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Vstopili smo v navidez hladno, v

resnici pa precej razburkano politično
jesen. Lokalne volitve so nekaterim
odvrnile pogled od vsakdanjika, 23.
oktober je bil samo še en navaden ponedeljek. S to razliko, da bomo imeli,
poleg sprememb na Magistratu, tudi
nov Svet četrtne skupnosti Rudnik.
Nekateri smo v njem že vse od
njegove ustanovitve leta 2001. Pet let
je dolga doba, zato se nekateri od nas,
vsaj za nekaj časa, poslavljamo. Čas
nabiranja izkušenj v lokalni politiki,
druženje z bolj izkušenimi ljudmi, vse
to je bilo zelo zanimivo in koristno.
Vsaj zame, ki sem bil kar dva mandata
najmlajši svetnik. Nekdo se je od nas
poslovil mnogo prezgodaj, žal za
vedno. Pavel Dolinar je bil izkušen
in moder človek. V vsaki situaciji je
znal najti pot do njene rešitve, četudi
je bila ta na prvi pogled očem prikrita.
Ponosen sem, da sta se najini poti prekrižali.
Pred vami je zadnja številka
Rudniške četrtinke, vsaj v tej sestavi
uredniškega odbora. Ob tej priložnosti
bi se zahvalil vsem članom tega odbora
pri pripravi našega časopisa. Zahvala
gre tudi vsem bralcem, ki ste vzeli
četrtinko v roke.
V upanju, da bo naslednjemu uredniškemu odboru uspelo sestavljati še
boljši časopis, se od vas poslavljam.
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SVET ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK
ZAKLJUČUJE SVOJE DELO

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,
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Rudniško Četrtinko so za vas pripravili:
Izdajatelj: Četrtna skupnost Rudnik,
Mestne občine Ljubljana,
Pot k ribniku 20, Ljubljana.
Tel:01/428 03 45
Faks: 01/427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@siol.net

Letošnje leto oznanja zaključek
dela Sveta ČS Rudnik, izvoljenega
pred štirimi leti. V jeseni bodo volitve
v organe lokalnih skupnosti.
V štiriletnem obdobju smo postorili marsikaj. Z lastnim znanjem smo
postavili »na noge« organe četrtne
skupnosti in jim opredelili način dela
do te mere, da je ožjemu delu lokalne
skupnosti omogočeno izvajanje vseh
dejavnosti, ki so na dana pooblastila
zahtevane.
Kot sem že večkrat v Rudniški četrtinki omenjal, je bilo delovanje sveta
sila težavno, saj mestni svet v večji
meri ni upošteval naših predlogov.
Temu primerno so se odzivale tudi
službe mestne uprave.
V temu času smo prvi predlagali
povečane pristojnosti četrtnih skupnosti v okviru nujne spremembe Statuta
Mestne občine Ljubljana. Predlagali
smo tudi ustanovitev SVETA
PREDSEDNIKOV četrtnih skupnosti,
namenjenega pomoči pri delu županje.
Vsa ta prizadevanja so angažirala člane
sveta na vseh možnih nivojih, tudi
strankarskih. Mestne politične stranke
se s problematiko četrtnih skupnosti
niso ukvarjale.

V času prehoda iz krajevnih skupnosti na četrtne skupnosti se je na
večino projektov, ki jih je bila mestna
uprava dolžna realizirati, pozabilo.
V prvi fazi delovanja smo te
projekte ponovno obudili in opredelili vsakega posebaj do nivoja možne
izvedbe. V njihovo pripravo je bilo
vloženega veliko prostovoljnega dela
vseh članov sveta.
V drugi fazi pa je Svet ČS Rudnik
pristopil k reševanju projektov. Vsi so
sedaj v različnih fazah izvajanja.
Poudariti moram, da je Svet ČS
Rudnik v času svojega mandata deloval
nestrankarsko in nastopal enotno.
Za zaključek mojega pisanja, pa
vam bom na osnovi povzetka našega
zaključnega sestanka s podžupanom g.
Milošem Pavlico v mesecu juliju tega
leta predstavil pomembnejše nerešene
zadeve, ki naj bi krajanom omogočile boljše in varnejše življenje. Na
sestanku je prisostvovalo pet članov
sveta: g. Jože Kernc, g. Jože Zrnec, g.
Metodij Rigler in g. Anton Zaletelj ter
zunanji sodelavec sveta g. Vladimir
Žitnik.
Razgovor se je nanašal na sedem
delovnih točk. Pri vsaki točki smo

Slike na naslovnici: Jesenska tržnica 2006.
Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik

Vasko Jovanovski,
glavni urednik
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1. Obnova Doma krajanov na
Ižanski cesti

Člani ČS Rudnik so poudarili, da
krajani želijo čimprejšnjo obnovo
objekta, za kar je ČS Rudnik v proračunu za leto 2006 predvidela tudi
petino svojih sredstev.
Oddelek za lokalno samoupravo
MU MOL je naročil pregled nosilnih
konstrukcij objekta s statično in seizmično analizo, strokovnim mnenjem o
stanju in varnosti. Rezultati so pokazali,
da je objekt v zelo slabem stanju.
Na podlagi študije ocene vrednosti
naložbe za rekonstrukcijo obstoječega
objekta, ocene vrednosti novogradnje
ter študije o tržni vrednosti obstoječega objekta so županji podali predlog za
rušitev objekta in novogradnjo.
Člani Sveta ČS Rudnik so ob tem
izrazili številne pomisleke glede namembnosti novega objekta in s tem v
zvezi tudi željo po zagotovilu, da bo
namembnost objekta tudi pri novogradnji ostala enaka.
V začetku meseca oktobra je ČS
Foto: prof.dr. Stane Pejovnik
Rudnik sklicala sestanek na sedežu
četrtne skupnosti. Na sestanku so
bili prisotni predstavniki četrtne
skupnosti, predstavniki društev
s sedežem na Ižanski cesti 305,
najemnik gostinskega lokala ter
načelnik Oddelka za lokalno
samoupravo MU MOL g. Vojko
Grünfeld.
Stališče MOL je ostalo nespremenjeno (novogradnja), prisotni
pa so se dogovorili, da je potrebno
objekt do rušenja primerno redno
vzdrževati.

Uredniški odbor: Vasko Jovanovski (predsednik),
Barbara Derenda, Metodij Rigler, Jože Zrnec in Helena Židanek
Glavni in odgovorni urednik: Vasko Jovanovski
Številka izdaje: letnik III, številka 2, november 2006
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.

predstavili problematiko in se na
koncu dogovorili o nadaljnjem poteku
posameznih zadev.

2. Obnova mrliške vežice
in razširitev pokopališča
Rudnik
Dogodki v zvezi z obnovo
mrliške vežice so se nahajali že v
različnih fazah. Predviden je bil
Člani sveta mandat 2002-2006 (manjkajo Dušan Bandelj, Leila Kozinc, Srečko podpis pogodbe za obnovo vežice
med JP Žale, kot upravljalcem poMasle in prof. dr. Stane Pejovnik):
kopališča in župnijo Rudnik, kot
Z leve zgoraj: Anton Zaletelj, doc.dr. Bojana Beović, Albin Marolt, Pavel Dolinar, lastnikom mrliške vežice, ki pa se
Vasko Jovanovski, Metodij Rigler, Robert Praprotnik in Barbara Derenda.
zaradi neusklajenosti strank, še ni
realiziral.
Z leve spodaj: Jože Zrnec, Drago Balent in Jože Kernc.
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UVODNIK

Drage krajanke, spoštovani krajani

Svet Četrtne skupnosti Rudnik zaključuje svoje delo

VSEBINA

Rudniška

U VO D N I K

3. Rekonstrukcija Peruzzijeve
ulice

Stališče Sveta ČS Rudnik do
gradnje prizidka je še vedno enako tj.
da podpirajo izgradnjo prizidka k OŠ
Oskarja Kovačiča.
Predstavniki mestne uprave so
povedali, da je v MOL prostora preveč
za približno 5000 otrok in da tako ni
posebnih argumentov, ki bi opravičevali izgradnjo prizidka, saj tudi na tem
območju število otrok upada.
G. Pavlica se je prav tako pridružil temu mnenju ter povedal, da
bo potrebno nekaj šol celo zapreti.
Povedal je še, da je že izdelana strategija osnovnega šolstva v MOL, ki
jo bodo jeseni lahko obravnavali tudi
sveti četrtnih skupnosti.
Prisotni so se dogovorili, da
Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport MU MOL ob dokončanju študije o osnovnem šolstvu
v MOL obvesti ČS Rudnik o rezultatih
in ukrepih, izhajajočih iz te študije. Po
prejetju tega dokumenta se ČS Rudnik
ponovno odloča o svojemu stališču in
o tem obvesti MU MOL.

G. Pavlica je povedal, da ima DARS
v svojih programih sredstva za obnovo
Peruzzijeve ulice predvidena, da pa je
potrebno dokumentacijo novelirati, saj
je bila po prejšnji zakonodaji potrebna
samo priglasitev del.
Konec meseca julija 2006 smo iz
Oddelka za gospodarske javne službe
in promet MU MOL prejeli dopis, v
katerem nas obveščajo, da je projektna dokumentacija v delu, ki se
nanaša na ureditev ceste, javne razsvetljave, ureditve odvodnjavanja in
meteorne kanalizacije, novelirana,
v delu, ki pa se nanaša na ureditev
prehoda preko železniške proge, pa
je prišlo do zapletov zaradi dodatnih
sprememb zakonodaje. Ko bo zadeva
rešena, bodo dokumentacijo predali
DARS-u v izvedbo.

4. Rekonstrukcija Ižanske ceste
Odbor za gospodarske javne službe,
promet in varstvo okolja pri Svetu ČS
Rudnik si je na sestanku skupaj s predstavniki mestne uprave MOL ogledal
tri idejne rešitve za rekonstrukcijo
Ižanske ceste.
Predstavniki mestne uprave MOL
so poudarili, da so v tem primeru
ključni problem ﬁnančna sredstva,
saj je celoten projekt rekonstrukcije
Ižanske ceste od križišča z Jurčkove
cesto pa do križišča s Peruzzijevo cesto
ocenjen na približno vsoto v višini 3,5
milijarde SIT. V letu 2007 za ta namen
ni predvidenih sredstev.
Člani ČS Rudnik so poudarili, da
je potrebno v rekonstrukcijo zajeti
celotno Ižansko cesto do meje z
Občino Ig. G. Pavlica je menil, da se
bo o tej investiciji potrebno dogovoriti
tudi z Občino Ig.
Prisotni so se dodatno dogovorili,
da Oddelek za gospodarske javne
službe, promet in varstvo okolja
MU MOL preuči tudi možnost fazne
gradnje občinskega dela ceste do
križišča Peruzzijeve ulice z Ižansko
cesto ter obvezno prouči možnost

5. Prizidek k OŠ Oskarja
Kovačiča

6. Obnova vodovoda pri gradnji
komunalne infrastrukture v
naselju Vinterca
Člani Sveta ČS Rudnik so podžupana seznanili s problemom plačila
obnove vodovoda pri gradnji komunalne infrastrukture v naselju Vinterca, saj
so krajani z MOL že sklenili pogodbe
o soﬁnanciranju gradnje kanalizacije,
o soﬁnanciranju obnove vodovoda pa
do sedaj ni bilo nobenih podatkov. JP
VO-KA je plačilo za obnovo vodovoda
na podlagi dne 17.2. 2006 sprejetega
Odloka o oskrbi s pitno vodo, naložilo
krajanom.
Ob koncu so se prisotni dogovorili, da se na podlagi že poslanega
dopisa s strani ČS Rudnik čim prej
pridobi mnenje županje MOL.

7. Krajinski park
Ljubljansko barje
Člani ČS Rudnik so predlagali, da
MOL na osnovi zahtev krajanov po-
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drobneje opredeli:
- kakšen je prispevek MOL pri
ustanavljanju Krajinskega parka
Ljubljansko Barje v vidu sodelovanja pri izdelavi dokumentacije
potrebne za njegovo razglasitev,
- kje MOL predvideva možnost sodelovanja barjanskega prebivalstva in
njihovih iniciativnih gibanj,
- realizacijo EU direktiv (ptičja in
habitatna) v okviru sedanje Nature
2000 in s tem povezano opredelitev
odnosa med človekom in naravo,
- kdaj MOL predvideva vzpostavitev
svoje aktivne vloge pri reševanju
povečane poslovno stanovanjske

gradnje na Barju, nelegalnih
zasipavanj kmetijskih zemljišč,
odstranjevanju vzrokov za divja
odlagališča in smetišča, ter
njihov sanacijo,

- kakšno stališče ima MOL do
ureditve razmer na reki Ljubljanici
(ureditev in čiščenje bregov,

poselitev bregov, plovnosti
po reki in razvoj rečnega in
obrečnega turizma v korist tu
živečih ljudi).

Dogovor prisotnih je bil, da MU
MOL podrobneje odgovori na zgoraj
zastavljena vprašanja. Četrtna
skupnost bo posredovane informacije namenila krajanom kot odgovor
na njihova zastavljena vprašanja.

Spoštovane sokrajanke,
sokrajani!
V imenu članov Sveta Četrtne
skupnosti Rudnik se vam zahvaljujem
za vaše sodelovanje in pomoč svetu v
času našega štiriletnega mandatnega
obdobja.
Zahvaljujem se tudi vsem članom
Sveta ČS Rudnik in aktivnim zunanjim
sodelavcem delovnih odborov za
njihove pomembne prispevke k delu
četrtne skupnosti.
22. oktobra so bile volitve novih
članov v Svet ČS Rudnik.
Pri vaši izbiri svetnikov, ki bodo
naslednja štiri leta zastopali Četrtno
skupnost Rudnik vam želim veliko
sreče, njim pa uspešno delo.
Jože Kernc,
predsednik Sveta ČS Rudnik

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
KRIM
RUDNIK,
Ljubljana,
Pot kšola
ribniku 3/a
Biotehniški
izobraževalni
center
Ljubljana,
Živilska
1 Razvoj Biotehniškega
izobraževalnega
centra Ljubljana

Šola ima tradicijo, ki izvira iz
konca 18. stoletja, ko je Veterinarska
stolica na pobudo dr. Janeza Bleiweisa
postavila temeljni kamen veterinarskemu izobraževanju na Slovenskem.
Na pobudo Kranjske kmetijske
družbe je bila leta 1848 ustanovljena
Živinozdravniška in podkovska šola,
ki je pričela delovati leta 1850. Pouk je
potekal v slovenskem jeziku, tako da
je bila šola poleg svojega osnovnega
poslanstva steber narodne zavednosti.
Leta 1947 so zgradili novo šolo za
veterinarske tehnike.
Leta 1982 je iz Šole za živinorejskoveterinarske tehnike nastala Srednja
agroživilska šola. Njenemu nastanku
in imenu je botrovalo dejstvo, da so
veterinarskemu tehniku dodali še tri
agroživilske programe: kmetijskega
tehnika, živilca in živilskega delavca.
Živilski kadri z izobrazbo peka, slaščičarja in mesarja so bili zelo iskani.
Dijaki so dobili štipendije, zaposlitev
je bila takojšnja, plače dobre. Za
poklic veterinarskega tehnika je bilo
zanimanje med mladimi veliko, manj
znan je bil poklic živilskega tehnika.
Razširitev vzgojno-izobraževalnih
vsebin v Srednji agroživilski šoli še na
kmetijske in živilske programe je povzročila hitro in izredno veliko povečanje števila dijakov. Šola v Mestnem
logu je postala odločno premajhna. Za
novogradnjo ni bilo volje in denarja.
Takrat je bila edina realna začasna
rešitev preselitev vseh dijakov, profesorjev in drugih zaposlenih v novo
zgrajeni Srednješolski center Rudolfa
Maistra v Kamniku. Že po nekaj letih je
bilo jasno, da Srednja agroživilska šola
svoje perspektive v Kamniku nima.
V vojnem letu 1991 je bila v sedmih
mesecih, od marca do septembra,
zgrajena nova, moderna in prostorna
zgradba v enem najbolj prijetnih
območij Ljubljane - v Mestnem logu
ob veterinarskih klinikah. Okrog šole
so pašniki in zelenje. Ne obkrožajo
nas prometne ceste, ne moti nas hrup z
ulice. Že leta 1991 je bila šola premajhna, zato smo morali organizirati pouk
v dveh polnih izmenah. Zanimanje za
poklice veterinarski tehnik, slaščičar
- konditor, pek in mesar je iz leta v
leto naraščalo, naraščal pa je tudi vpis
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nadaljevanje gradnje državnega
dela ceste od predhodno omenjenega križišča do meje z Občino Ig.
V ta namen se poveže z državnimi
institucijami in Občino Ig.

Foto: arhiv BIC

Živilska šola.
in število oddelkov. Leta 1994 smo
morali preseliti 180 dijakov v tretjo
izmeno v najete prostore Osnovne šole
Trnovo. V šolskem letu 1998/1999
smo že obstoječim programom dodali
še program tehniške gimnazije.
Aprila 2001 je bila pripravljena
projektna naloga za novo Živilsko
šolo, maja 2001 je bil v Uradnem
listu objavljen sprejet proračun RS,
ki je vključeval tudi začetek gradnje
Živilske šole. Z gradnjo naj bi pričeli
februarja 2004. Istega leta naj bi bila
gradnja zaključena.
Jeseni 2005 je Ministrstvo za šolstvo
in šport zgradilo lepo, novo stavbo na
Ižanski cesti, nasproti Botaničnega
vrta, v katero so se preselili vsi živilski
programi našega zavoda. Dobili smo
dva nova programa nižjega poklicnega izobraževanja: pomočnika peka in
slaščičarja ter pomočnika mesarja.
Biotehniški izobraževalni center
Ljubljana ima štiri organizacijske enote:
- Gimnazija in veterinarska šola (Cesta
v Mestni log 47),
- Živilska šola (Ižanska cesta 10),
- Višja strokovna šola (Ižanska cesta 10),
- Središče za izobraževanje odraslih.

2 Predstavitev živilske šole
Naše poslanstvo je, da izobražujemo
in vzgajamo mlade ljudi. Opravljamo
javno službo na področju srednješolskega in poklicnega izobraževanja ter
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srednješolskega splošnega izobraževanja, pa tudi druge dejavnosti, ki so
povezane z vzgojo in izobraževanjem
ter določene v ustanovitvenem aktu.
Dijaki, ki se vpišejo na našo šolo,
lahko izbirajo med naslednjimi izobraževalnimi programi:
- 4-letni program: živilski tehnik;
- 2-letni program: živilski tehnik
– poklicno-tehniško izobraževanje
(po končani triletni šoli);
- 3-letna
programa:
živilec
(poklica: slaščičar-konditor in pek)
mesar (dualna oblika izobraževanja; poklic mesar);
- 2,5 letna programa: pomočnik peka
in slaščičarja ter pomočnik mesarja.
Smo prva slovenska šola, v kateri
in okoli katere ne kadimo. Dokazali
smo, da je to brez večjih težav možno
izvesti v soglasju z dijaki, starši in
zaposlenimi. V želji, da bi izboljšali
razmere življenja v šoli, smo se prijavili in bili vključeni v Evropsko mrežo
zdravih šol. Projekti, ki jih vodimo in v
katerih sodelujemo, počasi, a zagotovo
spreminjajo naš odnos do življenja
(odprta šola, preprečevanje zasvojenosti s hrano, »varnost deklet« …).
Za zdrav duh v zdravem telesu
skrbimo pri pouku športne vzgoje,
kjer imamo organizirano tudi tretjo
uro športne vzgoje. Naši dijaki lahko
izbirajo med jahanjem, tenisom, nogometom, veslanjem, drsanjem, kolesarjenjem, pohodništvom, smučanjem …

Rudniška
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Rudniška

Oddelek za urbanizem MU MOL,
je že pripravil predlog za razširitev pokopališča, ki bo potrjen naslednje leto.
V začetku meseca oktobra je
bilo podpisano “Pismo o nameri”,
v katerem so zapisane obveznosti
vseh sodelujočih pri obnovi mrliške
vežice.

Enostavno, osnovno znanje živilstva
je potrebno vsakemu človeku za poznavanje vrste hrane, gospodarno pripravljanje hrane in smotrno prehrano.
Strokovno, poklicno poznavanje
živilstva (pekarstva, slaščičarstva in
mesarstva) omogoča izvajanje strokovnih nalog. Rezultat so konkretni
vsakodnevno nepogrešljivi izdelki
visoke kakovosti, ki predstavljajo
osnovo za preživetje ljudi.
Strokovno znanje in izpopolnjevanje
postaja na živilskem področju izredno
pomembno, saj bomo le tako lahko
tudi hitro in strokovno korektno sledili
razvoju stroke v svetu in pri nas. V vsa

3.1 Praktični pouk
Za bodoče poklicno delo naših
dijakov je praktični pouk najpomembnejši del izobraževanja.
V novih pekarskih in slaščičarskih
delavnicah imajo bodoči peki in slaščičarji odlične pogoje za učenje vseh
skrivnosti teh poklicev.
Mesarji opravljajo praktični pouk
v mesarskih obrtnih delavnicah in
mesarskih podjetjih. Naši mesarji po
uspešno zaključeni šoli brez težav
najdejo zaposlitev.
Dijaki štiriletnega programa živilski
tehnik opravljajo praktični pouk v
šolskih laboratorijih in v podjetjih
živilske stroke v Ljubljani in okolici.

4 Predstavitev posameznih
programov
Šolanje v programih nižjega poklicnega izobraževanja - POMOČNIK
PEKA IN SLAŠČIČARJA TER
POMOČNIK MESARJA – traja dve
leti in pol. V programa nižjega poklic-

Foto: arhiv BIC

Dijaki na praktičnem pouku (peki v šolski pekarni in živilski tehniki v
šolskem laboratoriju).
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nega izobraževanja se lahko vpišejo
učenci, ki so izpolnili osnovnošolske
obveznosti in končali najmanj šest
razredov osnovne šole oz. sedem
razredov devetletne osnovne šole ali
so končali osnovno šolo po prilagojenem programu. Dijaki se usposabljajo
za opravljanje srednje in manj zahtevnih operacij v proizvodnih procesih.
Izobraževanje poteka dve leti in pol.
Po končanem izobraževanju dijaki zaključijo šolanje z zaključnim izpitom,
ki je sestavljen iz teoretičnega dela
- pisni in ustni izpit iz slovenščine in
praktičnega dela - izdelek ali storitev
z zagovorom.
Šolanje
SLAŠČIČARJEV
– konditorjev in PEKOV traja tri leta.
Najpomembnejši strokovni predmeti
so: prehrana z mikrobiologijo živil,
tehnologija in praktični pouk. Pogoji
za vključitev v program so uspešno
zaključena osnovna šola ali nižje
poklicno izobraževanje in zdravniško
potrdilo, s katerim učenec dokaže
ustrezno zdravstveno stanje za delo v
živilstvu.
Dijaki zaključijo šolanje z zaključnim izpitom, ki ga sestavljajo
slovenščina, tehnologija in praktični
del, to je izdelek ali del tehnološkega
postopka z zagovorom. Po končani šoli
se zaposlijo, lahko pa se še dodatno izpopolnjujejo na svojem področju in po
nekaj letih prakse in opravljenem mojstrskem izpitu postanejo slaščičarski
ali pekovski mojstri. Izobraževanje pa
lahko nadaljujejo tudi v šoli in po dveh
letih pridobijo še poklic živilski tehnik.
Izobraževanje za poklic MESARJA
traja tri leta. Mesarji se izobražujejo
po dualnem sistemu poklicnega izobraževanja za katerega je potrebna
učna pogodba. Za mesarja sta najpomembnejša strokovna predmeta
PREHRANA Z MIKROBIOLOGIJO
ŽIVIL in TEHNOLOGIJA. Pri praksi
vajenci v treh letih spoznajo vse faze
dela pri predelavi mesa in zakolu
klavnih živali.
V program se lahko vključijo
učenci, ki imajo končano osnovno
šolo ali prvi letnik nižje poklicne šole,
imajo zdravniško potrdilo in sklenjeno
ter registrirano učno pogodbo. Dijaki
uspešno zaključijo šolanje, ko opravijo
vmesni preizkus po drugem letniku
in opravijo zaključni izpit, ki obsega
izpit iz slovenščine, tehnologije in
praktičnega dela, ter imajo izpolnjen
in potrjen dnevnik praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.
Dvoletni program ŽIVILSKI

TEHNIK – poklicno-tehniško izobraževanje je namenjen dijakom poklicnih šol, ki jih zanima nadaljnji študij.
Cilj izobraževanja po tem programu
je osvojiti razliko znanj med triletnim
programom poklicnega izobraževanja
in štiriletnim programom živilski
tehnik. Poudarek je na predmetih, ki
so predvideni za poklicno maturo:
slovenščini, matematiki, tujem jeziku
ter naravoslovnih predmetih: biologiji,
ﬁziki in kemiji. V program se lahko
vključijo dijaki z uspešno zaključenim
programom srednjega poklicnega
izobraževanja živilske, gostinske in
gospodinjske stroke ter imajo zdravniško potrdilo.
ŽIVILSKI TEHNIKI se usposabljajo za delo v živilski industriji in
pri predelavi živil nasploh. Potrebna
znanja pridobijo dijaki pri strokovnih
Foto: arhiv BIC
predmetih tehnologija, mikrobiologija,
analiza živil, dietetika, prehrana, bio- Smučanje na Osojščici v okviru 3. ure športne vzgoje.
tehnologija in seveda pri praktičnem osebnostno zreli, spočiti, vedri in pri- kvalitetnejše življenje. Z dobrim štiripouku.
pravljeni za življenje in delo. Visoka letnim programom in v dobrih pogojih
Dijaki morajo za vpis uspešno za- kakovost poučevanja s sodobnimi želimo izobraziti živilske tehnike, ki
ključiti osnovno šolo ali nižjo poklicno metodami in oblikami dela, visok nivo bodo sposobni na svojih področjih in
šolo oziroma dvoletni program poklic- znanja in sodobna učna tehnologija. uspešni v nadaljnjem študiju.
nega izobraževanja. Potrebno je tudi Kvalitetni profesorji strokovno-teoreŽelimo, da bi dijaki naših triletnih
zdravniško potrdilo, da ni zdravstvenih tičnih in splošno-izobraževalnih pred- programov s svojim znanjem, spreovir za delo v živilstvu.
metov. Priznani, izkušeni mojstri, ki so tnostjo in inovativnostjo zadostili
V obeh programih živilskega tehnika dobri pedagogi in usmerjeni k novemu pričakovanjem podjetij, podjetnikov
dijaki zaključijo šolanje s poklicno z obilo samoiniciative. Center vsega in obrtnikov, ki bodo zato našo šolo
maturo, ki vsebuje obvezni del: pisni novega v izobraževanju za poklice cenili in z nami z veseljem sodelovali.
in ustni izpit iz slovenščine, pisni in pek, slaščičar in mesar. Nameravamo
ustni izpit iz tehnologije ter izbirni del: postati center za izobraževanje tistih
Tatjana Šček Prebil,
pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali dijakov, ki imajo poseben odnos do
BIC Ljubljana, Živilska šola
matematike, seminarsko oziroma pro- narave in vsega, kar je v njej. Šola
jektno nalogo s strokovnega področja naj bi dijakom nudila znanje za
ali strokovno raziskovalno
nalogo z zagovorom, s katero
kandidat dokaže usposobljenost za reševanje praktičnih
problemov in povezovanje
teorije s prakso.
Prehrambena industrija
TRAJANJE
KJE?
4 postaje po 40 minut z
V Biotehniškem
je pri nas dobro razvita,
vmesnimi
izobraževalnem centru
zato z zaposlitvijo živilskih
5-minutnimi odmori.
Ljubljana, v Živilski šoli.
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
tehnikov ni težav.
U�NE VSEBINE

Živilska šola
Ižanska cesta 10
1000 Ljubljana

OMEJITEV

Ravnateljica
mag. Tatjana Š�ek Prebil
tel. (01) 28 07 604
tatjana.scek@guest.arnes.si

5 Kam želimo, kaj
želimo doseči?

Prehrana, mikrobiologija,
slaš�i�arstvo in pekarstvo.

Naš cilj je zdrava, čista
in prijazna šola v zdravem
okolju, brez kajenja, drog in
alkohola. Šola, na kateri se
vedno kaj dogaja na kulturnem, športnem, naravoslovnem in zabavnem področju,
z ustvarjalnimi profesorji in
dijaki. Prijeten drugi dom,
od koder prihajajo dijaki

Sprejmemo najve� 60
u�encev.

CENA

KDAJ?

Vsako sredo v lihem tednu
od 8. do 11. ure.

KOMU?

U�encem 8. in 9. razredov
osnovne šole.

KDO VODI?

2.000 SIT na u�enca (�e jih
je ve� kot 50, sicer je cena
višja). Cena vklju�uje
zgoš�enko s fotografijami in
vse izdelke, ki jih u�enci
naredijo na delavnici.

Profesorji živilskih strokovnih
predmetov, mojstri pekarstva
in slaš�i�arstva ter dijaki.
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3 Pomen izobraževanja po
posameznih programih

področja agroživilstva je zajeta tudi
biotehnološka in ekološka osveščenost,
kar pomeni usmerjanje k raziskovanju
in razvoju načinov pridobivanja, predelave, transporta in porabe živil, ki bodo
čim manj obremenili okolje.
Poleg strokovnega znanja, ki ga
nudimo dijakom, je pomembna tudi
vzgoja in temu posvečamo posebno
pozornost. Dejavnosti, ki bogatijo
mlade in prispevajo k osebnostni rasti,
so različni projekti, ki jih izvajamo v
slovenskem in evropskem prostoru.
Šola se tako vse bolj odpira tudi v
moderno Evropo.

Rudniška

e t rt i n k a
Rudniška

Dobri materialni pogoji na šoli
omogočajo dijakom različne dejavnosti in krožke:
- športna tekmovanja,
- gledališka delavnica,
- šolski časopis,
- peka slaščic,
- testeninarstvo,
- polnozrnato in makrobiotično
pecivo,
- praznične in narodne slaščice,
- predstavitev osnovnih tehnoloških
procesov v pekarstvu,
- krožek ročno-ustvarjalnih del
(slikanje na svilo, steklo...),
- biološki krožek,
- kemijski krožek,
- literarni krožek,
- likovne, gledališke, plesne aktivnosti...

Prevzem plakete za osvojeno 2. mesto
grabljice posamezno, ki jo je osvojila Ani
Virant iz Peruzzijeve ceste, Ljubljana.

Spominski posnetek predstavnikov MOL odnosno tekmovalcev četrtne
skupnosti Rudnik v opremi E Leclerc.
Foto: Arhiv MOL

Kosci - skupinsko v elementu kvalitetne košnje.
skupnimi močmi prevzelo organizacijo
Kulturno in Športno društvo Bevke.
Po sporazumu sledijo v letu 2008
občina Škoﬂjica, 2009 MOL, 2010
občina Ig in 2011 občina Borovnica.
Torej bo letošnji gostitelj občina
Brezovica ponovno na vrsti leta 2012.
Sama organizacija prireditve zahteva
precejšno aktivnost širše družbene skupnosti oz. izvajalcev interesnih dejavnosti
– prostovoljnih društev, aktivov, zvez,
zavodov in občinskih služb, ki pokrivajo
turistično, kulturno, športno, gospodarsko in kmetijsko dejavnost.
Tako je na prireditvi v Podpeči
sodelovalo, poleg osnovnega nosilca
– turističnega društva, tudi strokovno
vodstvo z otroki iz vrtca in šole (med počitnicami), gasilska, športna in kulturna
društva, konjeniki, Aktiv kmečkih
žena, člani Kmetijske zadruge Podpeč,
Čebelarsko društvo, domača drobna
obrt, zeliščarstvo, Društvo malih živali,
ekološke kmetije, gostinstvo, DOPPS,
turistična predstavitev občine in drugi.
In če prištejemo še gospodarstvo, ki
je s sponzoriranjem, poleg občinskih
uprav, tudi prispevalo h kvalitetni
izvedbi prireditve, lahko rečemo, da
je celotna občina Brezovica predvsem
pa krajani Jezera in Podpeči v avgustu
“živela” za to prireditev.
Posebno doživetje za udeležence 1.
medobčinkse tekme koscev in grabljic
Ljubljanskega barja je bila razglasitev
rezultatov, podeljevanje priznanj,
plaket in prehodnih pokalov.
Načelo olimpijskega duha se je
izražalo na veselih obrazih 72-ih tekmovalcev na prireditvenem odru, ki so poleg
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izraženega interesa do ohranitve tovrstne
prireditve, družno zborovsko zapeli lepo
slovensko narodno pesem. Slednje bi v
nadomestilo besedila “Kdor ne skače ni
Slovenc” priporočali tudi drugim udeležencem športnih tekmovanj.
Ročna košnja ob primernem času
predstavlja našo kulturno dediščino, ki
bogati naravo z večjo raznolikostjo, kot
bi jo ta dosegla brez delovanja človeka.
Zato so, ne glede na dosežena tekmovalna mesta, kot je poudaril Jernej
Korenčič, pred razglasitvijo rezultatov,
postali zmagovalci prav vsi. S svojo
udeležbo na tekmovanju so namreč
dokazali, da v nasprotju z večino prebivalcev Ljubljanskega barja, še obvladajo ročno košnjo in grabljenje, in si to
upajo pokazati tudi širši javnosti.
Plakete (občina Brezovica in TD
Podpeč-Jezero) za prva 3 mesta so
prejeli:

- kosci skupinsko:
1. mesto občina Borovnica
2. mesto občina Vrhnika
3. mesto občina Brezovica
- grabljice skupinsko:
1. mesto občina Brezovica
2. mesto občina Borovnica
3. mesto občina Ig
-

kosci posamezno:
1. mesto Damjan Turšič,
občina Borovnica
2. mesto Marjan Lenaršič,
občina Vrhnika
3. mesto Viktor Borštnik,
občina Brezovica

-

grabljice posamezno:
1. mesto Nani Peršin,
občina Brezovica
2. mesto Ana Virant,
občina MOL
3. mesto Klavdija Japelj,
občina Vrhnika

Prehodni pokal (ZOLB-a) za najboljšo skupino koscev Ljubljanskga
barja je prejela:
občina BOROVNICA v sestavi:
Sašo Petelin, Damjan Turšič,
Ciril Šivic, Matevž Šivic, Niko
Smole in Jože Korošec.
Prehodni pokal (ZOLB-a) za najboljšo skupino grabljic Ljubljanskega
barja je prejela:
občina BREZOVICA v sestavi:
Jelka Mikuž, Nani Peršin, Valenka
Kleman, Marija Veršič, Marija
Šuštaršič in Branka Merkun.
Prehodni pokal (ZOLB-a) za najboljšega kosca Ljubljanskega barja je prejel:
DAMJAN TURŠIČ, 1973,
iz občine Borovnica.
Prehodni pokal (ZOLB-a) za najboljšo
grabljico Ljubljanskem barju je prejela:
NANI PERŠIN, 1950,
Jezero iz občine Brezovica.
Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo za udeležbo in čestitamo za
dosežene rezultate!
Sodniki: Prof. dr. Matija Kovačič,
Biotehniška fakulteta, posestnik iz
Rakitne; Jože Repar predsednik KZ
Podpeč, posestnik iz Preserja; Sonja Boh,
predsednica Aktiva kmečkih žena iz
Grosuplja, večkratna udeleženka in zmagovalka tekmovanj koscev in grabljic.
J.K., ZOLB, dne 18. 09. 2006

PODELITEV PRIZNANJ ZASLUŽNIM
OSEBNOSTIM V LETU

Dne 9. maja 2006 je županja Mestne občine Ljubljana na podlagi sklepa
Mestnega sveta MOL, podelila naslov častnega meščana Ljubljane ter štiri
nagrade in dvanajst plaket Mestne občine Ljubljana.
Z veseljem vam sporočamo, da sta ti priznanji prejela tudi naša sokrajana g. Stanislav Jaki (nagrajenec Mestne občine Ljubljana) in g. Maks
Močnik (dobitnik plakete Mestne občine Ljubljana), našim krajanom zelo
poznana kot aktivna člana Sveta bivše Krajevne skupnosti Krim.
Iskrene čestitke!
Ostali dobitniki:
• častni meščan Ljubljane: Rudolf Francl;
• nagrajenci mesta Ljubljane: prim. dr. Anica Mikuš Kos, Janez Železnik,
Kemijski inštitut Ljubljana;
• dobitniki plaket Mestne občine Ljubljana za leto 2006: Janez Albreht,
Milan Pavliha, Onkološki inštitut, Pedagoški inštitut, Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, Teca, d.o.o.,
Center za duhovno kulturo, turistično društvo Besnica Janče, Društvo Škuc,
glasilo Turistične vesti.

Stanislav Jaki

Maks Močnik
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Foto: Arhiv MOL

Foto: Arhiv MOL

Rudniška

72 koscev in grabljic je v 18-ih
minutah pokosilo 3150 m2 barjanskega
travnika in izdelalo 90 travniških kopic.
S povorko konjenikov, narodnih
noš, okrašenih zapravljivčkov in
drugimi konjskimi vpregami ter kolono
tekmovalcev s zastavami iz šestih občin
Ljubljanskega barja, se je 27. avgusta
v Podpeči, občina Brezovica, pričela
kulturno etnološka prireditev.
Kulturni program so pripravile
skupine iz različnih krajev občine
Brezovica, te so: moški oktet, ženski
pevski zbor, folklorna skupina, program
otrok iz vrtca in osnovne šole na temo
“otava na Barju,” pozdravni govor
župana Draga Stanovnika, simbolični
izpust petdesetih golobov... Po kulturnem programu se je pričel uradni del 1.
medobčinskega tekmovanja koscev in
grabljic za pokal Ljubljanskega barja.
Na simboličen način se tako ohranja
kulturna dediščina in spomin na vse
tiste barjane – “morostarje”, ki so
skozi stoletja na naravi prijazen način
obdelovali barjansko zemljo, predvsem
pa čistili barjanske travnike in jarke ter
tako ohranili značilno biotsko raznolikost pokrajine vse do današnjih dni.
Neverjetno pozitivno razpoloženje
samih tekmovalcev in tekmovalk,
kakršnega ne srečamo na nobeni drugi,
sicer medijsko in materialno bogatejši
športni panogi, je za seboj potegnilo
vzdušje celotne prireditve, predvsem
pa obiskovalcev, ki so navijali za kosce
in grabljice svoje občine.
Starostna pestrost udeležencev tekmovanja je bila od najstarejšega 80-letnega
g. Lojzeta Okorna iz občine Škoﬂjica do
najmlajšega 15-letnega dijaka Staneta
Keršmanca iz občine Vrhnika. To nam
daje vzpodbudo, da se tovrstna srečanja
nadaljujejo po programu, ki so ga pod
idejnim vodstvom in koordinacijo ZOLBa v letu 2005 začrtala turistična in kulturna
društva šestih občin Ljubljanskega barja.
K projektu ozaveščanja prebivalstva
do varovanja kulturne dediščine in tako
tudi ohranjanja narave, so, s podporo
tekmovalcem ter pokroviteljstvom
same organizacije,
pristopili tudi
župani občin Brezovica, Borovnica, Ig,
MOL, Škoﬂjica in Vrhnika, za kar se
jim tudi po tej poti lepo zahvaljujemo.
Letošnja tekma je torej pripadla
občini Brezovica z nosilcem organizacije Turističnega društva Podpeč – Jezero,
s predsednico go. Ani Strmšek.
Naslednje leto je na vrsti občina
Vrhnika, s katere bo po vsej verjetnosti s

Foto: Ivan Župič

Rudniška

e t rt i n k a

1. MEDOBČINSKA TEKMA KOSCEV IN GRABLJIC ZA POKAL “LJUBLJANSKEGA BARJA”

e t rt i n k a

Konjerejsko

društvo Barje je
dne 14. maja 2006 na Pristavi v
Podpeči organiziralo prireditev
“Dan konjereje na Ljubljanskem
barju”. Na prireditvi je bilo prikazano 27 izbranih rodovniških
hladnokrvnih konj, ki jih je predstavil mag. Janez Rus z Republiške
selekcijske službe v konjereji.
Obiskovalci so imeli tudi možnost
jahanja konj in vožnje z zapravljivčkom.
Najmlajši obiskovalci so bili
navdušeni nad shetlandskimi
poniji, s katerimi so se lahko popeljali ali pa jih jahali. Pravzaprav
so bili mali poniji tako “oblegani”,
da so bili v popoldanskem času že

Rudniška

Foto: arhiv KD Barje

popolnoma izčrpani od tekanja sem in tja. Kljub
temu so jih otroci lahko božali in hranili v ogradi.
Prireditve sta se udeležila tudi župan občine
Brezovica g. Drago Stanovnik in g. Janez Žagar,
mestni svetnik in član odbora za kmetijstvo v MS
MOL Mestne občine Ljubljana.
Helena Židanek,
tajnica KD Barje
Foto: arhiv KD Barje
Foto: arhiv KD Barje

JESENSKA TRŽNICA 2006
V soboto, 28. oktobra 2006 smo v Turističnemu
društvu Barje pripravili že tradicionalno Jesensko
tržnico, ki jo vsako leto obišče več Ljubljančanov.
Za naše obiskovalce smo tokrat poleg tadicionalne prodaje jesenskih pridelkov, dobrot mamemorostarke in buč vseh vrst - takšnih za pripravo
okusnih jedi, za izdelavo in že pripravljenih lučk
iz bučke, medse povabili še barjanske čebelarje,
kinologe, gasilski podmladek, Jurčičevega krjavlja
in gospo Ruth Podgornik Reš univ.dipl.inž. agronomije, ki nas je poučila o zdravi prehrani iz buč. Za mlade obiskovalce smo pripravili še likovno delavnico, kjer so si
lahko sami izdelali bučo za noč čarovnic, obenem pa so lahko uživali v nepozabni vožnji s konjsko vpreg. Na obilno
obloženih stojnicah so se nam tokrat pridružili tudi Ižanci z izdelki za telo in dušo, nenazadnje pa smo si z užitkom
privoščili še okus ljubljanske Sadne ceste.
Vabimo vse ljubitelje Barja in jesenskih pridelkov, da nas obiščete na Jesenski tržnici 27. oktobra 2007.
Več o vseh dogodkih TD Barje si lahko preberete in ogledate na http://www.td-barje.net.
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V šolskem letu 2005/2006 smo
pristopili k mednarodnemu projektu
Ekošola kot način življenja. Končni
cilj delovanja po načelih Ekošole je
priključitev k veliki družini ekošol v
Sloveniji in Evropi.
Glavna načela Ekošole so strnjena
v sedem korakov, ki zajemajo celoten
potek aktivnosti. V teh načelih je poudarjen odgovoren odnos do okolja,
medsebojnih odnosov in do samega
sebe.
Korake smo osvajali postopoma.
Izdelali smo načrt aktivnosti. Z njim
smo se obvezali, da bomo pridno
zbirali papir, skrbeli za varno pot v
šolo, imeli odgovoren odnos do hrane,
ločeno zbirali odpadke, spoštovali in
si prizadevali za ohranitev biotske
raznovrstnosti.
K sodelovanju smo povabili tudi
zunanje sodelavce in predstavnike
širše okolice šole in staršev.
Sedmi korak, podpis Ekolistine, je
bil za nas najpomembnejši. Potekal je
v svečanem okolju v okviru aktivnosti
ob dnevu Zemlje.
Ekolistino smo podpisali in se z njo
obvezali, da bomo še naprej delovali
po načelih, ki nam bodo olepšala
bivanje in življenje na šoli.
Ekolistina
načela:

vsebuje

naslednja

- trudili se bomo, da bo šola in njena
okolica čista in urejena;
- ločeno bomo zbirali odpadke, ne le
v šoli, ampak tudi doma in opozarjali na neprimeren odnos v širši
okolici;
- zbirali bomo star papir;
- spoštovali bomo naravo in s svojim
odnosom pripomogli k ohranjanju
lepote in pestrosti;
- varčevali bomo z vodo in energijo;
- v šolo bomo hodili po varnih
poteh;
- skrbeli bomo za svoje zdravje z
odgovornim odnosom do hrane;
- naši medsebojni odnosi bodo
spoštljivi in prijazni.
Nuša Ilar
Koordinatorica EKOŠOLE

MOČVIRSKA LOGARICA
(vrsta: močvirski tulipan (Fritillaria meleagris L.), družina: lilijevke (Liliaceae))
Opis: Zelnata trajnica s čebulico, visoka od 10 do 25 cm. Steblo je votlo in
premenjalno olistano s povdarjenimi žlebastimi črtalastimi listi. Na konici stebla
je ponavadi en sam, neredko pa tudi dvojni do 4 cm dolg kimast cvet, ki ima šest
enakih rdeče rjavih listov, enakomerno posutih s svetlejšimi pegami. Prašnikov je
šest, nadrasla plodnica je tridelna. V začetku maja cvet postopoma odpade. Plod
predstavlja tripredalasta glavica s številnimi semeni.
Rastišče: Najpogosteje jo najdemo na močvirnih travnikih in svetlih logih,
v združbah modrega stožkovja, šašja in ob jelševih mejicah. To so občasno poplavljena, večji del leta vlažna in v poletnih mesecih zmerno osušena območja,
kjer so tla bogata z glinastimi in meljastimi delci ter v zgornjem sloju obogatena s
precejšno količino organskih snovi.
Razširjenost: V Sloveniji je močvirska logarica le še na nekaterih rastiščih
v okolici Ljubljane, predvsem na Ljubljanskem barju. V manjših količinah jo
najdemo tudi v okolici Krškega in v severovzhodnih, močvirnih predelih Slovenije.
Avtohtona je tudi v zahodni, srednji in južni Evropi ter na Kavkazu. Sicer pa je,
tako kot pri nas, tudi v Evropi, vse redkejša zaradi spreminjanja in uničevanja
značilnih rastišč.
Zanimivost: Barjanski otroci so nekoč, predvsem na paši, mnogokrat potešili
lakoto tudi s plodovi takozvane tulpe, ponavadi skupaj s travnato kislico. Gospodarska
vrednost logarice je zelo skromna, zavarovana je z zakonom od leta 1949, kljub
temu pa se še vedno trga za šopke, čeprav je obstojnost v vazi zelo kratka.
Na travnikih Ljubljanskega barja se prisotnost močvirske logarice prav v
zadnjih letih drastično zmanjšuje. Vzroke je iskati v osuševanju, intenzivnemu
kmetijstvu z drugo kulturo in uporabo herbicidov, ki je donosnejša predvsem
zaradi državnih in občinskih subvencij, ožanju naravnega prostora z nasipavanjem
gradbenih odpadkov in širjenju urbanizacije.

ZOLB, K. J.
Javni poziv !
ZAVODA ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
LJUBLJANSKEGA BARJA (ZOLB), Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana,
e- pošta: zavodzolb@email.si.
Skupaj s sponzorji Projekta »ZELENA KNJIGA LJUBLJANSKEGA BARJA«
pozivamo vse lastnike parcel z neokrnjenimi travnatimi barjanskimi površinami, predvsem pa tiste, ki so še ohranili močvirske logarice, poletne zvončke ter
druge značilnice barjanskih travnikov, da se vključijo v projekt, in tako postanejo na svojem zemljišču zasebni zaščitnik naravovarstvenih vrednot.
S podpisom sporazuma med ZOLB-om, »zelenim botrom«, in lastniki parcel,
pridobite pravico do nadomestila letnih nepovratnih subvencijskih sredstev.
Vloge z naslovom kontaktne osebe, zemljiško knjižnim izpiskom in mapno
kopijo ali posestnim listom naslovite na zgornji naslov Zavoda.
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DAN KONJEREJE NA LJUBLJANSKEM BARJU – 14. MAJ 2006

OBVESTILO:

DIMNIKARSKE STORITVE

Dne 29. 6. 2006 je Vlada RS z odločbo podelila koncesijo za izvajanje dimnikarskih storitev podjetju EKO DIMNIK. Podjetje ima koncesijo na območju
Mestne občine Ljubljana, območje Ljubljana II, ki zajema četrtne skupnosti:
Rožnik, Vič, Trnovo, Rudnik, Golovec, Moste, Jarše, Polje in Sostro.

Tel. št. podjetja Eko dimnik, d.o.o: 01/7860 701, e-pošta: ekodimnik@volja.net.

Kosovni odvoz odpadkov: Jesen – zima 2006
KRIM
RUDNIK
PERUZZI
GALJEVICA
BARJE

6. december
6. december
7. december
8. december
11. december

Objavljen javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2006

Ministrstvo za šolstvo in šport je objavilo razpis za podelitev najvišjih priznanj pri nas, ki se
podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj
vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Pisne predloge
sprejemajo do srede, 31. decembra 2006.
Informacije: www.szlj.si
Brezplačen vpis v Koledar rekreacije 2007
Podatki o športnorekreativnih in športnoturističnih prireditvah se iz leta v leto pojavljajo v večjem številu medijev (STA,
Delo, Dnevnik, Lisa, RTV Slovenija; Mobitel Planet…), ki se tudi vse bolj zavedajo koristi spodbujanja bralcev, poslušalcev in gledalcev k ukvarjanju s športom za zdravje. Toda ali ste že kdaj pomislili, da je podatke potrebno prej zbrati in
jih medijem samo posredovati? No, seveda ste, saj se drugače ne bi mogli pohvaliti z vsako leto večjim številom zbranih
podatkov (v še nedokončanem tekočem letu smo pri nas organizirali 4632 športnorekreativnih in turističnošportnih prireditev). Čas za vsakoletno zbiranje pa je spet tu in vse organizatorje (in njihove sodelavce ter prijatelje) vabimo, da sporočijo
vsaj osnovne podatke o svojih prireditvah. To lahko vsak stori z vpisom podatkov v spletno aplikacijo Koledar preko strani
www.razgibajmozivljenje.net, kjer najdete tudi podrobnejše napotke o vpisu. Podatke vpišite do 15. novembra!
Informacije: www.razgibajmozivljenje.net

Fundacija za šport razpisuje 1,983 milijarde tolarjev
Fundacija za šport je v Uradnem listu Slovenije in na svojih spletnih straneh objavila razpis za uporabo 1,983 milijarde tolarjev
sredstev fundacije v letu 2007. V razpisu je za športne dejavnosti namenjenih 816.480.000 tolarjev, za programe gradnje športnih
objektov 608.560.000 tolarjev, za programe raziskovanja in razvoja športa 138.080.000 tolarjev ter za založništvo v športu 38.880.000
tolarjev. Poleg tega fundacija razpisuje še 381.024.000 tolarjev za soﬁnanciranje gradnje športnih objektov v letih 2008 in 2009.
Informacije: www.fundacijazasport.org

Brezplačni spletni tednik
Športna zveza Ljubljane vsak četrtek pripravlja Športne utrinke, to je elektronski časopis, ki naročnikom prinaša vedno
kaj svežega. Naročite ga!
Več na ziga.cerne@szlj.si, www.szlj.si

Pavlu Dolinarju v spomin

Težko je napisati članek, posvečen pokojnemu prijatelju in članu Sveta Četrtne

skupnosti Rudnik. Še nedavno tega sva se pogovarjala, kaj bi bilo potrebno
še postoriti pred koncem mandata sveta. Bil je že čas prvih dopustov, zato sva
realizacijo predlogov prestavila na jesen.

Foto: dr. Milan Orožen Adamič

S sklenitvijo njegove življenjske poti je Svet Četrtne skupnosti Rudnik izgubil
dejavnega člana, prijatelja in svetovalca vsem tistim, ki smo se prvič srečali z
delom v četrtni skupnosti. Bil je tudi aktiven športnik in glasbenik, ki je vedno
znal popestriti naša srečanja.
V času njegovega skoraj petletnega delovanja je s svojim vztrajnim delom
pomagal sooblikovati delovanje sveta. V program dela sveta je vključil kar nekaj
uspešnih projektov.
Prezgodnja smrt je prekinila njegovo tvorno delo, nekatera dela so ostala
nedokončana. Dokončale jih bodo naslednje generacije četrtnih svetnikov.
Jože Kernc

Pokojni Pavle Dolinar
med igranjem na orglice.

