercialnih nastopov 
za turiste imeli dve celovečerni gostovanji. Konec meseca aprila pri 
FS Cerklje na gorenjskem in sredi julija pri FS Torbarji iz Postojne 
na poletnem festivalu Kulturni utrip poletja. Oba nastopa sta bila 
odlično izpeljana in se nam bosta vsem globoko vtisnila v spomin. 
Z marcem je aktivno pričela delovati tudi seniorska skupina in že 
v mesecu juniju izvedla, kar dva uspešna nastopa v enem dnevu. 
Najprej za 150 gostov iz Amerike v Jamskem dvorcu pred postojnsko 
Jamo in na 120. obletnici gasilstva v Vnanjih Goricah. Med poletnimi 
počitnicami ima seniorska skupina odmor, v septembru pa zopet z 
novimi močmi pričnejo z vajami. Tudi otroška skupina je bila zelo 
aktivna in je nastopila v oddaji Dobro jutro v Notranjih Goricah in 
izvedla še tri nastope v občini Brezovica. 
Mladinska skupina, se je letos z novo koreografijo pri Dolenjski plesih 
z naslovom čebelarstvo uvrstila na regijsko srečanje folklornih skupin 
v Dolskem in za las zgrešili uvrstitev na državno srečanje FS. Avtorica 
odrske postavitve je bila Monika Dolinar, avtorica glasbene in vokalne 
priredbe pa Tina Puklavec Grum. 
Septembra se pričnemo poleg rednih vaj, pripravljati na mednarodni 

folklorni festival v Jordaniji, zato vsem, ki vam je všeč ljudski ples in 
vesela družba ter vsem, ki radi plešete, pojete in igrate na inštrument, 
velja povabilo, da se nam pridružite. Verjemite, luštno bo! 
Rožmarinke in rožmarinci vam sporočamo, da verjamemo, da 
marsikatera skupina pleše bolje od nas, ampak, da plešejo rajši kot mi, 
tega pa ne verjamemo in ne bomo verjeli nikoli. 
 
 Predsednik in umetniški vodja KD FS Rožmarin 
 Edvard Zore
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Balinarji uspešno organizirali 
oba turnirja v juniju
Zadnji soboti v mesecu juniju, 23. 6. in 30. 6. 2018, sta se na balinišču v 
Radni odvijala ženski in moški turnir v balinanju. Kljub nekaj težavam 
z vremenom smo oba uspešno speljali in si pribalinali odličja – ženska 
ekipa Brezovica I. ga je za las zgrešila, moška ekipa Radna Brezovica pa 
je po težkem finalu osvojila 2 .mesto. 

tudi nekaj mešanih. Končna zmaga je po trdem in napornem boju z 
brezovškimi balinarji pripadala ekipi Dragomer, naša ekipa Radna je 
osvojila odlično 2. mesto, 3. mesto je pripadalo Bičevju in 4. mesto ekipi 
Sonja Vesel iz Ivančne Gorice. Vreme na je bilo naklonjeno in je zdržalo, 
za jedačo in pijačo so poskrbeli člani BŠD Radna in naša kuharska mojstra 
Anka (za odličen divjačinski golaž) ter žar mojster Matjaž. Za popestritev 
smo poskrbeli s košaro domačih izdelkov, ugibali smo njeno težo – na 
suho brez tehnice. Nagrado je domov odnesla naša balinarka Marjeta 
Markovič, ki je povsem natančno uganila težo košare – 8,90 kg. 
Na obeh turnirjih se je zbralo okoli 120 do 140 ljudi, tako tekmovalcev 
kot gledalcev ter ostalih, ki so lahko tako kot vsa leta do sedaj preizkusili 
svojo srečo na srečelovu, kjer so bile vse srečke dobitne. 
Na koncu bi se radi zahvalili vsem tekmovalkam in tekmovalcem na 
obeh turnirjih, ki so prišli tudi iz dolenjskih koncev in celo s sosednje 
Hrvaške, vsem spremljevalcem, vsem obiskovalcem, vsem našim 
donatorjem in sponzorjem, brez katerih ne bi zmogli, ter vsem 
članicam in članom BŠD Radna za obisk in pomoč pri organizaciji ter 
sami izpeljavi uspešnih turnirjev. Ponovno nam je uspelo. 
Počitnice se zaključujejo in poletje poslavlja, jesen je pred vrati in naše 
balinišče se prebuja. Balinarji in balinarke so počasi začeli s treningi, 
kmalu še s tekmami, pripravljajo se pa tudi že ideje za popestritev 
septembra. 
 
 Za BŠD Radna, Rihtar Kristina 

Iz PD Podpeč - Preserje
PD na Triglavu 18. 8. 2018 
Tik pred praznovanjem 240. obletnico prvega vzpona na Triglav, smo 
člani PD Podpeč Preserje, 18. avgusta 2018 osvojili to, za nas slovenski 
narod »sveto« goro. 
Osvojitev Triglava še vedno ostaja izziv mnogim planincem in za 
razgled z njega se je potrebno kar potruditi. Predvsem je potrebno 

Na ženskem turnirju je sodelovalo 12 ekip iz društev upokojencev 
– DU Polhov Gradec, DU Ig, DU Logatec, DU Svoboda, DU Vrhnika, 
DU Dragomer, DU Komenda, DU Bičevje, DU Gameljne, DU Krim 
- Rudnik, dve ekipi Radna Brezovica ter naše gostje iz sosednje 
Hrvaške – DU Lovran. Po uvodnem jutranjem pozdravu g. Kermavnar 
Tomaža, namestnika predstavnice DU Brezovica in uvodnih navodilih 
namestnika tehničnega vodje Radne, g. Kravcar Braneta, so gospe 
izžrebale svoje nasprotnice in tekmovanje se je kljub mrzlemu 
vremenu pričelo. Turnir je bil naporen in zanimiv, vmes so se balinarke 
pomerile še v disciplini bližanje v krog, kjer je bila najboljša bližalka 
ga. Tršar iz DU Logatec. Kljub dobri igri in borbi do konca se je našim 
balinarkam četrtfinale izmuznil za las. 4. mesto so osvojile balinarke DU 
Bičevje, 3. mesto DU Komenda, 2. mesto DU Logatec, najuspešnejše pa 
so bile balinarke DU Dragomer. Za jedačo in pijačo ter sladke dobrote 
so poskrbeli naši balinarji in balinarke. 
Teden dni kasneje je na moškem turnirju sodelovalo 16 ekip – Bičevje, 
Jama, Dragomer, ekipa obrtnikov OZ Ljubljana – Vič, Blagajana 
Polhov Gradec, dve ekipi domačinov Radna, Dolomiti, Tabor 69, Sonja 
Vesel Ivančna Gorica, Duplica Kamnik, Drska Novo Mesto, Svoboda 
Ljubljana, Budničar Količevo, Ilirija in Preserje. Ekipe sta pred pričetkom 
turnirja pozdravila župan Občine Brezovica, g. Ropret Metod, in naša 
predsednica ga. Arhar Helena, sodnik g. Pate Marko pa je predstavil 
sistem tekmovanja. Večina udeleženk je bila moških ekip, bilo pa je 
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poleg dobre telesne in psihične pripravljenosti, ustrezne opreme, 
ljubiti gore in ob tem uživati. 
Na poti v dolino smo zavili še na malo obiskani Cmir. Kar težko dostopen 
vrh nad dolino Vrat, nekakšen balkonček z direktnim pogledom na očaka. 
 
38. Tradicionalni družinski pohod na Krim 16. 9. 2018 
Planinsko društvo Podpeč - Preserje vabi, v okviru akcije Slovenija 
planinari, v nedeljo, 16. septembra 2018 na 38., tradicionalni 
družinsko-medgeneracijski pohod na Krim. 
Dostopi na to 1.107 m visoko goro nad Ljubljanskim barjem, so 
možni z več strani. Vse poti so markirane. Za pot boste potrebovali 
od 1,5 do 2,5 ure hoje, odvisno od štartnega mesta. Do parkirišča 
pod planinskim domom se je možno pripeljati tudi s kolesi ali 
avtomobili. 
Ob 10.30 bo pri planinskem domu začetek družabnega srečanja z 
zabavnim tekmovanjem. V prijetnem druženju, dobrem vzdušju in 
sladkih nagradah zmagovalcem iger bo dan še prehitro minil. 
Poskrbljeno bo za animacijo otrok. 
Pohod in srečanje bo ob vsakem vremenu. Za dodatne informacije 
pokličite Rudija Bevca na telefonsko številko 031 691 891. 
Po potrebi, po predhodni prijavi, bo med 7. in 8. uro zagotovljeno 
vodenje iz parkirišča pod Sveto Ano. Vljudno vabljeni in srečno pot. 
 
 Marijan Božeglav za UO PD Podpeč - Preserje 

Vabljeni na jesenski 
pohodniški teden  

po rakiški planoti in 
krimskem pogorju!

Spoštovani ljubitelji narave in vsi, ki vam je pohodništvo način 
življenja. Ponovno ste vabljeni na jesenski pohodniški festival, ki 
bo potekal od 10. do 16. septembra in na katerem boste znova 
lahko izbirali med sedmimi pohodi. 
V ceno 12 eurov je všteto vodenje (Planinsko Društvo Podpeč 
- Preserje) in hrana po pohodu v hotelu Rakitna. Zaradi lažje 
organizacije prosimo za čimprejšnje prijave  do 7. septembra na 
e-naslov: effekt.simenko@siol.net ali po pošti. 
Potrudili se bomo za kvalitetno izvedbo, vrhunsko hrano in 
doživetje Rakitne v vseh svojih čarih! Naš moto je »nazaj v 
planinski raj«, Vaš pa bo, ko ga boste doživeli! 

Sončen pozdravček iz najlepše vasi na svetu!

 Hotel Rakitna, direktorica Meta Šimenko
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Tekmovalni junij mladine 
PGD Vnanje Gorice
Mesec junij je bil tekmovalno za gasilsko mladino PGD Vnanje Gorice 
zelo naporen. Tri zaporedne vikende smo imeli tekmovanja v različnih 
disciplinah, zato so imeli treninge tudi večkrat tedensko. 
Dve ekipi mladincev sta prvo junijsko soboto sodelovali na regijskem 
tekmovanju iz orientacije v Babni Gori. Kljub borbi jim napredovanje 
na državni nivo ni uspelo. 
Devetega junija so si nekateri mladinci ogledali dan odprtih vrat 
Gasilske enote Stara Vrhnika, kjer je bilo najbolj zanimivo dogajanje ob 
bazenu in uprizoritev prometne nesreče z reševanjem ponesrečencev 
ukleščenih v avtomobilih. 

Bojana Šebenik osvojila 2. 
mesto na EP v tajskem boksu

V začetku julija se je na evropskem 
prvenstvu v tajskem boksu odlično 
odrezala naša občanka Bojana Šebenik 
in osvojila 2. mesto! Bojana sicer trenira 
v novomeškem klubu borilnih veščin 
Scorpion international gym, a ob uspehu 
ni pozabila na svoje korenine in podporo 
domačega kraja. Ob izrednem uspehu je 
tako poslala naslednjo zahvalo:
»Spoštovani prijatelji športa! Izrekam 
Vam iskreno zahvalo za vaš doprinos pri 

moji osvojitvi 2.mesta na Evropskem prvenstvu v tajskem boksu, ki se 
je odvijalo v Pragi na Češka med 30. 6. in 7. 7. 2018. Vaša podpora mi 
je omogočila odhod, s katerim smo pustili pečat v času in ponesli ime 
Slovenije in Občine Brezovica v svet.
Hvala Vam!«

 Miha Žgajnar

Tekmovanje  
Fire Combat Junior
Tudi letos, že osmič zapored, se je na šolskem igrišču v Preserju 
odvijalo gasilsko tekmovanje Fire Combat Junior. To je tekmovanje 
posebnega stila, saj tekmovalca/tekmovalki nastopata v dvojici in s 
skupnimi močmi premagujeta razne ovire in naloge na poti do cilja. 
Letos je tekmovanje potekalo v soboto, 16. junija, in udeležilo se ga 
je 44 tekmovalcev v 22 ekipah mladincev, mladink, pripravnikov in 
pripravnic. Vse ekipe so se odrezale odlično, saj je tekmovanje potekalo 
brez večjih težav ali poškodb. 

Ker je domače gasilsko društvo v letošnjem letu praznovalo 120. 
letnico so tudi mlajši gasilci sodelovali v paradi in kasneje na veselici 
pri prodaji srečk za srečelov, nekateri pa so napredovali tudi v 
kuharske pomočnike. Takoj po zaključeni veselici je v nedeljo sledilo 
tekmovanje Bobra Martina v organizaciji sosednjega društva, kjer pa 
dvema sodelujočima ekipama ni uspelo poseči po medaljah, saj je bila 
utrujenost od prejšnjega dneva in veselice očitno še zelo prisotna. 
Tretja junijska sobota je bil namenjena tekmovanju Fire combat 
junior, ki je potekalo v Preserju. Ker so vsi otroci želeli sodelovati na 
tekmovanju se je prijavilo kar pet mladinskih ekip. Kljub temu, da je 
večina članov tekmovala prvič, so odnesli kar dva pokala – za prvo in 
drugo mesto. 
Za zaključek leta je bil organiziran še piknik, kjer so otroci lahko 
sodelovali tudi na poligonu z različnimi nalogami. 
Med počitnicami smo si tudi mladi gasilci malce odpočili in nabrali 
novih moči, da jeseni s polno paro štartamo novim tekmovanjem in 
izobraževanjem naproti. 
S septembrom sprejemamo tudi nove člane v naše vrste in če vas 
zanima smo vsak petek na voljo v gasilskem domu od 18. ure naprej. 
 
 Mladi PGD Vnanje Gorice 
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Zahvala gre vsem članom in sponzorjem, ki so pripomogli, da je bilo 
letošnje tekmovanje zopet uspešno zaključeno. Velika zahvala gre tudi 
že sedaj ustaljeni ekipi sodnikov, ki so nepogrešljivi pri korektnem 
sojenju. 
Upamo, da tovrstno tekmovanje v Preserju ne bo zamrlo in da se ga 
bodo mlade gasilke in gasilci še naprej z veseljem udeleževali. Pa naj 
vas pozdravimo z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«

 Mladina PGD Preserje

Atletika in telovadba  
za najmlajše
Telovadba za najmlajše 
Namenjena je otrokom od tretjega leta dalje. Vsebina programa 
je smotrno načrtovana, pestra in zanimiva, prilagojena potrebam, 
interesom in sposobnostim otrok, tako da lahko optimalno prispeva k 
njihovem razvoju in zdravju. Skozi igrive telovadne urice bomo otroke 
popeljali skozi atletsko abecedo, jih seznanili z osnovami gimnastike, 
igre z žogo. Zato dragi starši pripeljite svoje nadobudneže in mi jih 
bomo popeljali v svet igrivih športnih uric.

Atletika za šoloobvezne otroke 
Atletski klub ŠPELA poučuje 
tudi atletiko – kraljico športov za 
šoloobvezne otroke. Namenjena je 
vsem otrokom od prvega razreda 
dalje. Vabimo pa tudi srednješolce, 
ki bi se radi seznanili z atletiko. 
Atletski klub Špela bo poskrbel za 
dobro vodene treninge atletike – 
kraljice športov. Seznanili se boste 
z vsemi atletskimi disciplinami. 
Skupaj bomo obiskali razna 
tekmovanja s tartansko podlago in se imeli lepo. 
Vse dodatne informacije dobite na Špelin 
telefon: 041 604 185. www.atletskiklubspela.si 
 
Atletski vrtec in atletika za šolarje 
poteka v mali telovadnici na OŠ Brezovica. 
Vpis se prične 10. 9. 2018 in nato vsak ponedeljek in sredo po urniku 
od 16.00 do 17.00. 

Pohiti bodi prvi v dobri družbi, pripelji še prijatelje! 

 ŠD Špela Brezovica 

OD MAJA
DO SEPTEMBRA 

OD MAJA
DO SEPTEMBRA 

OD MAJA
DO SEPTEMBRA 

N A  P A R K I R I S C U
C E N T R A  I N T E R S P A R  V I C
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Marijino vnebovzetje  
– 15. 8. 2018

RCERO je največji kohezijski projekt s področja okolja v državi, ki je 
začel delovati konec leta 2015. Regijski center sestavljajo razširjeno 
odlagališče, čistilna naprava za izcedne vode in objekti za predelavo 
odpadkov. Osrednji del regijskega centra so objekti, v katerih poteka 
mehansko-biološka obdelava odpadkov. V teh objektih se obdelujeta 
dve vrsti odpadkov: ločeno zbrani biološki odpadki in preostanek 
mešanih komunalnih odpadkov. 
Na področju požarne preventive pa je to eden najsodobnejših objektov 
v naši državi. Elementi pasivne in aktivne požarne zaščite (šprinkler 
sistem, javljalniki požara, detekcija isker, naprave za odvod dima in 
toplote, požarne lopute, požarne ločitve, požarna vrata ...) skrbijo, da se v 
čim večji meri prepreči nastanek požara, ko pa do požare pride, ga hitro 
odkrijejo in učinkovito pogasijo. Ne gre zanemariti niti organizacijskega 
vidika požarne preventive, kjer se izvajajo razna usposabljanja 
zaposlenih (tista, ki so po zakonodaji obvezna in dodatna), sprejeti 
so interni akti (požarni red, požarni načrt), izdelujejo se navodila za 
ukrepanje v primeru požara, izvajajo se vaje evakuacije itd. 
Pri sami mehansko-biološki obdelavi odpadkov prihaja do samovžigov, 
kar je s stališča požarne preventive zahteven projekt. Objekti so 
opremljeni s sodobnimi napravami za gašenje požarov, vendar brez 
posredovanja gasilcev in zaposlenih to ne bi bilo dovolj za celovito 
požarno varnost. Na tem mestu pa moramo poudariti, kako pomemben 
je prispevek vsakega posameznika, da s pravilnim in natančnim 
razvrščanjem odpadkov prispeva h kvalitetnejši požarni varnosti v teh 
sodobnih objektih. Napačno razvrščeni odpadki nemalokrat zanetijo 
požare, zato občanke in občani s pravilnim, natančnim zbiranjem in 
odlaganjem odpadkom prispevajte k boljši požarni varnosti tega 
sodobnega centra. Na ta način prispevamo k boljši kakovosti življenja 
v okolju, v katerem živimo. 
Ogled je bil strokovno zelo zanimiv, za kar se moramo zahvaliti ge. 
Vanji Fabjan (vodji ogleda) za uvodno predstavitev in g. Tomažu Briclju 
(vodji mehanske obdelave) za dovršeno vodenje in razlage skozi 
center. 
 (avtor fotografije: Jure Šuštaršič)
 Komisija za preventivo Gasilske zveze Brezovica

Marijino vnebovzetje (tudi veliki šmaren, velika maša) je praznik, ki 
ga katoliški in pravoslavni kristjani obhajajo 15. avgusta. Slovenski 
kristjani na ta dan množično romajo na Brezje na Gorenjskem, Ptujsko 
goro in Sveto goro nad Gorico. V naši in sosednji Log - Dragomerški 
občini pa kristjani romajo dopoldan na Žalostno goro v Župniji Preserje 
in popoldan na Brezovico. Tudi letos je bila udeležba v obeh krajih kar 
številčna, saj srečanji obogatijo tudi društveni prapori ter članice in 
člani društev v svojih nošah ali uniformah. Zbrale so se članice in člani 
gasilskih in drugih društev: PGD Kamnik pod Krimom, PGD Prevalje - 
Goričica, PGD Podpeč, PGD Jezero, PGD Brezovica, PGD Vnanje Gorice, 
PGD Dragomer - Lukovica, PGD Log, Skavtinje in skavti, Čebelarji, 
Lovci, Kosci in kosice Slovenije in narodne noše. V sprevodu so se 
podali k sveti maši, Na Žalostni gori je maševal župnik Jože Traven, na 
Brezovici pa sta somaševala domači župnik Jožef Poje in župnik Gregor 
Gorenc iz Župnij Unec - Rakek. Po koncu maše je sledila procesija in se 
nadaljevalo druženje ob dobrotah domačih gospodinj ter s pijačo ter 
sladoledom, ki so jo prav tako pravili domačini. Razšli smo se z novimi 
spoznanji hvaležnosti za vse prejeto ter v upanju, da se podobno 
srečamo tudi v prihodnjih letih.

 Besedilo in slika: Tatjana Poplas

Ogled RCERO Ljubljana
V četrtek, 28. 6. 2018, se nas je devet gasilk in gasilcev iz Gasilske zveze 
Brezovica udeležilo ogleda Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana (RCERO). V sklopu aktivnosti Komisije za preventivo pri GZ 
Brezovica se nam je zdelo nujno potrebno, da si s stališča gasilske 
preventive ogledamo ta objekt, v katerem zbirajo in predelujejo 
odpadke kar 58 občin, med njimi tudi naše. Že prihod na objekt je 
nakazal urejenost na področju preventive (požarne in varnosti pri 
delu), saj smo morali vsi udeleženci predhodno podpisati, da smo 
seznanjeni s pravili, ki veljajo na območju RCERO ter se opremiti z 
osebno varovalno opremo (zaščitno čelado, odsevnim telovnikom in 
zaščitnimi čevlji). 
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Poletje v DEOS centru 
starejših Notranje Gorice

V ŠKTD Lokvanj smo  
aktivni tudi poleti!
Prvo nedeljo v juliju so nas k sodelovanju na Mednarodni regati po 
Ljubljanici povabili iz Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. 
Seveda smo povabilo z veseljem sprejeli, posrečil pa se je tudi naš 
nastop, saj smo bili zelo uspešni. 
V avgustu pa smo se članice in člani ŠKTD Lokvanj odločili, da se udeležimo 
projekta Podeželske mladine Škofja Loka »Košnja u snežet« na Smučišču 
Cerkno. Naš podpredsednik Marjan Mravlje je bil zelo priden, saj se nas je 
udeležilo največ kot skupina in sicer kar 70 koscev in kosic ter gledalcev. 
Vsak od koscev je prejel spominsko plaketo in kos dobre ocvirkovke. Naša 
članica Minka Veršič pa tudi plaketo za najstarejšo udeleženko »Košnje u 
snežet« za Ginnesovo knjigo rekordov. 
Na koncu pa je na Marjanovo pobudo nastala še ta skupinska slika 
vseh sodelujočih iz našega društva, na dogodku »Košnja u snežet« na 
smučišču Cerkno.V DEOS Centru starejših Notranje Gorice so imeli pestro dogajanje tekom 

celega poletja. Medgeneracijskega druženja so se udeleževali otroci 
zaposlenih, ki so pred koncem počitnic v centru celo prespali. Zaposleni 
so za stanovalce pripravili osvežilno sadno zabavo. Stanovalci so se, med 
drugim, preizkusili v športnih igrah z Matjažem Erjavcem. 
Športno društvo Jama je tudi letos organiziralo varstvo za otroke 
iz skupnosti, kateri so stanovalce obiskali in se z njimi pomerili v 
igrah nekoč in danes ter s stanovalci iskali skriti zaklad. Stanovalke 
in stanovalci so se odpravili na Kras na žetev sivke ter v Borovnico 
na praznik borovnic. V Lutkovnem gledališču v Ljubljani so si 
ogledali dramsko igro »Naša zgodba«, v Narodni galeriji pa razstavo 
del slikarke Ivane Kobilce. Gospod Janez Ferjuc jim je pripravil 
predavanje na temo zdravljenja s konopljo. S pomočjo podjetja 
Leone iz Ajdovščine so se osvežili z zdravimi sladoledi Leone Al!ve, 
za glasbo pa je poskrbel ansambel Ideja. Na letni terasi centra so si 
privoščili tudi ledeno kavo in brezalkoholne koktejle, ki jih je pripravljal 
barman Aleksander Malbašić. 
Za vrhunec poletja so se odpravili na obalo, 
natančneje v Piran in Izolo ter organizirali 
tradicionalen »fish piknik«, tokrat z 
ansamblom Hec. Pravo presenečenje pa 
je bil nastop argentinske skupine KM 43. 
6 simpatičnih fantov iz Buenos Airesa s 
slovenskimi koreninami so jim z glasbo 
polepšali dopoldne. Uspešno so pričeli z 
izvajanjem projekta Interreg-CrossCare, 
ki je omogočil uspešno vključevanje 
občanov, ki potrebujejo različne 
strokovne storitve ter nakup raznoraznih 
pripomočkov. Med drugim so udeleženci 
projekta in stanovalci tekmovali v 
družabnih igrah ter z njimi odkrivali lepote 
Slovenije. Sočasno pa so potekale že 
ustaljene tedenske in mesečne aktivnosti, 
individualne in skupinske obravnave 
fizioterapije ter delovne terapije. Zdi se, 
da jim prav nikoli ni dolgčas.

Ob tej priložnosti bi se radi tudi zahvalili vsem koscem in kosicam ter vas 
povabili na sestanke, ki potekajo vsako prvo sredo v Podpeči ob 20. uri.

 Besedilo in slika: Tatjana Poplas ŠKTD Lokvanj
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Občinski odbor SDS omogočil 
postavitev novih klopi na  
Sv. Lovrencu

Sveti Lovrenc, hribček nad vasjo 
Jezero z istoimensko cerkvijo, 
postaja vse bolj priljubljena 
sprehajalna točka. Pred leti so 
krajani obnovili cerkev, okoli nje 
pa postavili klopi, da si sprehajalci 
lahko odpočijejo in naužijejo 
lepih pogledov na vas Jezero 
in njeno okolico. Žal pa so klopi 
začele propadati in potrebno jih 
je bilo obnoviti. Na pobudo se 
je odzval Občinski odbor SDS 
Brezovica. Nove klopce so izdelali 
v mizarstvu Laklur Rogelj, račun 
pa je poravnal Občinski odbor 
SDS. Desetega avgusta goduje Sv. 

Lovrenc in prvo naslednjo nedeljo obhajamo žegnanje. Takrat se zbere 
pri maši veliko ljudi. Ker je okolica sedaj lepše urejena, je bilo letošnje 
žegnanje še bolj prijetno.  
 Andrej Suhadolnik

Piknik DU Podpeč  
- Preserje 2018
V torek, 12. junija, smo se upokojenci DU Podpeč - Preserje zbrali na 
pikniku pri polharski koči pod Rakitno. To je bil naš četrti piknik, tako, 
da lahko rečemo, da je postal že tradicionalen. Piknika se je udeležilo 
približno 130 članov. 
Vse člane je ob prihodu pričakal aperitiv. Sledil je odličen bograč, ki 
smo ga z veseljem pojedli. Ob pijači sta sledila druženje in klepet. 
Pozno popoldne smo postregli z dobrotami z žara. Na koncu pa smo 
se posladkali s češnjami, ki jih je nabral naš član Remic Zdenko in 
pecivom, ki so ga pripravile naše članice. 
Letos smo organizirali tudi srečelov. Vse srečke so bile zelo hitro 
prodane. Naj se ob tej priložnosti zahvalimo vsem, ki so nam podarili 
dobitke in nam tako pomagali, da nam je srečelov uspel. 
Tudi letos so za člane, ki nimajo svojega prevoza poskrbeli gasilci 
s kombiji po posameznih vaseh. Tudi njim lepa hvala. Hvala tudi 
oskrbniku polharske koče, g. Janezu Ruparju in njegovi ženi Sonji, za 
sodelovanje. 
Za vso organizacijo piknika so poskrbeli člani UO in NO DU Podpeč - 
Preserje. Poskrbeli so za prevoz miz in klopi, nabavo hrane in pijače, 
postavitev šotora, kuhanje bograča, pripravo srečelova in še veliko 
drobnih stvari. Po končanem pikniku pa so vse pospravili in očistili. 
Naj vas na koncu spomnimo na izlet, ki bo v torek, 18. 9. 2018, v Novem 
mestu. Popeljali se bomo z Rudolfovim splavom po reki Krki in si 
ogledali še veliko lepih stvari. 
 
 Iva Intihar

Izbira toplotne  
črpalke v 5 korakih
Vedno več ljudi se odloča za ogrevanje s toplotno črpalko. Razlogov za 
to je več kot dovolj. Ogrevanje s toplotno črpalko je do trikrat cenejše, 
kot s kurilnim oljem. Bistveno manj onesnažuje okolje. Je najbolj 
komforten način ogrevanja. Eko sklad bo primaknil tudi subvencijo, za 
toplotno črpalko tipa zrak–voda 2.500 €. 

Več o izbiri toplotne črpalke 
Resno razmišljate o nakupu, a niste povsem prepričani, katero 
toplotno črpalko bi izbrali? V septembru podjetje Termaks pripravlja 
brezplačen seminar na temo Izbira toplotne črpalke v 5 korakih. 
Predstavili vam bodo letošnjo ponudbo vseh najboljših toplotnih 
črpalk na slovenskem tržišču in kaj vse moramo upoštevati pri 
izbiri. Poudarek bo na toplotnih črpalkah za radiatorsko ogrevanje. 
Predaval bo Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je brezplačna, 
obvezna pa je prijava na GSM 041 692 410 do petka, 7. 9. 2018. O 
lokaciji in terminu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo 
znano število prijav. Vabljeni! 

TAIJIQUAN (tai-chi) & QIGONG (chi-kung)
Vpis na začetni tečaj 2018/19

Dan odprtih vrat: 13. in 20. sep. ob 19:30
Podpeška 390, Notranje Gorice

www.taijiquan-qigong.si
041 446 488
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Srečanje ostarelih,  
bolnih in onemoglih
3. junija je bilo v naši župnijski cerkvi svetega Martina v Notranjih 
Goricah zdaj že tradicionalno srečanje ostarelih, bolnih in onemoglih, 
ki ga organizira Župnijska Karitas. Prva nedelja v juniju je zelo primerna 
za srečanje, ker je ta mesec posvečen češčenju Srca Jezusovega in 
Marijinega, zato je prav, da to božjo ljubezen delimo s tistimi, ki 
so onemogli, večkrat duhovno vezani na svoj dom in brez svojih 
sovrstnikov. 
Srečanje smo tudi letos združili s sveto mašo. Pred njo je bila možnost 
za sveto spoved, med mašo, ki jo je ob sodelovanju domačega župnika 
daroval mag. Jože Kastelic, pa se je delilo bolniško maziljenje, ki ga 
lahko enkrat letno prejme vsak starejši, gotovo pa tisti, ki je bolan, 
onemogel in potreben posebne Jezusove pomoči. 
Za letošnji uvod v mašo so nam bile besede papeža Frančiška: »Kot 
ljudje bomo napredovali le, če bomo znali ceniti modrost starejših.« 
In vi, se zavedate neizmernega vira bogastva, ki je v srečanju med 
mladimi in starejšimi? Koliko ste pozorni do starejših, do svojih starih 
staršev? Imate dober razlog, da želite odleteti iz gnezda, v srcu nosite 
toliko sanj, toda potrebujete tudi modrost in daljnovidnost starejših. 
Mašo vedno popestri naš otroški pevski zbor, ki raste skupaj z našimi 
srečanji in mu vsi radi prisluhnemo. 
Po maši pa smo se vsi skupaj ustavili še pred cerkvijo, kjer so bile 

postavljene mize in klopi, ki so nam jih prijazno posodili domači 
gasilci. Ugotavljamo, da smo začetno zadrego že premagali in se po 
maši družimo vsi udeleženci, od najmlajših do najstarejših. To je čas 
za medsebojni klepet in tudi pesmi ni manjkalo. Pridne gospodinje 
so poskrbele za pecivo in druge dobrote, celo tako pridne so bile, da 
smo lahko našim udeležencem dali nekaj sladkih dobrot še za domov. 
Druženje je minilo v prijetnem vzdušju in vsi smo bili zelo zadovoljni, 
predvsem pa bolni in ostareli, ki jim takšna srečanja veliko pomenijo. 
 
 Bojana Bajec, ŽK Notranje Gorice 

AKCIJSKE CENE

ODPRODAJO ZALOG preveri na
www.plesko-cars.si/akcije



Barjanski list  Avgust 201818

politika

Nova Slovenija Šarca ni 
podprla za mandatarja

Pred glasovanjem o Marjanu Šarcu za mandatarja 
nove vlade je v imenu NSi in poslanske skupine NSi 
Jožef Horvat povedal, da NSi Šarca ne bo podprla. V 

njegovem programu namreč pogreša konkretne rešitve, ki si jih slovenske 
volivke in volivci želijo. Horvat je omenil, da je Šarec relativno dobro in 
natančno predstavil posnetek stanja slovenske družbe, a opozoril, da ni 
predstavil nobene konkretne rešitve. »Pogrešali smo, kako iz diagnoze preiti 
v terapijo, kako izboljšati, modernizirati slovensko družbo, slovensko državo 
in določene družbene podsisteme« je v svojem govoru dodal Horvat. 

NSi v tej koaliciji ne bi mogla storiti ničesar 
Jožef Horvat je ob predstavitvi stališč NSi poudaril, da slovenski državljani 
pričakujejo, da bo država podjetnikom dejansko omogočila svobodno 
gospodarsko pobudo – skladno z načelom za dobro delo, dobro plačilo 
vsem, ki se v tej državi pošteno trudijo z lastnim delom in pametjo. A 
tudi na tem področju bodoči mandatar ni predstavil konkretnih rešitev. 
Povedal je še to, da je NSi ravnala še kako prav, ko je izstopila iz pogajanj 
o prihodnji koaliciji. »V tej demagoški politični združbi ne bi mogla 
uresničiti praktično ničesar iz svojega političnega programa. V NSi 
bomo kljub temu še naprej ohranili načelnost, dostojanstvo in veliko 
mero potrpežljivosti. Seveda pa bomo aktivna in zelo kritična opozicija, 
ki bo svoje delovanje temeljila na vzročno posledični zvezi dogodkov 
in empiričnih podatkov,« je pojasnil vodja poslanske skupine NSi. 
 
 OO NSi Brezovica

Kaj smo in kaj želimo?
Med tem ko se Slovenija duši v hudi vročini, ki nas opozarja, da smo 
za vremenske spremembe in razmere krivi in odgovorni sami, se naše 
parlamentarne stranke še vedno dogovarjajo s kom in zakaj v vlado. Ali 
pri tem pomislijo na človeka, ki čaka, da bi končno zaživel v odgovorni 
državi, ki bo poskrbela za dostojno življenje in zdravstveno varnost? 
Mi, v Slovenski ljudski stranki, iščemo naslednika po Zidanšku, ki je 
zaradi neuspeha na volitvah odstopil z mesta predsednika stranke. 
Dokončna odločitev bo padla na izrednem kongresu 14. 9. 2018. 
Slovenska Ljudska Stranka se zavzema za svobodo kot osnovno 
človekovo pravico, ki je močna le, če je povezana z osebno 
odgovornostjo. Tako lahko le svobodni, odgovorni in neodvisni ljudje 
prispevajo k napredku družbe. Vsak človek mora imeti enake možnosti, 
zato bomo zagotovili njihovo polno izvajanje tudi za ljudi s posebnimi 
potrebami. Skupno dobro pa ne smemo zamenjati z vsoto individualnih 
interesov. Zavezani smo k odpravljanju vzrokov neenakosti in revščine. 
Slovenska ljudska stranka odločno zavrača vsako obliko totalitarizma. 
Na občinski ravni pa obljubljamo podporo in se zavzemamo za 
enakomeren razvoj vseh krajevnih skupnosti. Podporo čebelarjem, 
ki si že dolgo želijo, da bi imeli svoj kozolec, kjer bi se lahko srečevali 
in strokovno posvetovali. Skrbi nas tudi vedno večje upadanje v 

kmetijstvu in prenehanje kmetovanja – kakšna bo naša kulturna 
krajina brez kmetov? Ob bolezni kmeta/kmetice bi morala imeti občina 
na voljo izobraženega človeka, ki bi jih lahko nadomestil. Občina bi 
morala tudi poskrbeti, da bi imeli občani v večjem številu možnost 
zaposlitve v domačem kraju, ki pa je tudi ena izmed pametnih idej 
evropskega poslanca SLS Franca Bogoviča. Naštevala bi lahko še in še, 
vendar bo zaenkrat dovolj. Več pa v jesenskih mesecih. 
 
 Za SLS, Veršič Marija 

Nov, nov obraz
Pa ga imamo. Nov, nov obraz. In spet kar direkt na čelo vlade. Slovenija 
je res zanimiva dežela. Če se že volivci naveličajo vedno novih 
poizkusov z »novimi« obrazi na vrhu vlade, pa potem novi obrazi (ob 
asistenci prastarih) v zakulisnem koalicijskem usklajevanju poskrbijo, 
da eksperiment še enkrat uspe. 
Zdaj pa bo. Pravijo trije, ki so se v preteklem mandatu skregali na žive 
in mrtve. Dodali so si še tri druge, in ponovno so na oblasti. Pravijo, da 
bodo višje plače. Pa pokojnine. In da ne bodo prodali NLB. 
Težava s takšnimi obljubami ni v tem, da so težko administrativno 
uresničljive. Problem je, ker jih dajejo tisti, ki so v preteklosti s svojimi 
dejanji ustvarili pogoje, ki uresničitev takšnih obljub onemogočajo. Dejan 
Židan je decembra 2013 soodločal in se odločil za prodajo NLB, danes pa 
bi bil proti. Erjavec, Židan in Bratušek so glasovali za vpis zlatega fiskalnega 
pravila v Ustavo RS, Cerar pa je pripravil še izvedbeni zakon za udejanjanje 
tega pravila v praksi, danes pa taisti obljubljajo višje plače in pokojnine. Kar 
je nezdružljivo s fiskalnim pravilom. Pa da smo si na jasnem – to je nujno 
potrebno. A ne v obliki dodatnega trošenja države, ampak le postopno 
preko višje gospodarske rasti in dviga standarda vseh ljudi. 
Ali pa pregon bančne kriminalitete. Ta zaveza je izginila iz koalicijskega 
dogovarjanja. Čeprav je bilo poročilo o odgovornih za bančno luknjo 
ob izteku prejšnjega mandata sprejeto z veliko večino, v njem pa je 
jasno zapisana zaveza k doslednemu pregonu bančne kriminalitete, 
je vlada pod taktirko Marjana Šarca to nekako pozabila. V koalicijski 
pogodbi na to temo zapiše samo: »Za večjo učinkovitost pri pregonu 
bomo analizirali dosedanje delo specializiranih oddelkov sodišč in 
tožilstev ter sprejeli ustrezne prilagoditve obstoječe zakonodaje zlasti 
v smeri zmanjšanja nabora kaznivih dejanj«. Povedano drugače: če 
bomo dekriminalizirali pranje denarja, domnevnega iranskega pranja 
denarja preko NLB v zadevi Farrokh sploh ni bilo. Torej ni res, da organi 
pregona in sodstvo slabo delajo … 
No, bomo videli, kako bo vlado vodil Marjan Šarec. »Njegov konjiček je 
še vedno zgodovina. Preučuje nastope in retoriko v diktaturah. Zanima 
ga, kako diktatorjem uspe ljudi zapeljati v zločin ob pomoči benignih 
politikov zmerne usmeritve, ki se nanje ne odzovejo dovolj odločno.« Tako 
so ga dobro leto nazaj ob predsedniških volitvah opisali v Mladini. Jim gre 
verjeti? Če da, in če je dobro preštudiral številne primere iz zgodovine, 
bo očitno priljubljen. Bo tudi uspešen? Upam. Da ne bo na koncu edina 
predvolilna obljuba, ki jo bo izpolnil ta, da z Janšo pa ne gre v koalicijo …

 Anže Logar, SDS
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ZAHVALA

Zahvala
Ni res, da je odšla – nikoli ne bo! 
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, 
bo vsak naš korak spremljala v tišini. 
 
Poslovila se je naša draga, 

AloJZIJA RAMUtA 
rojena Borštnar z Brezovice (1929–2018) 

 
Ob njenem odhodu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in 
prijateljem, ki ste nam 
stali ob strani ob bolezni in smrti naše drage mami, babice in 
prababice. 
Posebna zahvala Dr. Danici Rotar Pavlič, pogrebni službi Pieta, 
zvezi Borcev in društvu Upokojencev Brezovica. 
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

 Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo.

Zahvala 
Glej zemlja si je vzela, kar je njeno.  
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.  
In to, kar je neskončno dragoceno,  
Je večno in nikdar ne more umreti. 

MIleNA ŠoRN 
 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in 
prijateljem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 
Posebna zahvala osebju Onkološkega inštituta, osebju ZD 
Borovnica, pogrebni službi Vrhovec, pevcem ter gospodu 
župniku Jožetu Trevnu za lepo opravljen obred. Še enkrat hvala 
vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti. 
 
 Vsi njeni

Zahvala 
Bremena v življenju te niso zlomila, 
a bolezen iz tebe vso moč je izpila. 
Za tabo ostala je velika praznina, 
ki z našim spoštovanjem in mislijo 
nate se bo polnila. 
 
Tiho, mirno nas je po dolgotrajni bolezni 
zapustil naš dragi 

ANtoN – boRIS SelAN 
(16. 5. 1945 – 19. 6. 2018), 
upokojeni avtomehanik za osebna vozila 
Alfa Romeo 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 svete maše. 
Hvala gospodu župniku Jožetu Matetu za lepo opravljeno slovo 
na njegovi zadnji poti ter pogrebni službi Pieta, pevcem in 
trobentaču. 

 Vsi njegovi 
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OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
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1351 Brezovica

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

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

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
28. 9. 2018,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
18. 9. 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

torek, 4. september 
ob 15. uri – četrtek, 
6. september 
ob 20. uri

Ini-mini: Vpisi v jezikovne in 
razvedrilne programe

Ini-mini,  
Tržaška cesta 392, 
Brezovica pri Ljubljani

Ini-mini interesno 
izobraževanje, d. o. o.

petek, 
7. september ob 
16. uri

Otvoritev prenovljenega 
prostora zobozdravstvene 
ordinacije in novega 
zobotehničnega laboratorija

Zdravstveni dom 
Podpeč, Jezero 1, 
1352 Preserje

Občina Brezovica

nedelja, 
9. september ob 
5. uri

Vogli
OŠ Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč - Preserje

ponedeljek, 
10. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Gozdna učna pot

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

torek, 
11. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Krim

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

sreda, 
12. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Županov vrh

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

sreda, 
12. september ob 
6. uri

Vrh Krvavca, Zvoh in Vrh Korena
Oš Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč – Preserje

četrtek, 
13. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Pot po obronkih

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

petek, 
14. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Vrbica

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

sobota, 
15. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Osredek

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

nedelja, 
16. september

Jesenski pohodniški teden po 
rakiški planoti in krimskem 
pogorju - Pekel

Hotel Rakitna, Rakitna 
150, 1352 Rakitna

Hotel Rakitna,
PD Podpeč - Preserje

nedelja, 
16. september 
ob 10:30

38. tradicionalni družinski 
pohod na Krim

Planinski dom, Krim, 
1352 Preserje

PD Podpeč – Preserje

ponedeljek, 
17. september 
ob 17. uri

Kavbojski plesi na Brezovici
Gasilski dom Brezovica, 
Tržaška cesta 386, 1351 
Brezovica pri Ljubljani

Colorado Country 
line dance

nedelja, 
23. september 
ob 6. uri

Turska gora
Podpeč, Podpeč 1,  
1352 Preserje

PD Podpeč – Preserje

nedelja, 
30. september 
ob 5. uri

Spitzegel
Oš Preserje, Preserje 60, 
1352 Preserje

PD Podpeč – Preserje

Uredništvo glasila 
Barjanski list želi 
vsem mladim nadebudnežem, 
kar najbolj uspešen začetek 
novega šolskega leta.


