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Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti Rudnik, 
MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je vpisa-
na v razvid medijev, ki ga vodi  Ministrstvo za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 779.

Slike na naslovnici:  Prireditveni prostor - Sejmišče barje; 
FOTO: Arhiv ČS

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

VV tokratni Rudniški Četrtinki vas se-
znanjamo z aktualnimi dogajanji v 
naši četrtni skupnosti. 
Za nami je kar nekaj pomembnih, 
zanimivih in celo vročih aktivnosti, pri 
čemer naj omenim otvoritev mrliške 
vežice na Rudniku, javno tribuno ob 
razgrnitvi prostorskega načrta in tečaj 
računalništva za starejše občane.
Vreme je zadnje čase sicer zelo muhasto, pa vendarle to ni za-
dosten razlog, da se ne bi lotili kakšne športne aktivnosti ali 
vsaj sprehoda v naravo. Nekaj športnih zanimivosti in sporočil 
pa boste izvedeli tudi med prelistavanjem Rudniške Četrtinke. 
Izpod peresa profesorice pa prihaja zgodba o dekletu, ki se je 
že v svojem najzgodnejšem otroštvu morala spopasti z vso kru-
tostjo tega sveta.
Zgodba sicer ni vezana na sam konec šolskega leta, a bi vsee-
no rada izkoristila ta trenutek in vsem staršem položila na srce 
sledeče: Za šolarje prihaja najlepši čas – čas počitnic. 
Ne glede na rezultat končanega razreda ali letnika, si 
šolarji zaslužijo malo počitka od vsakdanjih obvezno-
sti. Veselite se dni, ki jih boste preživeli skupaj!
Da pa ne bo vse tako resno, žalostno in uradno pa si le prebe-
rite članek o tem, kako se spreminja naša četrtna skupnost. 
Zagotavljam vam, da če se že ne boste nasmejali, se vam bodo 
pa vsaj kotički ust zavihali navzgor.
Želim vam lepe počitnice in vas vabim, da pridete na druženje 
krajanov naše četrtne skupnosti, zadnjo soboto v avgustu.
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V  N A S L E D N J I   ©T E V I L K I  
( J E S E N I  2 0 0 8 )  B O S T E  I Z V E D E L I :

• kako je bilo na naši prireditvi SREČANJE KRAJANOV 
ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK 2008!

• kaj je o računalniškem tečaju povedala prva skupi-
na tečajnikov

• 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 vitri-
ne 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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Odzivi krajanov na nove prostorske 
akte Mestne obËine Ljubljana

Helena Æidanek  

Dne 30. 5. 2008 se je zaključila več kot mesec dni trajajoča 
javna razgrnitev novih prostorskih aktov Mestne obči-

ne Ljubljana. Razgrnjeni so bili:
- dopolnjen osnutek strateškega prostorskega akta
- okoljsko poročilo 
- izvedbeni prostorski načrt

Dne 19. maja 2008 je v jedilnici OŠ Oskarja Kovačiča, potekala 
javna obravnava  navedenih prostorskih aktov, na kateri so 
odgovore na različna vprašanja podajali strokovnjaki s področja 
urbanizma z Oddelka za urejanje prostora, Mestne uprave, Me-
stne občine Ljubljana, in Ljubljanskega urbanističnega zavoda. 
Na obravnavi je bil prisoten tudi podžupan Jani Moderndorfer 
ter za kratek čas tudi župan Zoran Janković. Oba sta podajala 
odgovore na vprašanja, ki niso bila povezana  s prostorskimi na-
črti, temveč bolj z aktualno problematiko vezano na komunalno 
ureditev posameznih območij, ipd.

V knjigo pripomb, ki je bila skupaj z gradivom razgrnjena na 
sedežu četrtne skupnosti so krajani vpisali največ predlogov za 
spremembe namembnosti posameznih zemljišč, na javni obrav-
navi, katere se je udeležilo cac 200 krajanov, pa je bilo največ 
pripomb na račun   izgradnje nove povezovalne ceste skozi Ilovi-
co, preko Uršičevega štradona do Rakove Jelše, namembnosti 
predela med Ižansko cesto in Ljubljanico ter predvideni ureditvi 

območja ob nakupovalnem središču Rudnik. 
Veliko so izpostavljali komunalno neurejenost posameznih 
območij ter z različnimi vprašanji in pripombami opozarjali na 
vpletenost t.i. gradbenega lobija, ki krajanom ponuja odkupe 
nezazidljivih zemljišč po nizkih cenah, na katerih potem legalno 
zrastejo različni objekti za trg. 

Javna obravnava

Na obravnavi in razgrnitvi izpostavljene pripombe večjega 
števila krajanov, je s sklepi podprl tudi Svet Četrtne 
skupnosti Rudnik. Na Oddelek za urejanje prostora 
smo bili poslani  naslednji predlogi oz. pripombe (op.
skrajšano): 

1.  Predlog za razširitev pokopališča Rudnik

2.  Predlog za spremembo namembnosti rabe prostora 
na območju med Ižansko cesto, Hladnikovo cesto, 
Ljubljanico in obvoznico

3.  Predlog za poravnavo gradbenih linij vzdolž Ižanske 
ceste, Črne vasi, Lip in na območju Vinterce

4.  Predlog za ohranitev enake namembnosti območja 
Na požaru

5.  Predlog za ukinitev AC priključka Center- Pot na Ra-
kovo Jelšo-Uršičev štradon-AC priključek Rudnik

6.  Predlog za pripravo strokovne ocene glede škodlji-
vega delovanja voda in pripravo ukrepov za omejitev 
oziroma odpravo takega delovanja. 

AKCIJA »SLOVENSKA ZASTAVA NA VSAKI HIŠI«

Akcija »slovenska zastava na vsaki hiši«, ki smo jo predstavili v 
prejšnji številki Rudniške četrtinke, je imela presenetljiv odziv. 
V treh dneh so pošle naše zaloge. Interes je bil ogromen, zato 
smo se odločili, da akcijo ponovimo in sicer zadnjo soboto v 
mesecu avgustu, na naši prireditvi »Srečanje krajanov Četr-
tne skupnosti Rudnik 2008«. Za vas bomo imeli pripravljenih 
100 zastav, ki jih boste lahko dobili na eni izmed stojnic.
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Po letih priprav strokovnih gradiv in  usklajevanj številnih 
interesov v prostoru je Ministrstvo za okolje in prostor v 

sodelovanju z lokalnimi skupnostmi na območju Ljubljanskega 
barja pripravilo osnutek Uredbe o Krajinskem parku Ljubljan-
sko barje. Vlada RS je 12. junija 2008 določila besedi-
lo osnutka Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko 
barje za javno predstavitev, ki traja šestdeset dni 
in sicer od 13. junija do 13. avgusta 2008. Osnutek 
besedila uredbe in kartografsko gradivo, ki ga spremlja, je jav-
no predstavljeno na Ministrstvu za okolje in prostor ter na se-
dežih občin Borovnica, Brezovica, Ig, Log Dragomer, Škofljica, 
Vrhnika in na Mestni občini Ljubljana, ki ležijo znotraj obmo-
čja predlaganega parka. Možen je tudi elektronski vpogled na 
spletni strani http://www.mop.gov.si/. V tem času ima vsakdo 
možnost, da se seznani z besedilom uredbe in kartami ter na 
vse poda tudi pripombe. Konec junija in v začetku julija 2008 
bodo v večernih urah po posameznih občinah organizirane tudi 
javne obravnave osnutka Uredbe. Zakon o ohranjanju narave 
predpisuje poseben dvofazni postopek sprejema akta o zavaro-
vanju, v katerem ustanovitelj v prvi fazi sprejeme osnutek akta o 
zavarovanju, ki se ga javno predstavi in javno obravnava v lokal-
nih skupnostih na predlaganem območju zavarovanja. V drugi 
fazi Ministrstvo za okolje in prostor  ob upoštevanju stališč do 
pripomb iz javne predstavitve pripravi predlog Uredbe, ki se ga 
ponovno medresorsko usklajuje te nato posreduje v postopek 
za sprejem Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje na 
Vladi RS. Vlada RS bo predvidoma sprejela Uredbo o Krajin-
skem parku Ljubljansko barje konec septembra 2008.

Ljubljansko barje danes
Med Ljubljano, Vrhniko, Igom in Škofljico se razprostira okli 150 
kvadratnih kilometrov ravnice, imenovane Ljubljansko barje. Kot 
območje izjemne naravne in kulturne dediščine smo ga začeli 
prepoznavati šele v zadnjih nekaj desetletjih, sicer pa je preteklost 
tega močvirnega območja zadnjih tristo let vezana predvsem na 
poskuse ukrotitve narave z bolj ali manj posrečenimi projekti iz-

suševanja, pridobivanja kmetijskih zemljišč in gospodarskega iz-
koriščanja. Ker visoka talna voda in redne poplave onemogočajo 
intenzivno kmetijsko obdelavo je krajina je na Ljubljanskem barju 
ohranila svojo kakovost. Tako Ljubljansko barje do danes ostaja 
neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in mejic. Pre-
plet vseh teh različnih življenjskih okolij pa zagotavlja bivališče 
mnogim rastlinam in živalim, ki jih drugod po Sloveniji in Evropi 
le še redko srečamo. Več kot sto vrst ptic, devetinosemdeset vrst 
metuljev, oseminštirideset vrst kačjih pastirjev so le suhoparne 
številke, ki označujejo deček barjanskega naravnega bogastva. 
In so, med ostalim, tudi razlog, da je Ljubljansko barje uvršče-
no med območja Natura 2000, mrežo območij največje biotske 
pestrosti v Evropski uniji. Je posebno območje varstva (SPA) za 
22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje (SCI) za 23 živalskih, 
1 rastlinsko vrsto in 9 habitatnih tipov, znotraj katerega najde-
mo 61 naravnih vrednot, 9 naravnih spomenikov in 7 naravnih 
rezervatov. A ne le narava, tudi dediščina človekove dejavnosti 
je bogata. Na tem relativno malem koščku ozemlja so svoj pečat 
pustile številne kulture, od prazgodovinskih koliščarjev in antič-
nih Rimljanov do zagnanih osuševalcev »marosta», ki naj bi postal 
žitnica habsburške monarhije. 

Kaj prinaπa Uredba o Krajinskem parku Ljubljan-
sko barje in ustanovitev krajinskega parka?

Uredba določa cilje parka, njegove meje in območje, razvojne 
in varstvene usmeritve ter notranjo conacijo in varstvene reži-
me posameznih varstvenih območij. Park je razdeljen na tri var-
stvena območja glede na naravovarstveni pomen ter prisotnost 
ogroženih vrst rastlin, živali in habitatnih tipov. Uredba oprede-
ljuje tudi upravljanje s parkom, določa vsebino natančnejšega 
načrta upravljanja ter načine nadzora v prostoru.

Temeljni namen ustanovitve Krajinskega parka Ljubljansko 
barje je vzpostavitev modernega zavarovanega območja nara-
ve, v katerem se ohranja narava in značilna krajina ter kjer 
bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa 

Ljubljansko barje  
Krajinski park v ustanavljanju 

Barbara Zupanc, koordinatorka razglasitve KPLB

Stara struga Ljubljanice

Veliki Skurh
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se bodo v njem dobro počutili in ga radi obiskovali. Z ustano-
vitvijo krajinskega parka želimo doseči predvsem zavarovanje 
naravnih vrednot in ohranitev biotske ter krajinske pestrosti 
Ljubljanskega barja ter omogočanje kakovostnega bivanja pre-
bivalcem v parku.

Med prednosti, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prina-
ša ustanovitev parka, predvsem pa njegovo uspešno upravlja-
nje, zagotovo velja v prvi vrsti omeniti zdravo življenje v narav-
no ohranjenem okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že 
skoraj izginile, ohranitev značilne krajine, večjo prepoznavnost 
območja  in nove podjetniške priložnosti za razvoj dejavnosti, 
ki temeljijo na značilnostih in prednostih območja. Ponujena 
bo priložnost, da se predstavi in trži bogata kulturna in naravna 
dediščina prostora, ter da se poveča povpraševanje po ponudbi 
mirnega oddiha in spoznavanja znamenitosti, še posebej v koli-
kor bo Krajinski park Ljubljansko barje razvil svojo prepoznavno 
blagovno znamko. Življenje in delo v krajinskem parku pomeni 
večje možnosti za pridobivanje domačih in mednarodnih razvoj-
nih sredstev, predvsem tistih za spodbujanje naravi prijaznega 
kmetovanja in razvoj produktov zdrave hrane, za katere tudi 
Evropa namenja vsako leto več denarja. Obetati si je tudi stro-
kovno tehnično pomoč s strani upravljavca ter večji in učinko-
vitejši nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi preko 
profesionalne in prostovoljne nadzorne službe. 

Krajinski park v prostor prinaša tudi nekatere omejitve. Kar v 
uredbi ni zapisano kot omejitev, je v parku dovoljeno, v kolikor 
to ni v nasprotju s predpisi z drugih področij. Na celotnem ob-
močju parka ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati 
dejavnosti in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki ogroža 
cilje parka in slabša hidrološke, geomorfološke in ekološke la-
stnosti parka, predvsem z vidika doseganja ugodnega stanja 
rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, 
ohranjanja lastnosti naravnih vrednot ter spreminjanja za park 
značilne krajine. V obstoječo kmetijsko rabo park s svojimi re-
žimi ne bo posegal, bo pa omejil intenziviranje novih kmetijskih 
površin ter omejil urejanje novih melioracij in hidroregulacij, ki 
slabšajo ugodno stanje vrst in njihovih življenjskih prostorov. V 
parku zlasti ne bo dovoljeno spreminjati stanja habitatov nizke-
ga in visokega barja in šotišč, odkopavati in nasipavati materi-
alov zunaj stavbnih zemljišč, namerno vznemirjati in odvzemati 
iz narave rastline in živali za komercialne namene, voditi psov 

brez povodca. Deloma bo omejeno izvajane nekaterih športno 
rekreativnih aktivnosti, kot denimo letenje z motornimi letali, 
zrakoplovi, taborjenje in kurjenje v naravi.

Zakaj zavarovanje?
Zadnja leta na Ljubljanskem barju tudi naša sodobna družba 
pušča vse več sledi. Zaraščene kmetijske površine, intenzivno 
obdelane njive, črne gradnje in kupi odpadkov dnevno slabšajo 
ohranjenost naravnega okolja in kakovost bivanjskega prosto-
ra prebivalcev. Z zmanjševanjem naravno ohranjenih območij, 
biotske pestrosti in izginjanjem posameznih vrst rastlin in živali 
na Ljubljanskem barju vplivamo tudi na procese delovanja na-
rave , od katerih je odvisno, ali bomo imeli ljudje dovolj vode 
za pitje in dovolj hrane za pod zob.  Zmanjšujemo si torej svoje 
možnosti za redno in zadostno oskrbo z osnovnimi dobrinami, 
ki so temelj našega preživetja. Ohranjena narava nudi možnost 
za pridelavo kakovostne, zdrave hrane, razvoj drugačnega kme-
tovanja in za razvoj novih dejavnosti, ki izhajajo iz potencialov 
parka. Takšna območja privlačijo obiskovalce in so lahko do-
daten spodbujevalec turističnega razvoja. Ljubljansko barje je 
poleg tega tudi pomembno vodovarstveno območje za pitno 
vodo širšega območja.

Parki so sicer prvenstveno naravovarstvena kategorija, so 
upravljavski mehanizem za zavarovanje naravnih vrednot, upra-
vljanje Nature 2000 in ohranjanje krajinske pestrosti. Vendar 
pa ob izpolnjevanju ciljev ohranjanja narave spodbujajo tudi 
gospodarski, družbeni, kulturni in prostorski razvoj, ki izhaja iz 
potencialov parka.  Zaradi potencialov, ki jih park lahko dopri-
nese k doseganju sinergije na področju razvoja in varstva, se 
lahko območje  uspešneje odziva na podnebne spremembe, in 
tako omogoči dvig kakovosti življenja v okviru omejitev, ki jih 
prinašajo posledice podnebnih sprememb. Za doseganje tako 
naravnanega razvoja je ključna tesna povezava med politiko var-
stva okolja ter regionalno, prostorsko in gospodarsko politiko 
ostalih sektorjev. 

Zelena - Rega

Besedilo osnutka uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko 
barje  in kartografski prikaz meje krajinskega parka, var-
stvenih območij in ožjih zavarovanih območij na kartah v 
merilu 
1:100 000 in 1: 25 000 je na ogled od 13. junija do 
13. avgusta 2008 vsak delovni dan v poslovnem času 
v prostorih Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 
3, Ljubljana, ter v prostorih Ministrstva za okolje 
in prostor, Einspielerjevi 6 (5.nad., soba 501). V 
času javne predstavitve  ima javnost pravico dajati pisne 
pripombe in mnenja na osnutek uredbe. V času javne 
predstavitve je gradivo na vpogled tudi na spletni strani 
http://www.mop.gov.si . Elektronska predstavitev omo-
goča vpogled kartografskega gradiva  v merilu do 1:1000 
in  dostop do obrazca za dajanje pripomb. 

JAVNA PREDSTAVITEV IN JAVNA OBRAVNAVA 
OSNUTKA UREDBE O KRAJINSKEM PARKU 

LJUBLJANSKO BARJE V MESTNI OB»INI LJUBLJANA
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Policija svetuje - za boljπo varnost 
ljudi in njihovega premoæenja!

Blaæ JakliË, vodja policijskega okoliπa

OBVARUJTE SVOJE VOZILO! 
Če vam ukradejo avto, ga morda nikoli ne dobite nazaj. Vgradite 
alarmno napravo, dodatne ključavnice…
•  elektronsko blokado vžiga motorja,
•  dodatno napravo za zaklepanje,
•  blokado menjalnika, volana in nožne zavore
•  matice za draga kolesa (vijaki, ki se zaklepajo),
•  vgravirajte identifikacijske številke na steklene površine v vozilu,
•  akustične ali svetlobne varnostne naprave,
•  senzor udarcev,
•  ultrazvočni nadzor.

Tatvine prtljage in predmetov iz avtomobilov
NE PONUJAJTE PRILOŽNOSTI NEPRIDIPRAVOM !  VLOM 
V VAŠ AVTO LAHKO STORILEC IZVRŠI V MANJ KOT 30 
SEKUNDAH !  SAMO V VRTEC SEM SKOČILA ...  in pusti-
la torbico na prednjem sedežu... Naj se to ne pripeti tudi vam. 
Dosledno varujte svojo lastnino. Za varnost svoje lastnine lahko 
največ storite sami.
•  Torbic, kovčkov in drugih predmetov ne puščajte na policah, sedežih 

ali na drugih vidnih mestih. Ti predmeti so vaba za tatove; varneje bodo 
shranjeni v prtljažniku. Zlatnina, denar, kreditne kartice, čeki in doku-
menti ne sodijo v predale vozila. 

•  Prtljago naložite v vozilo tik pred potovanjem. Ne puščajte prtljage na 
strehi avtomobila.

•  Če je le mogoče, ne puščajte ključev v avtomobilu brez nadzora (avto-
pralnice, servisi). Preprečili boste ponareditev ključev in tatvino vozila.

•  Ko zapuščate vozilo, zaprite vsa okna in vrata ter obvezno zaklenite 
vozilo, prtljažnik in pokrov posode za gorivo.

•  Vključite alarmno napravo
•  Nikoli ne puščajte ključa v kontaktni ključavnici, tudi če zapustite vozi-

lo le za kratek hip.

Tatvine in odvzemi avtomobilov
ZAKLEPAJTE AVTOMOBILE ! Zapirajte okna in zaklepajte 
vrata avtomobila. Vrednejši predmeti v avtomobilu pritegnejo 
tatove in vlomilce!  VOZILO VAM LAHKO UKRADEJO ŽE V 
PETIH MINUTAH  !  MED VOŽNJO SE ZAKLEPAJTE  ! Tako 
boste nepovabljenim preprečili vstop v vozilo - tudi v križišču pri 
rdeči luči na semaforju!
Tatvine avtomobilov, vlomi vanje in odvzemi so pogosta kazniva 
dejanja. V Sloveniji letno izgine preko 1.300 vozil (v letu 2000 
- 1.151 vozil, od tega polovica v Ljubljani). Le četrtino ukradenih 
vozil uspe policiji izslediti. Večina avtomobilov je v Sloveniji ukra-
denih med 23.uro zvečer in 5.uro zjutraj. Precej ukradenih vozil 
tatovi takoj spravijo čez mejo v tujino ali pa jih nekaj časa skrivajo v 
kakšni garaži ter jih, ko najdejo kupca, odpeljejo iz države. So tudi 
primeri, ko ukradena vozila razstavijo in jih po delih prodajo doma.
Za tatove so najbolj zanimivi volkswagni in renaulti, bistveno 
pa ne zaostajajo tudi mercedesi, BMW-ji, audiji, opli in druge 
znamke. Avtomobil je možno nasilno dokaj enostavno odpreti 
in brez večjega napora in vidnih poškodb. Policijska statistika 
ugotavlja, da redko izginejo vozila, v katerih so vgrajene doda-
tne alarmne naprave. 

•  ne parkirajte na slabo razsvetljenih ulicah in parkirnih prostorih; 
•  kadar zapuščate svoje vozilo, izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice, 

zavrtite volan, da ključavnica zaskoči, zaklenite vozilo, zaprite vsa 
okna in vrata, ne pozabite na prtljažnik;

•  torbic, kovčkov, plaščev in drugih vrednejših predmetov nikoli ne 
puščajte na policah, sedežih ali vidnih mestih v avtomobilu. Vzemite 
jih s seboj ali jih zaklenite v prtljažnik;

•  ne puščajte zlatnine, denarnic, gotovine, plačilnih kartic, čekov ali 
drugih vrednejših papirjev v predalih avtomobila;

•  v avtomobilu ne puščajte dokumentov o vozilu (prometno dovolje-
nje, zelena karta, servisna knjižica) in svojih osebnih dokumentov;

•  vgravirajte identifikacijsko številko na vse steklene površine v vozilu. 
Tatovi ne marajo označenih vozil; 

•  kontaktni ključ vzemite iz ključavnice tudi, če je avtomobil v vaši garaži; 
•  dobra zaščita za draga kolesa so matice (vijaki, ki se zaklepajo);
•  pokrov na rezervoarju za gorivo dodatno zavarujte in zaklenite. Če 

opazite, da je namerno poškodovan, ga takoj zamenjajte in obvesti-
te policijo;

•  razmislite o nakupu dodatne naprave za zaklepanje ali blokado me-
njalnika, volana in nožne zavore; 

•  elektronska blokada vžiga motorja je vedno dobrodošla. Priporo-
čljivo je, da v svoje vozilo vgradite alarmno napravo proti tatvini in 
vlomu, ki jo ob zapuščanju vozila vključite;

•  zaščitite avtoradio. Poskrbite za enostavno montažo, ki omogoča, 
da radio vedno, ko zapuščamo avto, vzamemo s seboj. Povežite ga 
z alarmnim sistemom, uveljavljajo se tudi druge oblike zaščite (kodi-
rane kartice, brez katerih radia ni možno vključiti ipd.);

•  popolnega varovanja ni, zato vam svetujemo, da pomislite na kasko 
zavarovanje vašega vozila.

•  možnost satelitskega nadzora (sledenja) vozil (VIASAT)

Goljufije pri nakupu avtomobilov
NAKUP AVTOMOBILA JE VELIKA INVESTICIJA  !
Pozanimajte se pri kom kupujete in vztrajajte pri natančnem 
pregledu dokumentov in vozila. Nikar ne hitite!
Številne tatvine avtomobilov in njihovih delov, vlomi, prodaja 
ukradenih vozil na avtosejmih ali preko časopisnih oglasov, brez 
ustrezne ali s ponarejeno dokumentacijo .. Vse to so razlogi za-
radi katerih smo se odločili, da vas opozorimo na nevšečnosti, 
ki se lahko pripetijo v zvezi s tem.

... če kupujete ali prodajate vozilo: 
•  Novo vozilo je najvarneje kupiti pri uglednem podjetju s tradicijo. 

Ne kupujte avtomobila na leasing pri podjetjih dvomljivega slovesa. 
Preden se odločite, se izčrpno pozanimajte. 

•  Pri nakupu rabljenega vozila bodite še posebej pozorni: 
•  če nekdo prodaja novejše vozilo, prodajalec pa je že drugi ali tretji 

lastnik, 
•  če se prodajalec predstavlja kot posrednik, ki vozilo prodaja za prija-

telja ali sorodnika,
•  če prodajalec nima zavarovalne police, kupončka, zelene karte, pro-

metnega dovoljenja, servisne knjižice, kodne številke avtoradia ali 
osebne izkaznice, pri tem pa se izgovarja, da je navedeno pozabil.

Goljufi se pogosto predstavljajo s ponarejenimi osebnimi izkazni-
cami oziroma so ponarejeni dokumenti o izvoru vozila, zato si jih 
natančno oglejte. Prometno dovoljenje je lahko originalno, vendar 
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pozorni na ponarejen denar in ponarejene dokumente. Zahtevajte 
takojšni prepis vozila oziroma zadržanje registerskih tablic in pro-
metnega dovoljenja za odjavo vozila.
V primeru zaznave odklonilnih pojavov lahko obvestite policijo 24 
ur na dan in sicer na anonimno telefonsko številko 080/1200, 
številko 113, PP Ljubljana Vič 01/470-09-60 in Policijsko pisar-
no Rudnik z uradnimi urami v sredo med 17:00 in 20:00 uro na 
telefonsko številko 01/427-36-81. 
Vir podatkov MNZ RS. 

Anton Melik, 1890-1966 

Šele, ko sem na predavanju v prvem le-
tniku na geografiji slišala za ime Melik, 

sem začela premišljevati, kako je pravzaprav 
nenavadno, da premalokrat vemo, po kom 
se imenuje ulica, na kateri živimo. No, resda 
sem takrat imela samo prijatelje od tam, a 
vseeno imenu ulice nisem posvečala pozor-
nosti.  In, če vprašamo domačine na Meli-
kovi ulici v naši četrtni skupnosti, jih bo 
verjetno malo, ki bodo vedeli, da živijo na uli-
ci, ki se imenuje po največjem slovenskem 
geografu, lahko rečemo očetu geografije v 
Sloveniji. Človeku, ki se je poleg vse-
ga, tudi rodil v tej četrtni skupnosti. 

Rodil se je 1.1. 1890, v Črni vasi, v 
revni delavski družini, očetu Francu in mami 
Tereziji, rojeni Škafar.  Pri študiju mu je mama zelo pomagala 
in ga bodrila. Študiral je na Dunaju, kjer je leta 1916 diplomiral 
iz geografije in zgodovine. Takoj po diplomi se je zaposlil kot 
gimnazijski profesor. V študijskem letu 1926/27 se je zaposlil 
na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je leta 1927 doktoriral.  
Naslov njegove dizertacije  je Kolonizacija Ljubljanskega barja. 
Do svoje upokojitve, leta 1966 je bil redni profesor na Oddel-
ku za Geografijo, dvakrat dekan Filozofske fakultete ter v letih 
1946/47-1949/50 tudi rektor ljubljanske univerze. Od leta 
1940 je bil dopisni, leta 1946 pa je postal redni član Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in istega leta tudi 
pobudnik za ustanovitev Zemljepisnega muzeja Slovenije, ki je 
danes del Geografskega inštituta Antona Melika. Med drugim 
je bil skoraj 30 let (1928-1957) predsednik Geografskega dru-
štva Slovenije ter 16 let (1950 - 1966) predsednik Slovenske 
matice. Dolga leta je urejal Geografski vestnik in Geografski 
zbornik. Leta 1963 pa ga je tudi Srbska akademija znanosti in 
umetnosti proglasila za svojega dopisnega člana. 

Bil je vsestranski geograf, saj je skoraj vsakemu področju geo-
grafskega proučevanja Slovenije (in tudi Jugoslavije) namenil 
kakšno razpravo. Napisal je več kot 400 del, od tega 31 knjig.

Razvoj geografije sta od tridesetih pa do 
sedemdesetih let usmerjala Anton Melik in 
Svetozar Ilešič. Preučevala sta posamezne 
pokrajinske elemente v Sloveniji, kot so na 
primer kozolec, barje, socialno strukturni 
problemi prebivalstva, agrarna prenase-
ljenost, problemi zemljiške razdelitve in 
zemljiške strukture. V to obdobje sodi tudi 
nastanek še danes aktualnih in pomembnih 
študij obeh avtorjev. Melikovi najpomemb-
nejši deli sta prva splošna monografija Slo-
venije (1935, 1936 – dve knjigi) in prva 
regionalna monografija Slovenije (1954, 
1957, 1959, 1960- štiri knjige). V regio-
nalni monografiji Slovenije je v vsaki knjigi 
podroben regionalni opis posameznih pre-
delov slovenske zemlje: za slovenski alpski 

svet, za Štajersko s Prekmurjem in Mežiško dolino, za Posa-
vsko Slovenijo in za Slovensko Primorje. 
Trikrat, leta 1947, 1949 in 1951 je za svoje delo na področju 
geografije Slovenije in Jugoslavije prejel Prešernovo nagrado. 
Za svoje znanstveno delo je leta 1961 prejel tudi Kidričevo na-
grado. 
Na razne družbene probleme tako po prvi kot po drugi svetovni 
vojni se je odzival tudi s publicističnim delom in po zadnji vojni 
opravljal razne politične funkcije.
Njegova dva brata so člani nekdanje slovenske vaške straže 
pod poveljstvom Franca Fraklja, skupaj z dvanajstimi drugimi 
žrtvami, ubili 25. novembra 1943, v Kozlerjevi gošči. 
Poročen je bil z Minko Novak. Imela sta tri otroke, od katerih sta 
dva umrla kot otroka. Drugi sin, Vasilij Melik pa je priznani slo-
venski zgodovinar. Anton Melik je umrl 8.6.1966, v Ljubljani.

Katarina Juvanc ©inkovec

slika vir: http://giam.zrc-sazu.si/melik.htm

Viri
http://giam.zrc-sazu.si/melik.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Melik
http://www.ff.uni-lj.si/hp/ff/zbornik/geografi.html

so posamezni podatki izbrisani in namesto njih vpisani lažni. Ti so 
pogosto nečitljivi, sprani ali delno zbrisani. Tudi žigi so običajno ne-
čitljivi in zamazani. 
Bodite pozorni na registrske tablice. Te so lahko neveljavne, ukra-
dene ali ponarejene. Ne pozabite preveriti tudi števiolke šasije in 
motorja. Poglejte, ali je na vozilo pritrjena evidenčna ploščica, na 
kateri je tudi številka karoserije in ali je na mestih, kjer je v karoseri-
jo vsekana številka, nanešen svež sloj barve. 
Pri nakupu rabljenega vozila obvezno zahtevajte tudi rezervne ključe. 
Ko vozilo prodajate, bodite obvezno prisotni pri testni vožnji. Bodite 
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PRED NEKAJ LETI SE JE OB ZAČETKU IŽANKE POJAVILO VELIKO GRADBIŠČE. STROJI SO BRNELI IN MARSIKDO SE JE SPRAŠEVAL, KAJ BO ZRA-
SLO NA ENEM IZMED NAJLEPŠIH PROSTOROV OB LJUBLJANICI, OB BOTANIČNEM VRTU, NASPROTI ŠPIČKE… NI BILA POSLOVNA STAVBA, NITI 
STANOVANJSKI BLOK. ZRASEL JE NOV, SODOBEN ŠOLSKI CENTER POD IMENOM BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA (S KRATICO 
BIC LJUBLJANA), KI POD SVOJIM OKRILJEM NUDI ZAVETJE KAR ŠTIRIM ŠOLAM: GIMNAZIJI IN VETERINARSKI ŠOLI, ŽIVILSKI ŠOLI, SREDIŠČU ZA 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN VIŠJI STROKOVNI ŠOLI. PRED ŠOLO PA JE ZRASLA TUDI PRIJAZNA TRGOVINICA SLAPEK, IZ KATERE VEDNO DIŠI… 

Moj obisk na BIC-u 

Gregor Matos

Začetki zavoda BIC Ljubljana segajo daleč v preteklost, v dav-
no leto 1848, v čas Prešerna in njegovih sodobnikov. Leta 

1848 je bila namreč ustanovljena Bleiweisova živinozdravniška 
in podkovska šola kot ena prvih slovenskih šol v Avstriji. Šola 
je v tej ali oni obliki delovala z daljšimi ali krajšimi prekinitvami, 
nekaj času tudi v Kamniku. Pod imenom Srednja agroživilska 
šola, je bila ustanovljena 1981, ko je izobraževanje razširila tudi 
na druge programe. Leta 1991 se je šola vrnila v novo, sodob-
no in prostorno zgradbo v Mestni Log, Ljubljana. Leta 2005 
se je šola preimenovala, ustanovljen je bil zavod BIC Ljubljana. 
Živilska šola, Višja strokovna šola in Središče za izobraževanje 
odraslih so našli domovanje v novi stavbi na Ižanski cesti.
Šola ima tako že dolgo tradicijo, kar pomeni, da se sodobna 
znanja prepletajo z mnogoterimi izkušnjami. To daje procesu 
učenja posebno kvaliteto.

Že prvi sprehod po dolgem, svetlem in z rožami okrašenem šol-
skem hodniku daje vtis prijetnega okolja, ki nekako ni v skladu 
z mojimi pričakovanji o šolski zgradbi. Na koncu šolske avle, 
kjer je tudi svetla jedilnica, se ponosno razkazuje pristna kru-
šna peč, za katero povedo, da je zaslužna za marsikateri dišeč 
kruh, pecivo ali pico… 

Med sprehodom po šoli srečujem mlade, mlajše in tudi starejše 
obraze. Izvem, da na šoli izobražujejo dijake, študente in odra-
sle udeležence po celi paleti različnih programov.
Ravnateljica Višje strokovne šole in Središča za izobraževanje 
odraslih, mag. Jasna Kržin Stepišnik, ki poleg Živilske šole do-
mujeta v tej stavbi, me prijazno povabi v pisarno na klepet, kjer 
izvem več o delovanju šole. 

•  »Ne učimo se za šolo, temveč za življenje,« citira Senekovo 

modrost ter nadaljuje: »Ta rek še posebej velja tudi v Sre-
dišču za izobraževanje odraslih, v okviru katerega izobražu-
jemo 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 zapo-
slitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki so prekinili 
redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno ozi-
roma strokovno izobrazbo.

•  Odraslim udeležencem omogočamo izobraževanje v vseh 
programih, po katerih izobražujemo mladino:

pomočnik v biotehniki in oskrbi (2-letni program), pek 
(3-letni program), slaščičar (3-letni program), mesar 
(3-letni program), živilsko prehranski tehnik – poklic-
no tehniško izobraževanje (2 – letni program; pogoj za 

vpis je končana ena izmed določenih triletnih poklic-
nih šol), živilsko prehranski tehnik (4-letni program), 
veterinarski tehnik (4-letni program), tehniška gimna-
zija (4-letni program), ter tudi po programu, usposa-
bljanje 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 državljan-
stvo ter spoznavanje učnih metod, kar udeležencem omogo-
ča lažje in učinkovitejše obvladovanje učne snovi. 

•  Zanimanje za izobraževanje je vsako leto večje, zato se trudi-
mo, da je čimbolj prilagojeno njihovim potrebam in željam. Iz-
obraževanje poteka tako, da so obseg, časovna razporeditev 

Pekarna Slapek
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predavanj in izpitni roki prilagojeni odraslim udeležencem. 
Predavanja za posamezne predmete si sledijo v časovnem 
zaporedju in potekajo v prostorih šole. To pomeni, da udele-
ženci 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 organi-
ziramo tudi druga izobraževanja in strokovna usposabljanja 
s področja živilstva, kot so seminarji s področja slaščičarske 
in pekarske dejavnosti. Na področju veterine usposablja-
mo po programih za oskrbnike hišnih živali ter veterinarske 
pomočnike v prašičereji in govedoreji. Usposobili smo že 
okoli 200 udeležencev, ki so pridobili znanja o nalezljivih 
boleznih, veterinarskih opravilih in storitvah, bakteriologije 
in zakonodaje na področju dela z živalmi.

•  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nas je za 
leto 2008 izbralo kot izvajalce strokovnega izobraževanja 
na področju živinoreje za programa: usposabljanje za oskr-
bovalce živali in usposabljanje za imetnike živali za izvajanje 
zootehničnih opravil.

•  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, vklju-
čeni 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.«

Povem, da sem na hodniku srečal skupinico prešernih študen-
tov, ki vsi po vrsti zatrjujejo, da je šola zakon in da je škoda, da 
se drugi letnik, in s tem študij, izteka. V roke so mi potisnili prvo 
številko študentskega časopisa ŽIVC – Živilski cajtng in se po-
hvalili s svojimi prispevki. Ko sem jim omenil, da tudi sam pišem 
prispevek, sem bil takorekoč že član ekipe… 
Ravnateljica se nasmeje, nato pa mi rade volje opiše tudi Višjo 
strokovno šolo, ki bo letošnjo jesen poleg višješolskega študij-
skega programa živilstvo in prehrana prvič izvajala tudi program 
gostinstvo in turizem.

•  »Jeseni 2006 je potekal prvi vpis za redne in izredne štu-
dente v program višjega strokovnega izobraževanja živilstva, 
naslednjo jesen pa prvi vpis prve generacije študentov po 
prenovljenem in sodobnem programu živilstvo in prehrana. 
Z višješolskim študijskim programom živilstvo in prehra-
na, v katerega je vpisanih že preko 250 rednih in izrednih 
študentov, 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 popular-
nejše predvsem zaradi zagotavljanja varne hrane, ustrezne 
kontrole in nadzora hrane ter zaščite potrošnika. Višješol-
ski 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 vsebi-
nah izrazito interdisciplinarno. Višja strokovna šola, v okviru 
Biotehniškega izobraževalnega centra, v svojem študijskem 
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programu, ki traja dve leti, obravnava poleg različnih strokov-
no 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 ogrod-
je 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 teh-
nologija brezalkoholnih in alkoholnih pijač s posebnim pou-
darkom 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 najpomemb-
nejši 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.

•  Praktično izobraževanje v posameznem letniku traja 10 te-
dnov, ki ga lahko študentje deloma ali v celoti opravljajo v 
tujini. Šola je namreč vključena v mednarodno izmenjavo v 
okviru programa Erasmus, s katero imajo študenti možnost 
študiranja ali opravljanja prakse v živilski industriji ter soro-
dnih podjetjih in ustanovah v tujini. Tak način partnerskega 
sodelovanja pri izobraževanju je primerljiv z evropsko uspe-
šno prakso in posebej primeren za področje poklicnega 
in strokovnega izobraževanja, ki naj usposablja za potrebe 
konkretne prakse.

•  Letošnjo jesen bomo prvič izvajali višješolski študijski pro-
gram gostinstvo in turizem, kjer diplomanti pridobijo naziv or-
ganizator poslovanja v gostinstvu in turizmu. Pri izvajanju smo 
se povezali s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Ljubljana. 

•  Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je name-
njen predvsem tistim študentom, ki se želijo po opravljeni 
diplomi zaposliti v turističnem gospodarstvu. S tesno pove-
zanostjo z gospodarstvom, predvsem v okviru praktičnega 
izobraževanja in z izdelavo diplomskih nalog, v katerih diplo-
manti obravnavajo aktualne naloge v konkretnih situacijah, 
imajo diplomanti izjemne možnosti hitrega napredovanja 
na delovnih mestih. Turizem je v svetu najhitreje rastoča 
dejavnost. Njegovo rast posredno povečujejo druge de-
javnosti, kot so trgovina, promet, proizvodnja hrane in po-
dobno. Veščine, načini izvajanja storitve, kakovost storitev, 
so pomemben element konkurenčne prednosti turizma. 
Izobrazbena raven zaposlenih v turističnem gospodarstvu 
je na dokaj nizki ravni,  dejavnost gostinstva pa se sooča z 
resnim problemom pomanjkanja kadrov, zato je študij izre-
dno perspektiven.  Višješolski študij gostinstvo in turizem 
poteka po prenovljenem programu, ki je atraktivno pripra-
vljen, kar bo pripomoglo k promociji turistične dejavnosti in 
gostinskih poklicev.«

Ko stopim iz pisarne na živahen hodnik, mi novinarska žilica ne 
da miru. Pristopim do skupinice starejših študentov, za katere 
izvem, da študirajo poleg svojih služb, na izrednem študiju. Pov-
prašam jih za mnenje.
»V višješolski program živilstvo sem se vpisala predvsem zaradi 
sebe. Ugotovila sem, da si želim pridobiti nova znanja, osebno 

rasti. Pri 20-ih letih še nisem bila dovolj zrela, da bi ugotovila, 
da je znanje dragoceno, zdaj pa sem vedno bolj radovedna… Ta 
študij me zelo zanima. Ko sem videla predmetnik, sem rekla, to 
bo zame… in to je to!« pravi Vesna. 
Brane se zamisli, nato pa besede kar tečejo iz njega.
»Že dolga leta delam v gostinstvu in sem si želel razširiti obzorja 
na tem področju. Pri študiju so mi všeč vsi predmeti, ki jih imamo, 
ker vidim in vem, da mi bodo pomagali pri dosedanjem delu. Pa 
tudi predavatelji so zelo v redu in mislim, da bom res odnesel pre-
cej znanja, ki ga bom lahko uporabljal pri svojem delu.« 

V referatu, kjer delajo tri prijazne referentke, še izvem, da bo 
šola v kratkem prevzela novo, zelo prostorno telovadnico, ki se 
že skoraj dokončana bohoti ob šoli v sklopu bodoče Srednje 
glasbene in baletne šole, ki je zrasla ob BIC-u. Za tri košarkar-
ska igrišča velika telovadnica bo tako gonilo novih športnih 
aktivnosti za vse udeležence izobraževanja in za okoliško pre-
bivalstvo.
Prijazna referentka mi razkaže še preostanek šole s sodobnim 
kemijskim in mikrobiološkim  laboratorijem, računalniško učil-
nico, tehnološkimi učilnicami ter knjižnico. V zgornjem nadstro-
pju pa imam redko priložnost prisostvovati delu v slaščičarski 
in pekovski delavnici, kjer nastajajo prave umetnine. Tako si ne 
morem kaj, da obiska ne bi zaključil  pred šolo v trgovinici Sla-
Pek in odšel s polno košaro dobrot! Priporočam tudi vam!

Veseli bomo vaπega obiska pri nas ali na naπi spletni strani.

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI 
CENTER LJUBLJANA

SREDIŠČE ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
ali VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

Tel: 01 28 07 609, 28 07 606, 28 07 603

www.bic-lj.si/vss (Višja strokovna šola)

www.bic-lj.si/sio (Središče za izobraževanje odraslih)
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Pripoved dekleta X

Ko zmanjka kruha

Iz nekega meni neznanega vzroka se večina zgodb razplete ob 
koncu šolske ure.

Tako je bilo tudi s pripovedjo dekleta X.
Vedno je sedala v prvi klopi. Vedno je bila vzorno pridna. Le vča-
sih se je zdelo, da njen pogled plava skozi prostor in čas. Da je 
tam v klopi prisotna le telesno. Njen pogled pa medtem potuje 
skozi paralelne svetove. Kdo ve kam.
Tudi tistega dne je bila vzorna dijakinja. Po zvonjenju  je kar 
obsedela v klopi. 
Počasi je iztegnila roki. Vzela si je čas in je – vsaj tako se je 
zdelo – neskončno počasi zavihala rokava.
Njeni počasni gibi so prikovali moj pogled za kožo, ki se je po-
stopoma razgaljala.
Pred mojimi očmi so se prikazali vedno novi centimetri kože. 
Robova jopice sta dosegla komolce in gledala sem v najbolj ne-
navadne brazgotine, kar sem jih kdaj videla.
Vsa notranja stran rok, vse od zapestij in tja do komolcev je 
bila prekrita z nekakšnimi kvadratastimi brazgotinami, vidno 
posledicami grozne opekline. Razbrazdana, na nepravilne a 
vendar nekako simetrične koščke razdeljena brazgotina je vdi-
rala vame.
Nekaj v meni je zahtevalo, naj umaknem pogled. Nekaj je kriča-
lo, da mi vsega tega res ni treba videti.
A tisti dekletov pogled je bil močnejši. Potegnil me je vase, po-
tegnil me je v svoj paralelni svet spomina na bolečino.
Koža je bila na določenih mestih vijoličasta, nekje se je zdela 
siva, drugje spet zelenkasta. Iz nenavadnih kvadratkov je seval 
spekter barv. Spekter bolečine.
Z zadnjim koščkom delujočega razuma sem vedela, da se je 
dekletu moralo dogoditi nekaj pošastnega in da se je zgodilo, 
ko je bila majhna in nebogljena.
»Mama me je«, je potem spregovorila, »moja mama me je ope-
kla«.
Njen glas ni obsojal. Ni obtoževal. Samo sporočal je.
»Namerno me je. Nisem še bila stara štiri leta. Na štedilnik v 

kuhinji mi je pritisnila roki. Moja mama me je opekla. Hotela me 
je opeči. Najprej nisem kričala. Potem sem zelo kričala. Pritekel 
je moj bratranec. Potisnil jo je proč. Potegnil je moje roke iz šte-
dilnika. Potem ni bilo ničesar več. Zbudila sem se v bolnici.«
Tudi mene je imelo, da bi kričala. Ne spomnim se, kaj se mi je 
podilo po mislih. Spomnim se le, da je roki počasi iztegnila proti 
mojim. Prav tako počasi, kot je prej vihala rokava.
Ni pričakovala, da se bom dotaknila brazgotinastega dela rok. 
Verjetno nikoli ne bom izvedela, kaj je sploh pričakovala.
Položila sem svoje dlani na njene.
»Upam, da te zdaj ne boli več«. To je bilo edino, kar sem zmogla 
reči.
Mojih dlani so se dotikale njene dlani. Njenih spominov se je 
dotikal moj notranji mir, ki sem ga nekako pričarala za obe.
Le nekaj kratkih sekund je trajalo. 
Umaknila je roki. Spet je zavihala rokava. Sedla sem na klop 
poleg nje.
»Se tukaj počutiš varno?« sem vprašala.
»Tukaj v šoli je super. Dobro se imam. Profesorji ste prijazni, 
sošolci prav tako. Tudi rejnica je v redu. Zdaj je vse v redu.«
»S slabimi spomini moramo opraviti, da nas ne plašijo več« sem 
ji rekla, »da lahko živimo naprej.«
»V bistvu sem vam hotela povedati samo to, da je zdaj vse v 
redu.«
Spet se je oglasil zvonec. Poslovili sva se.
Dobila sem občutek, da dekle X ne bo več potrebovala paralel-
nih svetov. Da bo lahko ostala kar pri nas v šoli, tudi, če jo bodo 
preplavili spomini na otroštvo in z njim povezane bolečine.
Da je zdaj res vse v redu.
Velik delež tega, »da je vse v redu« nosimo tudi profesorji, ki z 
mladimi delamo, jih vzpodbujamo in verjamemo vanje. Mi smo 
njihova opora.
Zdaj vem, da ni raztresenih profesorjev.
So le paralelni svetovi našega poklica.

Ko zmanjka kruha. Kaj storiti?
Najbolje v Slapku ga kupiti!
Obstaja pa še drug način,

v ducat točkah vam ga razložim.

V shrambi moko poiskati.
S tehtnico se poigrati.
Kvas v mleku raztopiti.

Mešanico malce posoliti.
Zdaj surovine skupaj zmesti.

Testo zares močno pregnesti.

Ga nekaj časa vzhajati pustiti.
Med tem ga s prtičem pokriti.

Nato v pečico ga odnesti.
Vso kuhinjo ta čas pomesti.

Počakati, da peka mine.
Ves čas nestrpno brisati si sline.

Za vse, ki svež jih kruh neznansko mika, 
na koncu še nasvet zdravnika:
»Ko kruh pečen je, čakaj malo, 
saj vročega jesti res ni zdravo!«

Aliana Moscatello, prof.soc.

Tina Martina PavliË, 2. PB, Æivilska πola
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ÆIVLJENJE RASTLIN V STANOVANJU
- OMEJEN ŽIVLJENJSKI PROSTOR
Rastline so živi, izredno občutljivi in raznoliki organizmi. Ko jih 
razpostavljamo po stanovanju, moramo poleg estetskih meril 
upoštevati predvsem njihove potrebe. Med domačimi zidovi – 
zlasti pozimi – vladajo bivalne razmere, ki se pogosto zelo razli-
kujejo od razmer v njihovem naravnem okolju, ki pa ga lahko po-
skušamo poustvariti, če poskrbimo za štiri osnovne dejavnike 
– svetlobo, temperaturo, zračno vlažnost in izmenjavo 
kisika. Rastline nam bodo hvaležne!

- SVETLOBA
Zelene rastline potrebujejo svetlobo za normalne celične pro-
cese, imenovane fotosinteza. Iz vode, ki jo vsrkajo korenine 
in iz ogljikovega dioksida, ki ga dobijo iz ozračja, pod vplivom 
svetlobne energije, ki jo absorbira klorofil (zeleno barvilo v ra-
stlinskih celicah) tvorijo organske snovi (škrob in sladkor), ki 
jih potrebujejo za svojo rast in razvoj. Če svetlobe primanjkuje, 
rastline hirajo, pri daljšem pomanjkanju pa popolnoma propa-
dejo. 

- TOPLOTA
Potrebe po toploti so pri posameznih rastlinah lahko zelo raz-
lične. Vsaka uspeva najbolje pri temperaturah, ki so podobne 
temperaturam v njenem prvotnem naravnem življenjskem 
prostoru, vendar se večina brez posebnih težav prilagodi tudi 
novim življenjskim razmeram in dokaj dobro uspeva tudi pri 
nekoliko nižjih temperaturah (okoli 18 do 22 C), na katere so 
ponavadi ogreta stanovanja v zimskem času. Tudi nočno zniža-
nje temperature za nekaj stopinj zaradi prenehanja ali zmanjša-
nja ogrevanja, ne pomeni nevarnosti, saj sovpada s fiziološkim 
mirovanjem rastlin zaradi pomanjkanja svetlobe. Hude, včasih 
celo nepopravljive poškodbe pa lahko utrpijo zaradi izrazitih 
in nenadnih temperaturnih sprememb. Mlade rastline, podta-
knjenci in sejanci vsekakor potrebujejo več toplote kot istovr-
stne odrasle rastline. 

- VLAŽNOST ZRAKA
Med najpomembnejšimi vzroki, da okrasne rastline v stano-
vanjih slabo uspevajo, je pomanjkljiva vlažnost zraka. Večina 
rastlin se zadovolji z relativno vlažnostjo, ki je pri temperaturi 
18-22 C na splošno 50-60%, vendar s skromno rastjo poka-
že, da ji je ljubša višja, 70-80% vlažnost. To velja predvsem za 

številne sobne rastline, ki izvirajo iz tropskih deževnih gozdov, 
kjer je vse leto zrak zelo vlažen. Rastline rosimo in vlažimo z 
destilirano vodo ali deževnico, ogreto na sobno temperaturo. 
Voda iz vodovodne pipe namreč pogosto pušča na listih nele-
pe sledove apnenca, ki ovirajo dihanje in transpiracijo listov. Za 
rošenje uporabljamo posebne pršilnike, saj ti preprečujejo, da 
bi se na listih zadržale velike kaplje vode, ki povzročajo madeže 
in gnitje. To se dogaja predvsem pri rastlinah z žametastimi in 
nagubanimi listi, kot so kraljeve begonije, tradeskancije, afriške 
vijolice, kalateje, marante ipd..., zato je bolje, da jih postavimo 
na »izparevajoči« pladenj. 

SUBSTRATI ZA GOJENJE
Sobne rastline, ki so omejene za zaprt prostor in imajo koreni-
ne stisnjene v majhen cvetlični lonček, so zelo zahtevne glede 
prsti.
Različne rastline potrebujejo različno prst, saj se razlikuje tudi 
zemlja, v kateri uspevajo v svojem naravnem rastišču. Glede na 
to, da je na veliko število različnih vrst substratov, ki so že po-
gnojeni in sterilizirani ter v njih torej ni živalskih in rastlinskih 
parazitov, moramo vedeti, kakšna prst je za naše sobne rastline 
najprimernejša.
- Univerzalna prst je primerna za večino sobnih rastlin, po-
leg tega pa jo uporabljamo tudi kot osnovo za posebne meša-
nice prsti, namenjene za določene vrste rastlin. Če ji dodamo 
ustrezne materiale, spremenimo njeno strukturo, od katere 
sta med drugim odvisni tudi vpojnost in zmožnost zadrževanja 
vode, pa tudi zanjo značilno nevtralno reakcijo, ki ustreza sicer 
večini rastlin, ni pa najboljša za tako imenovane acidofilne vr-
ste, vrste, ki uspevajo na kislih tleh.
- Posebne vrste prsti, ki jim potrebujemo za določeno rastli-
no pa so še za orhideje, azaleje,...

GNOJENJE
Z gnojenjem rastlinam dodajamo različna hranila, potrebna za 
njihovo rast in razvoj. Na voljo je bogata paleta najraznovrstnej-
ših gnojil, pripravljenih prav za sobne rastline, ki zadovoljujejo 
njihove posebne potrebe oziroma pospešujejo rast listov in od-
piranje cvetov. Pomembno je, da se pri uporabi gnojil dosledno 
ravnamo po navodilih proizvajalca, saj se odmerki in način upo-
rabe razlikujejo glede na sestavo posameznega pripravka. 

Sobne rastline 

Ana Marjeta Tomc

ŠTEVILO LJUBITELJEV RASTLIN, KI JIH JE MOGOČE GOJITI MED DOMAČIMI ZIDOVI, SE NEPRENEHOMA VEČA. TO NI LE POSLEDICA OBUJENEGA 
ZANIMANJA ZA NARAVO IN ŽELJE UŽIVATI V NJEJ, TUDI ČE ČLOVEK NIMA SVOJEGA VRTA, TEMVEČ TUDI BOGATE IN PESTRE PONUDBE NAJRAZLIČ-

NEJŠIH VRST IN NA NOVO VZGOJENIH IZVIRNIH IN NENAVADNIH OBLIK ALI VIDEZA. BREZ ZELENJA CELO NAJLEPŠE UREJENO STANOVANJE DELUJE 
MEDLO IN ŽALOSTNO. Z RASTLINAMI LAHKO POŽIVIMO VSAK PROSTOR IN MU VDAHNEMO ŽIVLJENJE.  NA VOLJO SO RASTLINE RAZLIČNIH VELI-

KOSTI, KI NAREDIJO OKOLJE PRIJAZNEJŠE IN TOPLEJŠE, IN MED NJIMI SO TUDI RAZMEROMA NEZAHTEVNE IN ODPORNE, PRIMERNE TUDI ZA TISTE, 
KI IMAJO ZA GOJENJE IN NEGO ZELENIH PRIJATELJIC MANJ ČASA. ZDELO SE NAM JE, DA JE BOLJE IN KORISTNEJE, ČE SE USTAVIMO PRI TEMAH, 

KI VAM BODO POMAGALE, DA BOSTE RAZUMELI POTREBE SVOJIH RASTLIN, KI SO ODVISNE TUDI OD RAZMER V OKOLJU, V KATEREM MORAJO 
ŽIVETI. V NOBENEM STANOVANJU IN CELO V NOBENI SOBI NAMREČ NI DVEH POPOLNOMA ENAKIH PROSTOROV. 
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Verjetno ni nikogar med nami, ki se ne bi 
strinjal, da čas v katerem živimo, ni z 

rožicami postlan. Cvetličarka, ki se name-
sto nadaljevanja varne zaposlitve v cvetli-
čarni hipermarketa na Rudniku (ELeclerc), 
odloči za negotovo samostojno pot, mora imeti 
pogum, vizijo, vztrajnost pri delu in prijaznost. Vse to 
pa imam jaz, Ana Marjeta Tomc. 

Pred dobrimi tremi meseci sem odprla cvetličarno na Igu. Lokal 
se nahaja v centru Iga, smer Podpeč, zraven mesnice in Pepi 
bara. Na Igu je že bila cvetličarna, ki pa je prenehala delovati, 
vendar  nisem pozabila, da je vsak začetek težak. Velikokrat v 
mojo cvetličarno stopijo tudi stranke, ki me poznajo že iz hiper-
marketa. Teh se zelo razveselim, saj že poznajo moje delo. Ve-

dno pa sem vesela tudi novih strank, ki se še 
navajajo na novo ponudbo rezanega cvetja 
in lončnic v tem kraju. 
Izbor rezanega cvetja in lončnic dopolnjujem 

z aranžiranjem daril za vse priložnosti, sveča-
mi, žalno in poročno floristiko. Za vsa naročila in 

dostave lahko pokličete: 040 652 360

Dejstvo, da dandanes ponujajo cvetje za vsakim vogalom, me 
ne skrbi preveč. Ne vem pa katera ženska je vesela, če dobi 
šopek, ki nima duše. Ali s takim šopkom res pokažemo, koliko 
cenimo človeka, kateremu je namenjen? 

Kaj si predstavljamo pod zahtevno stranko? Stranka, ki hoče 
nekaj novega, lepega ali posebnega, zame ni zahtevna, pač pa 
se mi zdi zahtevna tista, ki pride in ji nič od tega kar imam ni 
všeč. Takšni stranki skušam predstaviti svoj predlog in ideje. 
Največkrat so stranke zadovoljne. Res pa je tudi, da imajo vsa-
ke oči svojega »malarja«. 
Nekateri ne marajo rumenih cvetlic, češ da je to barva ljubosu-
mja. Moramo jih prepričati, da je to barva sonca, energije, življe-
nja. Šopek, ko ga prinesete domov, ga je potrebno spodrezati z 
nožem in v vodo naliti mlačno vodo. Velikokrat se zgodi, da ko 
stranki to svetujem, dobim odgovore kot so: »Šopek bom poda-
rila in ni moj problem, kaj delajo z njim!!!«  Takrat me kar zaboli, 
saj opazim, da nekateri nimajo nobenega spoštovanja do cvetja 
in do dela cvetličarke. 

Nekaj nasvetov za daljšo obstojnost šopka:
• cvetlice poševno spodrežemo, marjetke odlomimo,
• natočimo vodo 15 stopinj Celzija, sončnice v toplo vodo,
• vrtnice in sončnice potrebujejo veliko vode,
• gerbare, lilije, kalle, amarilis pa malo vode,
• ostalo cvetje nekaj srednjega, prav tako pa mešani šopki.

BOLEZNI IN ©KODLJIVCI
Nenehno preprečevanje bolezni in zatiranje škodljivcev je še 
posebno pomembno prav za sobne rastline. S tem namreč od-
pravljamo ali vsaj kar najbolj zmanjšujemo potrebo po močnem 
obrezovanju, ki bi škodovalo estetskemu videzu rastline in – če 
ga moramo opraviti zunaj sezone – ogrozilo njihovo biološko 
ravnovesje.
Organske bolezni:Organska obolenja so največkrat posle-
dica neprimernih razmer, v katerih mora rastlina živeti ali napač-
ne nege. V stanovanju zelo pogosto prihaja do okoljskih stre-
sov. Hitro hiranje neke rastline ali nenadna (in popolna) izguba 
listov sta lahko tudi posledica nenadnih in izrazitih sprememb 
bivalnih razmer. Takšne spremembe se dogajajo na primer, če 
rastlino, ki je navajena na okolje v rastlinjaku, prenesemo v sta-
novanje s suhim zrakom in brez nočnega ogrevanja. 
Rastlinski škodljivci: Rastlinski škodljivci so mikroskopsko 
majhne glivice, bakterije in virusi, ki napadejo rastlino, se hitro 

množijo in jo bolj ali manj poškodujejo. V domačem okolju je 
na splošno sicer veliko manj možnosti za okužbe, a če do njih 
pride, se zaradi prevelike zračne vlažnosti, visoke temperature 
in slabega zračenja v prostoru ali zaradi zastajanje vode ob ko-
reninah zaradi neprimerne prsti, razmeroma hitro širijo. Proti 
tovrstnim škodljivcem so najučinkovitejši posebni protiglivični 
in protibakterijski pripravki ali pripravki s širokim spektrom de-
lovanja.
Živalski škodljivci: Sobne rastline le redko napadejo živalski 
škodljivci. Njihova žrtev postanejo včasih le poleti, če jih prestavi-
mo na vrt. Bolj poredko se dogaja, da bi ti škodljivci skozi odprta 
okna prišli v stanovanje, saj ne marajo zaprtega prostora med šti-
rimi stenami. A če že pridejo v goste, jih zlahka prepoznamo po 
njihovem videzu in po takoj opaznih poškodbah, ki jih povzročijo, 
Najučinkoviteje se jih ubranimo z insekticidi, namenjenimi posa-
meznim škodljivcem, kot so pršice, uši, kaparji itd., ali s pripravki 
širokega spektra, ki delujejo na več vrst zajedavcev. 

Znan obraz v novi cvetliËarni 
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NekoË in danes ob dolenjski æeleznici in blizu nje
Gregor Verbinc 

Pred enajstimi leti, konec devetdesetih let, sem na morju spo-
znal dekle mojih sanj in prav kmalu sem jo povabil k sebi 

domov, na Rudniški konec, ki je bil ves zelen in poln svežega zra-
ka, idealen za romantično osvajanje. Uživala sva v sprehodih po 
zelenih travnikih ne daleč stran od mojega doma, kjer si lahko 
videl kako se pasejo srne z mladički, race mlakarice so preletava-
le polja čudovitega travnatega cvetja, celo jazbeci so hlačali čez 
visoko travo in se v brk smejali zvitim lisicam z bleščeče oranžni-
mi kožuhi, ki so lovile svoj plen. V miru in tišini sva se spoznavala 
in sanjarila, kako bova z družinico nekoč prehodila vse zavite polj-
ske poti in znanja željne otroke učila o lepotah narave. 

Povem vam, ni bilo lepšega kot ležati na poletni večer, ko se 
je zmračilo, v visoki travi, gledati zvezdnate utrinke ter grizljati 
…. stebla  kislic ter razpravljati o najljubši glasbi, o najljubšem 
pevcu, o hrani, o celem kupu drobnarij, ki se zdijo zaljubljencem 
najpomembnejši pogovori, kar se jih takrat odvija na svetu.

Z dekletom mojih sanj sva se kasneje poročila in rodila mi je tri 
prekrasne otroke, ki jim zdaj pripovedujeva, kako je bilo včasih 
vse drugače. Tam kjer sva gledala zvezdnate utrinke in grizljala 
kislice, stoji bencinska črpalka in poslovalnica svetovno znane 
hitre prehranjevalne verige. Tam, kjer sva videla jazbeca, lahko 
kupiš dva izdelka in dobiš tretjega najcenejšega zastonj. Tam, 
kjer sva se nekoč z roko v roki sprehajala in štela martinčke, se 

vije dolga pločevinasta kača, ki spušča v zrak strupene pline. 
Tam, kjer so se pasle prelepe rjave srne, lahko kupiš vse za 
dom. Tam, kjer je zvito lovila lisica ni nikogar več. Uboge zvito-
repke vidimo zdaj samo še takrat, ko so povožene zrinjenje na 
rob ceste in se jim kožuh ne sveti več. Še vedno pa opazujeva z 
otroci prelet rac mlakaric, samo kaj, ko nam ga zastirajo konice 
streh nenormalnega števila stanovanj, ki rastejo kot gobe po 
dežju na našem nekoč tako lepem in mirnem koncu. Še dobro, 
da ostaja pot spominov in tovarištva, kjer se lahko brezskrbno 
vozimo s kolesi. Žal je tudi PST postal žrtev precejšnje gneče, 
ki je včasih ni bilo, in žal namesto zelenih travnikov in rdečih ter 
rumenih cvetic ogledujemo raznobarvne fasade.

Prostor ob Dolenjski železnici in v njeni bližini se je zelo spreme-
nil in ne samo na slabše, vendar pa je tisto kar nas moti vedno 
močnejše od tistega, kar nam godi. Moti nas, ker traja celo več-
nost, da iz stranske ulice zaviješ z avtom na glavno cesto, kjer 
se po polžje premika neskončna kolona vozil iz nakupovalnega 
centra. Moti nas, ker nimamo urejenih cest in zgrajenih pločnikov, 
kjer bi se lahko sprehajali brez strahu pred drvečimi avtomobili. 
Moti nas, ker ni dovolj mest v vrtcih za naše otroke. Ljudje se pri-
seljujejo k nam iz vseh krajev Slovenije v novo zgrajena naselja, 
nihče pa ne razmišlja o novih prostorih za vrtce in šolo. 

Nekaj je treba narediti, nekaj je treba spremeniti.

Vsi, ki ste se v mesecu juniju že peljali po 
Dolenjski cesti, ste lahko opazili, da se 

je omejitev hitrosti na Dolenjski cesti malce 
spremenila. 
Hitrost torej ni več omejena na 50 km/h, am-
pak na 60 km/h. To bo razveselilo vse tiste, 
ki ste na račun razlike desetih km/h do sedaj 
kdaj pa kdaj prejeli kakšno položnico. 
Kljub temu bodite previdni, saj je na Dolenjsko 
cesto polno uvozov oziroma izvozov in nemalo 
kdaj se zgodi, da vozniki zapeljejo čez polno 
črto na drugo stran ceste!

Sprememba omejitve hitrosti na Dolenjski cesti

Nakupovalno središče Rudnik

Soseska ob dolenjski železnici
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Odprtje mrliπke veæice na Rudniku

Skromna hišica, nekoč objekt za shranjevanje orodja za po-
kop, je koncem aprila dobila novo funkcijo, funkcijo mrliške 

vežice. Kljub negativnemu prizvoku teh dveh besed je adapti-
ran objekt nedvomno velika pridobitev, saj svojcem omogoča 
predvsem primerno slovo od najbližjih. 
Adaptacijo smo dočakali po nekaj letnem dogovarjanju med 
Župnijo Rudnik kot lastnikom objekta ter JP Žale, d.o.o. kot 
upravljalcem pokopališča, v katerega se je vključila tudi Četrtna 
skupnost Rudnik. 
Adaptiran objekt je v spodnjem delu urejen v vežico, zgornji del, 
do katerega vodijo zunanje stopnice, pa je urejen v sobico, ka-
mor se lahko svojci za trenutek umaknejo ali se okrepčajo. Za 

varovanje pred soncem in dežnimi kapljami, je vhod v mrliško 
vežico in manjša terasa pokrit z nastreškom.

Na sončno praznično nedeljo 27. 4. 2008 je bila mrliška vežica 
blagoslovljena in uradno predana v upravljanje. 
Po otvoritvi oziroma blagoslovu je sledila manjša pogostitev, za 
katero so gospodinje iz naše četrtne skupnosti pripravile odlič-
no domače pecivo in kruh. Vsem najlepša hvala! 

Z odprtjem mrliške vežice žal še vedno ni se postorjeno. Čakajo 
nas še aktivnosti za razširitev pokopališča, poskrbeti pa je po-
trebno tudi za namestitev stranišča, ki ga sedaj še ni. 

Helena Æidanek  

Otvoritev mrliške vežice Rudnik

Vežica

Mrliška vežica Rudnik

Govor predsednika sveta

Zgornji del

Domače pecivo
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Imate doma majhno
navihanko s preveč

energije?

Si želi postati postavna,
elegantna?

Želite, da bi imela
pravilno držo?

Naj se nam pridruži!

Ritmična gimnastika je šport, ki ga odlikujejo izredna gracioznost in eleganca, 
elementi klasičnega baleta, bleščeči dresi in skoraj akrobatske plesne vaje na tepihu 

z uporabo rekvizitov: žoge, traku, kijev, kolebnice in obroča. Sočasno razvija 

psihofi zične sposobnosti, ponosno in elegantno držo ter privlačno postavo.

Več informacij dobite na www.klubrg-narodnidom.si

Poskusni treningi in vpisi za sezono 2008/09 bodo potekali

 od 1. do 15. septembra 2008 med 16. in 18. uro v Športni dvorani 

Krim na Galjevici, ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana.
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Klub za ritmično gimnastiko ‘Narodni dom’ iz Ljubljane ima več 

kot dvajsetletno tradicijo. Sestavlja ga 99 izjemnih deklic in mladenk, 

starih med 4 in 20 let, v petih starostnih skupinah, v tekmovalnem in 

rekreativnem programu, ki s svojo delavnostjo negujejo ta prelepi 

ženski šport.

Tekmovake našega kluba so na letošnjem državnem prvenstvu 

osvojile kar 27 medalj.

Kolikokrat na teden treniramo?
Začetnice stare od 4 do 8 let trenirajo dvakrat na teden po eno uro v 

popoldanskem času. O urnikih vadbe se lahko pozanimate na poskusnem 

treningu oziroma pri Ani Rebov na tel.: 031 / 343-522.

Ob dolenjski železnici 50

1000 Ljubljana

Klub za ritmično gimnastiko
NARODNI DOM LJUBLJANA

Pozor na Peruzzijevi cesti!!!
Helena Æidanek  

Zaradi odprtja večjega števila trgovin in izgradnje stanovanj-
skih sosesk v bližini nakupovalnega središča Rudnik se je 

zelo povečal  promet v/iz nakupovalnega središča Rudnik. 
Ob tem vas opozarjamo, da povečate previdnost pri vožnji čez 
železniško  progo na Peruzzijevi cesti, saj se zapornice tam hitro 
spustijo, vlak pa pripelje v manj kot minuti! To je na lastni koži 
izkusilo že nekaj voznikov in njihovih sopotnikov, zato pazite na 
zadostno razdaljo med vašim in spredaj vozečim vozilom, da bo-
ste lahko ustavili pred ali za progo in NE na tirnicah!

V povezavi s tem je Svet Četrtne skupnosti Rudnik na Oddelek 
za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL že naslovil po-
budo za ureditev prometne problematike na širšem ob-
močju nakupovalnega središča Rudnik. 
Hkrati pričakujemo, da bo svoj delež prometa prevzel tudi novo 
zgrajeni priključek iz nakupovalnega središča na Do-
lenjsko cesto, nekaj več reda v prometu pa bo tudi ob ureditvi 
Peruzzijeve ceste, ki jo pričakujemo že več kot desetletje. 

Nov priključek iz NS Rudnik na Dolenjsko cestoPrevidno na prehodu
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Krimovci na poËitnicah

Bliža se poletje in letos z njim prihajajo prav posebna 
doživetja. Že 23. junija se bomo odpravili v Španijo, v 

mesto Granoller, ki letos že desetič organizira rokometni 
spektakel. Naši fantje se bodo pomerili z ekipami iz cele 
Evrope. Prve tekme bodo v četrtek, kdo bo najboljši in ali 
bomo med njimi tudi mi, pa bo znano šele v nedeljo.
Nove izkušnje pa ne bomo nabirali le preko meja, tudi doma 
bomo, kot vsako leto avgusta, letos že četrtič, postavili tabor 
v Višnji Gori, letos pa se bodo najmlajšim Krimovcem pridru-
žili tudi najstarejši člani kluba, ki se bodo na novo sezono 
pripravljali na Polževem.

30.8. bomo sodelovali na srečanju krajanov četrtne sku-
pnosti Rudnik, kjer bomo predstavili vadbo mini-rokometa 
za najmlajše, z vadbo in vpisi pa bomo začeli v mesecu sep-
tembru, več informacij pa si lahko ogledate na www.rk-krim.
si .

Mi odhajamo na aktivne počitnice in upamo, da se z njih vr-
nemo polni novih pozitivnih vtisov in z veliko uspehi. Preden 
pa se poslovimo in odrinemo, bi se radi še zahvalil vsem, ki 
nam bodo pomagali pri izpeljavi teh super počitnic: 

 

Med ljubljanskimi športnimi klubi že več 
desetletij deluje tudi NK Krim, ki or-

ganizira vadbo za mlade nogometaše 
večinoma iz južnih predelov Ljublja-
ne in okoliških naselij. 

Med mlajšimi so v njegove se-
lekcije vključeni največ osnov-
nošolci iz OŠ Oskar Kovačič, 
OŠ Prule, OŠ Škofljica in 
OŠ Ig s podružnicami. 
S svoji selekcijami NK Krim tek-
muje v ligah v okviru Medobčinske 
nogometne zveze Ljubljana.

V sezoni 2008/2009 bi radi še razširili 
svoje članske vrste, zato vse ljubitelje nogo-
meta vseh starostnih skupin vabimo, da se nam pri-

ključijo. Treningi in domače tekme potekajo 
na nogometnem igrišču 

NK Krim na Rakovniku, Pot k rib-
niku 6, 1000 Ljubljana. 

Na tem naslovu se lahko ljubitelji 
nogometa vključijo v naše klub-
ske vrste in dobijo vse potreb-
ne informacije. Lahko pa nas 
pokličete tudi na tel.št.: 
041 421 214 in 041 457 
367, ali si oglejte našo spletno 

stran: 
WWW.NK KRIM 

kar bo zainteresiranim še skrajšalo 
pot do iskanih informacij. 

Vabilo ljubiteljem nogometa
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Obvestila druπtev

VABIMO VAS 
da se nam pridružite v klubu

NTK OLIMPIJA NTK OLIMPIJA 
pri igranju namiznega tenisa

 - za otroke in mladino 
- rekreativna vadba

Treningi se bodo pričeli septembra, 
rekreativna vadba pa oktobra 2008!

Vse informacije dobite 

        vsak delovni dan na telefonskih številkah :

01 420 16 60 in 041 750 794
   ali na ntkolimpija@gmail.com

obiπËite nas na prireditvi 
SRE»ANJE KRAJANOV »S RUDNIK 30. 8.2008

in se preizkusite v igranju ping-ponga z igralci kluba

Pokrovitelj kluba

kklluubbuu

30. 8.2008
z igralci kluba

V juniju KKK Ljubljana organizira šolo kajaka za osnovnošolce 

Pričetek šole kajaka bo v ponedeljek, 9. junija ob 18. uri. Trajala bo tri tedne trikrat tedensko (ponedeljek, 
sreda, četrtek, le v tretjem tednu bo v torek namesto v sredo, ko je državni praznik), po 60 do 90 minut.

Otroci potrebujejo kratke hlače, majico, kopalke in brisačo.
Cena šole kajaka znaša 60 €

Dodatne informacije se dobijo pri Evi na GSM: 041 296 137 

©ola kajaka 2008
V jujuuniju

Pričetek šole kajjaka bo v pppponone
ssrreeddaa, ččeettrrtteekk, llee vv ttrreettjjeemmmm tteedddd

OOttrrrrooccii ppp

kro

ek šol
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»istilna akcija - poroËilo

BrezplaËni raËunalniπki  teËaji za starejπe prebivalce MOL

Darinka Berdajs, predsednica TuristiËnega društva Barje

Čistina akcija je potekala v soboto 12.4.2008. V njej je so-
delovalo okrog 70 krajanov Barja in članov Prostovoljnega 

gasilskega društva Barje, ki so se zbrali pred Zadružnim do-
mom  n Ižanski cesti ob 9. uri, kjer so prejeli vreče z odpadke in 
zaščitne rokavice. Razdelili so se v več skupin in se odpravili na 
čiščenje več lokacij. 

Delo je nekoliko oviralo slabo vreme. Ker je še uro pred začet-
kom močno deževalo, je bilo težje zbiranje odvrženih odpadkov 
predvsem iz odvodnih jarkov, ki so bili polni vode. Kljub temu 
smo zbrali cca 3 kubične metre različnih smeti. Poleg tega smo 
sanirali dve črni odlagališči na Črni poti, iz katerih je podjetje 
Snaga  odpeljalo 2 kamiona odpadnega materiala. Našli smo 
tudi nekaj avtomobilskih gum, ki jih je prav tako odstranilo ome-
njeno podjetje. 

Akcija je bila zaključena ob 15. uri s skromno malico in  prije-
tnim druženjem krajanov. Zadovoljni smo bili s številno udelež-

bo naših krajanov, ki z odobravanjem spremljajo in spodbujajo 
vsakoletno akcijo. Prav  tako nam vsako leto pri njej pomaga Za-
vod za turizem  Ljubljana, ki za udeležence prispeva spominske 
majice in delno tudi finančna sredstva za izvedbo akcije.

AKTUALNO
Za starejše prebivalce Mestne občine Ljubljana smo oktobra 

lansko leto pričeli z organiziranim brezplačnim računalniškim 
usposabljanjem, katerega cilj je usposobiti upokojene meščane 
starejše od 55. let za uporabo računalnika oziroma interneta.
 
Usposabljanje poteka v obliki 35-urnih računalniških tečajev 
osnovne rabe računalniških programov (pisanje in oblikovanje 
tekstov, uporaba interneta in e-pošte, ipd.) na sedežih četrtnih 
skupnostih MOL, v skupinah po deset tečajnikov, 3 krat teden-
sko v dopoldanskem oziroma popoldanskem času.  

Na ta način želimo starejši populaciji mesta omogočiti spozna-
vanje novih znanj tako rekoč na pragu njihovega doma.

Računalniške tečaje, ki so bili v juniju mesecu, je v šestih sku-
pinah obiskalo 60 tečajnikov oziroma prebivalcev  ČS Rudnik.  
Potekali so v sejni sobi izpostave Službe za lokalno samoupra-
vo, Pot k ribniku 20. 
 
Zainteresirani se še vedno lahko prijavite osebno ali po telefo-
nu na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Lju-
bljana, tel. št.  428 03 45 ali v Službi za lokalno samoupravo, 
Ambrožev trg 7,  tel. št. 306 48 62, 306 48 30, lahko pa tudi 
preko elektronskega medija (bolle.vesna@ljubljana.si).
 
Dodatne informacije dobite na sedežu vaše četrtne 
skupnosti MU MOL.

V prostorih izpostave Službe za lokalno samoupravo, kjer je  
sedež  Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, 
od jeseni 2007 deluje tako imenovana e-TOČKA (računal-
niško mesto – računalnik), kjer lahko meščani brezplačno 
dostopate in »brskate« po internetu. E-točka je prebivalstvu 
javno dostopna v času poslovanja pisarne Službe za lokalno 
samoupravo. 

VABLJENI!

točke točke točke točke točke

Vesna Bolle, Koordinator projekta
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V SOBOTO  30.8.2008 VAS VABIMO NA PRIREDITEV

SRE»ANJE KRAJANOV 
»ETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK 2008!

Začnemo ob 12. uri s predstavitvijo društev na stojnicah. 
Sodelovali bodo: 

 �  Konjerejsko društvo Barje
 �  Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana - Barje 
 �  Društvo tabornikov rod Podkovani krap
 �  Turistično društvo Barje
 �  Društvo za Ljubljansko barje 
 �  Kajak kanu klub Ljubljana 
 �  Društvo upokojencev Krim-Rudnik
 �  Športno društvo rokometni klub Krim

 �  Namiznoteniški klub Olimpija
 �  Klub za ritmično gimnastiko, KRG Narodni dom
 �  Lovska družina Rakovnik
 �  Društvo ljubiteljev poti sv. Jakoba
 �  Folklorna skupina Barje
 �  Zavod Tamal-a 
 �  JZ Vrtec Galjevica
 �  Gasilsko društvo Ljubljana-Rudnik

Prireditev združuje dve večji prireditvi naše če-
trtne skupnosti, to sta:
– »Srečanje krajanov« v organizaciji Prostovolj-

nega gasilskega društva Ljubljana-Barje in 
– »S konji po Ljubljanskem barju« v organiza-

ciji Konjerejskega društva Barje, zato oblju-
bljamo… da bo za vas pripravljena cela vrsta 
aktivnosti, kot je vožnja z zapravljivčki, vožnja 
s kanuji po reki Iščici, in še in še… 
Od 18. ure dalje vas bo zabaval ansambel 

DeŽur 

Glasbena gostja bo 

Saša Lendero 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
Vljudno vabljeni!

in člani Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, MOL


