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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL

Dograditev javne kanalizacije
v obmoËjih MOL z veË kot 2000 PE
BrezplaËna vodena vadba na prostem
Na Iæanski cesti zaæivela prenovljena
πolska trgovina KRUHarije in CUKRnije

Ž

Uvodnik
Maruπa Penzeπ

Živimo v četrtni skupnosti, kjer si narava in mesto podajata
roke. Uživamo v udobju tega kar nam nudi prestolnica, vse
je na dosegu roke. A ko betonu obrneš hrbet, si že v naravi;
divji, taki, da se lahko po nekaj minutah hoje 'izgubiš' in
uživaš v njeni neokrnjeni lepoti. Pogosto pozabimo, kakšni
zakladi se skrivajo v naši neposredni okolici, imamo jih za
samoumevne in marsikdo v desetletjih bivanja na tem koncu
ne zaide na Ljubljansko barje ali Golovec. Tudi Plečnika občudujemo samo v centru mesta, namesto, da bi odkolesarili
do njegove cerkve v Črni vasi.
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lepotca, ki mu zaradi človekovih posegov v naravo grozi izumrtje. Na Barju pa je narava še ravno prav divja, da se tu pri
nas počuti čisto domače.

TuristiËno druπtvo Barje opravljeno delo v preteklem letu in naËrti za naprej

12

S konjsko vprego v oæje srediπËe Ljubljane

13

Taborniki mladim vraËamo Ëas!

14

Poiščete lahko kak otok športa, kjer v prihodnjih mesecih pripravljajo številne brezplačne vadbene delavnice. Se vključite
v društvo in sklenete kakšno novo znanstvo ali prijateljstvo.
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In ne spreglejte načrtov za
komunalno ureditev vodonosnika
Ljubljanskega
polja, kamor sega tudi
naša četrtna skupnost.
Za konec pa naredite
kak korak k bolj razgibanemu življenju tudi
vi, ni treba veliko, samo
malo volje pa dovolj čvrsto pentljo na pohodnih čevljih si morate znati narediti.

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.
Objavljeni prispevki so delo laiËnih avtorjev in niso lektorirani.
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R u d ni © k o » e t r t in k o
s o z a vas p ri p ravi 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 XIV, številka 1, april 2017
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 Ministrstvo RS, pod zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: Vodomec (Alcedo atthis) na bregu IπËice
Foto: Jernej KorenËiË / ZOLB
Trim otok na Golovcu Avtor slike: arhiv Z©D Krim

Dograditev javne kanalizacije
v obmoËjih MOL z veË kot 2000 PE
A. Juvanc, P. Klavs

M

estna občina Ljubljana se vključuje v veliki evropski
projekt dograditve javne kanalizacije na urbanih območjih z več kot 2000 PE (populacijskih enot). Projekt MOL
poteka pod naslovom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode
na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, obsega pa
39 območij, od katerih se 4 nahajajo na področju ČS Rudnik. Pričakovano je, da bi se izvedba projekta začela letos,
zaključila pa naj bi se v letu 2020.
Predstavnike Svetov Četrtnih skupnosti MOL je s projektom seznanil podžupan MOL gospod Dejan Crnek na predstavitvi dne
22.2.2017 in zaprosil za aktivno sodelovanje vodstev ČS pri realizaciji projekta. Zlasti pri dajanju pojasnil občanom in pri pridobivanju zemljišč (ali odkupi ali služnosti), saj izgradnja kanalizacije
v dolžini 88 km namreč na dolžini 24 km poteka po zasebnih
zemljiščih. Dokončna vrednost investicije, ki jo bo sofinancirala
Evropska komisija, bo znana, ko bo za vsako območje posebej
pripravljena projektna dokumentacija.
Območja in ulice, kjer bo potekala gradnja, so razvidne iz programa, ki je dostopen na sedežih ČS. Program ni dokončen in
bo dopolnjevan z vsemi novimi podatki. Tras poteka kanalizacijskih vodov ni več mogoče spreminjati ali širiti območja. MOL bo
to priložnost izrabil tudi za napeljavo ali za obnovo posameznih
komunalnih vodov (vodovod, optika, plin, javna razsvetljava) ter
za posodobitev cestišč (razširitve in pločniki, kjer bo prostor). Za
povezavo med izvajalci in stanovalci bo v vsaki ulici skrbela t.i.
»kontaktna oseba«.
Z investicijskimi sredstvi bo zgrajen javni kanal z odcepi za hišne
priključke do jaška, ki se bo nahajal na zasebnem zemljišču.
Strošek lastnika posameznega objekta bodo izdelava načrta za

priključek, gradnja tega priključka in komunalni prispevek. O višini tega prispevka bo znanega kaj več, ko bodo izdelani načrti
za posamezno območje.

Med pobudami prisotnih predstavnikov Svetov »S velja
izpostaviti:
• p
 rojektanti naj pomagajo ljudem pri postopkih za priključitev,
• omogoči se naj čim bolj prilagojen plačila komunalnega prispevka,
• omogoči naj se poračun komunalnega prispevka z vrednostjo
odškodnine za zemljišča in
• na ČS naj se pošlje seznam lastnikov zemljišč, ki še niso dali
svojega soglasja za gradnjo.
Na območju ČS Rudnik so 4 cone urejanja kanalizacije (Gornji
Rudnik, Galjevica-vzhodni del, Illovica in Ižanska cesta-sever
ter Ižanska cesta-jug), v katerih bo zgrajeno 19,6 km novih
kanalizacijskih vodov, kar je največ med vsemi ČS.

Na kratko lahko dodamo še nekaj poudarkov:
• n
 a novo se oskrbi 4000 objektov oziroma okoli 20.000 PE
• projekt čaka na odobritev EU sredstev, vendar nekdo (najbrž iz
LJ) v Bruselj pošilja pripombo za pripombo in zadevo zavlačuje
• Gornji Rudnik je v prvi prioriteti (je vse pripravljeno za izbiro
izvajalca za gradnjo - čaka se na sporočilo iz Bruslja glede
odobritve sofinanciranja)
• območje Črne vasi ni vključeno s strani EU sofinanciran projekt, ker ima manj kot 2000 PE, vendar bo urejano s sredstvi
MOL
• že narejene projekte za območje Črne vasi bo treba predelati,
ker je sedaj začetni del območja »preseljen« v aglomeracijo
Ižanska cesta-jug

Kratko poroËilo o delu Sveta »S Rudnik
14. redna seja, 23. 11. 2016

15. redna seja, 14. 2. 2017

Svet je pri prvi točki potrdil zapisnik 13. redne seje Sveta ČS
Rudnik, v drugi točki pa sprejel sklep o izplačilu sejnin članom
Sveta ČS Rudnik za leto 2016. Pri tretji točki dnevnega reda
so člani sveta obravnavali poročilo o številnih aktivnostih na
območju ČS Rudnik, pri četrti točki pa so predsedniki odborov in sosveta za varnost predstavili svoje delo v letu 2016.
Svet je sprejel sklep, da se Odbor za družbene dejavnosti ter
Odbor za šport in zdravje združita v en odbor, ki se poimenuje Odbor za družbene dejavnosti, zdravje in šport. Zaključek
seje je bil namenjen obravnavi vprašanj, pobud ter predlogov
s strani članov Sveta ČS Rudnik.

Svet je pri prvi točki potrdil zapisnika 14. redne seje ter 6.
izredne seje Sveta ČS Rudnik, v drugi točki pa je obravnaval poročilo o aktivnostih na območju ČS Rudnik, kjer so bili
sprejeti številni sklepi s področja prometne infrastrukture in
gospodarskih dejavnosti. Pri tretji točki so člani sveta s sklepom potrdili izvedbeni načrt za leto 2017 ter se seznanili z
registrom tveganj za leto 2017. Pod zadnjo točko dnevnega
reda so se obravnavala vprašanja, pobude ter predlogi članov Sveta ČS Rudnik.

6. izredna seja, 27. 12. 2016
Svet ČS Rudnik je na sklicani seji obravnaval tekoče aktualne
zadeve ter prihodnje projekte za območje ČS Rudnik.

7. izredna seja, 22. 3. 2017
Svet ČS Rudnik je na 7. izredni seji obravnaval temo uporabe
sejmišča Barje z okolico in pripadajočimi objekti na Ižanski
cesti 303. Sprejeti so bili številni predlogi sklepov.
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BrezplaËna vodena vadba na prostem
Z©D Krim
S pomladjo in toplejšim vremenom se začnejo telovadnice prazniti, parki, gozdne steze ter zunanja izgrišča pa postajajo
mravljišča ljudi. Ljudje se vedno bolj zavedamo, da je za vsakodnevno življenje in delo gibanje zelo pomembno.
Tako iz dneva v dan srečujemo več sprehajalcev, tekačev in kolesarjev.

ZŠD KRIM
Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana

K

olesarjanje je odlična rekracija, le pametno se ga je potrebno lotiti. Pravilna oprema, čelada in znanje CPP pridejo prav tudi tistim, ki se odločate za vožnjo po stranskih
cestah in poteh.
Za sprehod in tek v naravi praktično ne potrebujete nič posebnega, osnovno športno opremo, športne copate in voljo. Najlepši
tek je po gozdnih poteh in stezah, po tistih odmaknjenih delih,
kjer vas ne moti hrup motorjev, kjer saj ste tam sami s seboj in
vam pogled na naravo zbistri misli.
Za hojo, tek in kolesarjenje pa je pomembna tudi moč. Zato nikakor ne smemo pozabiti, na ogrevanje, na vaje za moč in stabilizacijo mišic trupa. Stabilni gležnji in stopala ter moč v kolenih
bodo pripomogli k boljši in bolj zdravi vadbi, kolesarji pa nikakor
ne smete izpustiti tudi utrjevanja mišic ramenskega obroča, vratu, prsnih in hrbtnih ter tudi trebušnih mišic!

Pripravljamo brezplaËne vadbene delavnice, kjer
se boste udeleæenci spoznali z vadbo na otokih in
brezplaËno vadili pod strokovnim vodstvom
ter se tako nauËili pravilno uporabljati naprave, ki so vam
na voljo vsak dan, celo leto. V naπi Ëetrtni skupnosti se
lahko prikljuËite vadbi pred dvorano na Krimu, nedaleË
stran pa so tudi naprave v Trnovskem pristanu in na
Ljubljanskem Gradu. Ëe vam ni odveË, da greste πe kam
drugam, si oglejte lokacije in urnike vadb na
www.razgibajmoljubljano.si
in na spletni strani »S Rudnik.
lnformacije:
zsd.krim@gmail.com ali 041 750 794.

Pridobivanje moči pa je v zadnjih letih vedno bolj dostopno tudi
v naravi, na zunanjih trim, fitnes in »street workout« napravah.
Mestna občina Ljubljana je v zadnjih letih postavila praktično v
vse četrtne skupnosti vsaj eno vrsto naprav za vadbo zunaj, ki
so odličen pripomoček za popolnoma samostojno vadbo moči
ali pa pripomoček za popestritev vsakodnevne vadbe. V naši
četrtni skupnosti lahko vadite na fitnes napravah pred dvorano
Krim, na Galjevici ter na street workout napravah na Golovcu, t.j.
na fitnes kompleksu na prostem, ki omogoča široko ponudbo
vaj. Vaje za moč so varne, če jih seveda pravilno izvajamo.
V konzorciju RAZGIBAJMO LJUBLJANO, katerega del je tudi
ZŠD Krim (poleg Športne zveze Ljubljane in ZŠD Slovan) smo z
aprilom začeli z ORGANIZIRANO VADBO NA OTOKIH ŠPORTA,
ki jo sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Program sofinacira:
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Nikoli ni prepozno, da zaËnemo delati prav
Anton Pivk

T

o je rek iz premi, onesnaževanjem,
teklosti, ki velja
uničevanjem narave,
tudi v našem Športno
kopičenjem bogastva
kulturnem društvu
in šopirjenjem z njim.
AAB, ki je bilo ustaTo pa ne pomeni,
novljeno z namenom
da se sme normalen človek obnašati
zadovoljevanja športno kulturnih potreb,
enako neodgovorno
medgeneracijskega
in onesnaževati zrak
povezovanja
pos kurjenjem, vodo z
dobno mislečih ljudi
odplakami in strupi, povzročati hrup...
in njihovih svojcev
Nihče ne bi smel nev javnem interesu,
odgovorno škodovanegovanja splošnih
V AAB društvu smo letos izvedli tri teniške turnirje, hodili po okoliških hribih, jadrali
ti ljudem, živalim in
moralnih
kvalitet,
na deski, potovali po Portugalski in šport povezali z zabavo v dobri družbi.
rastlinam okoli sebe,
delavnosti, zdravega duha in ponosa,
kar počno nemoralni,
ter vsekakor analize in uporabe pravih metod za ohranjanje
nenormalni ljudje. Ker pa teh ljudi ne moremo spametovati sami
visoke mladostne fizične in mentalne vitalnosti.
je edina pot zakonska, ki kaznuje in vzgaja. Za naše okolje naj bi
Naravne lepote se začno z jutranjim svitom, ki prinaša radost ptitorej v prvi vrsti skrbela država – vlada, poslanci, ki pa morajo
cam, da žvrgolijo ob krmilnicah. Svetloba odkrije spremembe, ki
posedovati vsaj nekaj modrosti.
slede letnim časom in so nam v veselje. Vsak dan uporabimo za
Naše poslanstvo in obveza pa je, da navadni ljudje ne molčimo,
delovne obveze, ki potrebujejo dobro psihično in fizično priprada demokratično obravnavamo vse nepravilnosti in predlagamo
vljenost. Zato takoj zjutraj naredimo jutranje vaje, ki nam bodo
rešitve.
prinesle zadovoljstvo, energijo in veselje.
Imejmo radi sebe, naravo in ljudi okrog nas. Povezujmo se ob
Vsak dan pa se dogajajo tudi reči, ki nas zaskrbijo, ker odstopajo
dobrih aktivnostih, koder dosežemo svoje cilje.
od normalnih. Nekaj v zraku nas žge v grlu in sili na kašelj, vsi
paradižniki počrnijo, otroci so polni alergij. Voda iz vodovoda ima
Program je namenjen vsem generacijam, vključuje pa tenis, rekreacijo, planinstvo, kolesarstvo, smučanje, jogo, tek, prstomet,
okus po kloru, če vanjo damo ribice, se hitro obrnejo na hrbet.
plavanje, jadranje na deski, folkloro, gledališče, koncerte, proHrana, sadje in zelenjava iz trgovin vsebujejo vsemogoče dodatke za izboljšanje videza in s tem prodaje. Zdravniki priporočajo
stovoljno pomoč itd. Ker so naše kapacitete omejene, smo povezani z drugimi društvi.
jejte raznovrstno. Ker preveliko nalaganje nekega prehrani dodanega dodatka nam lahko za vedno pokvari naše telo.
Program pomlad: april, maj, junij
Človek je spremenil naravo do te mere, da bodo te spremembe
2x teniški turnir
2x planinski izlet
korenito vplivale na življenja vseh bitij in tudi nas in naših potomcev. Spremembe ne bodo vidne samo na TV, marveč tudi na
2x kolesarski kros
Kamp jadranja na deski - Viganj
našem vrtu in okolju.
Program poletje: julij, avgust, sep.
Največji vpliv na naravo imamo ljudje, ki smo njen sestavni del in
2x teniški turnir
1x jadranje
od nje odvisni. Kar dihamo, pojemo in potrebujemo, pridobimo iz
2x kolesarski kros
1x Teniški Morski izlet
nje. Vendar se je nekaterim človeška plat izpridila in slab človek
2x planinski izlet
Kamp jadranja na deski - Viganj
sedaj škoduje sebi in drugim z nespametnim početjem – vojna-

1000 gibov tudi v DCA Rudnik
Udeleæenke telovadbe na prostem se zbiramo v okviru DCA Rudnik
po sistemu 1000 gibov ©ole zdravega æivljenja æe od novembra
2014. Dobimo se vsako jutro od ponedeljka do petka ob 7.30.
Uæivamo na Ëistem zraku, ne glede na vreme. Vadbo zakljuËimo s
prijetnim druæenjem, klepetom in Ëajem v prostorih DCA.
»e vas zanima, se nam pridruæite. Vabljeni!
lnformacije: tel.: 01/ 427 12 21
		
e-mail: rudnik@dca-ljubljana.org
		
www.dca-ljubljana.org
Mojca AdamiË in Nada Lebar
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Ju-jitsu za mladostnike in odrasle
Mentor - sensei: Janez Mrak

B

orilna veščina Ju-jitsu že z besedo »veščina« pove, da z
njenim spoznavanjem skozi treninge v vseh življenjskih
obdobjih pridobivamo pozitiven, pravičen odnos do sočloveka in sobivanja z naravo. To je le eden od načinov, kako skozi
življenje krmariti s polnimi pljuči zavedanja unikatnosti lastnega življenja, ter lepote življenjskih pogojev, ki nas obdajajo.
Tem osnovnim mislim se posvečamo v našem društvu in tako
na lasten način nadgrajujemo pomen samoobrambne veščine
Ju-jitsu.
Osnovnim treningom v telovadnici tako dodamo še zimski in poletni tabor, kjer pa z vključevanjem obvladanja različnih znanj in
veščin sledimo osnovnemu cilju.

Naj naštejem vsebino dejavnosti naših taborov:
• Predavanje - flora in favna – republiški zavod za gozdarstvo
• Obisk čebelarja in pomen čebelarstva pri nas
• Gasilci nas seznanijo z opremo in svojim delom – tudi praktični prikaz
• Naučimo se nudenja prve pomoči ponesrečencu in strokovnega oživljanja
• Spoznamo osnove topografije

•
•
•
•
•
•

Taborniško skavtske veščine
Reševanje utapljajočega iz vode
Alpinistična oprema in pohodništvo
Lovci nam predstavijo svojo veščino
Republiška enota reševalnih psov nam prikaže svoje delo
Policisti specialne enote policije nas seznanijo s svojim delom
in opremo in še kaj bi se našlo.

Borilno veščino tako prilagajamo in povezujemo z naravo.
Celoten program zaradi obsežnosti obdelamo v parih letih usposabljanja na taborih.

Vabimo vas, da se nam pridruæite.
Informacije tel.: 031 842 852 in 041 616 170
Mail: bober.jujitsu@gmail.com
Facebook: Ju-jitsu borilne vešËine - ©RD BOBER
TRENINGI - Mala šolska telovadnica športne hale Krim:
OTROCI:
ODRASLI:
ponedeljek 18.10 - 18.55
ponedeljek: 18.55 - 19.45
sreda: 19.00 - 19.45
sreda: 19.45 - 20.35

©portno poletje 2017
Jadralni klub Ljubljana, Kajak kanu klub Ljubljana, SUPklub in Z©D Krim vabimo na dogodek
©PORTNO POLETJE 2017, ki bo v soboto, 27. maja 2017 od 10h do 22h na Ljubljanici,
od ©pice do Petkovπkovega nabreæja. Pod Prulskim mostom bo πtart 2. jadralne regate
Krim, do Petkovπkovega nabreæja pa se bodo zvrstili veslaËi (VK Ljubljana), suparji z
mednarodnim tekmovanjem in kajakaπi s paralelnim slalom Ljubljanica 2017! Da bo vse
zares v znamenju celotne Ljubljane, bodo poskrbele ekipe Ëetrtnih skupnosti in MOL-a, ki
se bodo pomerili v paralelni tekmi velikih kanujev, ob Ljubljanici pa se bodo predstavila πe
preostala πportna druπtva, hkrati pa bo na Mestnem bo potekalo tudi osrednje slovensko
foto: arhivi druπtev
praznovanje 100-letnice lionizma v svetu.
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Pela jih je mati moja
Bogdan BradaË

Č

eprav sam nisem pevec in
imam bolj malo posluha, poznam veliko pesmi. Marsikatera, ki jo je pela
moja mati, mi je v
spominu ostala še
iz otroštva. Te pesmi so stare 100 ali
več let.
Pred skoraj 100 leti je
na barjansko področje, od koder preko
moje mame izhaja
tudi moj rod, v šolo
prišel nadučitelj Tit
Grčar, izredno narodno zaveden človek.
V redni šolski pouk je poleg rednega pouka uvedel tudi mnogo
dodatnih dejavnosti, med drugim tudi zborovsko petje. Barjanska osnovna šola je v tistem času imela velik šolski okoliš, saj je
področje obsegalo območje od dolenjske železnice, Jurčkove in
Peruzzijeve ceste, del Ižanske ceste, Črno vas, Lipe in Hauptamanco. Takrat je bilo sicer to veliko območje redkeje poseljeno,
a so družine, ki so tu živele, imele običajno celo kopico otrok.
Z uvedbo več novosti v šoli je bilo posejano tudi seme zborovskega petja. Kljub drugačnim časom je zborovska kultura na
Barju še vedno ohranjena z aktivno delujočim moškim pevskim
zborom Barje.
Moje prijateljevanje z zborom traja skoraj od ustanovitve dalje, ko
je zbor vodil gospod Mirko Gorenšek. Še posebej pa se je to prijateljevanje poglobilo tedaj, ko je vodstvo zbora prevzel g. Vencel
Zadravec, poklicni pevec in izredno sposoben zborovodja.
V tem času sem bil kot predsednik Skupščine občine Ljubljana Vič Rudnik povabljen na številne koncerte in gostovanja po
mnogih krajih občine oziroma v krajevnih skupnostih. Takrat sem
občutil pravo vsebino pesmi, da si je treba za prijatelje vzeti čas,
kot v pesmi poje Andrej Šifrer. Za prijatelje si je treba čas vzet,
se poveselit in kdaj znat potrpet - v zboru je namreč vladalo
neverjetno prijateljstvo in tovarištvo v pravem pomenu besede.
Takšno tovariško vzdušje ostaja med pevci zbora tudi še danes.
Barjanski moški zbor je izredno aktiven, saj njihov repertoar obsega več kot 200 pesmi, in sicer od narodnih, ponarodelih, zabavnih, cerkvenih do borbenih pesmi. Obvladajo pa tudi pesmi
drugih narodov.

Moški pevski zbor
Barje priredi tudi veliko koncertov. Tako
imajo vsakoletni koncert v Domu starejših
občanov na Bokalcah
in na Koleziji, pa še
marsikje drugje. Najboljši pokazatelj priljubljenosti zbora pa
so vsakoletni koncerti
na domačem področju, to je na območju Barja in okolice.
Taki koncerti so bili
včasih v zadružnem
domu Barje, nato v
Osnovni šoli Oskar
Kovačič, sedaj pa so
v prostorih Konservatorija za glasbo in balet na Ižanski cesti. Ob
teh koncertih so dvorane vedno premajhne za vse obiskovalce.
Poslušalci uživajo v izvedbah pesmi, ki jih nagradijo z bučnim
aplavzom, še posebej pa pozdravijo himno zbora - pesem Žabe.
Izpostaviti je potrebno, da zbor deluje popolnoma amatersko,
brezplačno. Največ je vredno plačilo, ki se ge ne da meriti z denarjem – polne dvorane in zadovoljni ter hvaležni poslušalci.
Preteklo leto je moški zbor Barje praznoval že 40 letnico obstoja
in s tem za zbor kar visoko starost. Ob tem pa moram poudariti,
da so tudi pevci v zboru temu ustrezno starejši, saj je povprečna
starost skoraj 70 let. Seveda vsi pevci pridno vadijo in pojejo,
vendar pa bi bila pomladitev zbora dobrodošla. Dodatni mlajši
glasovi bi bili zelo dobra in prijetna popestritev, prav tako pa tudi
zagotovilo za nadaljevanje zborovske kulture na Barju tudi po
pevski upokojitvi trenutno aktivnih pevcev.
Ob tej priložnosti spodbujam fante in može, ki imajo talent
in veselje za petje, naj se pridružijo zboru. Ob odločanju za
sodelovanje v zboru se je dobro spomniti tudi verza Andreja
Šifrerja, da si je za prijatelje treba čas vzet, saj v zboru ne gre
le za petje, temveč tudi za druženje in vzpostavljanje prijateljskih stikov.
Poleg tega pa bo vsak nov član zbora z vključitvijo pripomogel
k pomladitvi in nadaljnjemu obstoju zbora, še posebej pa tudi k
temu, da bodo naši vnuki in pravnuki še peli domače slovenske
pesmi in da se bo tradicija zborovskega petja na področju Barja
(nam tako dragega Morosta) nadaljevala ter razveseljevala hvaležne poslušalce.

C elove » erni letni koncert mo © kega pevskega zbora B arje

“S pesmijo, jadrajmo po Sloveniji”
»lani moπkega pevskega zbora Barje, Kulturno Prosvetno Druπtvo Barje, Vas
ob 41. letnici delovanja Vas vabimo na celoveËerni pevski koncert. Pod vodstvom zborovodje VenËeslava Zadravca smo pripravili venËek
slovenskih pesmi. Na koncertu se nam bodo pridruæili tudi gostje; druæinski duet VenËeslav in Matjaæ Zadravec, folklorna skupina
Ponikve, Kulturno druπtvo Dobrepolje in æenski pevski zbor Barje, Kulturno Prosvetno Druπtvo Barje. Koncert prirejamo v dvorani
Konservatorija za glasbo in balet, Iæanska cesta 12, Ljubljana, 19. 5. 2017, ob 20. uri.
Vstop je prost, po koncertu bo poskrbljeno za druæenje in klepet ob prigrizku.
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10. obletnica delovanja
Æenskega pevskega zbora Barje
Vodja ÆPZ Barje mag. Alojzija (Ljuba) Strle

Ž

enski
pevski zbor Barje
(ŽPZ) je neprofitna
sekcija v okviru
Kulturno prosvetnega društva Barje, ki letos praznuje 10. obletnico
svojega delovanja.
Ideja o ustanovitvi
ženskega pevskega zbora se je porodila
domačinki
Joži Zadnikar, ki je
večino članic zbora
sestavila iz Barjank
območja Ižanske
ceste, Črne vasi in Peruzzijeve ceste. V zboru je v povprečju okoli 25 članic in skoraj ni osipa. Na leto imamo
okoli 80 rednih vaj, na katerih pripravimo od 7 – 8 novih
pesmi. Pojemo predvsem slovenske narodne, ponarodele in umetne pesmi ter priredbe slovenskih popevk.
Vsem članicam je skupno, da želimo s svojimi pesmimi in recitali razveseliti ljubitelje lepe zborovske glasbe,
lepih pesmi. Marljivo skupaj pripravljamo izvedbe številnih pesmi za naše zveste poslušalce, naše krajane,
sosede, prijatelje. V teh desetih letih smo organizirali in
izvedli številne prireditve in tudi sodelovali kot gostje
na prireditvah, ki so jih organizirali drugi. Vseh izvedb
je bilo tako kar okoli 150 oziroma 14 – 15 nastopov na
leto. Koncerti so bili vsako leto zelo obiskani, predvsem
sedaj že tradicionalni vsakoletni koncert v mesecu aprilu, saj ga je obiskalo več kot 300 poslušalcev oziroma je
bila dvorana Konservatorija za glasbo in balet vsako leto
popolnoma zasedena. Da bi imeli naši koncerti večjo
umetniško vrednost v program vključujemo tudi recitale
pomembnih domačih in tujih pesnikov in nanje vabimo
tudi goste z drugih kulturnih področij. Zelo smo ponosni
na našo dobrodelnost, saj v letni program vedno vključimo kar nekaj koncertov, ki jih namenimo našim starejšim
občanom na ljubljanskem območju.
Z dodeljenimi finančnimi sredstvi Javnega sklada za kulturne dejavnosti in skromnimi prostovoljnimi prispevki posameznikov smo skrbno gospodarili in v glavnem pokrili predvsem stroške letnega koncerta (najem dvorane, ker svoje
nimamo več in preprosta pogostitev) in udeležbo na Taboru
v Šentvidu (prevoz in prehrana), medtem ko ostale stroške
za delovanje zbora in ostale nastope (primerna garderoba in
prevozi) nosimo članice same v okviru članarine.
V občinskem prostoru in tudi širše smo zelo prepoznavne,
za kar imata velike zasluge tudi naša mlada zborovodja, bivši Jurij Štrbenk, ki ga je, zaradi njegove nove zaposlitve,
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nadomestil Klemen
Jerinc. Oba odlikuje
izredna
prizadevnost, strokovnost,
vztrajnost, potrpežljivost, spoštljivost,
prijaznost in še bi
lahko kaj našteli. Pomembno je, da smo,
kljub razlikam v letih, celo desetletje
uspešno kreirali in
izvajali naše programe oziroma se skupaj dobro počutimo.
Pomembno je, da
poskušamo vse več prireditev izvesti na tem našem barjanskem prostoru oziroma v notranjih in zunanjih prostorih, s
katerimi lahko razpolagamo, to je v/ali pred staro barjansko
šolo (Pri Mokarju) ali na t. i. Sejmišču Barje za šolo. Kako
največ narediti za naše sokrajane, domačine je vedno naša
prva misel in želja. Vedno imamo dovolj obiskovalcev, poslušalcev, da z veseljem zapojemo tisto, kar smo se prizadevali
naučiti skozi številne vaje. Zadnja dva nastopa sta bila pred
barjansko šolo, prvi na srečanju članov domicilnih društev
»Pod smreko«, ko smo proslavili praznik Dan samostojnosti
in enotnosti in Božič, drugi pa v mesecu februarju, za Prešernov praznik.

Æelimo si tudi, da bi se k zboru prikljuËilo nekaj novih
Ëlanic, zato vas vabimo, da se oglasite na našem naslovu ali pokliËite na 041 263 077.

Drage obËanke in
obËani »S Rudnik!
Lepo vas vabimo, da podate svoje predloge
za kategorizacijo ter letno vzdræevanje cest
(vkljuËno z zimsko sluæbo)
za podroËje »S Rudnik.
Svoje predloge pošljite najkasneje do
15. maja 2017 na naslov sedeæa
»S Rudnik, Pot k ribniku 20 ali na
mail mol.rudnik@ljubljana.si.

©opek cvetja, ki ne uvene
Katja Benevol GabrijeliË, druπtvo Poligilda Foto in postopek: arhiv druπtva
Potrebujete:
6 kosov vijoliËastega krep papirja v velikosti 4 x 12 cm
1 kos rumenega krep papirja v velikosti 5 x 7 cm
1 kos zelenega krep papirja v velikosti 7 x 9 cm
15 cm zelenega krep papirja za ovijanje stebla v πirini 1 cm
8 cm cvetliËarske æice
lepilo
πkarje

1
2
3

4

VijoliËaste kose na
sredini 2x zavijemo in
prepognemo, da dela
nalegata en na drugega.
List cveta na sredi malo
raztegnemo.

Trakova rumenega in zelenega papirja veËkrat zareæ
emo, da dobimo trakce.
Na enem delu mora ostati v enem kosu. Rumene
trakce zavijemo med prsti,
da dobimo praπnike, zeleni
papir nareæemo za liste.
Z zelenim trakom
ovijemo æiËko, nato
na vrhu ovijemo z
rumenim papirjem
- praπniki. Papir na
zaËetku in na koncu
prilepimo.

Z zelenim
trakom ovijemo
æiËko, nato na
vrhu ovijemo
z rumenim
papirjem praπniki. Papir
na zaËetku
in na koncu
prilepimo.
Za πopek lahko naredite krokuse v razliËnih barvah.

U

stvarjalci smo take sorte ljudje, da na vsakem koraku
vidimo, kaj bi še lahko naredili, kako bi to lahko naredili,
kako stvari popestriti … Včasih jemljemo stvari iz narave in
jih prestavljamo v svoj delček urbanega okolja, včasih svoje
stvaritve kot instalacije ali okraske dodajamo v naravo ali
vsaj na svoje vrtičke – kombinacij je neznansko veliko.
Ko pa narava še več ali manj spi, v tistem času, ko ni več snega,
ampak je vse še sivo in turobno, ko od vsega v življenju najbolj
pogrešamo barve in sonce, takrat si delček pisane spomladanske narave ustvarimo kar same. V roke vzamemo kateri koli material, ga oblikujemo, povežemo, sestavimo, in že je pred nami
pisan spomladanski šopek.
Eden priročnejših tovrstnih materialov je papir, iz katerega lahko tudi otroci narežejo oblike cvetov in jih prilepijo na slamice,
lesene paličice ali kar zobotrebce, odvisno od tega, kako velike
koščke so uporabili.
Odrasli, ki smo bolj spretni, pa lahko iz krep papirja ustvarimo
cvetlice, ki so na prvi pogled natanko take, kot so v naravi. Na
marčevski delavnici v Četrtni skupnosti, ki je potekala, ko so za-

radi zgodnje pomladi iz zemlje že pokukali prvi beli zvončki in
vijoličasti žafrani, ampak še pred trobenticami in narcisami, smo
ustvarjalke iz društva ustvarjalcev Poligilda naše krajanke učile
natanko to – kako izdelati spomladansko cvetje iz krep papirja.
Za vse tiste, ki ste delavnico zamudili, so tu fotografije postopka
za nežni spomladanski krokus.

Informacije o terminih delavnic spremljajte na:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/
novice-in-obvestila/
www.poligilda.si • poligilda.slo@gmail.com
01 428 03 45
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Protipoplavni ukrepi za zaπËito
gnezdiπË Vodomca (Alcedo atthis)
Jernej KorenËiË / ZOLB

S

premenjene klimatske razmere, geografska lega in tektonska struktura Ljubljanskega barja, ki se še vedno
pogreza, urbanizacija z lokalnim nasipavanjem, povečanim
intenzivnim kmetijstvom, neredno vzdrževanje, predvsem
pa stihijsko nenačrtno čiščenje vodotokov, z lokalnimi interesi občin Šlofljica, Ig in Brezovica so dejstva, ki vplivajo
na vedno pogostejša večja nihanje vodostaja na področju
MOL, točneje ČS Rudnik.
Prav je, da se ogroženi Barjani, stroka in politika ukvarja s protipoplavnimi ukrepi in zaščito domovanja človeka, vendar pa
pri tem ne smemo pozabiti na prostoživeče živali, ki so ob več-dnevnih poplavah, prepuščene na milost ali nemilost preživetja.
Med njimi mnoge na rdečem seznamu ogroženosti.
Projekt, ki ga izvaja Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja /ZOLB/ v sodelovanju z MOL Oddelek za varstvo okolja, predstavlja le kapljico in mogoče namig
odgovornim, pri reševanju tudi poplavno ogroženih prosto živečih živali.

Iščica, s pogledom na cerkev Sv. Simona in Juda iz sred.
18. st. na Rudniku
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Vodomec (Alcedo atthis) je obvodna ptica iz družine vodomcev
(Alcedinidae), ki ima zelo vpadljivo obarvanost perja. Zgoraj je
turkizno kovinske modre barve, trebuh ima oranžnato rdeč, ob
straneh na vratu in grlu bela lisa in na trtici temnejšo »živo« modrino. Kratke noge so živo rdeče barve. Velikost bi lahko primerjali s škorcem s tem, da ima manjši rep in nesorazmerno dolg
kljun. Živi samotarsko življenje ob strmem, zaraščenem obrežju
nižinskih rek ali potokov, ponekod tudi ob mokriščih. Na Barju
se opažajo posamezni primerki v Iščici, Farjevcu, Ljubljanici in
Iški. V strmih peščenih ali ilovnatih stenah brežin izkoplje cca 50
cm dolg in cca 8 cm širok rov, kjer samica od aprila do avgusta
(lahko dvakrat) znese od 6 do 7 jajc, ki jih oba izmenično valita
do 21 dni.
Hrani se z manjšimi ribicami, vodnimi žuželkami ter žabjimi paglavci. Lovi tako, da se iz svoje preže sunkovito požene v vodo in
s kljunom zagrabi ribico, odleti nazaj, jo udarja ob trdno podlago
(vejo-štor) in nato, vedno z glavo naprej, pogoltne. Zimo preživlja
v poraščenem zavetju brežine, starih lesenih mostov, v bližini nezamrznjenih potokov.

Vodomec (Alcedo atthis) na bregu Iščice

V Sloveniji je vodomec uvrščen na rdeči seznam, v kategorijo
prizadete vrste.
Na Barju smo dve leti opazovali dva para in sicer na področju
Farjevca, ki je gnezdil in prezimil v stropni duplini ostanka starega
mostu (Gmajnske ceste) in na Iščici oziroma Žugovem tolmunu,
kjer sta svoje zavetišče našla, že prvo leto po sanacijski izvedbi
(2014), v obrežju pod brvjo, ki povezuje celino s prvim rečnim
otočkom. To sta bili na tem širšem rečnem območju tudi najvišje
možni ležeči habitatno primerni lokaciji.
V obeh primerih je območje poplavno ogroženo in voda najmanj enkrat letno prestopi bregove. Kljub temu, da je ptica
iskala primeren teren za gnezdišče na neobičajnih mestih,
predvidevamo, da je poplavna voda uničila tudi ta zarod, kajti
podmladka ni bilo zaslediti.
Preučili smo celotno obvodno brežino Iščice (od Iga do izliva v
Ljubljanico) in našli najvišje ležečo parcelo, primerno za vzpostavitev habitatnih pogojev za gnezdenje vodomca. V brežino
smo vmestili osem metrov dolgo protipoplavno gnezdilno nav-

pično steno, izdelano iz hlodovine in ilovnatim polnilom, ki ne
izstopa iz naravnega okolja, bistveno ne skruni kulturo krajine
in ne omejuje pretočnosti Iščice. Ta predelček z grmovnicami
in kanadsko rozgo poraščeni rob brežinskega »travnika« (na
sproti Hauptmanc) ni bil poplavljen niti v letu 2010 zato upamo,
da se bo ptica, vsaj s poplavno-varnostnega vzroka v našem
okolju ohranila.
Projekt vsebuje med drugim tudi sedem poučnih naravoslovnih
delavnic za učence osnovnih šol in počasi dopolnjuje vsebino
predvidene naravoslovne učne poti »Šinkov štradon«. Na tem
območju lahko še občudujemo tipično barjansko kulturo krajine
z mejicami, značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami.
Javno pozivamo člane Sveta ČS Rudnik, načrtovalce OPN v
MOL, MOP, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, da
zaščitijo ta košček Ljubljanskega barja, ga primerno opredelijo ter s tem omogočijo prednostni odkup zemljišč, sicer
bomo tudi tu kmalu občudovali samo »koruzo« ali parcele s
kontejnerji in žičnatimi ograjami, brez javnega dostopa do
reke Iščice.

Protipoplavna gnezdilna stena za vodomca na brežini Iščice
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TuristiËno druπtvo Barje - opravljeno delo
v preteklem letu in naËrti za naprej
Foto: M. Strle in A. Strle

T

uristično društvo Barje je bilo ustanovljeno leta 1988 kot
prostovoljna organizacija, ki deluje z namenom spodbujanja in razvijanja različnih dejavnosti na Barju. Skrbimo
za varovanje narave, naravne in kulturne dediščine Barja za
naše zanamce.
Med glavne naloge oziroma kar stalne naloge, ki jih društvo vsako leto vključi in sprejme v svoj program in tako tudi za leto 2017,
sodijo predvsem:

1.

	
Učna pot po Barju, katere namen je ljudi seznanjati s
posebnostmi (živalstvo, rastlinstvo, drugo, ….) na tem
našem barjanskem področju. V ta namen bo potrebno
pričeti sodelovati v mednarodnih projektih na področju
varstva okolja in rabe prostora in poskušati pridobiti sredstva za pripravo infrastrukture: oživitev kolišča, zabijanje
kolov (pilotov), rezanje šote.

2.

Čistilna akcija 2017, ki bo izvedena v sodelovanju z Zavodom Turizem Ljubljana in Četrtno skupnostjo Rudnik.
Možna sta dva datuma izvedbe akcije in sicer: v soboto
1. aprila 2017 (in rezervni datum 8.4.2017).

3.

	Pohod po Ljubljanskem barju bo leta 2017 že trinajsti po vrsti. Tudi tokrat bo pohod potekal po ožjem Barju, »našem delu« Ljubljanskega barja. Datum pohoda je
predviden za tretjo soboto 20. maja 2017, vendar mora
biti potrjen še s strani Krajinskega parka, ornitologov, lovcev in ribičev.

4.

Otroške barjanske žabarije so naša prireditev za najmlajše in stik z njihovimi mamicami in očki, babicami in
dedki, teticami in strički. Tretja (17. 6. 2017) sobota v juniju je rezervirana za naše otroke, za druženje, igre, likovno
ustvarjanje, spoznavanje žab, polžev in murenčkov.

5.

	
Prireditev v okviru »Plečnikovo leto«. Aktivnosti pri izdelavi tega programa že potekajo, saj moramo izkoristiti
priložnost promocije Barja v povezavi s Plečnikovo cerkvijo v Črni vasi!

6.

	Jesenska tržnica bo na Sejmišču Barje v soboto 21.
oktobra 2017. Dogodek bo izveden v vsakem vremenu,
saj bodo za to zagotovljeni vsi pogoji (šotor). Pridobiti bo
potrebno tudi nove razstavljavce iz vrst čebelarjev, pridelovalcev jabolk, buč, kostanja.

7.
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 ovoletna okrasitev jelke in »Srečanja pod smreko«
N
bo kot vsako leto tudi konec leta 2017 na dvorišču
»naše šole« na Ižanski 303. Okrašena jelka vnese praznično vzdušje tudi v naše središče Barja, ki ga popestri tudi organizacija srečanja članov vseh domicilnih društev na Barju. Prireditev oziroma proslava bo v
petek, 22. decembra 2017, na katerem bomo skupaj
proslavili Dan samostojnosti in enotnosti in seveda tudi
Božič.

Društvo sodeluje tudi pri organizaciji prireditev drugih domicilnih
društev Barja, in prizadevamo si, da bi bilo takega druženja in
sodelovanja vsako leto še več. K našemu delu bomo poskušali
privabiti tudi čim več strokovnih delavcev s področja poznavanja
ornitologije, lovstva, ribištva biologije, … , da bi nam barjanom
pomagali pri ohranitvi avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst ter
njihovih habitatov in pri preprečitvi (omejitvi) vnosa tujerodnih
vrst.
Vsi barjani, ne samo člani društva, moramo veliko več storiti v
zvezi z divjimi odlagališči odpadkov in drugimi nesmotrnimi rabami prostora, na primer postavljanje z arhitekturo prostora neusklajenih priložnostnih objektov – vrtne lope, »počitniške« hišice
ipd. Pridobiti pravno mnenje o tovrstnih aktivnostih, omejitvah in
organih pristojnih za ukrepanje po uradni dolžnosti.
Poleg projekta »Plečnikovo leto« je zelo pomembno, da v letu
2017, skupaj s Četrtno skupnostjo Rudnik in Kulturno prosvetnim društvom Barje, izvedemo svečani krajevni dogodek ob
otvoritvi lani postavljenega in obnovljenega kulturnega spomenika na temeljih starega mostu čez Iščico, ki je uvrščen med
kulturne spomenike lokalnega pomena.

Spomenik dograditve Ižanske ceste ob Iščici.

Med izredno pomembne izvedene projekte je vključena organizacija informacijske pisarne Turističnega društva Barje v našem prostoru v prvem nadstropju Barjanske šole na Ižanski 303.
Imamo prostor, osnovno opremo, pohištvo, računalnik, tiskalnik
ter telefonski priključek in internetno povezavo. Poseben prostor
in nova telekomunikacijska oprema je za namene dogovarjanja,
povezovanja v današnjem času nujno potrebno, kar nam omogoča med drugim tudi tesno sodelovanje z zavodom Turizem
Ljubljana, Mestno občino Ljubljana in Četrtno skupnostjo Rudnik
ter Krajinskim parkom Ljubljansko barje.

Prostor pred staro barjansko šolo smo uredili oziroma zasadili s
trajnicami in ga poleg Sejmišča Barje tudi redno vzdržujemo (nasipamo dvorišče, kosimo travo in čistimo plevel). Člani društva
porabijo za ta opravila kar veliko časa, vendar pri tem uživajo, saj
se ob delu tudi zabavajo in bolje spoznavajo.

Praznik ČS Rudnik 2016. Spekle smo, pojedli so.

Čistilna akcija. Sedaj pa veselo na pivo.

Otroške žabarije. Dobro, da je globoka senčica.

In ne nazadnje. V letu 2017 nameravamo pripraviti Interno glasilo TD Barje, v katerem bomo objavljali informacije o dogodkih,
prireditvah in aktivnostih našega društva. Izšlo bi v obliki enega
lista A4 formata, enkrat na dva meseca in tudi ob najpomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih našega društva in objavljali
prispevke v glasilu ČS Rudniški Četrtinki.

Permanentna naloga vseh Ëlanov druπtva je, pripravljajo
predloge za nove aktivnosti in da krajane seznanjajo z naπim
delom z namenom, da se bodo poistovetili z nami, z naπim
delom in se v Ëim veËjem πtevilu vËlanili v naπe TuristiËno
druπtvo Barje. Leta teËejo, nekoliko smo vsi skupaj starejπi,
zato si res æelimo novih moËi, tako starejπih z modrostjo in
izkuπnjami, kot tudi mlade ljudi z novimi, sveæimi idejami in
tudi veËjo fiziËno moËjo.
Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.
Otroci spoznavajo Barje pred Magistratom.

Pridite, oglasite se v naπih prostorih na Iæanski cesti
303, ki je odprta vsak torek od 17,00 do 19,00 ure, ali pa
pokliËite na 031 322 251.

S konjsko vprego v oæje sredi©»e Ljubljane

K

onjerejsko druπtvo Barje, ki zelo uspeπno deluje æe 20 let na obmoËju Ljubljanskega barja in Mestne obËine Ljubljana ter celotne
Slovenije, je na pobudo æupana g. Zorana JankoviËa pridobilo dovoljenje od Mestne obËine Ljubljana za voænjo oseb z vpreænimi vozili
v oæjem srediπËu mesta Ljubljane. Testna proga poteka izpred BotaniËnega vrta, kjer je zaËetek proge, nato Ëez Prule do Trnovega, mimo
PleËnikove rojstne hiπe in mimo Livade zopet nazaj do BotaniËnega vrta.
Z voænjo vpreg bo Ljubljana pridobila dodatno turistiËno ponudbo. Dogovarjamo se πe za druge proge, predvsem take, ki bi nudile moænost
ogleda znamenitosti na Ljubljanskem barju. Dogovori potekajo tudi s
Krajinskim parkom Barje. Konjerejsko druπtvo Barje ohranja tradicijo
delavnih konj, zato namerava v soboto, 9. 9. 2017, organizirati proslavo
ob praznovanju okrogle obletnice na bivπem sejmiπËu Barje popestreno
z razstavo izbranih konj, ki jih bo strokovno predstavil doc. dr. Matjaæ
MesariË iz Veterinarske fakultete v Ljubljani, za povezovanje in dobro
voljo pa bo poskrbela priljubljena pevka Saπa Lendero. (M.T.)
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Taborniki mladim vraËamo Ëas!
Rok Pandel, slike: Matic Pandel

Š

um večernega ognja, v ponvi sveže pečen krompir, vse
okrog pa skupina mladih tabornikov, ki premišljuje o
dnevu, ki jim bo ostal v spominu. Z veseljem pogledajo na
most, ki so ga tisti dan zgradili z novimi prijatelji, s prijatelji
iz sosednjega tabora z druge strani reke. Popoln dan, ko s
srcem delaš tisto, kar te veseli, delaš trdo in neprestano, od
zore do mraka. Na čas za malice in kosila te spominja telo,
ko malo zakruli v želodčku, čas za počitek oznanja sonce,
ki visoko na nebu skrbi za popoldansko vročino, šum bližnjega potoka pa te spomni, da telo odžejaš, saj bistra voda
poskrbi za bister um.
Kaj smo storili, da mladi po tako aktivnem dnevu še vedno stremijo k druženju, igri, angažiranju pri novih projektih in sprejemanju odgovornosti? Smo jih preslepili? Ne, vrnili smo jim čas! Vrnili
smo jim čas, ki jim ga danes krade tehnologija, ''nesocialno''
socialno omrežje, tempiran tedenski urnik in družba, ki vedno
manj stremi k vrednotam, uspešnost pa meri v denarju in ne
zadovoljstvu, kar bi bilo veliko bolje.
Taborniki smo sprememba, ki jo želimo videti v svetu! Naša
osnovna aktivnost, ki je aktivno preživljanje prostega časa mladih v naravi, je v tem času v družbi vedno bolj cenjena. Že otroci
se začenjajo učiti, da je narava naš domači prostor, da odnos
do narave pomeni odnos do našega doma. Najstniki spoznavajo različne pokrajine širom cele Slovenije, v času taborov se s
prostorom tako dobro seznanijo, da po 10 letih še vedno vedo,

kje se nahaja kak potok ali razvejano drevo. Predvsem pa smo
za našo organizacijo pomembni mladi prostovoljci, ki smo hkrati prijatelji, mentorji in sopotniki vsem našim članom. Tedensko
ustvarjamo programe za otroke, z vsakim letnim časom pripravimo nove izzive, z vsakim naslednjim letom, pa nam izkušnje pri
delu z mladimi v največjem kreativnem prostoru, v naravi, dajejo
nove priložnosti v šoli, v službi, med prijatelji in v družini.
Ravno zaradi tega pravimo, da taborniki mladim vračamo čas,
saj s spočitim umom in fizično pripravljenim telesom posamezniki v času, ki jim ostaja, lahko opravijo veliko več. Projektov in
nalog se lotijo samozavestno in aktivno, poznajo vrednote druženja v živo ter tako ne zapravljajo časa s ''chatanjem'' po raznih
spletnih platformah. Bilo bi na mestu reči, da se mladi danes ne
poslužujemo več samo upravljanja s časom, temveč tudi z energijo, saj za pomembne izzive potrebujemo moč in pogum, kar pa
taborniki vemo kje iskati. V naravi!

Vsi otroci in mladi, æeljni norih dogodivšËin v
naravi, se nam lahko pridruæijo med letom ali
samo za poletni tabor.
VeË informacij najdete na www.rpk.rutka.net
ali nam pišite
na mail taborniki.krapi@gmail.com

Kaj smo storili, da mladi po tako aktivnem dnevu še vedno stremijo k druæenju,
igri, angaæiranju pri novih projektih in sprejemanju odgovornosti?
Smo jih preslepili?
Ne, vrnili smo jim Ëas! Vrnili smo jim Ëas, ki jim ga danes krade tehnologija, ''nesocialno''
socialno omreæje, tempiran tedenski urnik in druæba, ki vedno manj stremi k vrednotam,
uspeπnost pa meri v denarju in ne zadovoljstvu, kar bi bilo veliko bolje.
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Poæari v naravi
Peter Plot

omlad je čas čiščenja okolice, zato smo se v PGD Ljubljana Barje odločili, da na kratko predstavimo požare v naravi in ukrepe za varno kurjenje. Že nedolžna iskra
lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Na to
vplivajo predvsem vrsta vegetacije, hitrost in smer vetra,
razgibanost terena ter temperatura in vlažnost zraka. Če
so izpolnjeni določeni pogoji, se požar lahko širi zelo hitro.
Na pogorišču se zaradi uničenja zgornje plasti zemlje lahko
spremeni vegetacija in poveča se erozija. Ogrožene so tudi
številne živalske vrste.

P

KAJ STORIMO, »E OPAZIMO POÆAR V NARAVI?

Najpogostejši vzroki za nastanek požara v naravi so:
• kurjenje in požiganje,
• odmetavanje cigaretnih ogorkov,
• odlaganje vročega pepela in drugih gorljivih materialov,
• udar strele,
• iskrenje zavor in odpadanje delov zavor vlakov,
• uporaba sveč, bakel, raket, petard ipd.

KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POÆAR V NARAVI

Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in
nevednosti. Če kurimo v naravi, mora biti kurišče urejeno, zavarovano in nadzorovano ves čas kurjenja. Urejeno kurišče je
obdano z negorljivim materialom (npr. s kamni), okolica vsaj v
razdalji enega metra od zunanjega roba kurišča pa mora biti
očiščena vseh gorljivih snovi. Poskrbimo, da je v bližini kurišča
voda, gasilnik ali drugo priročno orodje za gašenje (npr. lopata,
pesek, zemlja ipd.).
Ob vetrovnem vremenu se nevarnost za nastanek požara močno poveča, zato takrat ne smemo začeti kuriti oziroma moramo
kurjenje takoj prekiniti. Požiganje v gozdovih, na drugih gozdnih
zemljiščih in na območjih v oddaljenosti do 100 metrov od gozda
in drugih gozdnih zemljišč ni dovoljeno! Ko je razglašena velika
ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati kresove in ognjemete,
izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

•	Če opazimo za manjši požar v naravi, ga poskušamo omejiti
oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (veje, voda, zemlja,
pesek ipd.).
•	Požar gasimo vedno v smeri vetra tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju.
•	Če požara ne moremo pogasiti, se umaknemo na varne površine.
•	O požaru takoj obvestimo center za obveščanje na telefonsko
številko 112.

Požar v naravi pravilno prijavimo tako, da pokličemo Regijski
center za obveščanje na telefonsko številko 112 in sledimo
spodnjim navodilom:
•	sporočimo točno lokacijo požara (naslov najbližjega stanovanjskega objekta, cestno povezavo med dvema krajema, ali
bližino drugega znanega objekta);
•	povemo kaj gori (trava, podrast, gozd), kakšen je obseg požara, kako hitro in kam se požar širi;
•	dežurnemu operaterju povemo tudi, če so v neposredni bližini
požara večji viri vode za gašenje;
•	povemo kdo kliče in telefonsko številko za morebitne dodatne
informacije;
•	na vprašanja dežurnega operaterja odgovarjamo zbrano in
razločno.

POZOR:

Uspeh intervencije je odvisen od pravoËasne in
pravilne informacije.
Če nameravate kuriti večje količine materiala, ali če ocenjujete, da se ogenj lahko razširi in vam uide izpod nadzora, se lahko obrnete na lokalno gasilsko enoto in jo poprosite za pomoč oziroma za gasilsko stražo. Tako bomo
skupaj preprečili marsikateri požar in intervencijo.
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Z igro v svet narave
Mateja Funkl, Vrtec Galjevica

Narava je naša dragocena učilnica. Z otroki spoznavamo naravo in njene lepote v vseh letnih časih. Večkrat smo že obiskali Botanični vrt in se odpravili na sprehod na Golovec. Na
sprehodu smo raziskovali gozd. Gozd je eno izmed okolij, ki
ponuja bogato paleto izkušenj in možnosti zunanjih aktivnosti.
Z dejavnostmi v gozdu pri otrocih dodatno stimuliramo njihovo
čutno doživljanje okolja z vsemi čutili. V gozdu smo spoznavali
različne vrste dreves, plezali na debla in hodili po hlodu, opazovali lubje s povečevalnimi stekli, objemali drevesa in plesali
okoli dreves. V gozdu smo spoznavali tudi gozdne živali. Vsa-

kodnevne načrtovane in nenačrtovane dejavnosti v naravnem
okolju so za otroke zelo zanimive, poučne in zabavne. V naravi
smo prebirali pravljice, se razgibavali s trakovi, igrali z žogami
in različnimi športnimi pripomočki, spoznavali zelišča in si skuhali zeliščni čaj. Naravo opazujemo tudi v različnih vremenskih
razmerah. Na sprehodu po dežju raziskujemo luže, v jutranjem
času se srečamo z roso in opazujemo različne vremenske
spremembe. Z raziskovanjem in bivanjem v naravi se otroci veliko naučijo in počutje otrok je v naravnem okolju odlično, otroci
so nasmejani in dobre volje.

Medgeneracijsko sodelovanje
Mateja Funkl, Vrtec Galjevica

V

rtec je otrokov življenjski prostor, kjer se otrok uči, druži
z vrstniki, pridobiva različne sposobnosti za življenje in
hkrati razvija tudi različne vrednote v medgeneracijski družbi. S povabili in druženjem starejših generacij v naš vrtec
smo si popestrili dneve, doživljali prijetne skupne trenutke,
ustvarjali strpno in socialno sožitje, privzgojili čut za strpno
sodelovanje s starejšimi generacijami in pozitiven odnos do
skupnih druženj.
Naša socialna mreža je bila prepletena s srčnimi trenutki in doživetji. V dopoldanskem času smo za skupno druženje organizirali
že več različnih dejavnosti. Imeli smo glasbeno-pevski nastop,
ustvarjalno dopoldne s starimi starši, skupaj smo praznovali pra-
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znik Gregorjevo, se odpravili na izlet v Botanični vrt in imeli prav
čarobno gibalno dopoldne v naravi, kjer smo spoznavali gibalne
igre nekoč in danes. Skupaj smo se igrali, zabavali, razvijali radovednost in domišljijo, spoznavali naravo in se drug od drugega
veliko novega naučili. Otroci so bili zelo veseli obiskov in tudi stari
starši so se pri nas odlično počutili. Vsa naša skupna druženja
so bila zelo dobro obiskana in dopoldnevi so bili prav čarobni.
Z raznolikimi dejavnostmi medgeneracijskega druženje je le-to
druženje pomemben vidik socialnega učenja. Otroci so spoznavali, da si moramo med seboj pomagati, pridobivali smo kompleksne socialne veščine. Tudi vnaprej bomo spodbujali in organizirali različne oblike medgeneracijskega sodelovanja.

Druæinski literarni veËer
na O© Oskarja KovaËiËa
Anica MarinËiË
Človek, ki veliko bere, je takoj moj »znanec, saj imava v sebi
isto zakladnico likov, idej, spoznanj, resnic … iz knjig.
(Tone Partljič v reviji Kekec)

N

a večer po slovenskem kulturnem prazniku smo izvedli
letošnji družinski literarni večer. To je bil že tretji po vrsti. Na prvem smo gostili pisatelja Ivana Sivca, na drugem
pisateljico Janjo Vidmar, letos pa smo povabili Toneta Partljiča, ki je vsestranski besedni umetnik, pisatelj, dramatik,
scenarist, predvsem pa komediograf. Za svoje ustvarjanje
je prejel številne nagrade, lani Prešernovo nagrado.
Ko smo z učenci pripravljali prostor, smo hoteli poudariti njegovo ustvarjalnost, tako da smo na stene pritrdili listke z naslovi
njegovih del za mladino, za odrasle, drame, scenarije … vseh je
bilo kar čez 90.

O nastopu Toneta PartljiËa so uËenci napisali:

Za uvod je nastopil učiteljski pevski zbor pod vodstvom Vatroslava Tomca. Sledil je nastop učenca 6. razreda, Antona Tonija
Lenarčiča, ki je zaigral na fagot.

Je zelo komunikativen, njegove zgodbe so zanimive in poučne.
Ob njegovem pripovedovanju sem bila zelo sproščena, nikoli ne
bom pozabila tega večera. (Maša, 9. c)

Gospod Tone Partljič je na začetku svojega nastopa lepo pozdravil vse prisotne. Bil je zelo vesel, da se je takega večera, ki je
bil tudi za njega nekaj novega, udeležilo toliko staršev. (Na večeru nas je bilo okrog 90.) Starše je zelo pohvalil, da so se z otroki
odzvali vabilu na ta večer.

Partljič je govoril zelo doživeto in komično. Osebno sem uživala.
Povedal nam je tudi zgodbo o svoji mami Miciki. Zelo dobro zna
pripovedovati. (Kristina, 7. a)
Za konec literarnega večera je na hitro priredil predstavo Romeo
in Julija, na kateri sem nastopal tudi sam. Bilo mi je super zaradi
Partljičevega humorja. (Kristjan, 8. c)
Tudi sama sem pomagala pri pripravi za ta večer. Bilo je veliko
dela, saj je pisatelj napisal veliko del. (Katja, 7. c)
Pisatelj je pohvalil sliko, ki sva jo skupaj z Nino narisali. Bila je
prikaz njegove knjige Slišal sem, kako trava raste. Ko sem ga
prosila za podpis, mi je povedal za baletno predstavo Brina, ki je
bila v ljubljanski operi. (Brina, 7. c)
Po mojem mnenju je bil letošnji literarni večer zelo uspešen. Mislim, da je bil vsem všeč. Večer je bil sproščen in ura je minila v
trenutku. Vesela sem, da sem lahko sodelovala kot vodja.
(Julija, 9. d)
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Varnost mladih kolesarjev odgovornost O© Oskarja KovaËiËa
Primoæ Jan

O

snovna šola je pomemben del lokalne skupnosti. Ko
šola poskrbi za opismenjevanje in s tem povezano
bralno kulturo učenk in učencev, sledi še drugim, za njihov
razvoj pomembnih dejavnosti in s tem krepi športno in ljubiteljsko sodelovalno kulturo. Povezanost, solidarnost, pripravljenost in krepitev medvrstniških odnosov so pomembne vrednote, ki jih spoznajo učenci pri krožku kolesarstva in
z njim povezane varne vožnje, kot se radi izrazijo strokovnjaki na pristojnem ministrstvu. Kolesarjenje, spoznavanje
zakonitosti delovanja kolesa, poznavanje posamičnih mehanskih delov kolesa, fizikalne lastnosti vožnje s kolesom
in podobno so odskočna deska za kakovostno kasnejše
udejstvovanje v prometu in plemenitenje prometne kulture
v lokalni skupnosti in širše. Prepričanje, da je samostojna
vožnja s kolesom dovoljena šele takrat, ko učenka oz. učenec uspešno zaključi teoretski in praktični del kolesarskega
izpita je popolnoma verodostojno in v skladu z varnostjo,
odzivnostjo ter predvidevanjem kočljivih situacij mladih kolesark in kolesarjev.
V našem lokalnem okolju, ki je precej prometno razburkano že
vrsto let uspešno izobražujemo mlade kolesarke in kolesarje in
po podatkih, ki so dostopni med njimi ni bilo smrtnih žrtev in
težjih poškodb. Potrjuje se praksa, da je zgodnje učenje prometnih pravil, ki se v petem razredu zaključijo z kolesarskim izpitom
opravičilo vsa pričakovanja. V nadaljevanju bom opisal primere
iz prakse in okrepitev za kolesarski izpit, to je sodelovanje na
kolesarskem poligonu.

Opravljanje praktičnega dela kolesarskega izpita je vezano na
mikrookolje v katerem je locirana posamezna osnovna šola. S
tem so povezane prometne površine, ki so na voljo v danem
šolskem okolišu. Podružnična šola Rudnik ima tukaj specifično
lokacijo, ker ni na voljo veliko raznolikih križišč in s tem povezanih različnih prometnih situaciji, kjer bi lahko učenci pridobili
dragocene izkušnje. Kot mentor za prometno vzgojo in izvajalec
praktičnega dela izpita sem primoran učencem, ne glede na
dane možnosti, zagotoviti čim več prej omenjenih dragocenih
izkušenj oziroma raznolikih situaciji.
Glede cestno-prometnih površin je v bližnji okolici PŠ Rudnik na
voljo t.i. Y križišče s STOP znakom, več manjših dovozov iz posameznih objektov kot so šola, stanovanjske hiše, gospodarski
objekti, T križišče iz smeri obračališča LPP mestnega avtobusa
ter T križišče usmerjeno na Dolenjsko cesto. Zaradi varnosti se
poslužujemo le najbližjega križišča, to je križišče v obliki črke Y
s postavljenim znakom STOP. Učenci morajo skladno z izobraževalnim programom Usposabljanje za vožnjo s kolesom doseči
predpisane cilje in naloge:
-	pridobiti spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo
s kolesom,
-	se naučiti pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in
glede na razmere na cestišču,
-	poznati sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih
delov, obvezno opremo kolesa in znati pravilno vzdrževati
kolo,
-	se vzgojiti za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge udeležence v prometu,
-	se usposobiti za zdravo in koristno preživljanje prostega časa,
za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva
narave.
Ker je na naši lokaciji, predvsem drugo alinejo v celoti težko
realizirat, saj je vseh cestno prometnih predpisov nemogoče
preveriti na to vrstnem križišču, se učitelji-koordinatorji prometne vzgoje poslužujemo prometnega poligona. Po predlogu
Javne agencije RS za varnost prometa lahko prometni poligon
izvedemo na šolskem igrišču. Na PŠ Rudnik smo se predloga
že poslužili. Pripravili smo si posamezne oblike križišč v zmanjšanem merilu (križišče X, križišče T). Uporabili smo letve, (2 m
dolžine, do 5 cm širine in do 1 cm debeline), s katerimi smo
sestavili obliko želenega križišča in ga opremili s potrebnimi
talnimi oznakami (izdelane iz debelejše plastike – plastične talne obloge). Na tako postavljenih križiščih smo izvedli večina
tistega, kar mora kolesar obvladati za varno vožnjo v križiščih
(pogled nazaj, nakazovanje smeri, zavzemanje pravilnega položaja pred in v križišču, vožnja v križišču) in obenem pridobiti
tisto orientacijo, ki je potrebna za pravilno razvrščanje in ustrezno vožnjo v križišču. Za realizacijo naštetih spretnosti pa smo
poleg šolskega dvorišča uporabili poligon Centra varne vožnje
javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki se nahaja
na Cesti dveh cesarjev.
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Mestna občina Ljubljana ter Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL omogočata brezplačno uporabo poligona
za učence-kolesarje, vendar je potrebna predhodna najava šolskega mentorja za promet. Poleg tega je potrebno predčasno
obvestiti tudi starše učencev za 2 urno popoldansko izvedbo
praktične vožnje njihov otrok na omenjenem poligonu. Dejavnost
smo namreč izpeljali v času izven pouka ali organiziranega podaljšanega varstva. Torej morajo starši otroke dovesti na lokacijo
poligona. Kljub temu, da lahko to staršem in učiteljem predstavlja poseganje v čas, ko naj bi s šolskimi dejavnostmi zaključili,
smo z učenci le izkusili in pridobili dragocene prometne izkušnje,
ki jih sicer v šolskem okolišu ne bi, kot na primer vožnja v krožišču, vožnja v različnih semaforiziranih križiščih, razvrščanje na
več pasovni cesti …

izpita, seveda z upoštevanjem varnosti otrok (gostota prometa, struktura vozil itd.).

Vendar je bistvo kolesarskega izpita pridobiti, predvsem utrditi, zadane veščine v okolišu kjer je šola, oziroma v okolju
kjer učenci živijo. Zato večino ur praktičnega usposabljanja
izvedemo na prometnih površinah v bližini šole. Tovrstne vožnje v dejanskem prometu je namenjenih 5 ur na skupino 5
učencev, ki jih spremljam za to kvalificiran učitelj mentor za
promet. Pri tej dejavnosti, glede na prometno infrastrukturo,
upoštevamo različne prometne situacije: vožnja po vozišču,
križišča s prednostjo, zavijanje levo-desno itd. Trasa je določena tako, da učenci lahko izkažejo zadane cilje kolesarskega

Namesto zaključka bi rad poudaril, da je v vodenju kolesarskih
dejavnosti, tako s stališča posredovanja z zakonom določenih
pravil, kot tudi zgolj ljubiteljskih in rekreativnih še veliko izzivov.
Kot vaditelj in evalvator vedno vplivam na mlade kolesarke in
kolesarje z zgledom tolerantnosti in povečanim občutkom sprejemanja in varovanja ranljivejših skupin v prometu, zavedajoč
se, da je in bo na kolesarskih poteh vedno bolj doživljano medgeneracijsko sodelovanje. Neštetokrat, a hkrati še premalokrat
izgovorjeno opozorilo »na cesti nisi sam«, nam daje vedeti prav
to, kar imenujemo sožitje uporabnikov cestnih površin.

Pri izvajanju kolesarskega izpita sem soočen še s pogoji vezanimi
na posamezne otroke. Razmere nekaterih učencev, predvsem
socialna stiska družine, otrokom ne dopušča nabave lastnega
kolesa. V takšnih primerih so na PŠ Rudnik na voljo šolski kolesi
primerni za to starostno skupino otrok. Pred leti pa je na matični
šoli na Dolenjski cesti 20 kolesarski izpit opravljala gibalno ovirana učenka, ki je bila vezana na svoje, posebej usposobljeno
vozilo: bodisi električni voziček, bodisi posebno kolo-tricikel. V
takšnih razmerah sem kolesarski izpit izpeljal individualno s pomočjo njene spremljevalke. Za uspešno opravljen izpit je morala
izkazati zadane cilje.

Milanu Pinčarju v spomin

V

začetku letošnjega leta nas je nenadoma zapustil Milan Pinčar, dolgoletni
sodelavec, ki je delo hišnika opravljal skoraj
38 let in za šolo skrbel kot za svoj dom.
V naši sredini je bil nepogrešljiv: z nenehno
skrbjo, da je na šoli vse delovalo, s hitrimi popravili, z idejami, kako ohranjati okolico šole
in njene stavbe vzdrževane. Ničkolikokrat jih
je obhodil tudi ob sobotah in nedeljah. Na
pomoč je priskočil tudi mnogim učencem,
na šolskih hodnikih pa je skrbel za red in
spoštovanje. Bil pa je tudi naš prijatelj, ki je

znal poskrbeti tudi za dobro voljo v kolektivu.
Skrb za šolo in ljudi v njej je bila več kot le
Milanova služba, svojemu delu je bil predan.
Tudi zaradi njega ali pa še posebej zato je
naša šola urejena, topla, domača.
Vsak človek je enkraten in neponovljiv. Spoštovani Milan Pinčar bo ostal v našem spominu kot vesten, dober in čuteč sodelavec in
prijatelj.
V imenu sodelavcev zapisala
Olga Kolar, ravnateljica.
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Na Iæanski cesti zaæivela
prenovljena πolska trgovina
KRUHarije in CUKRnije
Nina Meh
Na Ižanski cesti 10, v paviljonu pred šolsko stavbo BIC Ljubljana je zaživela prenovljena šolska trgovina KRUHarije in
CUKRnije, kjer so okoliškim prebivalcem na voljo pekovski in slaščičarski izdelki iz šolske pekarne in slaščičarne. Dijaki iz
programov pek in slaščičar na BIC Ljubljana so z njo pridobili priložnost, da svoje izdelke predstavijo tudi širši javnosti,
okoličani pa zdrave, domače in kakovostne izdelke.

PO KRUH IN PECIVO NA BIC LJUBLJANA
V prenovljeni šolski trgovini KRUHarije in CUKRnije so širši javnosti poleg že poznanih pekovskih in slaščičarskih izdelkov na
voljo prav posebni šolski izdelki, ki jih skupaj z mentorji razvijajo
dijaki in študenti BIC Ljubljana. Predstavljajo se denimo z Emono
pogačo in Emono kocko, ki so ju razvili posebej ob obletnici
Emone, ponujajo pa še priljubljene male slane preste, soržični kruh, ovsene piškote, kremno rezino, skutino pito s sadjem,
BIC francosko štruco, ajdov kruh z orehi, mešani kruh z bučnimi
semeni, kmečki kruh, kruh iz bele koruzne moke, čokoladne in
sadne torte, testenine in še veliko več. Prenovljena trgovina BIC
Ljubljana ponuja domače in ročno izdelane izdelke po tradicionalnih receptih in pridihom sodobnosti. Skratka, zdravo, okusno
in kakovostno! Izdelkom edinstvenost prinaša znanje iz tujine,
saj se dijaki in njihovi mentorji v okviru mobilnosti in prakse izobražujejo tudi v tujini.
mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana je ob
slavnostni otvoritvi dejala:
»Na BIC Ljubljana želimo našim dijakom, študentom in udeležencem drugih naših izobraževanj ponuditi najboljše pogoje za
učenje. Ti za posamezne poklice pomenijo tudi to, da jim omogočimo stik z realnimi razmerami v okolju, ko morajo izdelek, ki
se ga naučijo in ga znajo narediti, znati tudi predstaviti in prodati.
Zato smo se odločili, da prenovimo šolsko trgovino. V njej bodo
dijaki naših programov pek in slaščičar širši javnosti predstavljali
svoje izdelke. Veselimo se njihovih novih idej.«
Trgovina KRUHarije in CUKRnije se nahaja v paviljonu pred šolsko stavbo BIC Ljubljana na Ižanski cesti 10 v Ljubljani. Odprta
je od ponedeljka, do petka med 6. 30 in 17. uro. Za vas in vaše
sladke želje skrbita Andreja Klun in Urh Maček. Sprejemajo tudi
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naročila za torte, potice, piškote in ostale slaščice. Vse okoličane med tednom lepo vabijo tudi na kosilo v šolsko kuhinjo BIC
Ljubljana, ki je odprta od 12. do 15. ure.

BIC LJUBLJANA JE ZA OKOLI©ANE PRIPRAVIL
©E DAN ODPRTIH VRAT
BIC Ljubljana pa je 1. februarja priredil tudi Dan odprtih vrat, kjer
so se na vseh treh lokacijah centra (Ižanska cesta 10, Cesta v
Mestni log 47 in Prušnikova ulica 74) odvile raznolike razstave
in predavanja s področij živilstva, prehrane, naravovarstva, gostinstva, turizma, biotehnologije in veterine. Poleg vseh šol, ki
delujejo v okviru centra (Živilska šola, Gimnazija in veterinarska
šola ter Višja strokovna šola), so predstavili tudi Medpodjetniški
izobraževalni center. Na Ižanski cesti so tako denimo pripravili
razstavo o mlečnih izdelkih nekoč in danes, razstavo pekovskih
in slaščičarskih izdelkov, peko mini pic iz krušne peči, razstavo
domačih semen ter lesenih izdelkov za večanje biodiverzitete,
obiskovalci pa so lahko poskusili tudi izdelke, ki jih dijaki BIC
Ljubljana izdelujejo v sklopu dijaških podjetij. Na cesti v Mestni
log 47 so obiskovalci lahko opazovali kemijske, mikrobiološke in
biotehnološke eksperimente, raziskovali pod mikroskopom, se
poučili, kakšno je delo s terapevtskim psom, si ogledali razstavo
sršenov in šolski vivarij ter zadovoljni odšli z nasveti iz šolske
veterinarske ambulante BIC Ljubljana. Tisti, ki so prostore BIC
Ljubljana obiskali tudi na Prušnikovi ulici v Centru kulinarike in turizma KULT316 pa so si poleg šolske kavarne, restavracije, konferenčne dvorane, demo kuhinje, vinske kleti in hotelske sobe,
ogledali prvo šolsko mikropivovarno v Sloveniji v kateri študenti
BIC Ljubljana varijo šolsko pivo – hišno pivo KULT316 in se posladkali z dobrotami, ki so jih študenti pripravili v okviru vaj iz
področja kuharstva. Pester dan za BIC Ljubljana torej!

