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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL
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Intervju z Zoranom JankoviÊem, æupanom MOL

Uvodnik

S

Andreja Troppan, glavna urednica

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani!
S polno paro in z vso odgovornostjo smo se lotili tokratne »Rudniške Četrtinke«, saj je za večino izmed nas, članov uredniškega
odbora, to povsem nova naloga.
Ker je to prva številka glasila v novi sestavi Sveta ČS Rudnik, se
vam bomo člani sveta na kratko predstavili, za vas pa smo zastavili nekaj vprašanj tudi novemu županu Mestne občine Ljubljana,
g. Zoranu Jankoviću.
V tej številki boste našli članke o naših društvih in zavodih ter o
njihovih dejavnostih, nekaj vrstic pa smo namenili tudi spominu
na velikega moža - arhitekta g. Jožeta Plečnika.
Naše in vaše glasilo je namenjeno tudi obveščanju o različnih
dogodkih in aktivnostih v obdobju do jeseni, ko načrtujemo izid
nove številke.
Vsekakor si želimo tudi vašega odziva, vaših mnenj in pobud, da
bo ta Četrtinka res našla mesto v vsakem gospodinjstvu in da se
bo v njej našlo čim več koristnih in uporabnih informacij. Sporočite nam, kaj vas zanima, mi pa bomo za vas poiskali odgovor ter
ga objavili v naslednji številki Rudniške Četrtinke.
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S O Z A VA S P R I P R AV I L I

•Nekaj o turističnih poteh in znamenitostih v
ČS Rudnik in bližnji okolici

Izdajatelj:

•kakšne investicije so bile izvedene s strani MOL
na območju ČS Rudnik

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@siol.net

•kje je mogoče pridobiti različna upravna dovoljenja
in opraviti druge upravne storitve (npr. kam po lokacijsko informacijo)
•kakšne aktivnosti so imela ali jih bodo imela
različna društva in zavodi
•in še in še….
V času do izida naslednje številke Rudniške Četrtinke,
vam bomo aktualne novice pripravljali v oglasne vitrine na lokacijah:
• križišče Dolenjska cesta - Galjevica
(samostoječa vitrina neposredno v križišču pri ZD Rudnik);
• križišče Peruzzijeva cesta – Ižanska cesta
(na objektu ZD Barje);
• pred vhodom na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20;
• pred pošto (oglasna tabla) v poslovno trgovskem centru
Mercator, Dolenjska cesta 43.
• na objektu Dolenjska cesta 115a.
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Uredniπki odbor: Andreja Troppan (glavna in odgovorna
urednica), Gregor Verbinc, Katarina Juvanc Šinkovec, Metodij
Rigler in Helena Židanek.
©tevilka izdaje: Letnik IV, številka 1, april 2007
Naklada: 4500 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 Ministrstvo za kulturo RS, pod
zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: Cerkev Sv. Mihaela v Črni vasi ; FOTO: MJ

»lani Sveta »S Rudnik se predstavijo
DA SI BOSTE LAŽJE USTVARILI MNENJE O VAŠIH PREDSTAVNIKIH V SVETU ČS RUDNIK SMO ZA PRVO ŠTEVILKO GLASILA V NOVEM MANDATU,
NOVE IN STARE ČLANE SVETA ZAPROSILI, DA SE KRATKO PREDSTAVIJO OZ. ODGOVORIJO NA NEKAJ VPRAŠANJ:
1. ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZA (PONOVNO) KANDIDATURO ZA ČLANA?
2. KAKO STE SI PREDSTAVLJALI DELO ČLANA SVETA PRED PRIČETKOM DELOVANJA, KAJ O TEM MENITE SEDAJ?
3. REŠEVANJU KATERE PROBLEMATIKE OSEBNO DAJETE PREDNOST?
4. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI Z DELOM SVETA V PRIHODNJIH ŠTIRIH LETIH?

Robert Okorn, predsednik sveta

N

ič ni prepuščeno naključju in tudi naša najbližja
okolica se spreminja ter odziva na podlagi odločitev, mnenj in aktivnosti, ki jih sprejemajo ljudje, katerim
zaupamo svoj glas ob priliki volitev.
Nisem želel biti le nemi opazovalec ali kritik, ampak aktivni udeleženec!
Menim, da s svojimi izkušnjami lahko pomagam »pretopiti« problematiko naših krajank in krajanov v uresničljive
rešitve. Prepričan sem, da je v svetu četrtne skupnosti
edino primerno skupinsko delo in ne strankarstvo. Tako
sem, kot izvoljeni predsednik sveta, tudi zastavil delovanje Sveta Četrtne skupnosti Rudnik. Naše najtežje delo
je pravzaprav prepoznavanje resničnih problemov in potreb, ki jih imajo prebivalci četrtne skupnosti. V ta namen

Katarina Juvanc ©inkovec

Z

a samo kandidaturo nisem imela posebnega vzroka, všeč
pa mi je bila ponudba, ki sem jo dobila in sprejela sem izziv.
Da bom pomagala spremeniti naš okoliš, si nisem nikoli delala
utvar, čeprav bi bilo najlepše, sprehajati se po lepo urejenem,
varnem in čistem okolišu, ki hkrati nudi veliko možnosti za sprostitev in zabavo, tako najmlajših, mladostnikov, kot tudi malo
starejših in najstarejših. Projekti, ki jih je ta svet »podedoval« so
aktualni že mnoga leta, zato bi bilo v prvi vrsti pomembno, da
se le-ti dokončajo. Posebne prednosti ne dajem ničemer, morda ravno zato, ker nisem prepričana, da bi s temi pristojnostmi
in finančnim stanjem, ki je trenutno, lahko kaj korenitega spremenila. Moje mnenje pa je, da naša četrtna skupnost nujno
potrebuje objekt, lahko tudi samo prostor, ki bi nudil mladim
možnosti za razne prostočasne dejavnosti, za katere ne bi bilo
potrebno odšteti veliko denarja. S tem bi marsikatere otroke
obvarovali ceste in neumnosti, ki jih počenjajo.
Za uresničitev cilja pa je v prvi vrsti (poleg finančnih sredstev)
potrebna samo ena sama stvar – organizacija, ter složnost in dobro sodelovanje med člani sveta. Če nam uspe, da to združimo,
smo že na dobri poti, da skupaj dosežemo cilje! Dejstvo je, da
ni važno, ali je nekdo levo, desno, prvo ali zadnje kolo, … Če
hočemo sploh voziti, rabimo vse. Jaz sem prepričana, da bomo
vozili. Če bi mislila drugače, me ne bi bilo tukaj.

Hermina Kastelic

K

andidaturo za članico sveta sem sprejela na predlog nekaj
občanov našega območja, in sicer zato, ker zaupam v uspešno vodenje našega mesta s strani (takrat še kandidata) župana.

smo formirali posamične odbore, ki obravnavajo te probleme in potrebe. Kdorkoli se čuti strokovno usposobljenega ali pa ima primerno voljo, je dobrodošel k sodelovanju v kateremkoli odboru. Odbori so formirani glede na
področja delovanja, kot so urbanizem, okolje, družbene
in gospodarske dejavnosti, zaščita in reševanje ter drugo. Ta odbor pa potem predlaga Svetu ČS v odločanje
rešitve v obliki sklepov, predlogov, pobud in podobno.
Osebno prednost tako dajem konstruktivnemu delovanju
sveta in posledično uspešnosti delovanja. In to je tudi
ključno pričakovanje, ki ga imam v prihodnosti.
Vsem prebivalkam in prebivalcem Četrtne skupnosti
Rudnik želim prijetno, varno in zdravo bivanje v naši četrtni skupnosti!
Svet ČS ima v svoji pristojnosti pomembne naloge, še zlasti če
upoštevamo tudi delovna telesa sveta, vendar zavoljo omejenih
finančnih možnosti, marsikatero nalogo ni možno uresničevati
glede na potrebe oz. želje občanov. Kljub temu pa menim, da
bo svet ob danih možnostih opravljal naloge iz svoje pristojnosti
odgovorno in v zadovoljstvo občanov. Med prednostne naloge
nesporno sodi dograjevanje infrastrukture na našem območju.
V okviru te naloge verjamem, da bo svet deloval odgovorno do
občanov glede predlogov in sodelovanja v pogledu uresničevanja prednostnih nalog, upoštevaje ob tem mnenja stroke.
Verjamem v uspešno delo sveta v prihodnjih štirih letih, še zlasti
kar zadeva sodelovanje pri izvajanju gospodarskih javnih služb,
torej najbolj perečih nalog. V pogledu operativnega delovanja
sveta menim, da se bomo usmerjali v produktivno sodelovanje
na sejah, v mejah vsebinskih predlogov, torej brez dolgih nepomembnih razprav. Za le-to skrbi predsednik sveta, saj je že
doslej dokazal s svojim delom, da ima strokovne podlage in
sposobnosti vodenja sej.

Joæe Kernc

V

letu 2007 teče moj tretji mandat četrtnega svetnika na
Rudniku. Le malo svetnikov nas je še ostalo iz prvih dni,
ko se je četrtna skupnost začela prebujati, graditi. Tudi ta časopis smo ustvarili v tistih časih. Zakaj sem ponovno kandidiral?
V preteklem obdobju je Svet Četrtne skupnosti Rudnik delal
veliko, dosegel malo. Veliko nepotrebnih preprek se je postavljalo pred nas. Programske naloge navedene v zadnji izdaji Rudniške Četrtinke koncem lanskega leta so še vedno projektni
cilj mojega delovanja v okviru rudniške skupnosti, to je urediti
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komunalno infrastrukturo (Peruzzijeva in Ižanska cesta, vodovod v Vinterci, kanalizacijo vsepovsod …), dograditi prizidek k
Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, urediti pokopališče na Rudniku,
rekonstruirati Zadružni dom na Ižanski cesti in sodelovati pri
vzpostaviti Krajinskega parka Ljubljansko barje. Pomembnih
zadev je še kar nekaj, toda o tem drugič.

Brane Nose

K

130 m dolga, že 40 let ni bila popravljana, niti nima skrbnika za
vzdrževanje. Čeprav smo na svetu že sprejeli program prioritetnih nalog (na kritičnost te zadeve se bil opozorjen prepozno),
verjamem, da bomo znali poiskati rešitev.
Kar se tiče pričakovanja v zvezi z delom sveta v prihodnosti,
menim, da sistemsko situacija ni posebej obetavna. Četrtne
skupnosti doslej niso bile nepogrešljivi element mestne uprave. Kakšen status jim bo v praksi dala nova mestna oblast?
Počakajmo na izkušnje, tačas pa se zavedajmo, da zlahka
vladajo brez nas. Vedno pa je v življenju največ odvisno od
ljudi. Kolegov v svetu še ne poznam dovolj, da bi presojal o
njihovi akcijski učinkovitosti, pri nekaterih pa vsekakor čutim
močan osebni naboj. To se mi zdi za pozitivna pričakovanja
bistveno!

ot član sveta in predsednik sosveta za zaščito, reševanje
in civilno obrambo, ugotavljam, da imajo četrtne skupnosti
neizdelane pristojnosti na področjih na katerih delujejo. Tako
je na primer, področje zaščite in reševanja pokrito na Oddelku
za zaščito in reševanje, MOL, kjer so ljudje plačani, da rešujejo
probleme in predvidevajo rešitve za primere elementarnih ali
drugih nesreč. Četrtna skupnost tu nima nobenega vpliva, saj
predstavnik četrtne skupnosti ni član štaba za zaščito in reševanja MOL in s tem nima možnosti vplivati na delo na tem področju. Naše delo vidim lahko samo v preventivnem delovanju,
povezovanju društev in zavodov, ki delujejo na področju četrtne
skupnosti ( gasilci, lovci, taborniki, turistično društvo, šole, vrtci,
itd.), sodelovanjem s Policijsko postajo Vič in opozarjanjem na
probleme, ki jih zaznavamo prebivalci četrtne skupnosti.
Dokler četrtne skupnosti ne bodo imele izvršilnih pooblastil, ne verjamem v uspešnost delovanja. S tem ne mislim, da bi se načrtovanje zaščite in reševanja preneslo na četrtno skupnost, saj je to zelo
zahtevna in obenem odgovorna zadeva, vedeti pa moramo, da v
organih ČS delujemo v popoldanskem času in to neprofesionalno.

a kandidaturo sem se odločil zaradi želje po seznanitvi z lokalno problematiko. Delo sem si predstavljal na približno tak
način, res pa je da so naloge četrtnega sveta določene preveč
splošno (glede na Odlok o nalogah četrtnih skupnosti MOL)
in premalo konkretne za reševanje določenih zadev. Prednost
dajem reševanju problematike v zvezi z delovanjem v dveh odborih, v katera sem bil imenovan, to sta: Odbor za gospodarske
dejavnosti, družbene dejavnosti in turizem ter Sosvet za zaščito,
reševanje in civilno obrambo. Glede dela sveta v prihodnosti,
upam na uspešno in učinkovito delovanje sveta in posluh za
naše delovanje s strani mestne uprave.

Andrej Vojko Perhavec

Metodij Rigler

V

Klemen Pirc

Z

V

preteklosti sem se mnogo udejstvoval v strokovnih asocisvet četrtne skupnosti sem izvoljen že tretjič. Ker sem bil v
acijah, nikoli v družbenih in političnih, zato sem predlog za
prvem mandatu izvoljen za člana Nadzornega sveta MOL,
kandidaturo sprejel kot zanimiv, zame povsem nov izziv. Predje bila s tem funkcija nezdružljiva za delo v svetu četrtne skupvideval sem, da bo delo manj formalno, saj svet izvršilnih pristojnosti. V drugem mandatu sem poleg svetnika v ČS opravljal še
nosti navzven pravzaprav nima, obenem pa pozdravljam dobro
funkcijo člana v finančnem odboru MOL. V tem mandatu se bom
predvsem zavzeorganizacijo sej.
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Tomaæ ©korjanc

Z

a kandidaturo za člana Sveta ČS Rudnik, sem se odločil
zaradi novega izziva. O delu člana sveta nisem imel prave
predstave, ker tudi nisem vedel, kako poteka delo v ČS Rudnik.
Moj interes je, da bi končali čim več projektov, ki so bili planirani
in da bi bili prebivalci ČS Rudnik zadovoljni z našim delom.
Z vašo in našo pomočjo moramo ustvarjati in paziti na naše bivalno okolje z redom in čistočo, da bo v prihodnosti lepše nam
in našim naslednikom.

Andreja Troppan

V

edno so me zanimali ljudje, stvari in dogodki, ki so se dogajali
v moji ožji in širši okolici. Zanimala me je tudi politika. Vedno
sem si rekla: »No, ko otroci malo zrastejo, bo čas tudi za to.«.
Poklicno in strokovno se ukvarjam predvsem s populacijo nosečnic, mladih mamic in njihovih dojenčkov. Zdelo se mi je, da
če se priključim in kandidiram za člana sveta, bom imela možnost iskati rešitve za probleme, ki sem jih začutila in videla, ko
sem se ukvarjala z že omenjeno populacijo.
Osebno se zelo zavzemam, da se naši četrtni skupnosti vrne
dispanzer za žene (ginekološka ambulanta s sodobno opremo).
Zavzemam se tudi za avtobusno povezavo, saj želim, da naši
otroci, ki obiskujejo šolo v tem okolišu, to počno na varen način.
Predvsem mislim na šolarje predmetne stopnje, ki pešačijo po
Jurčkovi, Peruzzijevi, Ob dolenjski železnici,… Ne smem pa pozabiti na srednješolce, ki nemalokrat prečkajo progo tam, kjer
ni prehoda, zato, da v čim krajšem času pridejo na precej oddaljeno postajo.
Od sveta četrtne skupnosti pričakujem konstruktivnost in realizacijo čim večjega števila zadanih nalog.

Gorazd UËakar

Z

a delovanje v četrtni skupnosti sem se odločil zaradi izstopajoče neurejene cestne infrastrukture in zanemarjene
okolice v naši skupnosti. Že vrsto let čakamo na ureditev Peruzzijeve ceste, ceste Ob Dolenjski železnici in Ižanske ceste, okolica šol je neurejena, prav tako pa zaznavam problem prevlade
zasebnega interesa, na sicer lastniških parcelah, nad interesi
skupnosti. Skrbi nas množica divjih deponij odpadkov na Barju
in okolici, prav tako sežiganje organskih odpadkov na parcelah
posameznikov, v sicer strjenih stanovanjskih naseljih in posledično onesnaževanje zraka. Cilj mojega delovanja v naslednjih
štirih letih je torej spodbuditi delo na omenjenih in ostalih prednostnih infrastrukturnih projektih skozi Odbor za gospodarske
javne službe in promet ter varstvo okolja, ozaveščati sokrajane
o pomenu interesa skupnosti nad interesom posameznika in o
nujnosti in pomembnosti varstva okolja. Želim si, da bi sokrajani
v svojem ravnanju spoznali pomembnost urejenega odnosa do
okolja in okolice. Svoboda prvega se sicer namreč konča tam,
kjer se začne svoboda drugega.

Gregor Verbinc

D

elo Sveta ČS Rudnik se zelo razlikuje od tega, kar sem
si predstavljal pred volitvami. Predvsem je dela veliko več,
kot je opaziti na terenu oz. med krajani.
Kot član Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana-Barje in

tudi Lovske družine Rakovnik, torej dolga leta prostovoljec na
različnih področjih ter velik ljubitelj Ljubljanskega barja, od članstva v svetu pričakujem, da bom lahko sodeloval pri aktivnostih
za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje, s čimer bi
končno naredili red na tem območju.
Verjamem, da bo sedanji svet, kot homogena ekipa z novo
energijo, uspel realizirati vsaj nekaj zastavljenih ciljev.

Marjan Virant

P

o nekaj letnem premoru, glede na dolgoletno delo v nekdanji Krajevni skupnosti Rudnik, sem se z ozirom na pozitivno vizijo pri nadaljnjem delu v organih mesta in četrti, odločil,
da pristopim na volitvah v jeseni 2006, k skupni listi Zorana
Jankovića.
Z osebnimi zadolžitvami, ki so bile v novem mandatu sprejete,
smatram, da bo delo kvalitetnejše in bolj pregledno in da se bo
vsak posameznik zavedal, da mora sprejeto izpolniti. Glede na
sedanjo pravno ureditev četrtnih skupnosti pa je naša naloga,
da predloge pripravljamo, jih zagovarjamo in odgovorne na to
vedno opozarjamo.
Ker sem sam prevzel zadolžitev urejevanja pokopališča Rudnik,
je to moja prioritetna naloga. Seveda pa so vsi projekti v ČS
Rudnik več ali manj enakovredni! Verjamem, da bo s takim delom novi svet uspel in se bo na koncu morda lahko predstavil z
uspehi 4-letnega dela.

Andreja VrtaËnik Kremæar

Z

a kandidaturo za članico sveta sem se odločila na podlagi
prijaznega povabila k sodelovanju in ob zagotovitvi, da bom
lahko aktivno sodelovala pri reševanju rekonstrukcije Peruzzijeve ulice.
Nisem si predstavljala, da je v četrtni skupnosti toliko dela. Bila
sem mnenja, da bom prisostvovala štirim sejam na leto, pa smo
že danes krepko presegli to številko.
Ker stanujem na Peruzzijevi ulici, dajem absolutno prednost
reševanju problematike rekonstrukcije Peruzzijeve ceste, katera se rešuje že dolgih 10 let. Zelo si želim, da bi moj mandat
lahko okronala z realizacijo te problematike (Peruzzijeve), in da
bi delo v svetu lahko zaključila s spoznanjem, da politika ni le
mlin, ki samo melje in melje, temveč je koristna za družbo in
gospodarski razvoj.

Joæe Zrnec

Č

lan ČS Rudnik sem že od ustanovitve četrtnih skupnosti
v MOL, torej tri mandate. Zavzemal sem se predvsem za
problematiko ureditve kanalizacije na območju Rudnika, ki se
je pričela izvajati v letu 2005, kakor tudi za ureditev obcestnih
jarkov in vodotokov. V sedanjem mandatu sem na podlagi pooblastila zadolžen za spremljanje in koordinacijo realizacije obeh
perečih zadev.
Zavedati se moramo, da so zaradi neurejenosti vodotokov in obcestnih jarkov možne takšne poplave, kot so bile v letu 2006.
S skupnimi interesi krajanov, se mora problematika komunalne infrastrukture v Četrtni skupnosti Rudnik, končno urediti.
V upanju na čim boljše rešitve, prosim krajane k sodelovanju s
predlogi, komentarji, opozorili, itd.
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Spomnili smo se obletnice
PleËnikove smrti
Metodij Rigler

V

Četrtni skupnosti Rudnik ima sedež Društvo prijateljev poti sv.
Jakoba. Namen društva je oživljanje tradicije srednjeveških romanj po poteh, ki vodijo v Kompostelo, z osnovnim ciljem raziskati
in označiti slovensko Jakobovo pot, s spoznavanjem kulture, umetnosti in zgodovino krajev in narodov.
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji se je spomnilo 50-te
obletnice smrti našega velikega, a pri nas premalo spoštovanega
arhitekta. Jože Plečnik se je rodil 23. januarja1872 v Ljubljani, kot
četrti otrok v mizarski družini. Z delom v očetovi delavnici in s šolanjem si je pridobil veliko izkušenj, ki jih je vedno uporabil pri delu.
Z državno štipendijo je obiskoval obrtno šolo v Gradcu. Nato se je
vpisal v Wagnerjevo šolo za arhitekturo na Dunaju, kjer diplomiral
leta 1898. Kot samostojni arhitekt na Dunaju je prejel zlato medaljo
za salon na svetovni razstavi v Saint Luisu v ZDA. V letih 1911 do
1921 je poučeval dekorativne umetnosti v Pragi, kjer ga je češki
predsednik imenoval za arhitekta praškega gradu. V letih od 1921
do 1956 je bil profesor na oddelku za arhitekturo na Tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani.
Nad 40 članov našega društva se je zbralo v sončnem dopoldnevu iz vse Slovenije. Ogledali smo si del Plečnikove dediščine, od
cerkve svetega Jožefa do cerkve svetega Jakoba. Pod strokovnim
vodstvom, izrednim poznavalcem Plečnikovih del, dr. Damjanom
Prelovškom, smo si najprej ogledali oltar v cerkvi svetega Jožefa. Tu
je imel Plečnik veliko načrtov za preureditev cerkve, vendar pa je bil
izdelan le mogočen oltar, pa še ta je bil kmalu po vojni zazidan, saj
je v cerkvi domovalo filmsko podjetje. Šele leta 1996 je bil oltar na
praznik svetega Jožefa ponovno odprt.
Pot nas je nato vodila na Ambrožev trg, ki ga je uredil Plečnik in
nato do mogočnih zapornic na Ljubljanici, ki še danes služijo svojemu namenu. Ogled Plečnikovih mojstrovin smo nadaljevali z ogledom Peglezna, Tržnice in Tromostovja. Na vsakem koraku nas je
dr. Damjan Prelovšek opozarjal na zanimivosti našega mesta, ki jih
ob vsakdanjem hitenju, sploh ne opazimo. Naš pogled je že uprt v
veličastno zgradbo NUK-a in Križank. Koliko detajlov na fasadi in
koliko skladnih elementov! Res veličastno! Že smo bili na poti proti
Trnovemu, po kateri je Plečnik hodil vsak dan. Z župnijskega vrta
smo si ogledovali njegovo hišo. Ob Ljubljanici smo se sprehodili do

Detajl z zapornic na Ambroževem trgu. | FOTO: Metodij Rigler
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trga in cerkve svetega Jakoba. Plečnikovo delo je park pred cerkvijo s spomenikom in stopnišče pri cerkvi svetega Florjana. Za peš
romarje se je spodobilo, da smo se povzpeli še na grad in se na
Šancah tudi srečali s Plečnikovo mojstrovino.

Detajl iz notranjosti cerkve Sv. Mihaela. | FOTO: Metodij Rigler

Delo arhitekta Plečnika je zaznamovalo tri evropske prestolnice:
Ljubljano, Dunaj in Prago. Omeniti pa velja bogato Plečnikovo sakralno arhitekturo v Ljubljani.
Naša četrtna skupnost se ponaša s čudovitim Plečnikovim biserom
na Barju, to je cerkev sv. Mihaela. Pobudnika za gradnjo sta bila
trnovski župnik in Plečnikov prijatelj Franc Saleški Finžgar (le-ta je
14. maja 1934 Gasilskemu društvu Barje blagoslovil nov gasilski
avto) in arhitektov nečak katehet Karel Matkovič. Kljub dejstvu, da
so bili načrti izdelani že leta 1922 in bilo določeno zemljišče, gradnja ni stekla. Tudi sama gradnja je potekala zelo počasi, saj zaradi
močvirnatih tal, cerkev stoji na 350-ih osemmetrskih hrastovih
pilotih. Plečnik je pri gradnji vedno uporabljal domače materiale,
to je podpeški kamen in les, ki so ga darovali vaščani. Notranjost
cerkve deluje domače, čeprav izhajajo elementi iz klasične arhitekture. Nekaj posebnega so svetilke in ornamenti iz antičnega oziroma starokrščanskega obdobja. Cerkev sv. Mihaela je bila dograjena
in posvečena novembra leta 1940, župnija pa je postala na Veliki
Šmaren 1980.
Naš vodnik, odličen poznavalec Plečnikovega življenja in dela doma
in v tujini dr. Damjan Prelovšek je med drugim zapisal:
»Dolgo pozabljenega Jožeta Plečnika smo spravili v svet, ali
pravilneje, dovolili smo, da ga je svet odkril. Slovenskega arhitekta mora poznati vsakdo, kdor hoče biti danes na tekočem
z umetnostjo …«.

Mladina PGD Barje
Matej ©urk, predsednik mladinske komisije

| FOTO: Arhiv PGD Barje

| FOTO: Arhiv PGD Barje

P

rostovoljno gasilsko društvo Ljubljana – Barje izvaja svojo
dejavnost na območju sedanje Četrtne skupnosti Rudnik
vse od leta 1922. V vseh teh letih je imelo društvo poleg svojih
osnovnih dejavnosti požarne preventive in reševanja v primeru
nesreč tudi funkcijo druženja okoliških krajanov. Društvo v zadnjih letih izredno uspešno skrbi za svoj obstoj z motiviranjem
gasilske mladine, ki ima svoje korenine v daljnem letu 1930,
ko je bila v društvu ustanovljena prva naraščajniška desetina
na Slovenskem. V začetku leta 2007 je v društvu aktivnih 72
mlajših od 25 let, od tega je 45 mladih gasilk in gasilcev starih od 7 do 16 let. Za delo z mladino je zadolžena komisija za
mladino, ki skrbi, da se mladi, ki hodijo v društvo, začnejo že
od samega začetka skozi različne aktivnosti učiti požarne preventive in pa tudi že osnovnih postopkov gašenja in reševanja.
Med te aktivnosti štejemo vaje, tečaje za pridobivanje preventivnih značk, veščin in mladinskih činov ter udeležbo na poletni
gasilski šoli. Svoje znanje mladina prikaže na občinski ravni na
gasilskih tekmovanjih, kvizih in orientacijskih tekmovanjih, ob
večjih uspehih pa tudi na ravni regije in države, kjer je mladi-

na z Barja v zadnjih letih zastopala mesto Ljubljana že kar nekajkrat in je ena najuspešnejših in najštevilčnejših izmed 35.
gasilskih društev v Mestni občini Ljubljana. V lanskem letu je
mladina poleg izrednih uspehov na kvizu ljubljanske gasilske
mladine in orientacijskem tekmovanju v kategoriji mladincev na
občinskem gasilskem tekmovanju zasedla 1. mesto in mesto
Ljubljana zastopala tudi na oktobrskem državnem tekmovanju
v Slovenski Bistrici.
V letošnjem letu smo se že udeležili regijskega veleslaloma ter
sektorskega in občinskega kviza, kjer so bili prav tako doseženi odlični rezultati. Mladino v spomladanskem času v ospredju
čakata orientacijsko in gasilsko tekmovanje, seveda pa tudi izobraževanje o preventivi, strokovna ekskurzija in druženje. Mladina se v društvu dobiva vsak torek ob 18:00 uri v gasilskem
domu na Peruzzijevi 101, kjer tudi celo leto sprejemamo nove
člane stare vsaj 7 let. Kontakt in vprašanja so dobrodošla tudi
preko elektronske pošte, ki je navedena na spletni strani www.
pgd-barje.si, kjer so na ogled aktualna obvestila in predstavitev društva.

Odstranjevanje oglasnih tabel
Helena Æidanek

Delavci KPL so porezali za cel kamion tabel. | FOTO: Ida Meglič

V petek 30. marca smo lahko bili priča »spomladanskemu čiščenju» množice oglaševalnih
tabel v okolici izvoza iz AC na Rudniku.
Nezakonito postavljene objekte za oglaševanje in obveščanje so odstranjevali delavci
koncesionarja KPL, d.d. po naročilu Oddelka za gospodarske javne službe in promet,
MOL. Nelegalno postavljeni objekti so bili,
po besedah službe za stike z javnostjo MOL,
odstranjeni zaradi varnega in nemotenega
poteka prometa ter zato, da se ne odvrača
pozornost udeležencev v prometu, in sicer v
varovalnem pasu občinskih cest od 3 m do
10 m, odvisno od kategorizacije ceste.
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Intervju z Zoranom JankoviÊem,
æupanom MOL
NOVI ŽUPAN MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZORAN JANKOVIĆ, JE TUDI KRAJAN ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK. ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA
SMO SE ZATO ODLOČILI, DA MU POSTAVIMO NEKAJ VPRAŠANJ, KI SE NANAŠAJO SAMO NA NAŠO ČETRTNO SKUPNOST.
ŽUPAN NAM JE, IZ SVOJEGA NATRPANEGA URNIKA, PRIJAZNO ODSTOPIL NEKAJ ČASA ZA KRATEK INTERVJU.

Helena Æidanek
Koliko let že živite v ČS Rudnik, katero problematiko
tega območja bi izpostavili pred izvolitvijo in katero
sedaj, ko ste prek svojega dela v vlogi župana, bolj
seznanjeni z raznovrstno problematiko?

V ČS Rudnik živim že od leta 1989. Problematiko ČS Rudnik zdaj ne zaznavam nič drugače, kot pred izvolitvijo, čeprav
občani na dnevih odprtih vrat izpostavijo veliko različnih problemov, sam vidim enako problematiko, kot prej, t.j. ureditev
komunalne infrastrukture, problem parkiranja na pločnikih,
množica oglaševalnih tabel, umazanija (deponije),…
Ob tem se spomnim, kako so včasih s samoprispevki gradili komunalno infrastrukturo (npr. na območju nekdanje KS
Rudnik), kar si danes ne bi mogli niti predstavljati.
Glede na to, da ste na lokalnih volitvah v ČS Rudnik dobili večinsko podporo (tudi lista kandidatov za
člane Sveta ČS Rudnik), krajani od vas kot domačina,
verjetno pričakujejo več, kot v kakšni drugi četrtni
skupnosti. Kakšna je vaša vizija razvoja ČS Rudnik
na različnih področjih in katera menite, da so prednostna?

Najprej bi poudaril, da kljub temu, da sem krajan ČS Rudnik, ne dajem posebne prednosti reševanju problematike

v ČS Rudnik, saj moram, kot župan, skrbeti za uravnotežen razvoj vseh 17-ih četrtnih skupnosti oz. celotne Ljubljane.
Kar se tiče vizije razvoja ČS Rudnik, ne bi izpostavljal kakšnih posebnih področij razvoja. Kot območje razvoja, pa je
vsekakor treba omeniti dokončanje izgradnje v industrijski
coni oz. nakupovalnem središču Rudnik. Razmisliti pa je potrebno tudi o nadaljnjem razvoju centra »Strelišče« ob Dolenjski cesti.
Na vizijo razvoja se navezuje tudi naslednje vprašanje;
Kakšno je vaše stališče do ustanovitve Krajinskega
parka Ljubljansko barje in graditve objektov na tem
območju, saj je glede na pospešeno gradnjo, ki se
izvaja izven obroča AC pričakovati, da pravega barja
na območju Mestne občine Ljubljana, kmalu ne bo
več?

Ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje vsekakor
podpiram, pred kratkim je bil sporazum o ustanovitvi končno
podpisan. Del Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki leži na
območju MOL, bomo zavarovali že z ustrezno ureditvijo v novem prostorskem redu MOL, ki je v pripravi. Vse črne gradnje
pa bo potrebno porušiti.

Župan na 1. seji Sveta ČS Rudnik v decembru 2006. | FOTO: Ida Meglič
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Kaj menite o tem, da na območju ČS Rudnik ni nobenega otroškega igrišča (dostopnega vsem) in centra za
mladino?

Podpiram tako izgradnjo otroškega igrišča, kot tudi centra za
mladino. Tak center za mladino smo pred kratkim odprli tudi
v Zalogu. Pričakujem, da bo Svet ČS Rudnik pri tem sodeloval s posredovanjem pobude in predlogom za obe lokaciji
izgradnje.
Rudniška Četrtinka, glasilo ČS Rudnik, izhaja dvakrat
letno od leta 2004. Koliko izvodov ste prejeli, prebrali
in kaj menite o vsebinah ter izgledu?

(ob vprašanju županu pokažem tudi vseh šest številk glasila)
Nobene številke nisem prejel, tako da vsebin ne morem komentirati.
(vprašanja o izgledu nisem ponovila, saj je bilo očitno, da je
županu všeč)
Za zaključek, imate še sami kakšno sporočilo za
sokrajane?

Ja, krajane vabim k sodelovanju pri urejanju četrtne skupnosti, ob tem se zahvaljujem tudi vsem, ki so sodelovali v soboto 31. marca v čistilni akciji »Dobimo se na barju«. Naslednjič
se je bom sam tudi aktivneje udeležil, kar mi tokrat zaradi
obveznosti ni uspelo.
Menim, da je ČS Rudnik lepo območje Ljubljane (s PST, Golovcem, ipd.), zato bom še naprej ostal prebivalec te četrtne
skupnosti.

| FOTO: Ida Meglič

ObËni zbor druπtva upokojencev Krim Rudnik

V

prisotnosti velikega števila članov društva ( bilo jih je kar
161) se je občni zbor vršil dne 26.3.2007.

Predsednik društva g. Maks Močnik je pozdravil prisotne in
poudaril, da se upokojenci najbolj množično združujemo v
društvih. V njih lahko uresničujemo najrazličnejše interese,
saj tu delujejo različne dejavnosti.
V DU Krim Rudnik delujejo:
• gospodarska komisija, ki je s skrbnim gospodarjenjem in
znižanjem stroškov dela dosegla, da se je negativno stanje
iz konca leta 2005 pokrilo in poslovni izkaz za leto 2006
izkazuje pozitivno stanje s tekoče pokritimi obveznostmi.
• komisija za športno rekreativno dejavnost, ki združuje različne športne dejavnosti,
• komisija za kulturno izletniško dejavnost, ki se odraža z
aktivnostmi pevskega zbora, kulturnimi in zabavnimi prireditvami in izletništvom;
• komisija za socialno zdravstvena vprašanja, ki se udejanja z
merjenjem krvnega pritiska in sladkorja v krvi, ter na podlagi
projekta Slovenske filantropije »Starejši za boljšo kakovost
življenja doma«.

Na zboru podano finančno poročilo o poslovanju Društva,
pregledano s strani nadzornega odbora, je bilo soglasno potrjeno.
Predsedniki komisij so poročali o delu in izpolnjenih načrtih, s prošnjo oziroma povabilom, da bi se člani društva čim
aktivneje vključevali v delo. Delo komisij je bilo brez bistveno pomembnih pripomb sprejeto. Predsednik je poudaril,
da društvo želi v največji meri udejanjati želje svojih članov.
Predvsem bi bila nujna okrepitev Komisije za socialno zdravstvena vprašanja. S poverjeniki oziroma prostovoljci, bi se
veliko bolj lahko približali članstvu, saj društvo s svojimi aktivnostmi pokriva pet bivših krajevnih skupnosti oziroma Četrtno skupnost Rudnik v celoti, kar šteje 1369 prebivalcev
starejših od 69 let.
Kot lahko razberete je dela veliko, zato vas še enkrat vabimo, pridružite se nam v delu.
Z nekoliko požrtvovalnosti in dobre volje se bomo bolje spoznali, si v primeru potrebe pomagali in naš vsakdan bo lepši
in kvalitetnejši.

Za DU KRIM-RUDNIK
Marija Žužek
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Lovski pogled na jutriπnji dan 60 let Lovske druæine Rakovnik
Stane LenardiË

O

ktobra 2006 smo se zbrali v Hauptmancah v objemu značilnega barjanskega okolja, kjer smo počastili 60-letnico
ustanovitve lovske družine. Ustanovljena je bila že prvo leto po
končani drugi svetovni vojni, leta 1946.

tudi Sloveniji«. Starosta LDR je na kratko spregovoril tudi o
znanih čistilnih akcijah lovske družine, čiščenje onesnaženega
Ljubljanskega barja. O tem so obširno poročali tudi naši časopisi
naši časopisi in navkljub vsem prizadevanjem se dosedanje
stanje onesnaževanja ni kaj bistveno spremenilo. Pospravimo,
odpeljemo več kamionov smeti, toda kmalu se pojavijo novi kupi
in med smetmi tudi strupene snovi. Letos smo fotografirali nekaj
novih smetišč. In tako stanje se ponavlja leto za letom.
Naj opozorimo, da je naša lovska družina ob 50-letnici izdala
CD »KLIC LJUBLJANSKEGA BARJA« s pozivom: «Ustavite
uničevanje in onesnaževanje zelenega, naravnega življenjskega
okolja Ljubljane. Sicer se nam narava lahko kruto maščuje!«
Sedaj je v načrtu nova očiščevalna akcija, končno pričakujemo,
da bodo ustrezi organi uvedli red in preprečili dovažanje novih
smeti na Barje. Še posebej zato, ker se Slovenija pripravlja,
da bo leta 2008 predsedovala EU. Lovci Lovske družine Rakovnik, v skladu z usmeritvijo, pogled na jutrišnji dan, smo
sprejeli obvezo, kot je izjavil starešina Borut Lenardič: »Zato se
ob 60-letnici obvezujemo, da se bomo še nadalje kot naravo
varstveniki, gojitelji in skrbniki divjadi z modrostjo, razumom
in enotnostjo borili za obmestno zeleno oazo, kot kleni člani
zelene bratovščine.«

| FOTO: Arhiv Lovske družine Rakovnik
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TELOVADBA
MAMIC & DOJEN»KOV
| FOTO: Arhiv Zavoda Tamal-a

Lovci smo se vse to obdobje šestih desetletij zavedali,
upoštevali in skladno s tem tudi delovali, kako važno je to barjansko območje z gozdovi, travniki, rekami in potočki, z zalogami zdrave pitne vode, za zdravo prijetno življenje v zdravem
naravnem okolju in za ugled samega mesta.
V tem obdobju je Lovska družina Rakovnik doživela in
preživela veliko sprememb. Tu so delovale zakonitosti širjenja
mesta, posegi v prostor, kot so: avtocesta, stanovanjska
gradnja, črna gradnja, industrijska cona Rudnik in rekreacijski pritiski. Vsi ti posegi so postopoma stalno zmanjševali
in krčili naravni življenjski prostor divjadi. Naj opozorimo še
na intenzivno kmetijstvo z uporabo kemičnih gnojil, kar je
tudi vplivalo na življenjske razmere divjadi. Med drugim so iz
našega lovišča prve izginile poljske jerebice, kar je bilo za nas
še posebno opozorilo, da se je v naravi začelo dogajati nekaj
zaskrbljujočega, da se spreminja naravno okolje, in da sedaj
za določen del divjadi ni več ustreznih življenjskih razmer. Kaj
pa vse to pomeni za človeka?
Toda lovci gledamo naprej! Starešina Borut Lenardič je v svojem
jedrnatem govoru še posebej opozoril na obdobje po osamosvojitvi: «Denacionalizacija in določila novega lovskega zakona so
posegli v obstoj lovske rakovniške družine, za katero smo se in
se še borimo. Vendar Lovska družina Rakovnik zdaj po 60-ih
let še obstaja. S skrbnim gospodarjenjem smo uspeli ohraniti
malo in veliko divjad, ponovno naseljujemo avtohtono poljsko
jerebico. Skrb za ohranitev okolja avtohtonih vrst divjadi je tudi
v EU pomemben okoljevarstveni dejavnik, ki ga EU priznava

Z vadbo pridobivamo in vzdržujemo
psihofizično kondicijo v poporodnem obdobju;
Vadba je namenjena vsem mamicam z
dojenčki po 6. tednu starosti;
Ob prijetni glasbi bomo z elementi pilatesa utrjevale
tiste mišice, ki so tekom nosečnosti in poroda oslabele;
V vadbo bomo vključevale tudi vaše dojenčke, s
predavanji in z izmenjavo izkušenj pa boste našle
podporo pri negi in vzgoji otrok.
POKLIČITE 051 369 900

Koordinatorica programov: Katja Dular

Krajinski park Ljubljansko barje,
resniËnost ali sanje
Joæe Kernc, Društvo za Ljubljansko barje

N

a pragu glavnega mesta Ljubljane se razprostira Ljubljansko barje. Dobrih 150 km2 močvirne ravnice pokriva neskončnost travnikov, njiv, jarkov in nekaj nizkih osamelcev.
Obkroženo z avtocestami, barje popotniku ne vzbuja posebnega zanimanja. Vsakdo, kogar pot zanese v njegovo notranjost
pa je prijetno presenečen. Oči radovedneža uzrejo neskončno
zelenilo, ušesa pa zapolnijo pesmi ptic, žuželk in žab.
Narava je skozi dolge milijone let oblikovala kotlino v kateri leži
Ljubljansko barje. Na tektonsko aktivnem območju so se najprej v udorino zlivale vode, ki so s svojimi nanosi povzročile zajezitev Ljubljanice ob izlivu v Savo in s tem poplavitev celotne
barjanske kotline. Tisočletja nanosov proda so jezero počasi zasipavala, voda je odtekala, dokler se pred kakimi šest tisoč leti
jezero ni osušilo in tako omogočilo nastanek velikega močvirja
in pozneje visokega in nizkega barja, oba povezana s stanjem
podtalnice.
Nastajati je začela šota, ki je v tem skromnem okolju omogočala rast prilagojenih rastlinskih in nekaterih živalskih vrst.
Voda je temeljni element nastanka in obstoja barjanske ravnice. Barjanska voda je umazano rdeče barve, druga, površinska
pa se steka v kotlino izpod Krima v obliki potokov, rek in se
zaključijo v reki Ljubljanici. Ljubljanica je zaščiteni kulturni spomenik, ki s svojimi arheološkimi najdišči pripoveduje zgodbo o
tukajšnjem življenju od prazgodovine pa vse do današnjih dni.
Najdba ostankov kolišč, kolesa in osi dvokolesnika še iz časa
3200 let pred našim štetjem govorijo o dolgi dobi našega bivanja v tej prelepi kotlini.
Sobivanje vseh, ki so se odločili prepustiti svojo usodo tej pokrajini je nemoteno trajalo dolgo, tako dolgo, da se človek v svoji prevzvišenosti davnega leta 1769 z dekretom cesarice Marije
Terezije odloči za usodni poseg v naravo, ki »Ljubljanskemu

PODPORA NA DOMU
PO ROJSTVU OTROKA
Drage mamice!
Razumljivo je, da se v prvih tednih po rojstvu otroka včasih
počutite negotove in ne zaupate v lastne sposobnosti.
Morda otrok veliko joka, morda imate težave z dojenjem,
imate občutek, da vas partner ne razume? Potrebujete
nekoga, ki bi vam pomagal in svetoval v težkih trenutkih?
POMOČ PRI NEGI OTROKA, NUDENJE PODPORE
NA VAŠEM DOMU IN OBILO KORISTNIH NASVETOV
BO PRIPOMOGLO K BOLJŠEMU POČUTJU OBEH.
POKLIČITE 051 369 900 IN SE DOGOVORITE ZA
OBISK NA VAŠEM DOMU!
Strokovnjaki s področja babištva , nevrofizioterapije, socialnega dela in psihologije vam bodo pomagali, da vam
bodo vaši prvi materinski dnevi ostali v lepem spominu.

| FOTO: Arhiv društva za Ljubljansko barje

močvirju« ni prinesla nič dobrega. Človek je ponovno prišel »na
svoje«, barje pa se od tedaj naprej kolonizira. Naseljevanje se ni
končalo niti sedaj, ko to živo »zeleno bitje« bije plat zvona, kliče
namreče.

Na pomoË!
Na Ljubljanskem barju je narava lahko tisočletja sledila spremembam, ki jih je človek povzročal s svojo dejavnostjo. Vsem
posegom navkljub je ostala izjemno pestra vse do danes. Sožitje pa se počasi končuje. Človekovi posegi v največje slovensko
mokrišče in najjužnejše evropsko visoko barje postajajo čedalje
bolj agresivni. Globoki osuševalni jarki, nova in okolju neprilagojena stanovanjska poslopja, intenzivno obdelovanje z gnojili in
zasipanje kmetijskih zemljišč z gradbenimi materiali, ter smetišča, so kolateralna škoda napredka človeštva.
Območja, kot je Ljubljansko barje, so v svetu vse redkejša. Zadnja desetletja je v Evropi v interesu napredka izginilo sedemdeset odstotkov mokrišč, z živalmi in rastlinami vred.
Z vstopom v Evropsko unijo se je država zavezala k spoštovanju
dveh naravovarstvenih direktiv, ki opredeljujeta posebna ohranitvena območja narave, območje Natura 2000, med katera
sodi tudi celotno območje Ljubljanskega barja. Minimalna zahteva je ohraniti stanje habitatov in vrst, ki živijo na tem območju in preprečiti nadaljnje poslabševanje razmer.
Lokalne skupnosti, ki so na Ljubljanskem barju, se že dolga
leta dogovarjajo o podpori projektu območja Nature 2000 z
dogovorom o ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Vse do sedaj, noben dogovor ni uspel, saj so posamezni interesi močnejši od skupnega, to je: OHRANITI BARJE TUDI ZA
ZANAMCE.
Vprašati se moramo: »Ali je Krajinski park Ljubljansko barje,
resničnost ali sanje?«.
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Policija svetuje - Za boljπo varnost
ljudi in njihovega premoæenja!
KER SE KRIMINALNA DEJANJA VEDNO BOLJ SELIJO IZ MESTNIH SREDIŠČ NA PODEŽELJE, VAM PRIPOROČAMO NEKAJ PREVENTIVNIH
UKREPOV V ZVEZI VAROVANJA PREMOŽENJA LJUDI.

Blaæ JakliË, vodja policijskega okoliša Rudnik

ROPARJI NA DOMU
V Sloveniji narašča število hišnih ropov, ki so izvedeni na nasilen
in dobro pripravljen način. Storilci žrtve vnaprej izbirajo in objekte
predhodno skrbno opazujejo. Napadi so običajno izvedeni na nič
hudega sluteče ljudi v njihovih hišah ali stanovanjih. Roparji uporabljajo telesno silo, grožnje, razne nevarne predmete in orožje ter tako
žrtev prisilijo, da pove, kje hrani gotovino in dragocenosti.
Pri hišnih ropih gre za hudo nasilje, pri katerem storilci delujejo
v skupinah, so zamaskirani in oboroženi, žrtev zvežejo, ji grozijo z
orožjem in se nenavadno dolgo zadržujejo v prostorih. Očitno je, da
poznajo razmere v objektih, da v nekaterih primerih celo vedo, kje
so skriti prihranki, da ropajo na domovih starejših ljudi in žensk, ki
se niso sposobni braniti.
Svetujemo vam:
• večjih vsot gotovine ni modro skrivati doma. Najbolj zanesljiv naslov za hrambo je banka;
• če se kljub temu odločite, da določeno vsoto gotovine hranite na
“skritem” mestu doma, tega nikomur ne zaupajte. Krog tistih, ki
vedo za skrivališče, naj bo čim manjši;
• priporočljivo je, da si vgradite zidni ali pohištveni trezor;
• če posojate gotovino prijateljem in znancem, naj za to ve čim
manj ljudi;
• vhodna, stranska, kletna in garažna vrata naj bodo vedno zaklenjena in opremljena s kakovostno ključavnico ter varnostnim ščitom. Pomembne so tudi dodatne ključavnice;
• stranska, balkonska, kletna vrata in vrata teras naj bodo zaklenjena, ne puščajte jih priprtih ali celo odprtih, tudi ko ste le kratek
čas zdoma
• ključev ne puščajte v poštnih nabiralnikih, pod predpražnikom, v
cvetličnih lončkih, na okenskih policah ali drugih “skrivališčih”;
• pred vhodnimi vrati naj bo vedno ustrezna razsvetljava, da lahko
vidite, kdo je pred vrati. Zelo priporočljiva je senzorska luč;
• na notranji strani vrat imejte vgrajeno verižico. Vrata odprite le ob
zataknjeni verižici;
• preden odprete vrata, poglejte skozi kukalo, ali pa se po domofonu
oziroma s pogledom skozi okno prepričajte, kdo je pred vrati;
• če v bližini svojega doma opazite neznane osebe, jih vprašajte,
koga iščejo oziroma jim dajte vedeti, da ste jih opazili;
• alarmne naprave so pomemben element varnosti pred vlomilci,
roparji in nasilneži, zato jih policija priporoča.
• Ne poskušajte sami prijeti vsiljivca, zlasti če ste telesno šibkejši.
Takoj pokličite policijo!

TEHNI»NO VAROVANJE OBJEKTOV
NAJUČINKOVITEJŠE VAROVANJE JE KOMBINACIJA MEHANSKEGA IN ELEKTRONSKEGA VAROVANJA. POSVETUJTE SE S STROKOVNJAKOM !
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Na našem tržišču se v vse večjem številu pojavljajo raznovrstne
alarmne naprave (kvalitetne, kot tudi nekvalitetne), zato se tako mi
kot vi zavedamo, da odločitev, katero napravo bomo vgradili v svoj
avtomobil ali stanovanjski objekt, ni lahka. Razlike med enimi in drugimi so minimalne in na izgled neopazne.
 Tehnično varovanje avtomobila
 Tehnično varovanje stanovanjskih objektov
Vsekakor pa mora imeti alarmna naprava, ki jo bomo vgradili opravljenih nekaj testov:
 certifikat, ki ga izda Fakulteta za elektroniko in računalništvo Laboratorij za procesno in merilno tehniko v Ljubljani,
 certifikat o ustreznosti RSO-SIQ, ki ga izda Urad za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani,
 informacijo za ustreznost lahko dobimo tudi pri zavarovalnicah,
kot tudi na vseh policijskih upravah.
Vse več se za zaščito proti kraji uporabljajo v kombinaciji z alarmnimi napravami, ali samostojno, tudi močni mehanski elementi, ki
onemogočajo vlom v vozilo ali v stanovanjski objekt. (mehanska
ključavnica - kljuka za volan, mehanska ključavnica za menjalnik vozila, zaščitno okovje in ščitnik ključavnice na vratih stanovanja,...)

STANOVANJSKI OBJEKTI
ODNESLI VSE, KAR JE IMEL !
Tatovi in vlomilci imajo radi lahko delo. Poskrbite za tehnične ovire,
sodelujte s sosedi. Doma ne hranite večjih vsot denarja
 ojačana ali posebna protivlomna in protipožarna vhodna vrata,
opremljena s kakovostnimi ključavnicami, kukalom, zaščitnim
okovjem in ščitom proti lomljenju ključavnic,
 če je stanovanje v pritličju, okna zaščitimo z varovalnimi folijami in
mehansko zaščito na okenskih krilih,
 na hiši namestite senzorsko luč,
 vgradite kakovostno alarmno napravo, vezano na lokalno signalizacijo (luč, sireno, mobitel, pozivnik ipd.) in, če je le mogoče,
tudi na varnostno podjetje, ki bo posredovalo v primeru javljanja
vloma ali poskusa vloma,
 vrednejše predmete hranite v doma vgrajenem sefu ali v bančnih
ustanovah.
O vgrajeni alarmni napravi obvestite sosede in objekt
označite z nalepkami, ki opozarjajo nanjo!
24 ur na dan:

TELEFONSKE ŠTEVILKE POLICIJE

 anonimna telefonska številka
080/1200,
 številka 113,
 PP Ljubljana Vič 01/470-09-60.

V času uradnih ur:

Policijska pisarna Rudnik na lokaciji

Pot k ribniku 20, deluje času uradnih
ur, ki so:
 v sredo med 17:00 in 20:00 uro,
 v petek med 11:00 in 13:00 uro.
Telefonska številka: 01/427-36-81.

Prijava prebivanja in prebivaliπËa
dræavljanov evropske unije - Pojasnilo
Edvard Cvetko, komandir PP Ljubljana ViË

Z

aradi pravilne razlage in tolmačenja Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o tujcih, glede prebivanja in prijave
bivališča državljanov Evropske unije, podajamo naslednje pojasnilo fizičnim osebam, ki na prebivanje v svoja stanovanja
in stanovanjske hiše sprejemajo goste (prijatelje, sorodnike,
znance);
Pri tovrstnih prijavah je potrebno razlikovati med prijavo prebivanja po 93. c členu Zakona o tujcih in prijavo prebivališča
po Zakonu o prijavi prebivališča, ker gre za dve popolnoma
različni področji, ki sta sicer v medsebojni povezavi glede obveznosti tujcev.
Vsi tujci, tudi državljani članic EU, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, morajo v skladu s 3. odstavkom
10. člena Zakona o prijavi prebivališča opraviti policijsko prijavo. To morajo storiti najkasneje tri dni po prehodu državne
meje oziroma po spremembi nastanitve, v kolikor se ne
nastanijo pri tistih stanodajalcih, ki morajo prijavo opraviti namesto njih. Policijsko prijavo morajo opraviti osebno, kar
pomeni, da se morajo sami zglasiti na policijski postaji in tega

ne more opraviti tretja oseba namesto njih, oziroma njihovem
imenu.
Državljani držav članic EU, ki nameravajo v Republiki Sloveniji prebivati več kot tri mesece, morajo v skladu s 93.c
členom Zakona o tujcih, opraviti prijavo prebivanja.
To morajo storiti na tisti upravni enoti, na območju katere nameravajo prebivati. Upravna enota jim izda potrdilo o prijavi
prebivanja, ki ima enak status, kot dovoljenje za začasno prebivanje za državljane tretjih držav. Potem, ko pridobijo potrdilo o prijavi prebivanja, morajo opraviti še prijavo prebivališča
v skladu z 12. členom Zakona o prijavi prebivališča, na tisti
upravni enoti, ki jim je izdala potrdilo o prijavi prebivanja, oziroma na območju katere bodo prebivali.
Glede na dejstvo, da državljani držav članic EU lahko v RS
vstopajo tudi z osebno izkaznico, na podlagi tega dokumenta
ni možno dejansko ugotavljati časa vstopa v državo in trajanja
njihovega prebivanja. To se lahko ugotavlja posredno na druge načine, na primer na podlagi začetka veljavnosti sklenjene
pogodbe o zaposlitvi, časa policijske prijave in podobno.

»ISTILNA AKCIJA "DOBIMO SE NA BARJU"

Pred... | FOTO: Ida Meglič

U

med... | FOTO: Ida Meglič

redništvo portala www.barje.net je dne 31. marca
2007 prevzelo vlogo povezovalca vseh čistilnih akcij
organiziranih na območju Ljubljanskega barja (oz. v občinah:
MOL, Borovnica, Brezovica, Vrhnika, Škofljica, Ig, Log-Dragomer), z atraktivnim zaključkom akcije v obliki brezplačnega rock koncerta.
Na območju Četrtne skupnosti Rudnik je čistilno akcijo, kot
že tradicionalno, organiziralo Turistično društvo Barje, z ob-

in po akciji... | FOTO: Ida Meglič

veščanjem vseh prebivalcev četrtne skupnosti, pa je pri akciji sodelovala tudi Četrtna skupnost Rudnik.
V akcijo se je na območju Četrtne skupnosti Rudnik,
kljub napovedanemu slabemu vremenu, vključilo cca
100 udeležencev, ki jih je nagovoril tudi Župan MOL, g.
Zoran Janković. Udeleženci akcije so pobrali cca 40 m3
odpadkov.
Helena Židanek
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Taborniki...
©pela

N

amen taborništva je prispevati k razvoju mladih posameznikov, doseganju njihovih polnih telesnih sposobnosti kot
posameznikov.
Taborništvo je smiselno, ker se otroci v naravi učijo naravoslovnih, družboslovnih, športnih in socializacijskih veščin. Življenje v
skupini s prilagajanjem je najpomembnejše; otrok gre od doma
in se mora vključiti v skupino z drugačnimi pravili, kjer ni mame
in čokolade.
Delujemo po razvojnih stopnjah. Pri najmlajših delo temelji na
igri.
Pri starejših je temelj delovanja pustolovščina, izziv in avantura.

AKCIJE...ker z nami ni nikoli dolgËas
• zimska ali nočna orientacijska tekmovanja,
• čistilne akcije okolice
(kjer poskrbimo, za lepšo
in čistejšo naravo),
• pikniki,
• fotoorientacije,
• vesela srečanja,
• feštivali,
• noč čarovnic,

•
•
•
•
•
•
•

kino,
drsanja,
orientacije,
zimovanja,
spomladovanja,
kopanja,
obisk in spoznavanje
slovenskih mest,
• čajanke,
• sankanje,…

VODOVI SESTANKI...
• otroke učimo samostojnosti,
• spodbujamo razvoj domišljije,
• nadaljujemo bogato tradicijo,
• izobražujemo,
• se družimo, zabavamo,
• skrbimo za čisto okolje,
• organiziramo letna taborjenja, zimovanja in izlete,
• učimo preživetja v naravi:
VOD
Bolhe
Indijanci
Žele puding
Hobotnice
Alfi

VODNIK
Martina
Anja
Živa
Rok
Primož

•
•
•
•

postaviti zasilno bivališče,
šotor, zakuriti ogenj v snegu
ali dežju, se orientirati v
naravi, pripraviti si nekaj za
pod zob…
kopamo se v rekah ali
jezerih,
se valjamo po blatu,
vozimo s kanuji,
streljamo z loki in zračnimi
puškami…
SPOL
dekleta
fantje
dekleta
fantje in dekleta
fantje

Ko slika pove več kot 1000 besed... | FOTO:
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Skupine do 10 otrok, ki jih imenujemo vodi, se dobivajo enkrat
tedensko. Tam se učimo za tekmovanja, se igramo, delamo razne izdelke. Največkrat pa se odpravimo v gozd, kjer spoznavamo naravo in življenje v njej.

NA©E ZADNJE AKCIJE...
Kdor nas pozna ve, da se nikoli ne dolgočasimo in ne čepimo
doma. Tako smo se na lep sončen petek zbrali pod uro (vsi vemo,
da ta ura stoji na avtobusni in železniški postaji), vsi veseli, ker
smo končno dočakali naše vsakoletno zimovanje. Ravno, ko smo
STAROST
8,9,10 let
8,9,10 let
11,12 let
6,7,8 let
11,12 let

DAN
torek
sreda
sreda
četrtek
četrtek

URA
17.00
17.00
18.00
16.00
18.00

vstopali na avtobus, smo videli še kurente, nato pa smo se odpeljali tja proti Škofji Loki in nato proti Visokem, kjer smo izstopili
in se sprehodili do luštne kočice. Članice Bolh so takoj stekle v
kuhinjo in pričele z delanjem slastnih tort, ki smo jih zvečer po
igrici gatarjev predali slavljencu Siniju. Naslednji dan smo se odpravili na plezanje in streljanje z zračnimi puškami. Tisti najboljši,
smo nekaj tarč celo zadeli. Popoldne so punce na ognju pekle
jajca in banane, fantje pa so se zabavali po svoje. Zvečer nas je
čakala maškarada, v nedeljo zjutraj pa še lov na lisico. Po kosilu
smo se žal že morali posloviti. Vse se je tako hitro končalo, da se
ob naslednji priložnosti vsi zanesljivo spet srečamo.
Ker pa prihaja lepo vreme, se taborniki že veselimo novih druženj in zanimivih pomladnih akcij.

UPORABNI NASLOVI...
Pridi na naše spletne strani:
http://rpk.rutka.net, kjer boš našel sveže informacije, utrinke
in poročila, fotografije z akcij ter zanimive članke...

Lahko pa nam pišeš na :
rpk@rutka.net ali
DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PODKOVANI KRAP
Pot k ribniku 20, 1000 LJUBLJANA

Za vse dodatne informacije lahko pokličeš na telefon:

031/863-364 - Špela

KULTURNI DAN
Obisk knjiænice Preæihov Voranc matiËna knjiænica ViË
Patricia VRABER, 7.a O© Oskarja KovaËiËa

K

ulturni dan smo preživeli v knjižnici Prežihov Voranc na Tržaški
47a. Knjižnica je splošna. Njeni začetki segajo v leto 1956.
Ustanovljena je bila kot samostojni zavod, ki pokriva jugozahodni
del mesta Ljubljane. Ožji del Viča takrat še ni imel knjižnice. Na
širšem območju, ki se je razprostiralo do Polhograjskih Dolomitov
in je zajemalo kraje pod Krimom ter segalo do meje med Notranjsko in Dolenjsko, pa je bila že na prelomu stoletja, še bolj pa po 2.
svetovni vojni, zelo razvita ljubiteljska kulturna dejavnost, v okviru
katere so delovale tudi knjižnice.
V štirih desetletjih je knjižnica Prežihov Voranc razvila obsežno lokalno knjižnično mrežo, ki pokriva območje nekdanje občine Ljubljana Vič- Rudnik, po letu 1994, razdeljene na sedem občin. Poleg
matične knjižnice, ki ima sedež v Mestni občini Ljubljana, delujejo
še knjižne enote v šestih primestnih občinah: Brezovica, Dobrova,
Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica in Velike Lašče. Njeno dejavnost dopolnjuje ljubljanska potujoča knjižnica, ki z bibliobusom in
knjižnimi kolekcijami obiskuje in oskrbuje 25 krajev na območju
knjižnične mreže. Danes matična knjižnica s pomočjo razvejane
mreže, pestro ponudbo in s pomočjo sodobne komunikacijske

opreme izpolnjuje svoje informacijske, izobraževalne in kulturne
naloge. Je tudi del knjižnično-informacijskega sistema COBISS.
Uporabnikom je omogočen dostop do svetovnega spleta in elektronskega kataloga slovenskih knjižnic. Tudi mi smo lahko v času
obiska pregledali nekaj internetnih strani.
Obiskovalcem knjižnice so na voljo čitalniški kotički, različne kulturne prireditve, potem pa še knjižne uganke in pogovori o knjigah.
Imajo tudi knjigomat, kjer si lahko sposodiš ali pa vrneš knjigo, ne
da bi čakal v vrsti. Knjižničarke so nam predstavile prostore knjižnice in opisale svoje delo. Knjižnica je lepo opremljena in ima na
izposojo veliko knjig. V knjižnici je vsak od nas dobil knjigo z naslovom Na drugi strani, ki jo je napisala Neli Kodrič.
Po ogledu knjižnice smo odšli nazaj v šolo. V računalniški učilnici
smo na računalnikih reševali naloge, ki so bile povezane s pisatelji, knjižnimi junaki, knjigami, … Zadnjo uro smo reševali še učne
lističe v učilnici za slovenščino. Te učne lističe smo potem oddali,
odgovore pa smo zapisali v naše zvezke.
Ta dan smo preživeli zelo lepo in mislim, da bo vsem ostal v spominu.

KNJIÆNICA PREÆIHOV VORANC, ENOTA RUDNIK
V okviru knjižnice Prežihov Voranc
deluje tudi enota Rudnik, ki se nahaja na začetku Dolenjske ceste, v
1. nadstropju stavbe Strelišča. V njej
je na 300 m2 površine na razpolago nekaj nad 40.000 enot gradiva.
Bralcem je omogočeno iskanje po informacijski bazi podatkov COBISS/
OPAC, uporaba čitalnice in uporaba
interneta.
Ponosni smo, da je knjižnica končno
zaživela v podobi, ki smo si je že dolgo

želeli, saj je nova, sodobno opremljena
in bralcem veliko bolj prijetna. Posebno so se lepih, novih prostorov razveselili mlajši bralci, saj imajo sedaj čisto
svoj kotiček, velik 90 m2.
Ob knjižnici je na voljo tudi veliko
parkirišče. Izposoja je podprta s
COBISS/OPAC programom, vendar
bazo podatkov, oziroma katalog, še
vedno ažuriramo, zato vas prosimo, da
nas za točne podatke o želenem gradivu pokličete. Radi vam bomo prijazno

pomagali. Obiščite nas in se prepričajte.
Knjižnica je odprta vse delovne
dni v tednu od 8.00 do 19.00
ure, razen četrtka, ko delamo od
12.00 do 19.00 ure, dopoldne
pa je rezervirano za obisk organiziranih skupin šol in vrtcev. V
soboto nas lahko obiščete med
8.00 in 13.00 uro. (povzeto s spletne strani Knjižnice Prežihov Voranc,
enota Rudnik)
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Evakuacijska vaja v vrtcu Galjevica
Maja Berlic-organizator vaje, Silva Skubic-pomoËnica ravnateljice

Otroci v družbi reševalnih psov. | FOTO: Arhiv vrtca

Kako se kadi!!! | FOTO: Ida Meglič

V

skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur. l. RS št. 51/2006) smo v vrtcu Galjevica
izvedli vajo »umik iz vrtca v primeru potresa «. Vajo smo izvedli v mesecu marcu v enoti Orlova in na lokaciji Pot k Ribniku
20 ter aprilu v enoti Galjevica in na lokaciji Dolenjska cesta
52.
Bistvo vaje je pripraviti in usposobiti vse zaposlene za pravilno ravnanje v primeru naravne ali druge nesreče, ker le
tako lahko zaščitimo otroke, ki so nam zaupani. Umik iz objekta smo popestrili z bogatim spremljevalnim programom,
ki smo ga pripravili v sodelovanju z Upravo za zaščito in
reševanje RS – Izpostava Ljubljana, Oddelkom za zaščito,
reševanje in civilno obrambo MOL, Enoto reševalnih psov
MOL, Policijsko postajo Vič s konjenico in psom, Reševalno postajo KC ter Prostovoljnim gasilskim društvom Ljubljana-Barje.

Vzgojiteljica na gasilskem testu. | FOTO: Ida Meglič

Otvoritev prve srËne poti v Ljubljani - 26. maja 2007
Franc Zalar, Društvo za zdravje srca in oæilja Slovenije, podruænica Ljubljana

G

ibanje, še posebej v naravi, prav gotovo sodi med najpomembnejše preventivne ukrepe za ohranjanje zdravja
našega srca in ožilja. Ljubljančanke in Ljubljančani sicer radi
hodimo po okoliških vzpetinah, vendar pa smo v naši podružnici
že dalj časa mnenja, da bi kazalo pripraviti čim več organiziranih
dejavnosti, tako za članstvo kot za tiste, ki še niso v društvu in
verjamemo, da bodo spoznali dobre strani članstva in se nam
pridružili. Na našo pobudo so se prijazno odzvali tako v Športni
zvezi Ljubljane, kot v Zavodu za turizem Ljubljana.
In tako bomo v soboto, 26. maja odprli prvo srčno pot v Ljubljani. Pot bomo speljali po Golovcu, enem izmed priljubljenih
sprehajalnih koncev glavnega mesta. Pripravili bomo dve izhodišči za srčno pot (eno na vzhodni moščanski strani in drugo
na zahodni rakovniški strani ). Do takrat bomo vse lepo ozna16

čili, sprehajalci pa bodo na informacijskih tablah lahko prebrali
mnogo za zdravje koristnih napotkov. Na dan otvoritve bomo
pripravili vodene pohode oziroma sprehode, pred in potem pa
bodo naše medicinske ekipe izvajale meritve. Vodene pohode
z meritvami bomo kasneje organizirali enkrat mesečno. Poti
bodo različno zahtevne, tako da bodo na njih lahko aktivni prav
vsi, od tistih, ki že imajo težave s srcem oziroma ožiljem, pa do
tistih, ki so še v najboljši kondiciji.
Skratka v soboto, 26. maja se bomo skupaj sprehajali po novi
srčni poti na Golovcu. Podrobnosti vam bomo še sporočili. Ta
dan pa si že kar sedaj zaznamujte v vašem koledarju. Ne bo
vam žal. Prijetno bo in seveda koristno za zdravje vseh udeležencev.

"Slapek" se predstavlja ...
OB IŽANSKI C. 10 V LJUBLJANI STOJI PRED ŽIVILSKO ŠOLO TRGOVINICA Z VABLJIVIMI SLAŠČIČARSKIMI IN PEKOVSKIMI IZDELKI.
SLOVESNA OTVORITEV JE BILA 19. OKTOBRA 2006, ODPRTA JE OD PONEDELJKA DO PETKA MED 7. IN 14. URO.

Matjaæ Ule, kuharski tehnik — Darja Morelj, prof. slovenšËine

C

enjene stranke lahko izbirajo med različnimi vrstami kruha,
pekovskega in slaščičarskega peciva. Kupce streže prijazna prodajalka, pomagajo pa ji dijaki, ki se izobražujejo za poklic
peka, slaščičarja ter pomočnika peka in slaščičarja. Praktično
delo poteka v šolskih delavnicah.
V pekarski delavnici pečejo kruh po sodobnem tehnološkem
postopku in v krušni peči, kot so ga pekli že Egipčani pred
6000 leti. Dodobra so se zavedali, da je kruh velikodušno darilo narave in nenadomestljivo živilo. Zmleti pšenični moki so
dodali sol in vodo iz božanskega Nila ter zamesili testo. Do
takrat so ljudje jedli žito v obliki kaše ali pa so grobo zdrobljeno zrnje zmešali z vodo in v žerjavici ali na vročih kamnih pekli
mlince. Egipčani so namreč sloveli po tem, da so vse poskusili narediti drugače kot drugi smrtniki. Zgnetenega testa niso
razvlekli v palec debelo ploščo, kot je bila tedaj vsepovsod
navada, ampak so testo pustili stati. V njem se je dogajalo
nekaj čudnega, naraščalo je in se napihovalo. Zakaj je bilo

tako, tega še niso vedeli. Takšnega testa ni bilo mogoče speči
na žerjavici, zato so si iznajdljivi Egipčani omislili krušno peč,
v kateri so spekli okusen, rahel kruh s hrustljavo skorjo. Poskušali so spreminjati tudi okus in hranilno vrednost, dodajali
testu makovo in sezamovo seme ter sčasoma postali pravi
pekovski mojstri.
V slaščičarski delavnici dijaki izdelujejo veliko vrst slaščic, ki
niso le okusne, temveč tudi prava paša za oči. Z njimi se lahko
posladkate v prijetnem ambientu trgovinice. Ljubljeno osebo,
družinske člane in prijatelje pa lahko presenetite s torto ali
kakšnim drugim pecivom po naročilu.
SLAPEK Vas prijazno pozdravlja in vabi na obisk.

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Živilska šola, Ižanska cesta 10, 1000 L j u b l j a n a
tajništvo 01/28 07 610 • fax 01/28 07 620
Internet : http://www.bic-lj.s/zs.htm • e-mail: zs@bic-lj.si

©portni tabor v Radencih
Nina KREMÆAR in Ana OKORN, 8.a O© Oskarja KovaËiËa

Š

ola Oskarja Kovačiča vsako leto organizira tabore za svoje
učence. Tako smo se tudi mi letos odpravili v deželo belih
brez, Belo krajino.
Na pot smo se odpravili že navsezgodaj zjutraj. Na avtobusu je
bilo zelo veselo in polno smeha. Po približno dveh urah vožnje čez
lepo Slovenijo, smo prispeli v majhno vasico ob Kolpi, imenovano
Radenci. Zagledali smo prijeten eko dom. Ljubeznivo so nas sprejeli in pospremili v majhne prisrčne sobice. Po okusnem kosilu
smo se podali na lep sprehod po gozdu. Naš cilj je bila skala, dobra opazovalna točka. Z daljnogledom smo si ogledali vodnato in
gozdnato pokrajino. Po pohodu smo se igrali različne športne igre
na velikem igrišču pred domom. Ko smo povečerjali, smo se zbrali
v skupnem prostoru. Nekaj jih je šlo igrat namizni tenis, drugi pa
smo po skupinah zaigrali gledališke igre.
V domu je bil kmalu mir, saj smo bili vsi izmučeni.
Zbudili so nas že zgodaj zjutraj in nas napotili na jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo se razdelili v skupine in začeli z dejavnostmi.
Pri plezanju, lokostrelstvu in orientaciji smo se zelo zabavali. Popoldan smo šli kolesarit. Pot nas je vodila čez hribe in doline,
vse do slovensko-hrvaške meje. Bolele so nas noge in roke, zato
smo z veseljem izkoristili prosti čas za počitek. Zvečer smo se
igrali različne miselne igre in spoznali Newtona, črno-belo kraljevo kačo. Bil je star šele dve leti in dolg komaj dobrih 40 cm.
Prav vsi smo ga držali v rokah, nekateri pa tudi za vratom. Polni
vtisov smo šli spat.

Aktivnosti na vodi. | FOTO: Arhiv OŠ

Naslednji dan na srečo nismo imeli telovadbe. Že navsezgodaj
smo se odpravili k mirni in čisti reki Kolpi. Oblekli smo se v rešilne jopiče in se spravili v kanuje. Veslali smo proti toku in se zelo
veselili. Ko smo kanuje obrnili, smo si lahko malo oddahnili, saj
nas je tok reke nesel nazaj na start. Šli smo še na sprehod po
vasi in si ogledali staro hišo. Na žalost smo morali po kosilu že
oditi. Poslovili smo se od prijaznih gostiteljev in se z nasmehom
strpali v avtobus. Žalostni smo bili, ker smo odhajali, a vendar
veseli, ker smo se vračali domov.
Všeč nam ni bilo le to, da je tabor trajal samo tri dni. Z veseljem
bi ga podaljšali. Tudi v treh dneh smo se veliko naučili in se sprostili.
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Biotehniπki izobraæevalni center
Ljubljana
ZAČETKI DELOVANJA BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA SEGAJO V DAVNO LETO 1848. TEDAJ JE BILA USTANOVLJENA
PODKOVSKA ŠOLA, S KATERO SO BILI POSTAVLJENI TEMELJI VETERINARSKEMU IZOBRAŽEVANJU V SLOVENIJI IN TEMELJI DANAŠNJI ŠOLI.

Jasna Kræin Stepiπnik

D
•
•
•
•

anes je Biotehniški izobraževalni center Ljubljana javni zavod, ki ima štiri šole, in sicer:
Gimnazijo in veterinarsko šolo
Živilsko šolo
Središče za izobraževanje odraslih
Višjo strokovno šolo

Viπja strokovna πola
Jeseni 2006 smo vpisali prve redne in izredne študente v program višjega strokovnega izobraževanja živilstva,
letošnjo jesen pa bomo uspešno začeto delo nadaljevali
z vpisom prve generacije študentov po prenovljenem in
sodobnem programu živilstvo in prehrana. Z višješolskih
študijskim programom živilstva in prehrane omogočamo
študentom, da pridobijo najvišjo strokovno nadgradnjo živilskega poklica in prehranskih znanj izven univerze. Gre
za področje, ki se v zadnjih letih v svetu izjemno hitro razvija in postaja tudi vedno popularnejše predvsem zaradi
zagotavljanja varne hrane, ustrezne kontrole in nadzora
hrane ter zaščite potrošnika. Višješolski študijski program
za pridobitev naziva inženir živilstva in prehrane je izrazito
praktično naravnan, saj je okrog 40% študija namenjenega praktičnemu izobraževanju študentov v podjetju. Z izvajanjem višješolskega programa prispevali k boljši, predvsem v prakso usmerjeni izobrazbi na področju živilske
dejavnosti in prehranskih znanj.

Predmetno področje živilstva in prehrane je po svojih vsebinah
izrazito interdisciplinarno. Višja strokovna šola, v okviru Biotehniškega izobraževalnega centra, v svojem študijskem programu,
ki traja dve leti, obravnava poleg različnih strokovno teoretičnih
predmetov tudi predmete s področja trženja in zagotavljanja
kakovosti na področju živilstva ter poslovno sporazumevanje in
vodenje.
Premeti, kot so kemija, mikrobiologija, biotehnologija in tehnološki procesi z varstvom pri delu, predstavljajo ogrodje študijskega programa za različne živilske tehnologije. Te so tehnologija
mleka in mlečnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, olja, žit in
mlevskih izdelkov, sadja in vrtnin ter tehnologija brezalkoholnih
in alkoholnih pijač s posebnim poudarkom na tehnologiji vina.
Osrednja pozornost zaposlenih strokovnih delavcev na višji
strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev
za njihov uspešen potek in zaključek študija. Zato je najpomembnejši cilj višje šole kakovostno izvajanje študijskega
procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s
podjetji, ki prevzemajo praktično izobraževanje in sodelujejo
- pomagajo pri praktičnemu izvajanju teoretičnega dela študija.
Z ozirom na dejstvo, da je višješolski strokovni študijski program izrazito praktično zasnovan, je povezanost z živilskimi
podjetji še posebnega pomena. Študent lahko svoje teoretično

Prehranska priporočila CINDI, ki je mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za
preprečevanje bolezni, kot so srčno žilne bolezni, rak in sladkorna bolezen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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V jedi uživajte!
Jejte pestro hrano, ki naj bo pretežno rastlinskega izvora!
Bodite vsak dan telesno dejavni in jejte toliko, da bo vaša teža normalna!
Večkrat na dan jejte kruh, žita, testenine, riž in krompir, najbolje pri vsakem obroku!Izbirajte polnozrnate izdelke!
Večkrat na dan (pri vsakem obroku) jejte veliko sadja in zelenjave!
Jejte čim manj maščob in izdelkov, ki vsebujejo maščobe (npr. mesne izdelke, namaze...)! Omejite količino zaužitega
mesa in mesnih izdelkov! Izbirajte puste vrste mesa! Enkrat ali dvakrat na teden uvedite brezmesni dan.
Dnevno uživajte zmerne količine posnetega mleka in manj mastne mlečne izdelke!
Čim redkeje uživajte slaščice in sladke pijače (sladkane sokove, gazirane pijače...)!
Hrano solite čim manj in ne jejte že pripravljenih slanih jedi!
Hrano pripravljajte na zdrav način in zdravstveno neoporečno! Hrano dušite, kuhajte ali pecite, vendar je ne cvrite. Dodajte ji čim manj maščob, soli in sladkorja!
Če pijete alkohol, ga pijte malo in ne vsak dan!
Zavedajte se, da je dojenje najustreznejši in zadosten vir prehrane dojenčkov do šestega meseca starosti!

znanje povezuje s praktičnim in ga dopolnjuje z znanji z drugih
strokovnih področij. Spozna in laže razume tehnološke sheme
proizvodnje, zakonitosti in načine trženja ter informacijsko tehnologijo, ki se uporablja v podjetju.
Praktično izobraževanje v posameznem letniku traja 10 tednov, od tega jo bo lahko študent mesec dni opravljal v tujini. Na šoli načrtujemo tudi mednarodno izmenjavo v okviru
programa Erasmus, s katero bodo imeli študenti možnost
opravljanja prakse v živilski industriji ter sorodnih podjetjih
in ustanovah v tujini. To jim bo omogočalo lažje razumevanje
različnih strokovnih dejavnosti v podjetjih ter vpetost v mednarodno gospodarstvo.
Tak način partnerskega sodelovanja pri izobraževanju je primerljiv z evropsko uspešno prakso in posebej primeren za področje
poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki naj usposablja za
potrebe konkretne prakse.
Prizadevamo si prilagajati izobraževalni program živilstva in prehrane potrebam trga delovne sile in gospodarstva v naši osrednjeslovenski regiji.
Posebnega pomena v času hitrega razvoja in široke ponudbe
bolj ali manj kakovostnih živil in jedi je tudi izobraževanje in
vzgoja na področju zdravju prijazne prehrane, saj so si mnenja
zdravnikov in prehranskih strokovnjakov enotna, da s primerno
prehrano kratkoročno in dolgoročno lahko vplivamo na svoje
počutje in izboljšamo zdravje.

Ne učimo se za šolo,
temveč za življenje.
Seneka

SrediπËe za izobraæevanje odraslih
Zgornji rek še posebej velja tudi v Središču za izobraževanje
odraslih, v okviru katerega izobražujemo številne odrasle udeležence.
Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem
mestu želijo razširiti znanje z določenega področja, pridobiti
prekvalifikacijo za drug zanimiv poklic oziroma izobrazbo, ki
daje večje zaposlitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki
so prekinili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo.
Odraslim udeležencem omogočamo izobraževanje v vseh programih, po katerih izobražujemo mladino:
• pomočnik peka in slaščičarja (2,5-letni program)
• pomočnik mesarja (2,5-letni program)
• pek (3-letni program)
• slaščičar – konditor (3-letni program)
• mesar – dualni sistem (3-letni program)
• živilski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje (3+2 – dve
leti) (4-letni program)
• živilski tehnik (4-letni program)
• veterinarski tehnik (4-letni program)
• tehniška gimnazija (4-letni program)
ter tudi po programu

• usposabljanje za življenjsko uspešnost – most do izobrazbe
UŽU - MI
Program je namenjen odraslim, ki so se že, ali se še bodo
vključili v nadaljnje izobraževanje. Cilj programa je obnavljanje
in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, povezanih s
pismenostjo, rabo računalnika, razvijanje socialnih spretnosti,
usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo
ter spoznavanje učnih metod, kar udeležencem omogoča lažje
in učinkovitejše obvladovanje učne snovi.
Zanimanje za izobraževanje je vsako leto večje, zato se trudimo,
da je čimbolj prilagojeno njihovim potrebam in željam. Izobraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev predavanj
in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. Predavanja za
posamezne predmete si sledijo v časovnem zaporedju in potekajo v prostorih šole. To pomeni, da udeleženci izobraževanja poslušajo predavanja pri posameznem predmetu, opravijo
predmetni izpit in nadaljujejo z drugim predmetom. Na predavanjih udeleženci dobijo tudi pisno gradivo. Izobraževanje odraslih
udeležencev lahko poteka tudi tako, da se udeleženci izobražujejo sami, v šoli, kjer lahko kupijo tudi gradivo pa opravljajo
predmetne izpite. Pogosto udeleženci izobraževanja stroškov
izobraževanja ne pokrivajo sami, temveč je izobraževanje sofinancirano s strani Evropskega socialnega sklada (ESS).
Poleg izobraževanja po vseh omenjenih programih organiziramo
tudi druga izobraževanja in strokovna usposabljanja s področja
živilstva, kot so seminarji s področja slaščičarske in pekarske
dejavnosti. Na področju veterine usposabljamo po programih
za veterinarske pomočnike v prašičereji in govedoreji. Usposobili že okoli 200 udeležencev, ki so pridobili znanja o nalezljivih
boleznih, veterinarskih opravilih in storitvah, bakteriologije in
zakonodaje na področju dela z živalmi.
Načrtujemo tudi strokovno izpopolnjevanje na področju gostinske in trgovinske dejavnosti ter društev, ki združujejo člane z
različnimi predpisanimi dietami (diabetiki, bolniki s celiakijo,
osteoporozo ali bolniki z boleznimi srca in ožilja).
Neprestano skrbimo za razvoj kakovosti izobraževanja, vključeni smo v številne projekte na tem področju. S svojo Izjavo
o kakovosti vsem udeležencem zagotavljamo individualen pristop, prilagajanje izobraževanja in svetovanje, prilagojena učna
gradiva ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo.
Veseli bomo vašega obiska pri nas ali na naši spletni strani.

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
SREDIŠČE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ali
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ižanska cesta 10, 1000 L j u b l j a n a

Tel: 01 28 07 609, 28 07 606, 28 07 603
Internet: www.bic-lj.si
e-mail: jasna.krzin-stepisnik@guest.arnes.si
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Otvoritev prve srËne poti v
Ljubljani
bo 26. maja 2007 - več o tem si
preberite na strani 16.

Obnova poti na Golovcu
Srčna pot pa ne bo edina športna površina, ki bo od konca maja
spodbujala Rudničane (in seveda tudi druge prebivalce Ljubljane) k bolj dejavnemu načinu
življenja. Športna zveza Ljubljane, Mestna občina Ljubljana in
Zavod za turizem Ljubljana so se
namreč lotili tudi obnove pešpoti
po golovškemu grebenu (planinski markacisti MDO Ljubljana
bodo označili pot od Zvezdarne
do Orel ter pomembnejše povezave iz doline. Prav tako bo na
novo in v skladu s predpisi ter naravo označena tudi tekaška pot
z Urha do Zvezdarne, ki jo uporabljajo številni rekreativni tekači
(tudi župan Zoran Janković), je
pa tudi del trase majskega Teka
trojk.

Prvi Rudniπki πportni dan
Na kratko napovedujemo tudi
športnorekreativno prireditev,
ki se bo zgodila 26. maja. Razlog za bolj skopo napoved je,
da v času zaključka redakcije
Rudniške Četrtinke še ni znan
natančen program prireditve,
vsekakor pa bo povezan z otvoritvijo Srčne poti ter ostalih
že omenjenih »popravkov« in
dodatkov na Golovcu, dodatno
pa so k sodelovanju pri spodbujanju Rudničanov k aktivnemu načinu življenja vabljeni
prav vsi športni ponudniki na
tem koncu Ljubljane. Za zdaj
lahko povemo le to, da je nosilec Športno društvo Rudnik, ki
pripravlja družinski kolesarski
izlet ter piknik in da bo zanesljivo zraven tudi Kajak kanu
klub Ljubljana, s šolo kajaka
in safarijem po Ljubljanici. Vse
podrobnosti boste izvedeli na
spletni strani www.szlj.si in v
rekreativnih rubrikah v medijih,
kjer najavljamo akcije iz projekta Razgibajmo Ljubljano.

Koledar πportne rekreacije
Veliko projektov smo že omenili, še več pa jih še pripravljamo.
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Pri večini si želimo tudi vaše
pomoči in eden izmed takih je
tudi koledar športnih dogodkov v mestu in širše. Tam najavljamo velike in majhne prireditve, že zdaj pa ga objavljamo
v številnih medijih, kot so glasilo Ljubljana, Teletekst TVS,
Dnevnik, Nova, Lisa, Delo, Val
202, TV Slovenija in ne nazadnje tudi spletne strani www.
szlj.si, www.klubpolet.si, www.
aktivna.si, www.sportnikoledar.
si...). Če želite, da bo tam brezplačno objavljena tudi vaša
prireditev, nam podatke o njej
sporočite po e-pošti koledar@rekreacija.si.

Elektro Ljubljana d.d.
želi, na območju Črne vasi,
zgraditi novo transformatorsko
postajo (TP), katera bi bistveno
pripomogla k izboljšanju napetostnih razmer na omenjenem
območju. Vsled tega naprošamo prebivalce oz. lastnike zemljišč v Črni vasi od hišne številke 265-229 oz. 304-280, da
nam za predvideno izgradnjo
TP odstopijo ali prodajo del
zemljišča (cca 40 m2). Za vsa
dodatna pojasnila smo na voljo
na tel.št.: 01/439 22 30 ali
051/355 238-Andrej Wagner.

©portno druπtvo
Rudnik vabi:
- 26. 5. 2007 (Športni dan Rudnika) na družinski kolesarski
maraton po Barju in Golovcu
- 15. 6. 2007 na pohodniško
kolesarski izlet v neznano
Vse informacije na gsm: 041/
742 048 – Alojz Zrimšek

stavi v Podpeči s pričetkom ob
13. uri. Pokličite 041/ 60 22
11.

Program turistiËnega
druπtva barje od aprila do
decembra 2007
15. APRIL do 15. MAJ
2007
akcija LEP DOM , LEP KRAJ
- ocenjevanja okolice domov
5. MAJ 2007
ob 20.00 uri predavanje na
temo EKOLOŠKA PRIDELAVA VRTNIN na Ižanski c. 305,
I nadstropje ZD Barje
19. MAJ 2007
spoznavanje
Ljubljanskega
barja na 3. POHOD-u PO
LJUBLJANSKEM BARJU z
začetkom in koncem pohoda
na sejmišču nasproti Ižanske c.
305
6. JUNIJ 2007
ob 20.00 uri predavanje na
temo RAK DOJK na Ižanski
c. 305, I nadstropje ZD Barje
16. JUNIJ 2007
v dopoldanskem času OTROŠKE BARJANSKE ŽABARIJE - nepozabno doživetje za
otroke, v večernih urah BARJANSKA NOČ - zabava z
glasbo, plesom in srečelovom
na sejmišču nasproti Ižanske c.
305
27. OKTOBER 2007
JESENSKA TRŽNICA z bogato ponudbo jesenskih pridelkov
na sejmišču nasproti Ižanske c.
305

DECEMBER 2007
BOŽIČNI KONCERT ob postavitvi novoletne jelke na prostoru pred Zadružnim domom na
Ižanski c. 305
Več podrobnosti o posameznem dogodku si lahko ogledate
na spletni strani Turističnega
društva Barje http://www.tdbarje.si/ ali nas pokličete na
mobilno številko 041 286 064.
VABLJENI NA BARJE!

Urnik kosovnega
odvoza 2007
OBMOČJE
KRIM
PERUZZI
RUDNIK
GALJEVICA
BARJE

MAJ
24. 5. 07
25. 5. 07
28. 5. 07
29. 5. 07
31. 5. 07

DECEMBER
6. 12. 07
7. 12. 07
6. 12. 07
10.12. 07
11.12. 07

Sortirani material pripravite
do 6. ure zjutraj. Morebitne
reklamacije sporočite na tel:
477-96-40 ali 477-96-67
vsak delovni dan od 8. do
14. ure.

Urnik zbiranja
nevarnih gospodinjskih
odpadkov s premiËno
zbiralnico
Lokacija Mercator
Dolenjska cesta 43
3.9.2007 9.00-17.00
4.9.2007 8.00-15.30

Biotehniπki izobraæevalni
center Ljubljana,

VRTEC GALJEVICA

Živilska šola, obvešča, da
organizirajo prehranske delavnice za učence 8. in 9. razredov osnovne šole. Vse informacije na tel: 01/28 07 610
(kontaktna oseba ga. Katarina Smole), www.bic-lj.si/zs.

Vrtec Galjevica obvešča vse starše, ki se zanimajo za sprejem
otrok v Vrtec Galjevica (enota Galjevica, enota Orlova, lokacija
Pot k ribniku in lokacija Dolenjska cesta), da je rok za oddajo
vlog podaljšan in sicer do 30.04.2007.
To je sklep Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport - MOL. Mestni svet bo na svoji seji 23.04.2007 obravnaval predlog novega Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki bo
veljal za vse vrtce v Mestni občini Ljubljana. Po sprejetju pravilnika bomo v skladu s kriteriji novega pravilnika obravnavali vse
oddane vloge in starše pisno obvestili.
Lepo pozdravljeni!

Konjerejsko druπtvo Barje
vabi v nedeljo 3. junija 2007
na prireditev » Dan konjereje na Ljubljanskem barju«.
Prireditev bo potekala na Pri-

Ana Mislej, ravnateljica Vrtca Galjevica

