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Uvodnik
mag. Andreja Troppan, glavna urednica V S E B I N A

R U D N I © K O  » E T R T I N K O 
S O  Z A  V A S  P R I P R A V I L I
Izdajatelj:

Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, Ljubljana
Tel: 01/428 03 45
Faks: 01/427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@ljubljana.si

Uredniπki odbor: mag. Andreja Troppan (glavna in 
odgovorna urednica), Maruša Penzeš, Anton Grošelj, 
Ana Žličar in Andreja Vrtačnik Kremžar.

©tevilka izdaje: Letnik XV, številka 2, september 2018

Naklada: 5200 izvodov

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, 
je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno Minis-
trstvo RS, pod zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: Foto: Nik Rovan

SSpoštovani,

uredniški odbor v tej sestavi, se s to 
Četrtinko, poslavlja od vas.  Za nami 
je še eno obdobje druženja in raz-
krivanja, kaj se dogaja na območju 
naše ČS, kaj so posamezna društva 
pripravila za vas, kam vas vabimo.

Tokrat smo se odločili, da vas s po-
močjo fotografij popeljemo skozi 
mandat sveta ČS, v obdobju 2014 – 
2018. Svetniki smo si zastavili kar precej ciljev. Bili smo nekje 
bolj, nekje manj uspešni, nekatere naloge pa čakajo novo 
ekipo. Vsak od nas svetnikov  je imel željo, da se zadeve 
premaknejo z »mrtve točke«, a včasih želja in podpora ostalih 
nista dovolj. Pa vendarle, nekaj projektov se je dokončalo, 
nekaj na novo začelo. Najbolj ponosni smo na prizidek k OŠ 
Oskarja Kovačiča, saj smo ga čakali res dooolgo. Zdi se mi, 
kot da je bil prizidek nekakšna »rdeča nit«, ali celo »štafetna 
palica«, saj smo več kot desetletje, tekom treh mandatov (v 
katerih sem sodelovala tudi sama, zato lahko to trdim) pod-
pirali šolo v njeni želji, predvsem pa v nuji po širitvi in s tem 
vedno znova apelirali na Mestno občino. Prav tako je vrtec 
dobil nove prostore, kot češnja na torti pa je zadnja prido-
bitev za otroke, in sicer otroško igrišče na Galjevici. Ena od 
pridobitev je tudi Center Barje, ki sicer nudi prostor različnim 
društvom, a vendarle kot speča princesa čaka na svojo novo 
podobo in dodatno vsebino.

Več o projektih pa na naslednjih straneh …

INFORMACIJE ZA KRAJANE: 
»S Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana

tel: 01 428 03 45 fax: 01 427 33 07
e-poπta: mol.rudnik@ljubljana.si

spletna stran: www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik

Dobite nas tudi na Facebooku.
»lanke, obvestila in ostalo za Rudniπko Ëetrtinko poπljite na

rudniska.cetrtinka@gmail.com

Prispevki naj bodo v Wordovem dokumentu, fotografije 
pošljite posebej. V dokumentu obvezno zapišite avtorja 

prispevka in fotografij ter morebitne podnapise fotografij.
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Avtorica: Katarina Juvan ©inkovec, predsednica sveta »S Rudnik

Doseæki sveta »S Rudnik 
Projekti v mandatu 2014-2018

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani! 

Svet četrtne skupnosti zaključuje svoj mandat. Mandat, v ka-
terem smo zadnje leto zaključili tri največje projekte, za katere 
smo se trudili veliko dlje kot le en mandat. Prav vsi so name-
njeni otrokom – prizidek k osnovni šoli Oskarja Kovačiča, nova 
enota vrtca Galjevica, enota Jurček in otroško igrišče Galjevi-
ca. 
Manjših projektov ne opazijo vedno vsi krajani, a zato niso nič 
manj pomembni. Vsako leto smo jih izvedli več, kot je mor-
da videti: izvedli smo dodatne košnje na različnih lokacijah (ob 
cesti Ob dolenjski železnici, ob Jurčkovi, Peruzzijevi, na več 
lokacijah na Rudniku, na sejmišču Barje in drugje), uredili par-
cele in zelene površine ob Jurčkovi, ob Ljubljanici, na Livadi 
(obrez dreves, odstranitev grmovja, ravnanje terena ipd.), za-
sadili smo nekaj nadomestnih dreves na lokaiji Ob dolenjski 
železnici, postavili javno razsvetljavo na Jurčkovi cesti in uredili 
celoten del v trikotniku »stare« Jurčkove. Uredili smo tudi od-
vodnjavanje Ceste čez Golovec, ceste, ki je to ime dobila v 
tem mandatu, a verjetno bo za vse domačine in poznavalce 
še vedno ostala »italijanka«. V tem mandatu smo postavili tudi 
zunanje fitnes naprave ob dvorani Krim, trim otok ob PST ter 
naprave za ulično vadbo na Golovcu. Poleg tega smo uredili 
klopi ob obeh športnih igriščih, na Krimu in na Rakovniku.
Vsakodnevno smo se ukvarjali s prometnimi problemi. Urejali 
smo prometno signalizacijo, prehode za pešce, prometno ure-
dili Rudnik cesta II, sanirali pločnike in udarne jame, pokosili 
obcestne jarke, postavili prometne znake in ogledala. Dobili 
smo novo semaforizirano križišče Jurčkova – Galjevica – Ilov-
ški štradon, postavili pa smo tudi nekaj novih količkov, ki pre-

prečujejo dostop avtomobilom. Dokončan je tudi del kolesar-
ske steze od Rudnika proti Škofljici. 
Poleg projektov, ki so vezani na ureditev naše okolice, smo 
sami in s pomočjo društev in zavodov v tem mandatu pripravili 
za krajane veliko predavanj, izobraževanj, različnih delavnic, 
ob koncu leta smo vsako leto obdarili približno 500 šolarjev in 
nekaj manj upokojencev ter sodelovali na različnih dogodkih 
Mestne občine Ljubljana. Najbolj smo ponosni na sodelova-
nje z društvi ob ambasadorstvu Zelene prestolnice Evrope in 
pri sodelovanju na vsakoletnem Evropskem tednu mobilnosti. 
Aktivno smo sodelovali z OŠ Oskarja Kovačiča in vrtcem Ga-
ljevica, saj so s svojimi nastopi popestrili vsako našo prireditev.
Projekti, ki se še niso zaključili, ostajajo v reševanju. Med pro-
jekti, ki so vezani na druge, je gradnja kanalizacije in rekon-
strukcija Ižanske ceste,  ceste čez Črno vas in Lipe ter ureditev 
Golovca, obnova Srčne poti in  označitev tematskih poti čez 
Golovec. Drugi projekti, ki smo jih začeli in čakajo na izvedbo, 
so: širitev pokopališča na Rudniku, ureditev nekaj avtobusnih 
postajališč, prehodov za pešce, ureditev kolesarskih stez, po-
stavitev postaje BicikeLj, ureditev prometne in parkirne proble-
matike na več lokacijah, ureditev poti ob Galjevcu, označitev 
tematskih poti po celotni četrtni skupnosti, sanirano bo tudi 
zamočvirjeno zemljišče ob koncu športnih igrišč pred dvorano 
Krim, kjer bomo dobili kolopark. Seveda pa je med projekti 
vseskozi na prvem mestu gradnja Centra Barje oziroma ob-
nova stare Barjanske šole ter ureditev zemljišča na celotnem 
območju šole in Sejmišča Barje. 
Ob zaključku mandata se vsem kolegicam in kolegom svetni-
kom zahvaljujem za dobro sodelovanje, zaposlenim v četrtni 
skupnosti pa za vso požrtvovalnost in pomoč. 

Izvedeni projekti

Dolgo smo ga čakali, končno ga imamo! Nov, lep prizidek k OŠ 
Oskarja Kovačiča je bil predan svojemu namenu 13. novembra 
2018.

Obiskovalci dvorane Krim bodo končno lahko parkirali na ureje-
nem, asfaltiranem parkirišču.
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Na več lokacijah po četrtni skupnosti smo uredili zelenice ob 
cestah.

Pred Botaničnim vrtom smo uredili parkirno mesto za konjske 
vprege. To omogoča izvedbo turističnih voženj s konjsko vpre-
go po Ljubljanskem Barju.

Na več lokacijah po četrtni skupnosti smo postavili različno pro-
metno signalizicajo. Na fotografiji je novo postavljen prometni 
znak na Dolgem bregu.
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Na tej zelenici je pred več kot 40-imi leti že stalo otroško igrišče. 
Poškodovana in uničena igrala so v preteklosti le umaknili, zele-
nica pa je postala zaraščena in neprijazna. Letos poleti smo na 
njej zopet uredili otroško igrišče.

Nekdanji razredi so na Galjevici dobili novo podobo - igralnica 
nove Enote Jurček, Vrtca Galjevica.

Novo enota našega vrtca - Vrtec Galjevica, enota Jurček.

Otroci prvega starostnega obdobja enote Jurček se bodo kma-
lu lahko igrali na svojem, novem igrišču!
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Urejanje kolesarskih poti v četrtni skupnosti je v pripravi, del 
kolesarskih poti pa je že na novo urejen. Na sliki je del poti ob 
Cvetkovi ulici.

Semaforizirali smo križišče Jurčkova c. - Orlova ul. - Ilovški štra-
don.

V četrtni skupnosti smo postavili več naprav za vadbo na pro-
stem. Ob PST ob Jurčkovi cesti so trim naprave, na Golovcu 
(na sliki 8) t.i. streetworkout, naprave za ulično vadbo, ob dvo-
rani Krim pa so fitnes naprave, ob katerih je v načrtu izgradnja 
manjšega koloparka.

Pešpot in kolesarska steza Ob dolenjski železnici, v urejanju je 
prehod čez Lorenzovo ulico.
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Na travniku ob Botaničnem vrtu, nasproti OŠ Oskarja Kovačiča 
je postavljen urbani čebelnjak.

Na semaforiziranem križišču je dodana rumena luč za zavijanje 
levo, iz Dolenjske ceste proti NS Rudnik.

Uredili smo trikotnik na stari Jurčkovi cesti - uredili zelenico in 
odstranili zabojnike za smeti ter klopce.
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Planirani projekti

V planu je ureditev ceste ob železniški postaji, ki je nedokonča-
na in uničena zaradi vožnje tovornjakov.

Ureditev priključka na obvoznico, iz Betettove ulice.

Ureditev varne šolske poti k podružnični šoli Rudnik.
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V planu je obnova ceste ob Iški.

Ureditev cest in varne šolske poti na Rudniku.

Nujna je ureditev cest v NS Rudik.
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Avtorica: Maruπa Penzeπ, Foto: Nik Rovan

Ob 60-letnici novi prizidek 
O© Oskarja KovaËiËa

Ponos in veselje sta si podajala roke ob otvoritvi sodobnega 
prizidka OŠ Oskar Kovačič, s katerim so učenci, učitelji in 

drugi sodelavci šole dobili kakovostno učno okolje, v katerem 
bodo lahko nabirali nova znanja.
Osnovna šola letos praznuje 60-letnico, prvi učenec je namreč 
prag Oskarja, kot šoli pravijo tisti, ki so tu gulili klopi, prestopil leta 
1958. Lokacija šole se je v dolgi zgodovini večkrat spremenila, na 
koncu pa so se Oskarjevci ustalili na treh: Ob dolenjski železnici, 
na Rudniku in na Galjevici, kjer so te dni slavnostno prerezali trak 
in v uporabo predali nov prizidek. A darilo ob obletnici ni le prizi-
dek, tudi stari del poslopja je s temeljito prenovo na novo zasijal.

V okviru prenove sta bili obnovljeni kuhinja in jedilnica, urejeni 
sta bili dve novi učilnici, gospodinjska učilnica in kabinet šol-
ske svetovalne službe, začasna učilnica za glasbeni pouk pa 
je bila preurejena v večnamenski prostor pri jedilnici za spro-
ščanje.
V novem, sodobno opremljenem prizidku so svoje mesto do-
bili novi prostori za upravo šole, zbornico, specialne učilnice 
za glasbeni pouk, fiziko, biologijo in likovni pouk (vsaka od 
njih ima tudi kabinet), dve klasični učilnici ter kabinet za delo 
specialnih pedagogov. V prizidku pa sta v obeh nadstropjih 
tudi avli.
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Kratko poroËilo o delu Sveta »S Rudnik
24. redna seja, 6. 9. 2018

Svet ČS Rudnik je pri prvi točki sklicane seje potrdil zapi-
snika 23. redne seje ter 12. izredne seje Sveta ČS Rudnik, 
pri drugi točki pa obravnaval prihajajoči prireditvi Dan ČS 
Rudnik 2018 ter Evropski teden mobilnosti 2018. Pri tretji 
točki je Svet obravnaval poročilo o aktivnostih na območju 
ČS Rudnik, s sprejetjem več sklepov s področja prometne 
infrastrukture in gospodarskih dejavnosti, zadnji del seje pa 
je bil namenjen obravnavi vprašanj, pobud in predlogov s 
strani članov Sveta ČS Rudnik ter točki razno.  

13. izredna seja, 20. 9. 2018
13. izredna seja je potekala pri športni dvorani Krim, kjer je 
Svet ČS Rudnik obravnaval prireditev Dan ČS Rudnik 2018. 

Prireditve se je udeležila večina društev in klubov, delujoča 
na območju ČS Rudnik, posamezne javne ustanove, zavodi 
ter službe MOL. Izveden je bil pester kulturni in športni pro-
gram s številnimi  delavnicami, sejo pa je Svet ČS Rudnik 
zaključil z razpravo o aktualnih zadevah.

25. redna seja, 2. 10. 2018
Svet ČS Rudnik je pri prvi točki potrdil zapisnika 24. redne 
seje ter 13. izredne seje Sveta ČS Rudnik, pri drugi točki 
dnevnega reda pa obravnaval stroškovnik za prireditev Dan 
ČS Rudnik 2018 na podlagi finančnega načrta za leto 2018. 
Sledila je analiza delovanja Sveta ČS Rudnik v mandatu 
2014-2018 ter poročilo o aktivnostih. Seja je bila zaključena 
s predlogi članov Sveta ČS Rudnik ter točko razno.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
VABI UPOKOJENCE NA

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE TEČAJE
VABLJENI NA

35 URNE ZAČETNE
30 URNE NADALJEVALNE  IN

20  URNE IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, DIGITALNA 
FOTOGRAFIJA, DRUŽABNA OMREŽJA)

Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/
starejsi/izobrazevanje-starejsih/

PRIJAVITE SE LAHKO V ČETRTNI SKUPNOSTI  RUDNIK 
tel. 428 03 45 ali

V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62.

Hiπa Ljubhospica

Pri delu nas vodijo bolnikove potrebe 
in njegovo dostojanstvo

Hiša Ljubhospica je edini stacionarni hospic v Sloveniji, kjer 
zagotavljamo brezplačno celostno oskrbo ob koncu življe-

nja, ki vključuje veliko več kot le skrb za bolno telo. Bolnike 
spremljamo in negujemo z enako skrbnostjo in čuječnostjo, kot 
bi bili naši družinski člani. Tako jim zagotovimo varno okolje in s 
tem damo priložnost, da zaključijo odnose in sklenejo mir sami 
s sabo.
Za bolnike v naši hiši skrbi interdisciplinarni tim strokovnjakov, 
poleg zdravnice, medicinskih sester in tehnikov ter negovalk 
tudi socialna delavka, dušebrižnik, gospodinja, farmacevt, zelo 
pomembno vlogo pa imajo tudi prostovoljci. Človeka gledamo 
celostno, vidimo preko simptomov njegove bolezni, in ga spre-
jemamo takšnega, kot je. S posebno pozornostjo se posveti-
mo negi, prisluhnemo njegovim potrebam in željam pri pripravi 
svežih obrokov in mu stojimo ob strani, ko zaključuje življenjsko 

bilanco. Zagotovimo mu tudi duhovno oskrbo, če si to želi, bo-
disi s pomočjo našega dušebrižnika, drugih duhovnikov ali pa v 
sodelovanju z drugimi verskimi skupnostmi. 
V Hiši Ljubhospica spoštujemo življenje, zato ga ne podaljšu-
jemo niti ne skrajšujemo, umiranje pa sprejemamo kot njegov 
naravni del. Bolniku želimo omogočiti čim bolj kakovosten čas, 
ki mu je še ostal, in pokazati, da je življenje vredno živeti polno 
do zadnjega trenutka. Pri delu nas ves čas vodi spoštovanje 
bolnikovih potreb, njegova pravica do samoodločanja in člove-
kovo dostojanstvo do konca. 

Oskrba v Hiši Ljubhospica je brezplačna za vse. To omo-
gočajo naši donatorji in podporniki, predvsem pa naš 
ustanovitelj Lekarna Ljubljana. Podprite naše delo tudi vi!
Več na www.ljubhospic.si. 

Vabimo vas na predstavitev poslanstva HIŠE LJUBHO-
SPIC, ki je edini stacionarni hospic v Sloveniji, kjer skrbijo 
za hudo bolne ob koncu življenja, 
V TOREK, 11. DECEMBRA 2018 OB  17. URI, 
v prostorih  ČS Rudnik, Pot k ribniku 20, sejna soba.
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Avtor: Rok Kastelic

Evropski teden mobilnosti 
v SMC Rakovnik

V četrtek 20. septembra, na dan četrtne skupnosti, smo v 
SMC-ju gostili mladinske centre iz vse Ljubljane. Sodelu-

jemo namreč pri gradnji Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
Skupaj smo na igrišču za odbojko postavili nekakšno veliko 
dnevno sobo, kjer se je odvilo kar nekaj različnih aktivnosti. 
Morda najbolj poseben je bil velik osem(ali-koliko-že?)koten 
nogomet. Poleg tega pa smo gostili:
 Snago, ki je predstavljala njihove dejavnosti in pobude, ki so 

precej širše od samo odvažanja smeti;
 Zavod ZA in PROTI, ki je izpeljal debato o pomenu trajno-

stne mobilnosti,
 Holding Ljubljana, ki je med drugim ponujal očala s katerimi 

se lahko sprehajaš po mestnem središču in opazuješ ka-
kšno bi lahko bilo če …;

 Živo knjižnico LGBT oseb, saj si prizadevamo za sprejema-
jočo in ljubeznivo družbo do vseh ljudi, čeprav se Cerkveni 
pogledi bistveno razlikujejo od postmodernih na to kaj je za 
posameznika dobro;

 LPP, ki so pripeljali tudi svojega električnega kavalirja, ki so 
ga potem lahko vozili tudi mladi udeleženci in celo naši vsa-
kodnevni obiskovalci - otroci.

Prav naši vsakodnevni obiskovalci SMC-ja so bili najbolj nav-
dušeni vseh teh gostov, vsi ostali obiskovalci pa so občudovali 
naš dober prostor, sobivanje mladinskega dela in Cerkve. Kajti 
kljub temu, da smo del Cerkve, smo odprti za vse, in ne želimo 
nikomur vsiljevati svojih pogledov in svoje vere. Pomembno je, 
da znamo sobivati skupaj in da spoznavamo, da nas različnost 
bogati. V duhu tega tudi vabimo vse, da nas tudi čez leto obi-
ščete – ali samo za igro biljarda, ali pa da se pridružite v eno 
od naših mnogih dejavnosti, ki niso obremenjene z ideologijo 
ali religijo.
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Avtor: Boπtjan RaËiË

©port nekoliko drugaËe

S športom se lahko ukvarjamo na različne načine. Lahko po-
skušamo uspeti na čim višji ravni. Mogoče se želimo razgi-

bati po sedenju ob obveznostih. Včasih je to najlažji način, da 
se srečamo s prijatelji. Kako pa naj mlad človek počne vse to 
ob vseh drugih obveznostih? To je eno od vprašanj, na kate-
rega želimo dati odgovor v športnih skupinah Salezijanskega 
mladinskega centra Rakovnik. 
Salezijanski šport ima dolgo zgodovino tako v tujini kot pri nas. 
Na Rakovniku sta trenutno fantom na razpolago nogomet in 
košarka, dekletom pa odbojka. Kot pri vseh naših dejavnostih 
ponudimo mladim okolje za igro in sprostitev, poskušamo jih 
kaj naučiti, jim dati možnost za osebno rast ter jim hkrati po-
skusimo omogočiti, da bi se počutili kar najbolj sprejete v do-
mačem okolju. Vsako skupino seveda v prvi vrsti gradijo člani 
sami, v našem okolju pa je pomembna tudi vloga animatorja, ki 
jo večinoma prevzamemo kar trenerji. V vlogi trenerja skrbimo 
predvsem za to, da mladi v izbranem športu napredujejo. Ob-
seg treningov omogoča, da lahko mladi kakovostno sodelujejo 
v šoli in hkrati ohranijo raznovrstnost svojih dejavnosti, saj ve-
čina počne še marsikaj poleg športa. Tekmujemo v salezijanski 

športni ligi, udeležujemo pa se tudi mednarodnih tekmovanj. 
Tudi na teh tekmovanjih poudarek ni le na športu, ampak tudi 
na spoznavanju dežele in njenih ljudi. Vsa ta srečanja omogo-
čajo, da se skupina med seboj poveže, da se mlad človek do-
bro počuti in ob vseh izkušnjah spoznava sam sebe. Ob delu s 
skupino in vsakim posameznikom stopa v ospredje vloga ani-
matorja. Čeprav je včasih težko krmariti med željo skupine po 
športnih uspehih in potrebami posameznikov, pa je vendarle pri 
nas šport tudi sredstvo, s katerim mlademu dajemo možnost, 
da spoznava svoje sposobnosti in omejitve, da išče svoj pro-
stor v skupini, da lahko nekomu potoži svoje skrbi in strahove, 
predvsem pa se počuti v vsem tem sprejetega. Z varnim oko-
ljem in s skrbjo za posameznika poskušamo pomagati staršem 
pri njihovi vzgoji. Tudi vloga animatorja ni omejena samo na 
čas, ko smo skupaj, ampak tako ali drugače spremlja svoje 
mlade tudi sicer. Pravzaprav se animiranje nikoli ne konča in 
včasih stike obdržimo tudi, ko odrastejo in ekipo zapustijo. Naj-
večji uspeh je, ko vidiš posameznike odrasti v zdrave pozitivne 
osebnosti, ki želijo s svojo okolico deliti svoje mnoge talente in 
svojo skrb.
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Avtorica: Alja Zadnik Pobeæin

Prostovoljci brez kompromisa

Mnogokrat slišimo, da na mladih svet stoji in da so mla-
di ogledalo prihodnosti družbe. Človek, ki današnji svet 

opazuje, se zato ponavadi v istem trenutku vpraša – kakšna 
prihodnost pa nas čaka, kakšen potencial nosijo mladi? So 
mladi sploh sposobni opaziti težave s katerimi se srečujejo po-
samezniki, določene skupine? In ali so v teh težavah pripravlje-
ni priskočiti na pomoč? 
Projekt „72 ur brez kompromisa“ je mednarodni prostovolj-
ski projekt v katerem mladi dobijo konkreten izziv vezan na 
dobrodelnost in pozitiven družbeni učinek v svojem domačem 
kraju. Mladi do samega začetka akcije ne vedo, kaj bo nji-
hov izziv, a prav v tem je tudi čar akcije – podariti družbi 
72 ur svojega časa, vstopiti v akcijo brez kompromisa in 
storiti nekaj dobrega in plemenitega.
Akcije, ki se je od 26. do 29. oktobra odvijala po celotni 
Sloveniji, se je letos udeležilo preko 100 mladih prosto-
voljcev. Od Mirenskega gradu na Primorskem pa do Šentjer-
neja na Dolenjskem je vse vrvelo od zelenih majic, mladosti 
in src, ki so pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Prostovoljci 
akcije so pokazali, da se dobro zavedajo vseh težav, s katerimi 
se ljudje v njihovem kraju srečujejo. Še več, namenili so svoj 
čas, pokazali trud in dobro voljo ter pristopili do teh ljudi, jim 
pokazali, da v vsem tem niso sami ter jim skozi tri dni skušali 
pomagati po svojih najboljših močeh. Tako so mladi poskrbeli, 
da se bodo njihovi starejši sokrajani lahko med zimo greli z drv-
mi, organizirali so počitniško varstvo in učno pomoč za otroke, 
zbirali so sredstva za otroke z motnjo v duševnem razvoju in 
z njimi preživeli dan v Novem mestu, in še mnogo več. Naši 
Ljubljančani pa so svoj čas namenili brezdomcem in pomagali 
v ljudski kuhinji, kjer so pripravljali hrano za socialno ogrožene 
družine.
Ogledalo prihodnosti, ki ne kaže problemov, ampak ljudi, ki se 
težav v domačem kraju in v družbi zavedajo ter aktivno sodelu-
jejo v njihovem reševanju. Mladi kažejo, da so taki že danes 
in na Društvu mladinski ceh upamo, da bo v akcijo „72 ur 
brez kompromisa“ naslednje leto vključenih še več mla-
dih in bomo s skupnimi močmi lahko storili še veliko več 
dobrega.
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Velikokrat se zgodi, da zadnji hip potrebujemo namizni okras, 
saj si praznična gostija zasluži tudi tako predstavitev, ker jemo 
tudi z očmi. 
Danes vam bomo prikazale hitro in preprosto rešitev za tisti 
trenutek, ko so gostje že skoraj pred vrati, vi pa še vedno brez 
okrašene mize. Če naš okras postavite na podlago, na primer 
na krožnik in pladenj, je lahko samostojen, lahko pa ga pripra-
vite kot okras pogrinjku – za vsakega gosta posebej. 

Želimo vam prijetne praznične dni ter srečno in ustvarjalno leto 
2019! 

Material in pripomočki:
Steklen krožnik
Pecljati kozarec
Večja čajna sveča
Svilen trak
Majhne ščipalke 
Obojestransko lepilo
Različne bleščice in okraski
(slike 1 -3)
Dodatno: škarje, lepilo za ščipalke

Postopek: 
Na svilen trak nalepimo obojestransko lepilo (slika 4), svileni 
trak nato zalepimo okoli čajne sveče (slika 5). Na svečo v ena-
komernih razmikih prilepimo ščipalke. Nanje pripnemo različne 
manjše okraske, to so lahko obeski, ki jih naredite iz perlic, 
papirja, naravnih materialov, ali pa uporabite tiste okraske, ki jih 
že imate doma. (slika 6)
Na krožnik postavimo bleščice in jih pokrijemo z narobe obr-
njenim pecljatim kozarcem. (slika 7) Na koncu na vrh kozarca 
postavimo okrašeno svečo ter okrasimo krožnik (slika 8).

VABILO

Do konca leta vas vabimo na dve brezplaËni  
delavnici, ki jih izvajamo v okviru »S Rudnik: 
29. 11. 2019 — VošËilnice
20. 12.2018 — Novoletni okraski

Delavnice so od 18h do 20h, na Iæanski cesti 303, 
1. nadstropje. Mesta so omejena, zato so potrebne 
predhodne prijave na poligilda.slo@gmail.com ali 
01 428 03 45. 

Informacije o delavnicah 2019 bomo objavili na spletni 
strani www.poligilda.si in na spletni strani »S Rudnik.

Zamisel in izvedba: Poligilda, društvo ustvarjalcev

Okrasimo prazniËno mizo

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.



16

Dijakinje in dijaki Biotehniškega izobraževalnega 
centra Ljubljana (BIC Ljubljana) se bodo za svoj bo-

doči poklic slaščičarke ali slaščičarja odslej urili v novih 
prostorih za praktično izobraževanje. Nove slaščičarske 
delavnice bodo dijakinjam in dijakom prinesle odlične 
izobraževalne pogoje tudi za pripravo izdelkov iz čoko-
lade in izvedbo slaščičarskih krožkov. Imeli bodo tudi 
več priložnosti za individualno delo v slaščičarstvu, nji-
hov urnik pa bo prijaznejši, saj bodo iz dvoizmenskega 
prešli na enoizmenski, le dopoldanski pouk.

Mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana je ob tem 
poudarila: »Zanimanje za program slaščičar, ki je deficitaren 
poklic, na BIC Ljubljana v preteklih nekaj letih raste, v zadnjih 
desetih letih smo podvojili število vpisanih dijakov v prvi letnik, 
letošnje šolsko leto pa je v program vpisanih kar 203 dijakinj 
in dijakov. Potrebe po novih prostorih so bile zato velike in 
veseli smo, da lahko danes dijakinjam in dijakom zagotavljamo 
odlične nove izobraževalne pogoje za praktično izobraževanje 
na področju slaščičarstva. S sodobno opremo jih bomo še bolj 
spodbujali k individualnemu delu, ki pri slaščičarskem poklicu 
za dijaka ali dijakinjo pomeni hitrejše pridobivanje praktičnih ve-
ščin in priložnost za pridobivanje kakovostnega strokovnega 
znanja slaščičarstva.«

Dopoldanski pouk in priložnost za slaščičarske krožke
Na BIC Ljubljana se je letos v prvi letnik v program slaščičar 
vpisalo 77 dijakinj in dijakov. Novi prostori v velikosti 150 m2 
bodo poleg že obstoječih delavnic, dijakom omogočali tudi 
prijaznejši urnik, saj jim pouka ne bo potrebno več obiskovati 
v popoldanskem času. Na svoj račun bodo prišli tudi tečajniki 
slaščičarskih tečajev. Novi prostori bodo omogočali izobraže-
vanje v pripravi čokoladnih izdelkov kot so pralineji in čokola-
dne skulpture, kar je bil v dosedanjih delavnicah zaradi vpliva 
vročine večji izziv. Učiteljice praktičnega pouka za dijakinje in 
dijake pripravljajo tudi slaščičarske krožke, kjer bodo dijakinje 
in dijaki na svojo željo lahko osvojili še dodatna znanja in večine 
o čokoladnih skulpturah, tehnikah risanja na marcipan in slad-
korne mase, izdelovanja in oblikovanja figuric in priprave tako 
tradicionalnih, kot modernih sladic.
»Slaščičarstvo je poklic, kjer se srečajo znanje, veščine in kre-
ativnost. Novi prostori za praktično izobraževanje bodo našim 
dijakom in dijakinjam ponujali še več priložnosti za spremljanje 
najnovejših trendov na področju slaščičarstva. To vsekakor so 
monoporcijske sladice in slaščičarski izdelki iz lokalnih sestavin 
oz.   posebni izdelki značilni za lokalno območje, kjer slašči-
čarne delujejo. Veselimo se predvsem priložnosti, da bomo 
skupaj z dijakinjami in dijaki še naprej razvijali svoje šolske iz-
delke, ki jih dijakinje in dijaki sami lahko predstavijo v naši šolski 
trgovini KRUHarije in CUKRnije na Ižanski cesti 10 v Ljubljani,« 
je pvoedala Lidija Jenko, učiteljica praktičnega pouka na BIC 
Ljubljana.

Emona kocka, pehtranova potica in medenjaki  se pred-
stavijo v šolski trgovini
Dijakinje in dijaki so na otvoritvi slaščičarskih delavnic v 
četrtek, 25. 10. ob 14. uri predstavljali izdelke tradicionalne 
meščanske kulinarike pripravljene na sodoben način, med nji-
mi pehtranovo in orehovo potico, medenjake, zavitke, poleg 
tega pa tudi za BIC Ljubljana tradicionalno Emonsko rezino 
oz. kocko in druge slaščice. Na pogostitvi so na BIC Ljublja-
na predstavil šolske slaščičarske izdelke, ki so na voljo tudi v 
šolski trgovini KRUHarije in CURKnije. Dijakinje in dijaki v pro-

Avtorica: Nina Meh

Nove slaπËiËarske delavnice  
v BIC Ljubljana
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gramu slaščičar so sicer uspešni tudi na slaščičarskih tekmo-
vanjih, svoje znanje pa tako dijaki kot učitelji pridobivajo tudi 

na mednarodnih mobilnostih v Franciji, Španiji, na Finskem, 
Portugalskem, letos pa bodo odšli tudi na Malto.
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Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin, z aktivnim 
vključevanjem prebivalcev

Tujerodnih vrst rastlin je v našem okolju veliko. To so tiste 
rastlinske vrste, ki jih je v okolje, kjer prej niso uspevale, 

vnesel človek. Mednje spadajo paradižnik, koruza, fižol, tuli-
pani, sobna vijolica, kaktusi in številne druge. Nekatere tuje-
rodne vrste so pobegnile z vrtov in njiv, se začele same širiti 
in s tem ogrožati ekosisteme in domorodne vrste. Postale so 
invazivne. Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu 
že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših ra-
zlogov za upadanje biodiverzitete. Povzročajo gospodarsko 
in okoljsko škodo, škodljive so za zdravje ljudi, saj nekate-
re povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja. Najdemo jih 
predvsem na opuščenih gradbiščih, ob cestah in železnicah, 
na opuščenih kmetijskih zemljiščih, ob robovih gozdov in na 
rečnih brežinah.

Danes v Sloveniji odstranjene invazivne tujerodne rastline kom-
postiramo ali sežigamo. S pilotnim projektom predelave v papir 
v letu 2016 pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče 
uporabiti tudi v druge, koristne namene. S projektom APPLA-
USE nadgrajujemo dosedanje aktivnosti, saj želimo delovati 
po načelu nič odpadkov in krožnega gospodarstva, z aktivnim 
vključevanjem meščank in meščanov. 

Na drugem razpisu je pobuda Urban Innovative Actions (UIA) 
oktobra leta 2017 v sofinanciranje izbrala tudi projekt Mestne 
občine Ljubljana APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies ) – from 
harmful to useful with citizens‘ led activities/od škodljivih do 
uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebival-
cev. 

Na razpis je bilo prijavljenih 206 projektov, izmed katerih je bilo 
za sofinanciranje izbranih le 16. Ime oziroma izpeljanka APPLA-
USE izhaja iz angleških besed Alien PLAnt SpEcies, kar v slo-
venščini pomeni tujerodne rastline. Projekt naslavlja nerešena 
vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami po 
načelu pristopa brez odpadkov in krožnega gospodarstva. S 
projektom APPLAUSE naslavljamo kar najširši krog deležnikov: 
vrtce, šole, študente, gospodinjstva, lastnike zemljišč, podjetja, 
strokovne organizacije, starejše občane…
Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj preko 
pobude UIA. Njegova vrednost je 5.202.590 EUR, od tega EU 
sofinancira 4.162.072 EUR (80 %). Gre za 3-letni projekt, ki se 
bo izvajal od 1. novembra 2017 do 31. oktobra 2020.

PREPOZNAJ, PREDELAJ ALI PREDAJ
V središče projekta smo postavili aktivno sodelovanje meščank 
in meščanov. 

Prepoznaj
Naša želja je, da meščani samostojno prepoznate in ustrezno 
odstranite invazivne tujerodne rastline ter jih tudi samostojno 
predelate v koristne izdelke.
Vam v pomoč bomo o petindvajsetih izbranih invazivnih tujero-
dnih rastlinskih vrstah posneli krajše filme, v katerih bomo pred-
stavili njihove osnovne značilnostih in ustrezne načine odstra-
njevanja Razvili bomo aplikacijo za prepoznavanje invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst s fotografij, ki bo delovala s pomočjo 
algoritmov umetne inteligence.  

Na območju Mestne občine Ljubljana bomo v času trajanja pro-
jekta organizirali 60 prostovoljnih akcij, na katerih boste udele-

Avtor: Ekipa projekta APPLAUSE

Prepoznaj, predelaj ali predaj

Festival uporabe invazivnih rastlin leta 2018. Foto: Nik Rovan
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ženci spoznavali problematiko invazivnih tujerodnih rastlin, se 
naučili prepoznavati najpogostejše vrste in jih tudi ustrezno 
odstraniti. V projektu nismo pozabili niti na otroke in starejše, 
saj bomo organizirali 70 naravoslovno-tehničnih dni za vrtce in 
osnovne šole. Izvedli pa bomo tudi 30 delavnic za starejše, kjer 
se bodo udeleženci naučili prepoznavati tujerodne rastline in 
kako jih predelati v koristne izdelke.

Predelaj
Če pri predelavi invazivnih tujerodnih rastlin v koristne izdelke 
potrebujete pomoč, se nam lahko pridružite v papirni in lesni 
predelavnici na Povšetovi ulici 6. 
Organiziramo tudi brezplačne kulinarične delavnice, kjer se 
udeleženci lahko seznanite z možnostjo priprave jedi in pijač iz 
topinamburja in štrbonclja. Razpisan je tudi natečaj za najbolj 
inovativno jed iz gomoljev topinamburja in plodov štrbonclja, ki 
je odprt do septembra 2019 in vas vabimo, da nam pošljete 
recepte. 

Z nami lahko sodelujete tudi na delavnicah barvanja tekstila, na 
primer z ekstraktom japonskega dresnika, ali na izobraževalnih 
delavnicah, kjer vas bomo seznanili z osnovami oblikovanja in 
tiskanja s starim tiskarskim orodjem. 

Predaj
V okviru projekta smo v začasnem zbirnem centru na Povšetovi 
ulici 2 v Ljubljani uredili prostor, kamor lahko prinesete odstra-
njen rastlinski material enajstih invazivnih tujerodnih rastlin in jih 
oddate v označene zabojnike. Navodila za predajo rastlinskega 
materiala so na razpolago v zbirnem centru, lahko pa jih na-
ročite tudi na e-naslovu applause@ljubljana.si. Oddane rastli-
ne bomo v okviru projekta skušali v čim večji meri predelati v 
uporabne izdelke. Zbirni center Povšetova je odprt od torka do 
sobote med 11. in 18. uro, razen med prazniki. 
Vse aktivnosti v projektu vsako leto trajanja projekta meseca 
oktobra predstavljamo na Festivalu uporabe invazivnih tujero-
dnih rastlin na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Veselimo se srečanja 
z vami!

Partnerji projekta so:
Mestna občina Ljubljana, javno podjetje Snaga Ljubljana, Uni-
verza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, 
agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo), Fakulteta za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek 
za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Institut Jožef Stefan, Ke-
mijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d. o. o., GDi GI-
SDATA d. o. o., društvo Trajna, Zavod tipoRenesansa in Center 
odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.

Razvijamo aplikacijo za prepoznavanje invazivnih tujerodnih ra-
stlin. Foto: Simona Berden

Recept za topinamburjev čips je natisnjen na papirju iz japon-
skega dresnika in tiskan s starim tiskarskim orodjem. Foto: Si-
mona Berden



PRAVLJIČNI
DECEMBER

17H - 18H

BAZAR IZDELKOV
18H - 19H

SAPRAMIŠKA

PLESNO RAJANJE

OBDARITEV

* * * * * * * * * * * * * * * * 

PARK PRED VRTCEM GALJEVICA IN DVORANO KRIM

DVORANA KRIM

PREDSTAVA - STROKOVNI DELAVCI 
VRTCA GALJEVICA, ENOTA ORLOVA

PLESNA ŠOLA MOJCE HORVAT

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK
za otroke do 2. razreda


