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Ob neki priložnosti sem bil opozorjen, da članke vedno začenjam z 
vremenom. Ja, res je, a k sreči ga ne napovedujem, le komentiram. 
Tokrat, da se ne izneverim popolnoma, pa le tole o vremenu: 
prijetno poletno vreme vam želim, kjerkoli že boste.
No, vreme ni kakšna moja posebna strast ali hobi, bolj ga izkoriščam 
za sproščene začetke člankov. Sem pa zato – in to verjetno tudi 
veste – bistveno bolj vpet v šport, posebej odbojko, zato bom 
tokrat začel z njo.

Predvidevam, da ste zasledili, da so naši reprezentanti, ki so 
trenutno še vedno evropski podprvaki, zelo suvereno premagali 
konkurenco v 2. skupini Svetovne lige. Ob začetku tekmovanja 
je bilo jasno zapisano in zagotovljeno, da jim zmaga prinaša 
avtomatsko uvrstitev v prvo skupino, torej v prihodnjem letu 
tekmovanje med najboljšimi 12. reprezentancami sveta. A vodilni 
možje svetovne organizacije nam do danes niso uspeli potrditi, da 
bo temu res tako. Brez razloga ali pač z jasnim razlogom: med elito 
želijo večje in bogatejše.

Kaj pa spoštovanje lastnih zavez in mednarodno veljavnih pravil?
V trenutku, ko to berete, je že znan izid mednarodne arbitraže in 
odločitev tribunala jasna. Izoblikovali smo si tudi že mnenje o tem, 
ali smo z njo zadovoljni ali ne. 
No, pa smo tam, in zato namenoma povezujem skoraj nepovezljivi 
stvari. Pri spoštovanju zavez in pravil. Tudi v tem primeru – no, res 
nič novega – soseda napoveduje nespoštovanje pravil, h katerim se 
je sama zavezala.
Kaj torej sploh še velja in čemu sploh še verjeti? Kje je ta silna 
kredibilnost mednarodnih institucij? Prepričan sem, da na koncu 
vedno zmagata resnica in pravica, tudi v teh dveh primerih bo tako. 
A pot do njiju je povsem nepotrebno dolga in težka.
No, k sreči se nam s podobnimi težavami v naši občini ni potrebno 
ukvarjati. Delo na vodarni Virje poteka nemoteno, saj smo kljub 
zamudam države pri izplačevanju evropskih sredstev naleteli na 
izjemen posluh in sposobnost izvajalca Kolektor Strix, ki je zagotovil, 
da je tudi te ovire sposoben premostiti in projekt končati v roku.
Nemoteno in skladno z dogovori potekajo tudi dela pri izgradnji 
novega vrtca v Notranjih Goricah. Kmalu pa bomo začeli tudi z 
energetsko sanacijo POŠ Rakitna, v nadaljevanju pa tudi s sanacijo 
Mladinskega zdravilišča Rakitna.
Med počitnicami bomo vgradili novo kotlovnico v OŠ Preserje in 
zgradili pločnik do vrtca v Podpeči.
Trenutno potekajo dela na odsekih kanalizacije na Brezovici, in 
sicer na območju Bičevja, istočasno pa bomo v dveh ulicah skupaj s 
podjetjem VOKA obnovili tudi vodovodno omrežje.
Skozi revizijo projekta smo dobili zeleno luč za rekonstrukcijo 
križišča pri pošti na Brezovici in po zagotovilih bo križišče, skupaj za 
avtobusno postajo in pločniki, urejeno v letošnjem letu.
V tem trenutku pod okriljem MO Ljubljana poteka razpis za 
rekonstrukcijo cest na širšem območju Gmajnic in del razpisa je tudi 
krajši makadamski odsek ceste ob železnici v naši občini. 
S predstavniki DRSI smo si ogledali in se dogovorili tudi za ureditev 
dveh odsekov državnih cest, in sicer en pas ceste med Podpečjo in 
Kamnikom pod Krimom in odsek ceste v središču Rakitne.
Dela nam torej prek poletja in jeseni ne bo manjkalo, a tudi mi si 
bomo privoščili kak dan dopusta. Vam pa jih želim čim več. Lep 
dopust in prijetne počitnice ter čestitke ob dnevu državnosti!

 Župan  Metod Ropret

Spoštovani občanke in občani,
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 79/2016) 
in 14. člena Odloka o prazniku občine in podeljevanju priznanj  
Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 21/2005) Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2017

1. 
V letu 2017 Občina Brezovica podeljuje naslednja priznanja: en 

naziv častni občan, en grb in tri priznanja.

2.
Naziv častnega občana se podeli posamezniku, državljanu 

Republike Slovenije ali državljanu tuje države, ki ima zaradi svojega 
dolgoletnega dela izjemne zasluge za napredek in za dosežke 

na področju znanosti, kulture ali na drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti, ki prispevajo k izjemnemu razvoju in napredku 
ter trajnemu ugledu občine. Grb se podeli fizičnim ali pravnim 

osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in dosežke, 
ki so pomembni za ugled in razvoj občine. Priznanje se podeli 
fizičnim ali pravnim osebam za pomembne dosežke v krajšem 

obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo. 

3. 
Predlog za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične osebe s 
stalnim prebivališčem oziroma pravne osebe s sedežem v občini. 

Predlagatelj kandidata za priznanje kot kandidata za priznanje 
ne more predlagati samega sebe. Kandidat za občinsko priznanje 

ne more biti občan, dokler ta aktivno opravlja funkcijo člana 
občinskega sveta, člana nadzornega organa ali funkcijo župana. 

4.
Predlog mora vsebovati: točen naziv in naslov predlagatelja; ime; 
priimek; rojstne podatke oz. naziv ter točen naslov predlaganega 

prejemnika; vrsto priznanja; podrobno in obširno obrazložitev 
predloga z dokumenti, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi; datum 

in podpis predlagatelja. 

5. 
Predloge je potrebno poslati do 1. 9. 2017 na naslov: Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Tržaška cesta 390,  
1351 Brezovica s pripisom: ‘NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA’. 

Podelitev priznanj bo ob občinskem prazniku, in sicer 4. oktobra.

Predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Breda Jesenko, l. r.

Investicije v šole in vrtce so 
investicije v prihodnost
Na oddelku Občine Brezovica za družbene dejavnosti, ki med drugim 
skrbi za šole in vrtce, bo letošnje poletje izjemno delavno, je povedala 
vodja kabineta župana, mag. Nataša Smrekar. V času, ko bo velik del 
občanov na dopustih, bo občina izvajala kar 6 projektov, večina od njih 
pa bo zaključena do konca avgusta. 

NOTRANJE GORICE
Poleti se bo začela intenzivna gradnja novega vrtca v Notranjih Goricah. V 
juniju se bodo izvajala zemeljska dela, izkopi in vzpostavitev kanalizacijskega 
sistema, z julijem pa se bo začela sama gradnja novega objekta. Po 
terminskem planu naj bi bil vrtec zaključen do junija 2018, čemur sledi še 
faza opremljanja, s 1. septembrom prihodnje leto pa bo novi vrtec že lahko 
sprejel 7 oddelkov otrok. Na podružnični osnovni šoli Notranje Gorice pa se 
bo poleti gradila nova knjižnica, ki bo dokončana že do konca avgusta, tako 
da jo bodo šolarji v šolskem letu 2017/18 že lahko uporabljali.

PRESERJE
Na osnovni šoli v Preserjah se bosta čez poletje prav tako odvila dva 
projekta, ki bosta oba dokončana do konca avgusta. Urejen bo vhod 
za prvi razred, zgradila pa se bo tudi nova zaprta kolesarnica. V sami 
šoli se bo zamenjala celotna kotlovnica s pečmi, izvedel pa se bo tudi 
prehod na nov sistem ogrevanja.

RAKITNA
Tudi podružnični osnovni šoli Rakitna se obeta energetska sanacija. 
Do konca avgusta bo šola dobila novo streho z izolacijo, okna, fasado 
ter energetsko ustrezne balkone, in s tem zagotovila primerno bivalno 
kakovost za uporabnike šole. V juliju pa se bo začela tudi celovita 
energetska sanacija MKZ Rakitna. Tudi tu bo šlo za menjavo strehe, ovoja 
stavbe ter stavbnega pohištva, izveden pa bo tudi prehod na ustreznejši 
način ogrevanja, s čimer bo objekt postal bistveno energetsko varčnejši. V 
kolikor bo to dopuščalo vreme, bodo ta dela zaključena že v letošnjem letu.

Avtor: Ajda Bračič
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Vsi trije odvzeti vzorci so bili glede na opravljena preskušanja skladni s 
fizikalno-kemijskimi zahtevami Pravilnika.
Vodovodni sistem Zapadni vodovod Brezovica se napaja iz zajetja 
Gola Gorica, znotraj katerega so vrednosti preskušenih parametrov 
v pitni vodi približno enake. Zajetje je fizično varovano z ograjo. 
Surova voda se pred uporabo obdela (dezinficira) s klorovim 
preparatom (natrijev hipoklorit) na prečrpališču Drobtinka.
Rezultati fizikalno-kemijskih preskušanj so pokazali, da je pitna 
voda glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezala zahtevam 
pravilnika. Pri treh vzorčenjih pitne vode smo opravili redna 
fizikalno-kemijska preskušanja.
Glede na navedene ugotovitve ocenjujemo, da je bila pitna voda 
v letu 2016 v vodovodnem sistemu Zapadni vodovod Brezovica 
zdravstveno ustrezna in skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi 
(Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Varnost 
oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Zapadni vodovod 
Brezovica za leto 2016 ocenjujemo kot dobro.
 
VODOVODNI SISTEM Brezovica–Zahodni (oskrba iz mestnega 
vodovoda Ljubljana)

V letu 2016 sta bila v okviru notranjega nadzora na vodovodnem 
sistemu Brezovica–zahodni–oskrba iz mestnega vodovoda Ljubljana 
1 pregled s terenskimi meritvami in 1 odvzet vzorec pitne vode za 
mikrobiološka preskušanja. Rezultati mikrobioloških preskušanj so 
pokazali, da je bil vzorec pitne vode skladen z zahtevami Pravilnika 
o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). 

Spremljanje skladnosti pitne 
vode za leto 2016 na sistemih 
v upravljanju Krajevne 
skupnosti Brezovica
V letu 2016  je notranji nadzor in spremljanje stanja v oskrbi s 
pitno glede zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode 
na vodovodnih sistemih Krajevna skupnost Brezovica opravljal 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem 
besedilu NLZOH) Centra za okolje in zdravje. Krajevna skupnost 
Brezovica je upravljalec dveh vodovodnih sistemov, in sicer Zapadni 
vodovod Brezovica ter Brezovica–zahodni–oskrba iz mestnega 
vodovoda Ljubljana.
Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah internega Pravilnika o 
notranjem nadzoru pitne vode – HACCP, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko 
predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, in določa 
izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na 
tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.
Poleg preverjanja skladnosti pitne vode v notranjem nadzoru so bila 
opravljena tudi fizikalno-kemijska in mikrobiološka preskušanja 
pitne vode v okviru državnega monitoringa pitnih vod. 
Zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode smo v okviru 
notranjega nadzora ocenjevali v skladu s Pravilnikom o pitni vodi 
(Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) in na podlagi 
rezultatov opravljenih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih 
preskušanj ter terenskih meritev. 
  
VODOVODNI SISTEM ZAPADNI VODOVOD BREZOVICA
V letu 2016 je bilo v okviru notranjega nadzora na vodovodnem sistemu 
Zapadni vodovod Brezovica 5 pregledov s terenskimi meritvami 
in odvzetih 12 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja. 
Rezultati mikrobioloških preskušanj so pokazali, da je bilo 11 vzorcev 
pitne vode skladnih,1 vzorec pa neskladen z zahtevami Pravilnika o 
pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15). Za 
fizikalno-kemijska preskušanja so bili odvzeti trije vzorci pitne vode. 
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Za fizikalno-kemijska preskušanja je bil odvzet 1 vzorec pitne vode. 
Odvzeti vzorec je bil glede na opravljena preskušanja skladen s 
fizikalno-kemijskimi zahtevami Pravilnika.
 
Vodovodni sistem Brezovica–zahodni–oskrba iz mestnega 
vodovoda Ljubljana se napaja iz vodarne Brest, ki je v upravljanju 
podjetja VO-KA d. o. o. V letu 2016 je bil odvzet en vzorec pitne 
vode za mikrobiološka preskušanja in ta je bil skladen z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 
in 74/15).
Rezultati fizikalno-kemijskih preskušanj so pokazali, da je pitna 
voda glede na obseg opravljenih preskušanj ustrezala zahtevam 
pravilnika. Pri enem vzorčenju pitne vode smo opravili redna 
fizikalno-kemijska preskušanja.
 
Glede na navedene ugotovitve ocenjujemo, da je bila pitna voda 
v letu 2016 v vodovodnem sistemu Brezovica–zahodni–oskrba iz 
mestnega vodovoda Ljubljana zdravstveno ustrezna in skladna z 
zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 
92/06, 25/09 in 74/15). Varnost oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega 
sistema Brezovica–zahodni–oskrba iz mestnega vodovoda 
Ljubljana za leto 2016 ocenjujemo kot dobro.
 

Poročilo pripravil NLZOH 
KS Brezovica

Zaključek 1. javnega poziva 
LAS Barja z zaledjem

V petek, 19. 5. 2017, je potekel rok 
za oddajo vlog na 1. javni poziv 
podpori izvajanja operacij v okviru 
Strategije lokalnega razvoja LAS 
Barje z zaledjem za leto 2017. 
Prispelo je 15 vlog. V sredo, 24. 

5. 2017, je ocenjevalna komisija odprla prispele vloge in preverila, 
ali so administrativno popolne. Vodilni partner oz. upravljavec LAS 
Barja z zaledjem (Zavod CERPOK) je vlagatelje z administrativno 
nepopolnimi vlogami že pozval k dopolnitvi. Vlagatelji so morali v 
15-ih dneh od prejema poziva k dopolnitvi svojo vlogo dopolniti. Po 
tem roku bo ocenjevalna komisija administrativno popolne vloge 
ocenila še vsebinsko oz. na podlagi meril, določenih v javnem pozivu. 
Ocenjujemo, da se bo celoten postopek ocenjevanja vlog zaključil 
julija 2017. Za ostale informacije lahko pokličete na gsm: 031/366-815 
ali pošljete elektronsko pošto na info@lasbarje.si.

Avtor: Mateja Saksida
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Komunala v občini Brezovica
Investicija, ki se bo nadaljevala še kar nekaj let, je izgradnja 
kanalizacije po celotni občini. Imamo še kar nekaj zaselkov, ki so 
brez kanalizacije, tako da dela na tem področju ne bo zmanjkalo. 
Dobili smo uporabno dovoljenje za kanalizacijo na Podpeški cesti 
na Brezovici, kar posledično pomeni začetek priključevanja. Čez 
počitnice bomo priključili tudi Osnovno šolo Brezovica. Dela se 
bodo nadaljevala v stranskih ulicah ob Podpeški cesti.
V času počitnic se bo projekt izgradnje vodarne Virje končal. V sklopu te 
investicije je tudi ureditev dela državne ceste, ki poteka mimo vodarne 
Virje. Po zagotovilih Direkcije za ceste Republike Slovenije lahko 
pričakujemo obnovo ostalega dela ceste Podpeč – Ig v jesenskih dneh. 
Ta odsek res kar kliče po obnovi. Cesta sama ni pretirano obremenjena, 
je pa v zelo slabem stanju, kar še posebno občutimo kolesarji, ki se radi 
umikamo velikemu vrvežu v prometu.
Proti koncu meseca julija je napovedan obisk evropske komisarke gospe 
Violete Bulc na prireditvi ob 150-letnici južne železniške proge Ljubljana-
Borovnica. Seznanili jo bomo s problematiko obremenitve železniške 
proge in cest v naši občini, še zlasti s poudarkom na ukinitvi nivojskih 
prehodov preko železniške proge. Predstavili ji bomo tudi naše predloge 
in idejne rešitve perečega problema prometa v naši občini.
V poletnem času bomo izvajali dela tudi na ureditvi dotrajanega 
mostu na Rakitni, postavitvi nadstrešnic na avtobusnih postajah 
v Podpeči, asfaltiranju odseka ceste skozi Žabnico in graditev 

pločnika proti vrtcu Podpeč. Seveda se bodo vseskozi izvajala tudi 
ostala vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest.
Ni nujno potrebno, da vsako leto presežemo rekordne temperature 
za ta letni čas. Poiščite si hladne in prijetne kotičke za oddih in 
nabiranje moči za nove izzive. Naj bo čas počitnic miren ter s čim 
manj stresnimi situacijami.
 

Avtor: Marko Čuden, podžupan

Odgovor NIJZ glede požara v 
podjetju Kemis na Vrhniki
Občina Brezovica je s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

prejela odgovor glede požara v podjetju 
Kemis na Vrhniki
V odgovoru sporočajo, da je 2. junija 

Medresorska delovna skupina na podlagi simulacije širjenja 
onesnaženja ob požaru določila območje največjega vpliva ob požaru. 
Občina Brezovica se nahaja izven tega območja, zato posebni ukrepi 
na tem področju niso potrebni.
Zaradi najširšega varovanja zdravja ljudi ter presoje izpostavljenosti in 
dolgotrajnega vpliva na njihovo zdravje je Nacionalni inštitut za javno 
zdravje na podlagi trenutno dostopnih podatkov določil širše območje 
dodatnih merjenj in spremljanj. V to območje so vključena tudi nekatera 
področja občine Brezovica, kjer vpliva na zdravje sicer ne pričakujejo.

Avtor: Gašper Jamnik

Obvestilo: odlaganje 
odpadkov v smetnjake za 
pasje iztrebke

Občina Brezovica vse 
občane in obiskovalce 
naproša, da V PASJE SMET-
NJAKE ODLAGAJO LE OD-
PADKE, KI SODIJO V NJIH. 
Občina si prizadeva za ko-
munalno urejeno okolje 
ter ohranjanje kmetijskih 

površin, k čemur pripomorejo tudi pasji smetnjaki, ki so postavljeni na 
območju vseh krajevnih skupnosti. 
Več informacij o samih lokacijah pasjih smetnjakov dobite na sple-
tni strani občine http://www.brezovica.si/, za dodatne informacije 
pa se lahko obrnete tudi na občinsko upravo – telefon: 01/3601770, 
fax: 01/3601771, e-pošta: info@brezovica.si.

Avtor: Kristina Žust
Tržaška cesta 426, Brezovica pri Ljubljani
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Barjančki in Mehurčki na 
obisku pri županu
V sredo, 31. 5. 2017, je župan g. Metod Ropret dobil prav poseben 
obisk. Obiskali so ga otroci iz skupin Barjančki in Mehurčki vrtca 
Notranje Gorice. 

med drugim, ali je njegova služba težka in ali mu je delo župana všeč. 
To so zagotovo pomembne informacije, če otroci tudi sami razmišljajo 
o podobni karieri. Župan jim je zaupal, da mu je služba vsako leto bolj 
všeč in da svoje delo z veseljem opravlja. Skupina Barjančkov se v petek 
odpravlja na izlet, pa so župana povabili zraven. Ker ima ta protokolarne 
obveznosti, se jim tokrat žal ne bo uspel pridružiti. Da pa razočaranje 
ne bi bilo preveliko, so se domenili, da tako župan kot otroci preverijo 
svoje natrpane urnike in se skupaj na izlet podajo kdaj drugič. Nekaj 
vprašanj mladih obiskovalcev se je dotikalo tudi teme izgradnje novega 
vrtca. Župan in vodja njegovega kabineta, mag. Nataša Smrekar, sta 
jim zagotovila, da bo novi vrtec v Notranjih Goricah prav zares zgrajen. 
Barjančki in Mehurčki novega vrtca sicer ne bodo več obiskovali, saj 
bodo, ko bo vrtec čez približno eno leto dokončan, že gulili šolske 
klopi. Otroci so županu zapeli še pesmico in mu podarili svoja izdelka: 
Barjančki risbo brezoviškega grba, Mehurčki pa risbico z zahvalo za 
vabilo na obisk, ki sta takoj zavzeli častno mesto v županovi pisarni.
Po pogovoru z županom je ta otroke pogostil s sladoledom, ki se je sredi 
vročega poletnega dopoldneva še kako prilegel. Otroci so si tudi ogledali 
notranjost občinske hiše, županovo pisarno in pisarno vodje kabineta. 
Za konec pa je vsak izmed otrok prejel še barvice in pobarvanko. 
Obisk radoživega brezoviškega podmladka je zagotovo popestril in 
sprostil delovni dan na občinskem uradu. Otroci so povedali, da jim je 
bilo pri županu všeč in da so se naučili veliko novega, najbolj od vsega 
pa si bodo, po njihovih besedah, zapomnili sladoled. 

Avtor: Ajda Bračič

Mehurčki so že pred vstopom v občinsko stavbo napihali roj milnatih 
mehurčkov, ki so tudi sicer njihov zaščitni znak. Da so že skoraj dovolj 
veliki, da se podajo v čisto pravo šolo, so otroci obeh skupin dokazali 
s premišljenimi vprašanji, ki so jih zastavljali županu. Zanimalo jih je 
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Iz starega naj nastane novo
V naši vrtčevski enoti smo se v letošnjem šolskem letu spopadli z 
inovacijskim projektom z naslovom “Stara reč, nova reč – igrače se 
ne vrže preč”, ki poteka pod okriljem Zavoda RS za šolstvo in ga v 
sodelovanju z vrtci izvajajo v Zavodu CIRIUS Kamnik.
Gre za spodbujanje razvoja senzorike (vid, tip, sluh, okus, voh) in 
učenje po več senzornih poteh prek gibalnih aktivnosti.
V praksi se vzgojitelji pri svojem delu največkrat poslužujemo 
kupljenih igrač in igral. Pri zaposlitvi otrok uporabljamo tudi eko 
elemente, odpadni material, vendar večinoma za igro v igralnicah, 
ne pa tudi na prostem. Projekt vzpodbuja vzgojitelje, da pripravimo 
take elemente tudi za zunanje aktivnosti, torej za dejavnosti na 
prostem, ter postanemo inovativni pri ponovni uporabi materialov 
z namenom ustvarjanja recikliranih elementov.

se za igro priskrbi igrače/igrala na način ‘naredi sam’. Mislimo, 
da so take igrače/igrala za otroke dostikrat še bolj zanimive. Še 
bolj pomembno pa je, da projekt z dejavnostmi spodbuja razvoj 
senzorike in učenje prek gibalnih aktivnosti.
 

Avtor: Strokovni delavci enote Vnanje Gorice

Župan je sprejel 
najuspešnejše devetošolce
Še ena generacija brezoviških mladostnikov letos zaključuje devet-
letno osnovno šolanje ter s tem zapira eno pomembno poglavje v 
človekovem odraščanju in odpira novega. Tiste izmed osnovnošolcev, 
ki so bili tekom šolskih let najbolj uspešni na tekmovanjih iz znanja in 
športa ali pa so izkazali posebne dosežke na tem ali onem področju, 
je v torek, 6. 6. 2017, sprejel župan g. Metod Ropret. Na srečanju, ki je 
potekalo v brezoviški Modri dvorani, se je letos zbralo kar devetnajst 
devetošolcev.
Župan jim je v začetnem nagovoru čestital za dosežke ter jim zaželel 
srečo v nadaljnjem izobraževanju. »V okoljih, v katera se podajate, 
bo prisotne več tekmovalnosti in agresije, s katerima se boste morali 
vsak dan spopadati. Do sedaj ste bili vajeni biti najboljši in najbolj 

Ko smo tuhtali, kako bi lahko spodbujali razvoj senzorike s ponovno 
uporabo predelanih, odpadnih in naravnih materialov s tem, 
da dejavnosti potekajo zunaj, smo se odločili, da ob zaključku 
vrtčevskega leta pripravimo skupno srečanje naše enote na način, 
ki bo ustrezal smernicam projekta.
Pripravili smo vrsto delavnic, na katerih so otroci skupaj s svojimi 
starši ‘športali’, skakali, se plazili, poskusili pot slepih in čutno pot, 
se igrali matematične igre ter ustvarjalno izdelovali nove stvari iz 
starih: daljnogledi iz tulcev toaletnega papirja, barvanje čebelic 
iz papirnatih krožnikov, lepljenje barvnih zamaškov kot likovnega 
materiala in lepljenje rožic na papir (material: tulci toaletnega 
papirja), polaganje barvnih zamaškov na predloge z barvnimi 
pikami, urejanje vzorca – jajčna embalaža, labirint iz odpadnih 
škatel, met papirnatih žog v odprtine škatel, met žog skozi 
odprtine na visečem blagu in met obročev na palice, skok iz kroga 
v krog, tobogan za spuščanje žogic, čutna pot, lepljenje različnega 
barvnega odpadnega materiala na samolepilno folijo.
Projekt “Stara reč, nova reč – igrače se ne vrže preč” nam je vsem 
odprl nove možnosti za ponovno uporabo odpadnega materiala in 
embalaže, ki se nam stalno kopiči. Spoznali smo, da ni potrebno 
vseh igrač kupiti, ampak znamo sami dovolj dobro poskrbeti, da 
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Sonja Sojer, glasove pa so združili: učiteljice OŠ Brezovica, OPZ in 
MPZ Brezovica, OPZ s podružnice ter Ženski pevski zbor Brezovica. 
Dan najlepših sanj – preprosta popevka, lepo besedilo in občutek 
vznesene radosti. Z aplavzom so to potrdili vsi v dvorani. Bil je 
večer, poln presenečenj in nalezljive energije, naš šolski sklad pa je 
bogatejši za 810 evrov. 

Avtor: Polona Raušl

MPZ Brezovica s Sonjo Sojer 
na Zborovskem bumu 2017
Na tribunah stadiona Ljudski vrt v Mariboru v torek, 13. junija, niso 
vzklikali navijači, ampak je zapelo 5.500 pevcev mladinskih pevskih 
zborov iz 180-ih slovenskih osnovnih šol. Pridružili so se jim tudi 
umetniki SNG Maribor – priznani operni solisti in orkester. Rdeča nit 
programa so bile znane operne arije različnih skladateljev. 
Častni pokrovitelj dogodka je bil že tretjič predsednik RS Borut Pahor, ki 
je mlade pevce nagovoril in jim čestital. Prireditev sta popestrila mlada 
talenta Lenart in Timotej – WildArt ter z nastopom vse navdušila. 
Za pevce in poslušalce je bil Zborovski bum 2017 resnični bum 
glasbenih užitkov in vznesenega druženja ob petju.

Avtor: Polona Raušl

sposobni, v prihodnosti pa se boste morda srečali z drugimi, ki bodo 
na prvi pogled bolj uspešni od vas. V trenutkih, ko vam bo težko, se 
spomnite mojih besed ter ne obupajte! Ste med najbolj sposobnimi 
in razgledanimi mladimi ljudmi, v življenju pa veliko pomenita tudi 
trdo delo in vztrajnost. Če si nečesa želite in se za to trudite, bo uspeh 
zagotovo sledil,« je mladim ob tej priložnosti povedal župan.
Sledila je podelitev simboličnih nagrad, ob kateri so bili našteti 
vsi dosežki posameznega devetošolca, vsak pa se je tudi rokoval z 
županom. Za konec pa so se vsi zbrani še pogostili s sladoledom. 
Veliko sreče nadarjenim mladostnikom na nadaljnji poti tudi v imenu 
vse občine!
Najboljši osnovnošolci Občine Brezovica: Pia Mazi, Domen Sečnik, 
Eva Ambrožič, Nuša Zvržina, Eva Sedej, Anže Mali, Teja Novak, Domen 
Skornšek, Matevž Marinko, Miha Zajc, Tinkara Kovačič, Jan Gnamuš, 
Nik Podboj, Anže Puc, Jon Fridl Jarc, Gašper Suhadolnik, Klara Majer, 
Eva Šuštar, Polona Marinko.

Avtor: Ajda Bračič

Osmič smo stopili skupaj za 
Šolski sklad OŠ Brezovica

25. maja smo tradicionalno stopili skupaj na zelo obiskani 
dobrodelni prireditvi. Brezova dvorana je pokala po šivih, na 
odru pa je pelo, plesalo, recitiralo in igralo kar 250 nastopajočih. 
Vsi gostje so se odrekli honorarju, s svojimi nastopi pa so očarali, 
nasmejali in prepričali občinstvo: Plesna šola Egolecta, Plesna 
skupina Žabice, Plesna šola Miki, raper Boštjan Nipič – Nipke, 
ki ga je val navdušencev pospremil tudi iz dvorane, kjer se je 
potem fotografiral in podpisoval, pevke Ženskega pevskega zbora 
Brezovica z maorsko pesmijo o prijateljstvu ter starši iz JGM teatra 
s skečem o vsevednem guglu. Izkazali so se vsi šolski pevski zbori, 
vokalni in instrumentalni solisti, mladi pesniki in zabavni voditelji 
prireditve: Pika Kovač, Luka Bagislar in Bine Kovač. Za ozvočenje in 
ravno pravšnjo osvetlitev je poskrbelo KD Janez Jalen. Slovesnost je 
zaključil priložnostni pevski zbor Stopimo skupaj, ki mu je dirigirala 
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V letu 1958 dočakali  
prvo zmago NK Podpeč  
nad NK Borovnica
Vse od začetkov igranja nogometa pa do vključitve v tekmovanje 
v okviru takratne Nogometne podzveze Ljubljana v letu 1963, so 
nogometaši Podpeči igrali številne prijateljske tekme. Z današnjega 
zornega kota so še zlasti zanimivi njihovi nastopi na raznih turnirjih. 
O prvem Barjanskem nogometnem prvenstvu v letu 1955 je več 
zapisanega v Barjanskem listu št. 5/2017. Po nekaj letih premora so 
Podpečani leta 1961 organizirali še drugo Barjansko prvenstvo, žal 
pa je o tem tekmovanju zelo malo ohranjenega gradiva. Kdo vse je 
sodeloval na tem tekmovanju, ni točno poznano, prav gotovo pa vsaj 
ekipe iz Podpeči, Borovnice in Brezovice. Ohranili pa so se zapisi o dveh 
tekmah. Aprila sta se v Podpeči z rezultatom 2:2 razšli ekipi Podpeči in 
Borovnice. Domačini so bili zelo nezadovoljni z odločitvami sodnika 
iz Borovnice, ki je za goste dosodil kar dve enajstmetrovki, od katerih 
so eno zadeli in s tem izenačili rezultat. Strelca golov za Podpeč sta 
bila Jože Svete in M. Lipovec. Maja je ekipa iz Brezovice sredi Podpeči 
zmagala z rezultatom 4:3. V borbeni tekmi je bilo kar nekaj igralcev 
poškodovanih, med njimi jo je najbolj skupil A. Zalar. Strelca golov za 
Podpeč sta bila Jože Svete dvakrat in Brancelj. 
Zelo zanimivi so tudi ohranjeni zapisi o enodnevnih turnirjih v letih 
1957 in 1958. 
Prvi enodnevni turnir je bil organiziran 7. julija 1957 na Logu, kjer sta 
poleg domačinov nastopili še ekipi Vnanjih Goric in Podpeči. Najprej 
so Podpečani z goloma Novaka in Zadnikarja z 2:0 premagali Ložane, 
na drugi tekmi pa so se nogometaši Vnanjih Goric in Podpeči razšli 
brez zmagovalca z remijem 1:1. Strelec gola za Podpeč je bil Novak. 

Zmagovalci turnirja so bili tako Podpečani pred Vnanjimi Goricami 
in Logom.  
8. septembra istega leta je bil v počastitev 10. obletnice društva v 
Podpeči organiziran nov enodnevni turnir z istimi udeleženci. Tokrat 
so Podpečani premagali Vnanje Gorice z rezultatom 6:1, strelci golov 
so bili Vidmar dvakrat ter po enkrat P. in A. Svete, F. Lipovec in Zadnikar. 
Na drugi tekmi so Podpečani srečno remizirali z Logom 1:1 z golom, ki 
ga je v zadnji minuti igre dosegel A. Svete. Tako so Podpečani ponovno 
dosegli prvo mesto pred Logom in Vnanjimi Goricami. Za Podpeč je 
poleg igralcev, ki so igrali že na prejšnjem turnirju, nastopil še A. Svete. 
7. julij 1958 je bil za ekipo Podpeči še eden od zelo pomembnih dni, ki 
ga nikakor ne smemo spregledati. V Podpeči so organizirali enodnevni 
turnir z udeležbo igralcev iz Borovnice, Loga in Podpeči. Na prvi tekmi 
so Podpečani z izidom 1:0 premagali Borovničane, kar je bila po 
devetih letih igranja sploh prva zmaga NK Podpeč proti NK Borovnica. 
Priborili so si jo Svete J., Lipovec, Suhadolnik, Kalin, Končan, Jerina, 
Japelj, Zadnikar, Vidmar, Novak in Svete P., strelec gola je bil Vidmar. Na 
drugi tekmi so Podpečani premagali Log z rezultatom 4:0, strelci golov 
so bili Novak, Svete P., Vidmar in Japelj. Z enakim rezultatom so Ložani 
izgubili tudi proti Borovnici. Na turnirju so tako zasluženo zmagali 
Podpečani pred Borovničani in Ložani. 
Oktobra istega leta je bil v Borovnici nov enodnevni turnir z udeležbo 
igralcev iz Logatca, Podpeči in Borovnice. Podpeč in Logatec sta se razšla 
neodločeno 1:1 (strelec gola za Podpeč je bil Cimperman), Borovnica je 
premagala Podpeč z 3:0, ter nato premagala še Logatec z 2:0. 
V naslednjih letih ni bilo več enodnevnih turnirjev, so pa bile odigrane 
številne prijateljske tekme, na katerih so se Podpečani večkrat pomerili 
z ekipami iz Loga, Brezovice in Borovnice in na katerih so se zmage 
veselili enkrat eni, drugič drugi.

Avtor: Ivan Zalar

1960 Podpeč:Log, ekipi zapuščata igrišče, v temnejših enobarvnih dresih igralci Podpeči, z leve Matija Lipovec (obrnjen z glavo desno nazaj), 
Milan Šeškar, Bojan Žitnik, med njima v ozadju vratar Janez Pristavec, Jože Brancelj, Stane Susman, Jože Svete in
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Brezoviške balinarke 
nadaljujejo uspešno sezono

Tekmovanje v  
orientaciji v juliju 2017
Društvo ROT bo med 24. in 28. julijem organiziralo tekmovanje v 
orientacijskem teku v petih etapah OOcup. Tekmovanja bodo potekala 
vsak dan med 10.00 in 14.00 uro v gozdovih Krimskega pogorja, in sicer 
na območju občin Ig (1 etapa) in Brezovica (4 etape). Za prvo etapo se 
bomo zbrali v Iški vasi, za naslednje tri na Rakitni, zadnjo pa bomo opravili 
pri Podpeškem jezeru. Glede na trenutne prijave pričakujemo okoli 
700 tekmovalcev iz 31 držav, ki bodo tekmovali v različnih starostnih 
kategorijah – od najmlajših (do 10 let) do najbolj izkušenih (nad 70 let). 
Vsi zainteresirani prebivalci občin Brezovica in Ig se ob predprijavi lahko 
brezplačno udeležijo nezahtevne promocijske kategorije. 
Prijave in dodatne informacije na drustvorot@gmail.com

Avtor: Ivan Nagy
Na balinišču v Radni se je v soboto, 17. 6. 2017, odvijal ženski turnir 
v balinanju, ki ga je organiziralo Balinarsko športno društvo Radna 
Brezovica. Sodelovalo je 10 ekip iz društev upokojencev DU Krim 
Rudnik, DU Bičevje, DU Logatec, DU Ig, DU Polhov Gradec, DU Gameljne, 
DU Vrhnika, DU Svoboda in dve ekipi DU Radna Brezovica. Preden so 
se ekipe podale v boj, so jih pozdravili predsednica BŠD Radna Arhar 
Helena, namestnik predsednice DU Brezovica Kermavnar Tomaž, 
župan občine Brezovica Ropret Metod in tehnični vodja ekip Radna 
Pate Marko. Nato so ekipe razporedili po stezah in turnir se je začel. 
Vse so se dobro borile, ampak samo 4 ekipam je uspelo v polfinale. 
Vmes so tekmovale tudi v disciplini ‘bližanje v krog’, kjer je slavila naša 
predsednica Arhar Helena (DU Radna Brezovica). Ekipno so na koncu 
slavile upokojenke DU Svoboda, 2. mesto je pripadalo naši ekipi DU 
Radna Brezovica, 3. mesto DU Logatec in 4. mesto DU Gameljne.
Za jedačo in pijačo je bilo poskrbljeno s strani naših sponzorjev, sladke 
okusne dobrote pa so spekle naše 
vešče balinarke. Svojo srečo so lahko 
preizkusili tudi na srečelovu.
Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem 
tekmovalkam in udeležencem, vsem 
našim sponzorjem in donatorjem, 
našemu županu g. Ropretu in g. 
Kermavnarju za nagovor ter vsem 
članom in članicam BŠD Radna, ki so 
pomagali pri organizaciji.
Na koncu lahko rečemo, da so letos 
naše balinarke zelo uspešne, saj imajo v 
rokah poleg zdaj osvojenega pokala za 
2. mesto že 2 osvojena 1. mesta – na Igu 
in Polhovem Gradcu. Le tako naprej!
Za naše balinarje pa bomo navijali 
lahko že v soboto, 1. 7. 2017, na 
balinišču v Radni, zato vsi vabljeni 
na ogled tradicionalnega moškega 
turnirja Radna.

Avtor: Rihtar Kristina, BŠD Radna 
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Renault CAPTUR
Izberi drugačno pot.

Novi

Renault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu 3,6 - 5,6 l/100 km. Emisija CO2: 95 -127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0144 – 0,0407 g/km. Emisija 
trdnih delcev: 0,00006 – 0,0021 g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 39,97. 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.

renault.si

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 
5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.  
** Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na www.renault.si

Že za 

119 €
 na mesec**
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

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



Barjanski list Junij 201712

šport

Sezona dvoranske  
odbojke se je zaključila

ŠD Brezovica je imela v sezoni 2016/17 predstavnike v prav vseh 
moških kategorijah, od najmlajših, ki igrajo MINI odbojko, do 
članske ekipe, ki je nastopala z imenom Špan Brezovica in igrala v 2. 
DOL. V tej sezoni smo imeli prvič predstavnika tudi v 3. DOL-zahod. 
Ekipo so sestavljali mladinci in kadeti. 

4. mesto. Ostali naši pari so bili med mlajšimi, a so si kljub temu 
priigrali tudi kakšno zmago. Jošt Kržič in Matic Šip sta končala na 
13. mestu, K. Gnamuš in Lan Juvan ter J. Popovič/T. Štrumelj pa na 
17. mestu. Drugi turnir bo 1. in 2. julija v Portorožu. 
Prvi turnir U17 (l. 2001 in mlajši) se je odvijal ob reki Krki, v 
Žužemberku je igralo kar 31 fantovskih ekip; iz našega kluba dva 
para. Luka Rus in Tilen Peterka sta osvojila odlično 7. mesto, Črtu 
Rozmanu in Domnu Šipu pa igra ni in ni stekla, kot sta želela, in sta 
na koncu osvojila 13. mesto. Drugi turnir bo 8. in 9. julija v Notranjih 
Goricah. 
Za konec še ena spodbudna novica: Na selektorjevem spisku za 
kadetsko reprezentance Slovenije (l. 2001 in mlajši) sta tudi dva 
fanta iz našega kluba – Črt Rozman in Domen Šip. Bravo, trenerji 
in fantje! 
Spremljajte nas na www.sd-brezovica.si in FB profilu ŠD Brezovica 
- odbojka. 

Avtor: ŠD Brezovica

19. Morostarjev kronometer
Športno društvo BVG Gulč - BTS Company je 7. 5. 2017 v sodelovanju 
s ŠD TURBO M organiziralo kronometer za Pokal Slovenije za mastre 
in amaterje. 

V 2. DOL so naši člani osvojili končno 5. mesto, v 3. DOL-zahod so 
naši mladi odbojkarji končali na 9. mestu. Mladinci so s tekmami 
zaključili v četrtfinalu DP. 
Kadeti so igrali na finalnem turnirju in osvojili 4. mesto. 
Največji uspeh je dosegla ekipa starejših dečkov, ki jih je vodil 
trener Gregor Rozman, in osvojila odlično 2. mesto. 
Prva ekipa MALE odbojke je končala na 10. mestu, druga ekipa pa 
na 21. mestu med 29 ekipami iz cele Slovenije. 
Naši najmlajši, MINI odbojkarji, so na zadnjem turnirju za mesta 
zmagali vse tri tekme in sezono zaključili na 5. mestu. 
Fantje, ki so se odločili, da bodo v poletnih mesecih igrali odbojko 
na mivki, so odigrali prve turnirje. 
Prvi turnir U19 (l. 1999 in mlajši) so odigrali v Čateških toplicah. 
Udeležilo se ga je 28 moških ekip. Fantje iz našega kluba so dosegli 
odlične rezultate. Bošnjak/Stružnik 1. mesto, Rozman/J. Rus 7. 
mesto, D. Šip/Škarabot in M. Juvan/Pikl 13. mesto. 
Tudi najmlajši odbojkarji so tekme prvega turnirja v kategoriji U13 
(l. 2005 in mlajši) igrali v Čatežu. Pri dečkih je nastopilo 15 ekip. 
Par Gnamuš/Popovič je osvojil 5. mesto, Jošt Kržič/M. Šip 7. mesto 
Novak/Velkavrh in L. Juvan/Purgar 13. mesto. Drugi turnir U13 bo 
15. julija v Notranjih Goricah. 
Fantje letnika 2003 in mlajši igrajo v kategoriji U15. Prvi turnir so 
gostili v Braslovčah in tudi na tem turnirju so naši dečki igrali zelo 
dobro. V Braslovčah je igralo 25 ekip; iz našega kluba štiri ekipe, 
kar je lep obet za naprej, še posebej ker sta Luka Rus in Janž Kržič 
letos prvič zaigrala skupaj in le po nekaj treningih na mivki osvojila 

Kronometra se je udeležilo 111 tekmovalcev in tekmovalk iz vse 
Slovenije. Dolžina kronometra je 10 km s startom in ciljem v vasi 
Jezero z obratom pri Zelenem Mahu. Pokale in medalje prvim 
trem v kategorijah je podelil podžupan Marko Čuden. Zaključek 
prireditve s pogostitvijo je bil pri brunarici Jezero. Za uspešno 
izpeljano prireditev gre zahvala gasilcem iz Jezera in Vnanjih Goric. 
KS Podpeč-Preserje pa nam je odstopila dvorano in parkirni prostor. 
Zahvala tudi vsem ostalim, ki so kakorkoli sodelovali pri izvedbi 
prireditve. 

Avtor: BVG Gulč



Barjanski listJunij 2017 13

ostalo

Druženje upokojencev DU 
Podpeč-Preserje  
in vrtčevskih otrok
Na pobudo in povabilo vzgojiteljev iz vrtca v Podpeči smo se štirje 
upokojenci DU Podpeč-Preseje sredi maja pridružili skupini Žabice iz 
podpeškega vrtca in se podali na Sveto Ano. 
Ob devetih dopoldne smo se zbrali pred vrtcem in se v organizirani 
vrsti napotili do letališča. Ker na letališču ni avtomobilov, so otroci 
lahko sproščeno tekali in klepetali z nami. Pri Grebencu smo 
prečkali glavno cesto in pot nadaljevali po »klancih«. Sredi poti so 
se otroci razveselili gugalnice in jo seveda tudi preizkusili. Malo pred 
parkiriščem v Preserju, kjer pohodniki na Sveto Ano običajno puščajo 
svoje avtomobile, smo zavili na širšo gozdno pot, ki nas je kar kmalu 
pripeljala do našega cilja. 
Na klopci pod lipo smo skupaj z otroki pomalicali piškote in sadje, 
ki sta jih s seboj prinesla vzgojitelja Vesna in Mitja. Naredili smo tudi 
nekaj fotografij, da nas bodo spominjale na prijetno druženje. 
Ob povratku smo se z vzgojiteljema dogovorili za ogled zelenjavnega 
vrta in sadovnjaka pri Veharjevih v Podpeči. Na obisk so otroci prišli 
že čez nekaj dni. Za dobrodošlico smo jim ponudili domače rdeče 
redkvice. Nekateri otroci so jih z veseljem pohrustali, nekaterim pa so 
se zdele preveč pekoče in so se jim raje odrekli. 

V zelenjavnem vrtu so otroci poznali kar veliko rastlin, saj imajo nekaj 
zelenjave posejane tudi v vrtcu v lepo urejenih visokih gredah. Še bolj 
pa je Žabice navdušil sadovnjak, kjer so si ogledali pa tudi preizkusili 
različna orodja za obrezovanje drevja, obiranje sadja ter košnjo in 
spravilo trave, najbolj pa jih je navdušila vožnja s samokolnico. 
Medgeneracijsko druženje vrtičkarjev in upokojencev je vsem 
udeležencem prijetno popestrilo in polepšalo dan.

Avtor: JVR, DU Podpeč-Preserje

Več na www.avtotrade.si

in ostale nagrade

1x 

1x 
skuter LONGJIA EAGLE

Glavni nagradi

kolo PONY CLASSIC

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil KIA.

Med 1. junijem in 31. avgustom ob testiranju ali nakupu vozil Kia 
sodeluješ v poletni nagradi igri. Prijavi se na testno vožnjo še danes!
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12. Mlinarjev pohod  
na Krim 10. 6. 2017 

in zdravstva. Na področju poslovnega okolja bomo poskrbeli za 
davčno reformo in reformo gradbene zakonodaje, na področju 
javnega dolga reformo delovne zakonodaje in javne uprave, na 
področje demografskih trendov pa pokojninsko reformo, zdravstveno 
reformo in reformo družinske politike. Kot je na posvetu dejal Matej 
Tonin, gospodarski program NSi še vedno temelji na socialno tržnem 
gospodarstvu, mu pa dodajamo bolj celosten pogled na situacijo v 
družbi in tudi konkretne rešitve.
Naj na koncu še enkrat izpostavimo glavne cilje osveženega 
gospodarskega programa: nizki davki, enostavni postopki, odzivna 
javna uprava, hitro zaposlovanje, dostojne pokojnine, dostopno 
zdravstvo in večja rodnost.

Avtor: Nejc Vesel, OO NSi Brezovica

Kopalni avtobus
Vabimo vas, da se nam pridružite na 
kopalnem avtobusu, ki nas bo vsak 
ponedeljek popeljal v Izolo.
Odhod avtobusa je ob 8.15 iz 
Podpeči. Potnike pobira na vseh 
avtobusnih postajah do Brezovice. 
Na Dolgem mostu pobira potnike 

ob 8.30 in nato na vseh avtobusnih postajah do Vrhnike.
Če se boste odločili za udeležbo, nas pokličite na 041 861 891 (Marija), 041 
845 738 (Ivanka), 041 644 588 (Breda), 051 322 666 (Mojca).

Vaše kapitanke Marija,  
Ivanka, Breda in Mojca

Maj v DEOS Centru starejših 
Notranje Gorice
Stanovalci in stanovalke DEOS Centra starejših Notranje Gorice so 
pričetek poletja pozdravili izredno aktivno. Najprej so si skupaj z 
zaposlenimi ogledali muzikal ''Moje pesmi, moje sanje'' v ljubljanski 
Hali Tivoli. Za marsikoga je bil obisk takšne predstave nekaj novega, 
povedali so, da se jim bo ta večer za vedno vtisnil v spomin. 
Vsakdo izmed nas ima kakšno skrito željo, izjema niso niti stanovalci in 
stanovalke centra. Ker stremimo k temu, da jim čim večje število želja 
izpolnimo in jim tako še dodatno polepšamo vsakdan, smo jih peljali na 
pravo narodnozabavno veselico v Srednje Jarše. Že ko smo prispeli, so se 
jim oči zasvetile od navdušenja in takoj so pričeli peti ter migati skupaj 
z ansamblom Smeh. Kljub temu, da so v center prispeli v zgodnjih 
jutranjih urah, so bili naslednji dan polni navdušenja in radosti.
V Cankarjevem domu v Ljubljani so bili stanovalke in stanovalci 
priča umetniškemu snovanju Vite Mavrič. Dama, ki je s Café teatrom, 
avtorskimi glasbenimi predstavami in šansonom močno zaznamovala 

Leta bežijo, tradicija ostaja. Letos je PD Podpeč Preserje organiziralo že 
12. tradicionalni pohod v spomin svojih dveh pokojnih, zaslužnih članov, 
Franca Mlinarja in Draga Zorca. Oba sta bila več let skrbnika planinskega 
doma na Krimu, tako da je ta postojanka pravi kraj za obujanje spominov. 
Srečanja so se udeležili tudi njuni svojci. Nekaj besed v vzpodbudo in 
spomin je spregovoril podpredsednik Planinskega društva. Po uradnem 
delu je sledilo poskušanje omamnih dobrot iz kuhinje novih oskrbnikov 
Doma na Krimu. Postrežena hrana je lepo dišala, bila čudovita že na oko, 
mamljiva, postrežena v lepem pogrinjku in kar je najvažnejše – zelo 
okusna. Če bi jo tudi drugi radi poskusili, pa se morate malo potruditi in 
jih obiskati. Ne bo prehudo. Kar nekaj markiranih poti vodi na vrh Krima, 
do njih pa se da pripeljati tudi po cesti. 
 

Avtor: Marijan Božeglav

NSi s prenovljenim 
gospodarskim programom  
za razvojni preboj Slovenije
Nova Slovenija je pred kratkim pripravila že sedmi gospodarski 
posvet, kjer se je ponovno pokazalo, da je NSi edina politična stranka, 
ki ima jasno vizijo in konkretne rešitve za nov gospodarski preboj, ki 
ga Slovenija nujno potrebuje. Številni ugledni gospodarstveniki in 
podjetniki so že v prejšnjih letih ocenili, da ima NSi zelo kvaliteten 
gospodarski program, ki bi ga veljalo čim prej udejanjiti. V NSi pa ne 
mirujemo in tako smo na omenjenem posvetu predstavili nadgradnjo 
našega gospodarskega programa, ki stoji na konkretnih rešitvah in 
predlogih za razvoj gospodarstva.
Prenovljeni gospodarski program NSi 2.0 med ključne izzive uvršča 
nespodbudno poslovno okolje, visok javni dolg in negativne 
demografske trende. Na te izzive bomo odgovorili z vrsto predlogov 
reform, delovne zakonodaje, javne uprave, pokojninskega sistema 
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naše kulturno dogajanje, je očarala tudi njih. Že sam koncert so 
nestrpno čakali, med poslušanjem pa obujali spomine. 
Vsako leto iz Centra starejših peljemo na izlet poln avtobus naših 
stanovalcev in stanovalk. Letošnja glavna destinacija je bil Tehniški muzej 
Bistra, kjer smo občudovali dve razstavi, in sicer ''Z elanom do zvezd'' 
in ''Titova vozila''. Nato smo se v bližnji gostilni okrepčali z vrhniškimi 
štruklji in Cankarjevo kavo. Druženje smo zaključili s sprehodom po 
parku, uživali v prelepi naravi in s prepevanjem ob kitari. Prepričani smo, 
da so naši glasovi in naša dobra volja odmevali po celi Bistri. 
Vsi zaposleni se na najrazličnejše načine trudimo, da je našim 
stanovalcem in stanovalkam resnično lepo in toplo pri srcu, da ne glede 
na leta doživijo nekaj novega in hkrati nepozabnega in se tako v centru 
počutijo kot doma. Nedvomno bo poletje v DEOS Centru starejših 
Notranje Gorice pestro.

Avtor: Kaja Albreht, delovna inštruktorica

Praznovanje ustanovitve 
Slovenske kmečke zveze, 
današnje Slovenske ljudske 
stranke
Navzoče je ob praznovanju 12. maja v Sevnici nagovoril predsednik 
Slovenske kmečke zveze z besedami: 
»Ko sem se odločal, kaj bom v življenju počel in kaj bom postal, je 
skupina mladih kmetov v moji domači občini Žalec gradila temelje 
Slovenske kmečke zveze, ki je na današnji dan pred 29 leti pokazala, 
kaj hoče in kam gremo. Pridružil sem se jim, prepričan, da gremo v 
pravo smer. Skupina kmetov je v Unionski dvorani s preprosto kmečko 
pametjo postavila temelje slovenske demokracije! 
Takrat so vedeli, da tako ne gre več naprej. Slovenska kmečka zveza si je 
na začetku prizadevala za odpravo hektarskega maksimuma, vrednote 
družinskih kmetij in ohranjanje slovenske krajine. Danes, 29 let pozneje, 
te vrednote še vedno ostajajo nedorečene in ne v celoti izpolnjene. 
Slovenija dnevno pozidava najboljša kmetijska zemljišča, kar vidimo 
na primerih Magne Steyr, tretje osi avtoceste, drugega tira, vodnih 
zadrževalnikov ... Pri pomenu družinske kmetije ni definirano, ali 
je to kapital družine in ali morajo vsi družinski člani živeti samo od 
kmetije. Zaradi teh dveh neurejenih statusov se spreminja in degradira 
pokrajina naše države, hkrati pa smo priča zmanjšanju samooskrbe, ki 
je bila zelo pomembna za osamosvojitev. 

Danes, ko stopamo v 30. leto delovanja Slovenske kmečke zveze, 
menim, da je to izvrstna priložnost, da opozorimo na nepravilnosti in 
spremenimo neučinkovito delovanje države v kmetijskem sektorju, 
saj bodo v nasprotnem primeru posledice občutile še naslednje 
generacije, resno pa bo ogrožena tudi suverenost Republike Slovenije. 
Enkrat za vselej moramo definirati družinsko kmetijo ter ji omogočiti 
pravično davčno in socialno okolje. Na območjih s slabšimi pogoji za 
kmetovanje moramo omiliti državne zahteve in s tem dati možnost 
razvoju lastnih gospodarstev in nasledstvu tradicionalnih kmetij. Te 
so mnogo generacij ohranjale poseljenost naše države in s svojim 
delovanjem urejale tudi kulturno krajino – toda en pogoj moramo 
dodati: tradicionalne dužinske kmetije, ki so večgeneracijske, 
omogočajo prenos znanja, dajejo več delovnih sil na kmetiji, 
posledično pa omogočajo izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 
Ponosen sem, da lahko vodim Slovensko kmečko zvezo, saj je 
Slovenska kmečka zveza mati demokracije v Sloveniji.«

Avtor: Za SLS, Marija Veršič

Pridružite se Glasu  
za otroke in družine

Glas za otroke in družine' v 
Slovenijo prinaša novo veselje 
in upanje na boljše življenje. 
Naš program prinaša štirikrat 
več za Slovenke in Slovence: 
Več spoštovanja do mater in 
očetov! Več otrok! Višje plače! 

Višje pokojnine! Naslednje volitve so naša priložnost za družino, za otroke 
in varno starost. 'Glas za otroke in družine' bo dejaven tudi v vaših okoljih. 
Začeli smo ustanavljati občinska središča, zato vse, ki si želijo dejavno 
graditi lepšo in boljšo Slovenijo, vabimo, da se nam pridružijo. 
Pokličite me na 031 300 431 in z veseljem vam lahko povem še kaj več. 

Avtor: Špela Rotar, 
Iniciativni odbor za ustanovitev medobčinskega središča
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Tulipanova tretja uganka
Da med vročim poletjem ne boste zanemarili 
svojih sivih celic, imate s tole uganko priložnost 
preložiti obisk Alzheimerja v daljno prihodnost. 
Za nagrado ob pravilni rešitvi se potegujejo samo 
člani društva. 
Preizkusite se. 

V Butale je prišel prodajalec sadja, ki je prodajal slive in breskve. Prvi kupec 
je naročil 10 dkg sadja in je dobil 2 slivi in breskev. Župan Butal je že zaradi 
svoje pomembnosti naročil 15 dkg sadja. Dobil je slivo in 3 breskve. Ko je 
ta skromen nakup videl slučajno prisoten vaščan Tepanc (sosedna vas, ki 
pri Butalcih ni bila ravno dobro zapisana), je ponudil plačilo v vrednosti 
enega kilograma sadja, če mu izračunajo, koliko sliv in koliko breskev bo 
tehtalo točno 1 kg, in to tako, da bo razlika med številom sliv in številom 
breskev najmanjša možna. Prodajalec sadja je že davno odšel, Butalci pa 
še vedno iščejo rešitev uganke. Pomagajte jim. Vam pa lahko pomaga 
fant, ki mu je bilo ime Diofant. Odgovore spustite v naš poštni predal. 
Časa imate cel julij. Nagrada je toliko sliv in toliko breskev, kot je v rešitvi 
uganke, če bodo slive in breskve enake teže kot pri prodajalcu v Butalah, 
oziroma sorazmerno manj, če so sadeži težji. Pa dober tek. 
Reševalci 2. Tulipanove uganke so bili premalo številni, da bi bil 
zadovoljen. Spomnite se, kdo je zmagal v spopadu med Butalci in 
pametjo. Zaradi pravilne rešitve 2. uganke bo svojo postavo v morju 
namakal Janez Novak. Naj uživa. Za „vedoželjne“ ponujam rešitev 
uganke. Svinja 65,5 kg, koza 32,5 kg, teliček 51,5 kg, osel 73,5 kg. 
 

Avtor: Za društvo Tulipan, Toni Jurjec

Šli smo dvakrat na lepše
Za mnoge je bil odhod na izlet 
ob 7. uri tako zgoden, da niso 
imeli časa niti pozajtrkovati. Nič 
hudega, saj se je nabito poln 
avtobus ustavil na počivališču 
Tepanje, kjer smo dobili 
tulipanovo malico in pijačo. Do 
Josipdola, kraja, stlačenega med 
hribovje, je peljala vijugasta pot, 

ki je sami verjetno ne bi izbrali, saj kraj ni turistični biser, v katerega derejo 
turisti. Za nas Slovence pa je kraj, kjer lahko spoznamo, kako trdo so živeli 
naši predniki, da so ohranili naš rod. Na to pot bi se morala podati mladež, 
saj so oni naša prihodnost, mi, upokojenci, jih lahko samo spodbujamo 
k rodoljubju. Josipdolska dolinica je premogla glažuto, kamnolom, 
kamnoseštvo in obdelavo zemlje za preživetje, sedaj pa je vse to samo 
še muzejski eksponat, ki ga predstavlja muzej na prostem. Kako se sedaj 
počutimo državljani Slovenije? Bojim se, da počasi lezemo v čas, ko bomo 
vsi postali muzejski eksponat. Josipdolčani so poiskali izhod iz te moreče 
misli tako, da so leta 1971 na mesto prejšnje porušene kapelice postavili 
novo iz lokalnih materialov (kamen, steklo in les), posvečeno Sv. Jožefu 
– delavcu. Če bo ta svetnik-delavec res lahko pomagal, bomo videli, saj 

upanje umre zadnje. Vsa ta zgodba o našem žitju ima že dolgo brado, kot 
jo je imel tudi naš zelo simpatičen josipdolski vodič. Za tiste, ki se niste 
udeležili izleta, pa svetujem obisk Josipdola, da si utrdite narodno zavest. 
Naslednja postaja je bila Ribnica na Pohorju, ki je sicer bolj turistični kraj, 
saj premore apartmaje in smučišče, da o lepoti narave niti ne govorim. 
Tukaj je tudi lepa cerkev, posvečena Jezusovemu apostolu Jerneju, ki pa 
gosti še osem svetnikov. Mene bo Ribnica na Pohorju vedno spomnila 
na zadnjo predstavo našega osamelega dramskega umetnika Staneta 
Severja, upornika proti gledališkim zdraham (ustanovil je Gledališče 
enega), ki je tukaj leta 1970 po predstavi izdihnil svojo umetniško dušo. 
Vrnimo se v sedanji čas, ko se zdrahe, posebno med filharmoniki, 
veselo nadaljujejo. Za zaključek izleta smo si privoščili še solidno 
pojedino, saj prazen žakelj ne stoji pokonci. Tudi zato in zaradi vzdušja 
med udeleženci je manjkajočim na izletu lahko žal. Pa drugič. 
Ta drugič se je najavil že 13. junija z izletom, s katerim smo zadeli tarčo 
v strogem središču Slovenije. Upam, da ste uganili, v kateri kraj smo 
se odpravili. Najprej smo obiskali hrastniško steklarno in menim, da bi 
delavci, ki delajo pri tem ropotu in vročini, rade volje zamenjali mesto 
z oskrbovanci Doba. Za spominek na obisk smo dobili lep kozarec z 
graviranim napisom „DU Tulipan, Vnanje Gorice 2017“. Dokler bo v 
njem žlahtna kapljica, se bodo udeleženci spominjali tega izleta. 
Pravijo, da je eden od nebeških razgledov po naši domovini z vrha 
zasavske Svete gore. Nismo ga zgrešili, kajti tam pri cerkvi, posvečeni 
Mariji, smo ga res doživeli. Vesela družba in čudovit razgled se bosta 
trajno vtisnila v naš spomin, ki ga človek sam nikakor ne more doživeti, saj 
je srečo treba deliti. Nato smo zadeli našo tarčo – Vače. Od neprekosljive 
skupine vodičev smo na visoki umetniški ravni izvedeli marsikaj 
pomembnega o naši preteklosti. Ogledali smo si tudi fosilne ostanke 
Panonskega morja. Posebno nam bo ostala v spominu Anka Kolenc, ki 
nas je duhovno obogatila in nas navdihnila s ponosom, da smo Slovenci. 
Ni čudno, da so jo toliki v zahvalo in v vzhičenosti objemali. Zadovoljni 
smo se vračali domov, sicer brez vaške situle, toda vsaj s kozarcem. 

Avtor: Za društvo Tulipan, Toni Jurjec

Pomoč (socialna oskrba)  
na domu
Zaradi obveznosti in hitrega tempa življenja mnogi nimajo možnosti 
pomagati ostarelim, invalidnim ali bolnim svojcem, ki ne zmorejo več 
skrbeti zase. V tem primeru se lahko obrnete na Center za socialno 
delo Ljubljana Vič-Rudnik, ki je izvajalec pomoči na domu tudi v občini 
Brezovica. Obiski socialnih oskrbovalk, ki pomagajo pri vsakodnevnih 
opravilih, tako starejšim omogočajo bivalne in druge pogoje za 
življenje v svojem bivalnem okolju.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega 
gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov, spremljanje upravičenca pri opravljanju 
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Pri svojem delu v korist in ob soglasju z upravičenci in njihovimi 
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svojci sodelujemo tudi z drugimi institucijami, zlasti s patronažno in 
zdravstveno službo.
Cena storitve se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in na podlagi soglasja 
občin. V Občini Brezovica je cena za uro storitve 4,58 €. Če upravičenec 
ni sposoben sam plačati stroškov, niti njegovi otroci ali drugi zavezanci, 
lahko uveljavlja oprostitev plačila na predpisanem obrazcu.
V primeru, da vi ali vaš svojec potrebujete katero od naštetih oblik 
pomoči oziroma pri vaši odločitvi potrebujete našo pomoč, nas 
pokličite na telefonsko številko 01 200 21 36 ali 041 782 600.
 

Avtor: Katarina Krušič,  
koordinatorka pomoči na domu – vodja programa

Sestavljanka iz Gulča pristala 
na Sveti Gori
Maja je dan že toliko daljši, da v Vnanjih Goricah vanj vključimo še 
večerna srečanja družin.
Tudi letos je druženje, imenovano tudi šmarnice, vsak večer pripravila 
in vodila druga družina. Poudarek je bil na 300-letnici kronanja podobe 
Matere Božje na Sveti Gori. Ob tem pa smo spoznavali čase, ljudi, 
razmere nastanka te primorske božje poti. Ker pa je na Sveti Gori tudi 

naša krajnka sestra Mateja Kraševec, smo še bolj doživeto prosili tudi 
za nove duhovne in redovne poklice ter za stanovitnost vseh nas. Vsak 
večer pa smo na naše gradbišče dodali novo leseno kocko. To je vidno 
znamenje, da lahko vsi skupaj sooblikujemo in izboljšujemo družine 
ter gradimo celovito, za vse bolj prijazno skupnost.
V drugem tednu junija pa so se na Sveto Goro podali dobrotnice in 
dobrotniki Karitasa iz Župnije Brezovica in to cerkev, ki smo jo skupaj 
zgradili, podarili Mariji na Sveti Gori nad Gorico. Na podstavku pa je 
vrezano: Darilo družin iz Župnije Brezovica, v zahvalo za Marijino varstvo in 
prošnja za blagoslov družin, župnij, domovine in celega sveta tudi vnaprej.
Iskrena hvala za sodelovanje vsem družinam s prošnjo, da bi to 
nadgrajevali tudi v prihodnje.

Avtor: Drago Stanovnik

1Deluje samodejno nad 8 km/h in pod 80 km/h. Obiščite opel.si za podrobne informacije o delovanju sistema.
2Storitve OnStar zahtevajo aktivacijo in račun pri družbi Opel OnStar Europe Ltd. Po izteku določenega preizkusnega obdobja se za storitve zaračunava naročnina. Vse storitve so odvisne od mobilnega 
omrežja in razpoložljivosti. Na sliki je prikazana oprema za doplačilo. Slika je simbolična. Povprečna poraba goriva: 4,0 – 8,9 l/100 km. Emisije CO2: 105 – 203 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: 
EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0132 – 0,0622 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00014 – 0,00274 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 1,06E11 – 6,12E11/
km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. AVTOTEHNA VIS in SEVER, Sinja Gorica 112, 1360 Vrhnika.

AVTOTEHNA VIS in SEVER    
Sinja Gorica 112, 1360 Vrhnika 
01 75 06 330, sever@opel-sever.com, www.opel-sever.com

Avtotehna VIS in SEVER

INSIGNIA
  Najboljši LED matrični žarometi v segmentu

  Opozarjanje na nevarnost naleta  
z zaznavanjem pešcev in samodejnim 
zaviranjem1

  Sistem  z osebnim 
pomočnikom2

Nemška tehnologija za vsakogar

Nova Opel
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Medovarni smetnjaki in 
kompostniki na Rakitni 
Rjavi medved je med vrstami medvedov pravi uspešnež in je prvotno 
poseljeval večji del severne zemeljske poloble. Zato tudi srečanja z 
medvedom niso redkost; zlasti ne v krajih, kot je Rakitna, ki leži sredi 
območja medvedov.
Veliko tujih in domačih raziskav enotno kaže, da je eden glavnih 
razlogov za zahajanje medveda v bližino človeka tam prisotna hrana, 
npr. klavski odpadki, neurejena smetišča, ostanki hrane v smetnjakih 
in kompostnikih. Zato je eden ključnih ukrepov za učinkovito 
zmanjševanje težav z medvedom dosledno zmanjševanje dostopnosti 
hrane v/ob naseljih.
Za zmanjšanje težav z medvedi smo strokovnjaki z Biotehniške 
fakultete v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v sklopu 
projekta LIFE DINALP BEAR začeli z razvojem in uvajanjem t. i. 
medovarnih smetnjakov in kompostnikov, s katerimi bomo medvedom 
preprečevali dostop do organskih odpadkov gospodinjstev. Eno od 
izbranih območij, kjer prvi medovarni smetnjaki že stojijo, je Rakitna. 
Nameščeni so na parkirišču ob Rakiškem jezeru. Na Rakitni želimo 
namestiti tudi 20 medovarnih kompostnikov. Narejeni so iz masivnega 
hrastovega lesa, torej dovolj trdni, da jih medved ne more uničiti, 
kar smo preskusili sredi Snežniških gozdov. Oblikoval jih je priznani 
slovenski arhitekt in oblikovalec prof. Janez Suhadolc. V okviru LIFE 
DINALP BEAR projekta bomo kompostnike uporabnikom v izbranih 
območjih, torej tudi Rakitni, podarili. Pri tem bodo imela prednost 
gospodinjstva, ki so na najbolj izpostavljenih delih vasi, predvsem ob 
njenem robu, kjer se vas stika z okoliškimi gozdovi.
Vse prebivalce Rakitne, ki bi želeli imeti medovaren kompostnik, 
vabimo, naj to do 20. julija sporočijo po elektronski pošti na naslov 
medovarno@gmail.si ali pa po navadni pošti na naslov: Biotehniška 
Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana (s 
pripisom »MEDOVARNO«). Kompostniki so na voljo v dveh velikostih, 
in sicer 100×100×100 cm in 80×80×80 cm. V dopis/e-pošto naj, prosim, 
poleg imena in priimka, hišnega naslova in kontaktne telefonske 
številke zapišejo tudi velikost želenega kompostnika (80 oz. 100 cm).
S sredstvi LIFE DINALP BEAR projekta žal ne bomo mogli brezplačno 
zagotoviti kompostnikov za vse, ki bi jih želeli imeti. Vse, ki jih bodo 
prejeli brezplačno, bomo obvestili do 25. julija.
 

Avtor: LIFE DINALP BEAR, Klemen Jerina  

Spodbujamo  
družinsko branje

Mestna knjižnica Ljubljana že 
vrsto let s projektom »Ciciuhec« 
uspešno spodbuja družinsko 
branje. Vanj se vsako leto vključi 
več predšolskih otrok tudi iz Vrtca 

Brezovica, ki jim starši doma prebirajo zgodbice, pravljice, pesmice. 
Otroci slišano predstavijo v vrtcu in ob koncu leta za svoj trud prejmejo 
priznanje in simbolično darilce. Z vrtčevsko skupino v okviru projekta 
tudi obiščejo najbližjo knjižnico ali pa jih knjižničar obišče v vrtcu. Tako 
že najmlajši spoznavajo knjižnično okolje in bralno kulturo ter razvijajo 
pozitivno in prijetno izkušnjo s knjigo, ki jih bo spremljala vse življenje.
Knjižnici Brezovica in Podpeč sta tudi letos v sodelovanju z OŠ Brezovica 
pripravili zaključno prireditev za vse otroke Vrtca Brezovica, ki so letos 
sodelovali pri projektu »Ciciuhec«. V Brezovi dvorani OŠ Brezovica so 
se 25. maja zbrali otroci iz Vrtca Brezovica, vrtca pri OŠ Brezovica ter 
Vrtca Vnanje Gorice, v Kulturnem domu v Podpeči pa 23. maja otroci iz 
vrtcev Podpeč, Notranje Gorice, Rakitna in Preserje.

Deklice iz dramske skupine OŠ Brezovica so pod okriljem ge. Mateje 
Orthaber vse prisotne razveselile s predstavo »Mojca Pokrajculja« in 
tako tudi na letošnji zaključni prireditvi za »Ciciuhca« ustvarile pridih 
svečanosti in pomembnosti trenutka.
Projekt »Ciciuhec« je eden večjih in pomembnejših v Mestni knjižnici 
Ljubljana. Pri njegovi izvedbi sodeluje res veliko število ljudi, posebej 
pa je potrebno poudariti zavzetost in trud vzgojiteljic, ki se vedno 
znova ukvarjajo z odkrivanjem svežih idej, kako otrokom na privlačen 
in ustrezen način približati svet knjige. Delček njihove ustvarjalnosti 
smo v začetku junija predstavili tudi v Knjižnici Podpeč.
 

Avtor: Andreja Kmetec, Knjižnica Podpeč, MKLJ
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Zahvala
Vsaka mama je prava mama. 
Dana za srečo in veselje. 
Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.
(T. Pavček) 
 
V 84. letu nas je zapustila naša draga 
mama, sestra in teta 

MARIJA NARTNIK, 
roj. NOVAK iz Vnanjih Goric (1933–2017). 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Prisrčna hvala za vso podporo, spodbudne besede, tople objeme 
in stiske rok. Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, 
g. župniku Jožefu Pojetu za sočutno opravljen obred ter pogrebni 
službi Pieta za ganljivo pogrebno slovesnost. Iskrena hvala dr. 
Planinčevi in patronažni sestri Valeriji za večletno skrb za njeno 
zdravje. Hvala vsem vam, ki se jo spominjate in postojite ob 
njenem grobu. Mami, hvala ti za vse. 
 Vsi njeni

Zahvala
Pesem slovesa
(furlanska narodna)

Le še nocoj vso noč bom tvoj, 
ker zdaj odhajam in se poslavljam. 
Zjutraj bom šel, ko bo zapel
prvi petelin tam dol za vasjo. 

 
Zjutraj v slovo vsi mi pojo 
pesem ljubezni, pesem slovesa. 
Kot da vedo, da mi hudo 
zdaj je pri srcu, ko zadnjič sem tu. 
 
Daleč je vas, daleč je čas 
moje mladosti, moje prostosti. 
Proč sem odšel, ko je zapel 
prvi petelin mi v jutru pozdrav. 

V maju se je od nas poslovil mož, ati, dedi in tast 

JANEZ CIMPERMAN
z Jezera (24. 9. 1933–1. 5. 2017).

Vsem sorodnikom, prijateljem, osebju DEOS Notranje Gorice, 
pogrebnemu podjetju Vrhovec, Občini Brezovica, g. župniku Marku 
Koširju, g. župniku Jožetu Matetu, gasilcem iz PGD Jezero, vsem 
sedanjim in bivšim članom Podpeškega okteta, kvintetu Mlin, 
sodelavcem RTV Slovenija, članom Citroen kluba Slovenije se za vso 
pomoč, podporo in izkazano sožalje iskreno zahvaljujemo.
 Vsi njegovi

Zahvala
V življenju le skrbi in delo si poznal, 
zdaj od truda si zaspal. 
Ponosen, trden kakor skala, 
vso ljubezen si nam dal. 
Za vse, prav vse, tisočkrat ti hvala. 
  
V 80. letu se je od nas poslovil naš dragi 
mož, ati, dedi, brat in stric 

ANTON JAPELJ 
(1937–2017) z Brezovice pri Ljubljani. 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala za vse besede, tolažbe in topel stisk rok, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala tudi župniku g. 
Jožetu Pojetu, pogrebni službi Pieta in pevcem za lepo opravljeno 
pogrebno svečanost. 

Družina je bila zate vedno na prvem mestu, zato ti iskrena 
hvala za vse, kar si nam dal, in za vsa lepa doživetja s teboj. 
V mislih in srcu boš za vedno ostal z nami. Pogrešali te bomo.  
 
 Vsi njegovi

Zahvala
Solza kane mi iz očesa,
pred menoj je tvoj obraz,
odšel si tiho, brez slovesa,
v miru spiš in čakaš nas.
Samo duša in srce ve,
kako boli, ko te več ni.

ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka

PETELIN FRANČIŠKA
iz Kamnika pod Krimom (1950–2017).

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
darovane svete maše. Zahvaljujemo se tudi kamniškim gasilcem, 
pogrebni službi Vrhovec za vso organizacijo, pevcem in gospodu 
župniku Marku Koširju za lepo opravljen obred svete maše.
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koledar

UPRAVA
OBČINE BREZOVICA

URADNE URE:
Občina Brezovica
Tržaška cesta 390
1351 Brezovica

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

Telefon: 01 3601 770
Faks: 01 3601 771
E-pošta: info@brezovica.si
Spletna stran:
www.brezovica.si

Za e-izdajo 
Barjanskega lista 
poskenirajte  
QR kodo

NASLEDNJA ŠTEVILKA
PREDVIDOMA IZIDE
25. 8. 2017,

PRISPEVKE
SPREJEMAMO DO
15. 8. 2017,

OGLASE PA
DO ZAPOLNITVE
PROSTORA.

Izdajatelj: Občina Brezovica
Izvedba: Nevtron & Company, d. o. o.
Naklada: 4100 izvodov

Kontakt uredništva:
•	 Ajda Bračič, 031 347 855 

(vsak delavnik od 9. do 16. 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 3000 znakov s presledki.
Uredništvo si pridržuje pravico do
krajšanja predolgih prispevkov.

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

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

Brezovica

KDAJ KAJ KJE ORGANIZATOR
JULIJ
sobota,  
1. julij ob 8. uri - 
sobota, 8. julij

Mladinski planinski 
tabor PD Podpeč 
Preserje na Soriški 
planini

Preserje 2, Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-preserje

sobota,  
1. julij ob 8. uri

Moški balinarski turnir 
Radna

Balinišče Radna, Borštnarjeva 
pot 15, Brezovica pri Ljubljani

Balinarsko športno 
društvo Radna

sobota,  
1. julij ob 20. uri

Gasilska veselica PGD 
Kamnik pod Krimom

Gasilski dom PGD Kamnik 
pod Krimom, Kamnik pod 
Krimom 151 A, Preserje

PGD kamnik pod 
Krimom

nedelja,  
9. julij ob 6. uri

Izlet na  
Kamniške Rinke

Preserje 2, 1352 Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

nedelja,  
9. julij ob 11. uri - 
petek,  
14. julij ob 11. uri

Oratorij Preserje Župnijska cerkev Preserje, 
Preserje 4,  
Preserje

Župnija Preserje

nedelja,  
16. julij ob 5. uri

Izlet na Prisojnik Preserje 2, Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

sreda,  
19. julij ob 10. uri

Predavanje - Moja 
nepremičnina  
- sreča ali breme?

Modra dvorana, Podpeška 
cesta 2, Brezovica pri Ljubljani

Občina Brezovica

četrtek, 20. julij ob 
4. uri  
- sreda, 26. julij

Severna in  
Zahodna Bosna

Preserje 2, Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

nedelja,  
23. julij ob 6. uri

Izlet na Mangart Preserje 2, Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

nedelja,  
30. julij ob 6. uri

Izlet na Veliki vrh in 
Križevnik

Preserje 2, Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje

AVGUST
nedelja,  
20. avgust ob  
8. uri - sreda,  
23. avgust

Koliščarski tabor Dežela koliščarjev,  
Draga pri Igu

sobota,  
26. avgust ob 10. 
uri

9. Koliščarski dan Dežela koliščarjev,  
Draga pri Igu

SEPTEMBER
sobota,  
9. september  
ob 4. uri - petek,  
15. september

Otok Rab Preserje 2, Preserje Planinsko društvo 
Podpeč-Preserje


