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Uvodnik
mag. Andreja Troppan, glavna urednica

P
ozdravljeni!

Jesen se nam že kaže v vsej svoji
lepoti, občasno pa dobimo tudi kak
hladnejši namig, da zima pravzaprav ni daleč…
V tej številki smo se lotili različnih
tem, morda bo najzanimivejša ta,
da si želimo konkretnega sodelovanja z vami, krajani naše četrtne
skupnosti. Vabimo vas namreč, da
postanete soustvarjalci našega dela, da nam poročate o nepravilnostih, ki jih zaznate v našem kraju in nam pomagate z idejami, da
skupaj ocenimo, katera so manjša dela, ki jih lahko financiramo in
s tem pripomoremo k boljšemu počutju nas vseh.
Glede na to, da je solidarnost že davno pozabljena beseda ali gesta, kot želite, me veseli, da se v okviru novega projekta »Varna
pot v šolo«, vabi prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati otrokom, da varno prečkajo cesto na nevarnih odsekih na poti v šolo
in nazaj domov. S tem bi se prostovoljci čutili koristne, otroci pa
varnejše.
Za konec naj vas povabim na naš novoletni bazar, kjer boste lahko kupili kakšen izdelek, ali pa se zgolj družili z nami, člani sveta
četrtne skupnosti.
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• poročilo o delu ČS Rudnik v letu 2009
• investicije MOL v letu 2010
• aktivnosti društev v letu 2010

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

Uredniπki odbor: Andreja Troppan (glavna in odgovorna
urednica), Gregor Verbinc, Katarina Juvanc Šinkovec, Metodij
Rigler in Helena Židanek.
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Naklada: 4500 izvodov

Ne pozabite, da vas bomo do naslednje
številke obveščali preko oglasnih desk ter
spletne strani:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/
rudnik/default.html

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

Slika na naslovnici: prireditev IV. Medobčinsko tekmovanje
koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega
barja
FOTO: Sabina Kos
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SreËanje krajanov
»etrtne skupnosti Rudnik 2009
Helena Æidanek, Katarina ©inkovec, foto: Tilen ©inkovec
V SOBOTO, 29. AVGUSTA 2009, SMO ŽE DRUGO LETO ZAPORED ORGANIZIRALI
»SREČANJE KRAJANOV ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK«.

T

okrat z vremenom res nismo
imeli sreče, saj nam
jo je le-to pošteno
zagodlo. Kot prej
cel avgust, je bilo še
dan prej sončno in
30 stopinj, na dan
prireditve, pa dež
in slabih 20 stopinj.
Skupaj s člani PGD
Ljubljana-Barje, ki
so tako kot lani poskrbeli za tehnično
Prireditev
plat prireditve in
izvedbo gasilske veselice, smo ob vremenski napovedi, ki je bila dokaj jasna v četrtek pred prireditvijo, premišljevali – prireditev izvesti, prestaviti,
odpovedati? Na koncu smo se odločili, da prireditev bo!
Zaradi dežja in nizke temperature, smo morali pester program,
ki smo ga pripravili s pomočjo društev, zadnji trenutek precej
prilagoditi ter tudi odpovedati nekatere nastope. Vsi sodelujoči
člani društev si ob tem zares zaslužijo vso pohvalo za vztrajnost
v takem vremenu, da so se prireditve udeležili ter poskrbeli
za vse aktivnosti. Žal pa sta mraz in dež veliko obiskovalcev
zadržala doma. Vendar pa so se tisti, najbolj zvesti in najbolj vztrajni vseeno zabavali ob druženju, plesu in srečelovu, lačni pa
tudi niso bili. Kljub pomislekom na dan prireditve, smo ugotovili,
da s prestavijo prireditve ne bi pridobili nič, saj je bil 5. septem-

Moški pevski zbor Barje

PRIREDITEV

ber vremensko še
bolj neugoden dan.
Za konec pa še enkrat hvala sodelujočim
društvom za izvedbo
prireditve. Društva,
ki jim tudi slabo
vreme ne more do
živega:
Društvo Mladinski
ceh
Društvo prijateljev
poti sv. Jakoba
Društvo tabornikov
Rod podkovani krap
Društvo upokojencev Krim-Rudnik
Društvo za Ljubljansko barje
Društvo za ohranitev biotopa Rakovnik
Karate Klub Forum
Konjeniško društvo Santos
Konjerejsko društvo Barje
Kulturno prosvetno društvo Barje - MoPZ Barje
Plesni klub Mojca
Prostovoljno gasilko društvo Barje
Zavod Salesianum
Zveza športnih društev Krim
V pričakovanju, da nas bo drugo leto pričakalo lepše
vreme – Nasvidenje na Srečanju krajanov 2010!

Društvo Mladinski ceh in Zavod Salesianum
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Igra Mladinski ceh

Plesni klub Mojca
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Karate klub Forum je navdušil udeležence s svojim nastopom

Karate klub Forum

Društvo prijateljev poti sv. Jakoba

Društvo za ohranitev biotopa Rakovnik

Društvo za Ljubljansko barje

Konjeniško društvo Santos in Društvo tabornikov Rod podkovani krap

Konjerejsko društvo Barje

PGD Ljubljana-Barje

bazar ČS Rudnik

Društvo upokojencev Krim-Rudnik

Zveza športnih društev Krim in RK Krim
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Poplavna »vaja« PGD Ljubljana-Barje

Dež je oteževal prireditev

Za zavarovanje naše prireditve je poskrbela Zavarovalnica Tilia, d.d.

SporoËanje nepravilnosti
v »etrtni skupnosti Rudnik
B

i radi odgovorno in družbeno sodelovali pri aktivnostih
Četrtne skupnosti Rudnik ter s tem prispevali k boljšemu delovanju le-te? Če je vaš odgovor pritrdilen, vas v čim
večjem številu pozivamo k sodelovanju s Svetom
Četrtne skupnosti Rudnik. Kako bi le-to potekalo?
Ker ne moremo vedno videti vseh nepravilnosti na terenu,
bi bili Vi oči našega sveta na terenu- to je lahko samo posamezna ulica, lahko širše območje- odvisno predvsem od vas.
Želeli bi, da bi posameznik redno spremljal »svoj teren« ter
na sedež Četrtne skupnosti Rudnik sporočal napake, opozarjal na probleme. Mislimo predvsem na opozorila glede
pokvarjenih luči, morda poškodovanih tabel, namigov, kje so
neurejena igrišča, kje je potrebno pokositi, itd. Če ste se v
zgoraj našteti aktivnosti našli ter bi bili radi aktivni občan
Četrtne skupnosti Rudnik, vas lepo vabimo k sodelovanju.
Zainteresirane vljudno prosimo, da svoje podatke sporočite na: Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost
Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, ali po telefonu na
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številko, 01/428 03 45, na faks številko, 01/427 33 07
oziroma na elektronski naslov, mol.rudnik@ljubljana.si,
ali pa se kar osebno oglasite v pisarni ČS Rudnik. Vaših pobud in pozitivnega odziva bomo zelo veseli.

Vaši predlogi za plan malih del
V navezavi na zgornjo prošnjo, pozivamo in obveščamo občane Četrtne skupnosti Rudnik, da zbiramo predlogov za
plan malih del za prihodnja leta. Pri tem opozarjamo, da ne
mislimo na večje investicije, temveč prosimo za predloge,
pobude za manjša dela, kot na primer postavitev dodatnih
klopi, označitev prehodov za pešce, postavitev dodatnih pasjih stranišč, košev za smeti, itd. Ne pozabite zapisati svoje
telefonske številke za primer nejasnosti v zvezi z vašim predlogom.
Vaše predloge čim prej pošljite na naš naslov: ČS Rudnik,
Pot k ribniku 20, Lj. ali na e-naslov: mol.rudnik@ljubljana.si.
Maja Keržan

4. MedobËinsko tekmovanje koscev in
grabljic za pokal Ljubljanskega barja
Jernej KorenËiË
MESTNA OBČINA LJUBLJANA IN ZAVOD ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE LJUBLJANSKEGA BARJA STA DNE
12.09.2009 ORGANIZIRALA KULTURNO-ETNOLOŠKO PRIREDITEV »BARJE 2009«, NA KATERI JE SODELOVALO SEDEM »BARJANSKIH« OBČIN
S 380. AKTIVNIMI UDELEŽENCI.

EKIPA KOSCEV IN GRABLJIC MOL 2009 - sprejem pri županu dne 25.9.2009
Z leve proti desni:
Zgornja vrsta: Stanislav Tomc, Igor Oven, Stanislav Matjaž, Jani Mazi
Srednja vrsta: Lidija Petkovšek, Veronika Kos, Vida Jeršin, Judita Tomc
Spodnja vrsta: Ana Zaletelj, Janez Sterle, Slavka Petek, župan Zoran Janković, Aleš Tolar, Marjana Mazi
Otroci (pastirji s prireditve): David Tomc, Kaja Matjaž, Matej Tomc in Valentina Petkovšek
I FOTO: Sabina Kos

Č

rna vas, »Plečnikova« cerkev in bližnji barjanski travniki,
so po večkratnem ponavljajočem deževju ob koncu tedna
in predvideni slabi vremenski napovedi, kot po čudežu, na dan
prireditve, v soncu sprejeli kosce in grabljice ter druge udeležence prireditve s celotnega Ljubljanskega barja.
Pričelo se je s povorko, ki je krenila od sejmišča Barje proti
osrednjem prireditvenem prostoru cerkvi sv. Mihaela oziroma
bližnjih travnikov.
V povorki so sodelovali konjeniki zastavonoše, pihalna godba,
koleslji in zapravljivčki, s katerimi so se peljeli župani in podžupani »Barjanskih občin«, gumarji z narodnimi nošami, vprežnimi starodobnimi vozovi s tematsko etno vsebino, ki so nas

vrnili v sredino 19. in začetek 20. stoletja, skupine narodnih
noš in »frajtonaric«, združenje ponijev kot alternativno možnost ohranjanja večjih vrtov v urbanem okolju s ponazoritvijo
»štelunge« ter nazadnje z dvignjenimi zastavami tekmovalci
koscev in grabljic občine Borovnica, Brezovica, Log-Dragomer, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestne občine Ljubljana.
Poleg gostitelja in pokrovitelja Zorana Jankovića župana Mestne občine Ljubljana, so se prireditve udeležili tudi g. Boštjan
Rigler - župan občine Škofljica, g. Andrej Ocepek - župan občine Borovnica, g. Mladen Sumina - župan občine Log-Dragomer, g. Janez Cimperman - župan občine Ig, Marko Čuden
- podžupan občine Brezovica, g. Roman Brunšek in g. Ivan
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Jordan - podžupana občine Škofljica.
Kot predstavnik Ministrstva za okolje in prostor RS je, ob
opravičilu ministra g. Karel Erjavca, prireditev obiskal direktor Direktorata za okolje, dr. Darij Krajčič. Kot predstavnik
ČS Rudnik pa je goste pozdravil predsednik Sveta g. Robert
Okorn.
Sicer pa so pri izvedbi programa sodelovale tudi številne nevladne organizacije oziroma društva s celotnega Ljubljanskega barja, ki so doprinesli svoj del programske pestrosti. Med
njimi je potrebno omeniti TD Bobri, TD Krim in Borovničke
iz občine Ig, ŠKTD Lokvanj in Folklorna skupina Rožmarin
iz občine Brezovica, Sekcija koscev in grabljic Log-Dragomer
s, Pevskim zborom Spominčice ter plesno skupino iz občine
Log-Dragomer, ŠD in KD Bevke z ansamblom Mamuti iz ob-

Jaka Remžgar pri klepanju kose I FOTO: Sabina Kos

čine Vrhnika, TD Škofljica in TD Lavrica z Ženskim pevskim
zborom Laniške predice iz občine Škofljica, TD Borovnica z
etno skupino Coklarji iz občine Borovnica in ZOLB Sekcija
koscev in grabljic MOL s plesno skupino Plesno mesto, Moški
pevski zbor Barje, Ženski pevski zbor Barje, TD Barje z »mlekarico« Zoro Kumše in lepo urejeno tržnico, PGD Barje, učenci Osnovne šole Oskar Kovačič, otroci Vrtca Galevica - enota
Orlova, Pihalni orkester Papirnice Vevče, ŠKTD Lokvanj –
konjeniška sekcija, ter ekipa Radia Zeleni Val z ansamblom
Petra Finka.
Pri vzporednih tematskih predstavitvah v ponazoritvi »življenja
Barjanov skozi čas« so poleg ostalih sodelovali tudi dr. Franc
Gorjup z vodenjem ogledov Plečnikove arhitekture v cerkvi sv.
Mihaela, dr. Anton Velušček z razlagami o Barju kot arheološkem področju, Alenka Jeraj kot koliščarka z Društvom Fran
Govekar in predstavami iz Bobrov, Tjaša Tolar z naravoslovno
delavnico, ak.sl. Zmago Modic z mentorstvom likovne delavnice, Janez Jeršin s skupino domačinov pri prikazovanju ročnega
zabijanja pilotov, Jaka Remžgar in Vladimir Jeršin s prikazom
ročnega kopanja jarka, Meta Škraba in Albina Burnik s suše8

njem šote, Marko Jankovič s prikazom lovljenja rib, žab in ptic
nekoč in danes, Jakob Štrumbelj ter otroci družine Tomc in Matjaž pri ponazoritvi dogajanja na paši, taborniki iz rodu Podkovani krap s prikazom možnega današnjega življenja na barjanskih
travnikih, Združenje rejcev ponijev Slovenije z Vojkom Erjavcem z možnostjo jahanja za otroke, Japelj Martina pri razstavi
fotografij potomcev prvih naseljencev na Barju, Sterle Janez in
Alojza Suhadolnik pri razstavi starodobnega kmečkega orodja
ter Zinka Srebrnak pri skrbi nad likovno delavnico in prodajno
razstavo likovnih del.
Program so povezovali in moderirali Martin Škafar, Bojan Kapelj, Jernej Sterle in Boštjan Poglajen z Radija Zeleni Val.
Po pozdravnem govoru župana Zorana Jankovića, kratkem
kulturnem programu, in zaprisegi tekmovalcev ter sodnikov,
so tekmovalci, časomerilci in sodniki, skupaj z obiskovalci in

Pri zabijanju pilota so sodelovali:
Jani Mazi, Aleš Štrumbelj, Jaka Štrumbelj, Anton Škafar,
Stane Zadnikar, Janez Jeršin, Jure Škafar, Miha Vidovič,
Andrej Škafar, Jože Jurečič in Vladimir Jeršin
I FOTO: Sabina Kos

»navijaškimi« skupinami sedmih občin, v spremstvu pihalne
godbe organizirano krenili proti Ljubljanici, na pripravljena
tekmovališča, odnosno kosišča.
Tekma se je pričela s skupinsko košnjo, kjer je na sedmih
kosiščih v izmeri 9 x 50 metrov tekmovalo 6 koscev iz
sedmih občin, kateri so bili izbrani iz občinskih predtekmovanj.
Z ozirom na spremenjena pravila, kjer se je bistveno spremenil način ocenjevanja z večjim poudarkom na kvaliteto glede
na dosežen čas, po končanem tekmovanju še ni bilo mogoče
vedeti o zmagovalcu. Počakati je bilo potrebno na oceno sodnikov in analizo podatkov, kjer se tudi čas v sekundah pretvori v točke in ocena kvalitete pomožni z kazenskimi točkami.
Sledilo je skupinsko tekmovanje grabljic, najboljših iz predtekmovanj posameznih občin, katere so morale postaviti 12
pravilnih in enakomernih travnih kopic.
Za tekmovanje najboljšega kosca Ljubljanskega barja so bili

izbrani najboljši kosci iz ekip posameznih občin. Tekmovali so
na kosiščih 3 x 20 metrov. Pri oceni se je upošteval dosežen čas, enakost reza, čistoča košnje, poravnava in splošen
vtis, kjer je odločilno vplivala tudi
izvirnost odnosno ohranjanje kulturne dediščine.
Na istih kosiščih so v nadaljevanju grabljice posamezno izdelale
po tri travne kopice. Sodniki so
ocenjevali dosežen čas, sorazmernost postavljenih kopic, čistoča grabljenja, poravnava kopic
in splošen vtis.

Najboljši kosec posamezno je že drugo leto zapored postal
Boštjan Brajovič iz Log-Dragomerja, drugo mesto pa je dosegel Jernej Lenarčič z Bevk, občina Vrhnika.
Drugo mesto med grabljicami
posamezno, je pripadlo Veri
Oblak iz občine Ig, tretje pa Anici
Potokar iz občine Škofljica.
Poleg priznaj, plaket in pokalov
so bili tekmovalci nagrajeni tudi s
praktičnimi darili družb Unichem
in Obi.
Komisija pod vodstvom ak. sl.
Zmaga Modica je izbrala tudi
najboljša likovna dela ustvarjeNavdušeni gledalci, ob vzpodna na barjanski likovni delavnici.
bujanju 98 tekmovalcev koscev
Med tremi izbranimi deli Jožice
in grabljic iz celotnega LjubljanPetrišič, Milene Klun in Matjaskega barja, so imeli kaj videti.
ža Stoparja iz Škofljice, je bila
Pri mnogih so spomini hiteli na
slednja ocenjena kot najboljša.
Na prireditvi je bilo zelo živahno I FOTO: Sabina Kos
leta, ko so morali sami opravljali
Nagrajenci so prejeli priznanja
ta opravila po dolgih barjanskih
in praktična darila Prometej Centravnikih.
tra, zmagovalec pa nakupovalne bone E Leclerc.
Brez spoštljivega odnosa do narave in takratne življenske nuje
za preživetje številnih družinskih članov, danes tako raznolike
Prireditev se je v prijetnem vzdušju uradno zaključila v večerbiotske pestrosti na področju Ljubljanskega barja prav gotovo
nih urah.
ne bi bilo.
Po zaključku tekmovanja se je pred osrednjim prireditvenim
Najboljša ekipa koscev in grabljic IV. medobčinskega tekmoodrom prilegel počitek in prigrizek z gostinsko ponudbo Piavanja je bila oblečena v noše trnovskega predmestja iz začetdora d.o.o.
ka 19 stol., ko je Ljubljani županoval g.Hradetski. Takrat se
Ob pestrem glasbenem programu sedmih občin je čas do razje pričelo prvo organizirano naseljevanje Ljubljanskega dela
glasitve rezultatov hitro minil.
Barja (Volar). Razmere za življenje so bile tako hude, da se
je hotelo večino tako imenovanih kolonistov že v prvem letu
Zaradi obveznosti župana g. Zorana Jankovića je priznanja,
odseliti iz neobdelanega močvirja. Le takratnemu županu se
plakete in prehodne pokale podelil g. Gorazd Maslo, načelnik
je zahvaliti, da so družine ostale na tem področju, saj jih je
Oddelka za razvoj podeželja in upravne zadeve MOL.
dnevno vzpodbujal in oskrboval s prehrano in oblačili.
Ob razglasitvi rezultatov je bilo ugibanj konec.
Zgolj naključje je hotelo, da je bil po 180-ih letih organiziran
sprejem tekmovalcev MOL, ki so v večini potomci prav omeČeprav je vsakoletna prireditev namenjena predvsem ozavenjenih prvih naseljencev, pri današnjemu županu Zoranu Janščanju prebivalstva za prijaznejši odnos do narave, ohranitvi
koviću.
kulturne dediščine in iskanju razvojne priložnosti v ekološki
pridelavi, dopolnilni domači obrti in naravi prijaznemu turizNa koncu bi se radi zahvalili vsem že omenjenim za sodelovamu, so se na obrazih tekmovalcev pojavili srečni in žalostni
nje in pomoč pri izvedbi kulturno-etnološke prireditve Barje
izrazi. To je dokaz vneme in truda vloženega v tekmovanje.
2009, posebna zahvala pa gre tudi Župniji Ljubljana-Barje,
ALPE ADRIA radio ZELENI VAL, ČS Rudnik, Supernova
Nepričakovano, toda resnično. Ekipa Mestne občine
poslovalnica Rudnik, Prigo d.o.o., Semenarna Ljubljana d.d.,
Ljubljana ali bolje rečeno Četrtne skupnosti Rudnik je
Elektro Ljubljana d.d., Tiskarna Present d.o.o., Altos d.o.o.,
dosegla tri prva mesta ter eno tretje mesto in sicer:
Snaga d.o.o., KPL d.d., J.P. Ljubljanska parkirišča in tržnice,
- 1. mesto v panogi kosci skupinsko,
J.P. Ljubljanski potniški promet, Tema d.o.o., KGZ Grosuplje,
- 1. mesto v panogi grabljice skupinsko,
Kmetijska trgovina Vita – Pozaršek d.o.o., Pasarstvo Janez
- 1. mesto v panogi grabljice posamezno, z Lidijo Petkovšek z
Mazi s.p., BIC srednja agroživilska šola Ljubljana, Pekarna
Ižanske ceste in
Kovačič, Tesarstvo in krovstvo Branko Korenčič s.p., Vrtnar- 3. mesto v panogi kosci posamezno s Stanislavom Tomcem
stvo Čož Andreja s.p. Pegaz CDT Ljubljana d.o.o., Anton Kos,
s Črne vasi.
Marjan Vidmar in vsem neimenovanim domačinom, ki so ob
Drugo mesto med kosci skupinsko je dosegla ekipa občine
180 letnici kolonizacije Barja, odprli svojo osebno zakladnico
Vrhnika in tretje ekipa občine Log-Dragomer, enake rezultate
in ponudili na ogled širši javnosti fotografije prednikov, stadrugega in tretjega mesta so dosegle tudi grabljice omenjerodobna orodja kot tudi tistim, ki so še znali pokazati za to
nih občinskih ekip.
področje značilna težka ročna opravila.
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Avtobus πt. 19 b
Katarina ©inkovec
POVABLJENA SEM BILA NA OTVORITEV NOVE PROGE MESTNEGA
AVTOBUSA, KI JE POVEZALA MESTNO OBČINO LJUBLJANA
Z OBČINO BREZOVICA. KO SEM SE ODPRAVLJALA NA
OTVORITVENO VOŽNJO NITI NAJMANJ NISEM PRIČAKOVALA TEGA,
KAR SEM DOŽIVELA. AVTOBUS JE BIL NABITO POLN ŽE PO NEKAJ
POSTAJAH, NEPOPISNO VESELJE DOMAČINOV, DA SO KONČNO
DOBILI AVTOBUSNO POVEZAVO TER NAVDUŠENJE VSEH PRISOTNIH
JE POSKRBELO ZA PRIJETNI URICI, PREŽIVETI V NJIHOVI DRUŽBI.

TOLIKO NA KRATKO O DOŽIVETJU. KER JE BILO O NOVI PROGI
19 B ŽE VELIKO POVEDANEGA IN NAPISANEGA, SEM ZA VAS
»POKLIKALA« PO INTERNETU IN IZBRALA NEKAJ
ODMEVNIH ČLANKOV:

Postajališèa v obèini Brezovica

Dragi prebivalci »rne vasi in
drugi ljubitelji nove linije 19B.

Nova proga številka 19B Barje Jezero je dobro zaæivela

Po otvoritveni vožnji nove avtobusne linije 19B v ponedeljek
31.8.2009 in po nekajdnevnih izkušnjah z uporabo te nove
pridobitve, lahko ugotovimo, da je bila linija več kot potrebna.
Vaščani očitno z velikim veseljem uporabljamo novo linijo. Po
prvih komentarjih s strani uporabnikov linije 19B tudi ugotavljamo, da bo potrebno prvotni vozni red prilagoditi. Ob tem naj izpostavimo, da sta bili že v četrtek 3.9.2009, to je komaj dva dni
po uradni uvedbi linije, na predlog uporabnikov v prvotni vozni
red dodani dve novi vožnji, in sicer ena dodatna vožnja v vsako
smer (ob 16:35 iz Jezera (v garažo) in ob 16:15 iz Barja).
Vabimo vse uporabnike linije, da še naprej sporočajo iniciativnemu odboru ali na info@crnavas.si svoje izkušnje, pohvale in
predloge za še bolj prijazno uporabo 19B. Iniciativni odbor bo
po dogovoru s predstavniki LPP redno sporočal pobude naprej
na LPP.

Tako je ocenil ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki je v
ponedeljek z brezoviškim županom Metodom Ropretom odprl novo linijo mestnega avtobusa 19b.

Ker pričakujemo, da se bo naslednje tri mesece vozni
red večkrat spreminjal, priporočamo, da uporabniki
spremljate aktualne vozne rede na http://www.jh-lj.si/
index.php?p=4&k=802.

Avtobus je pobiral potnike na postajališčih Črne vasi in do meje
z občino Brezovica pripeljal tako natrpan s potniki, da so morali
nekateri izstopiti in se z avtomobili zapeljati do končne postaje
na Jezeru, kjer je potekalo tudi uradno odprtje linije. Jankovič
je na svoji včerajšnji tiskovni konferenci povedal: ´Včeraj smo
odprli linijo mestnega avtobusa 19b od Črne vasi do Jezera.
Prvi podatek, ki smo ga dobili glede prvega dneva obratovanja
linije je, da so bile prve vožnje tako natrpane s potniki iz Jezera,
Podpeči in Črne vasi, da smo morali podvajati število avtobusov.´ Na ponedeljkovem odprtju linije so predstavniki obeh
občin in tudi LPP-ja poudarili, da morajo ljudje sedaj uporabljati
avtobusno linijo, da se bo obdržala. Po prvih vožnjah sodeč, se
za ohranitev linije, ni bati. (vn)

Vir: http://www.brezovica.si/?m=news&id=646

Vir: http://www.crnavas.si/novice

I FOTO: Metodij Rigler
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I FOTO: Metodij Rigler

Prva voænja avtobusa številka 19b
Potniki, ki so se v družbi ljubljanskega župana Zorana Jankovića danes udeležili vožnje po Ljubljanskem barju, niso svojega
veselja prav nič skrivali. Po mnogih letih njihovih prošenj bo namreč po trasi nove proge od danes naprej vozil mestni avtobus
s številko 19b. Nove pridobitve so poleg domačinov veseli tudi
mnogi ljubljanski izletniki, saj je vas Jezero odlična izhodiščna
točka za izlete.

kot proti priljubljenemu podpeškemu Jezeru. Nove avtobusne
linije pa so še posebej veseli krajani, ki so morali doslej hoditi
po dva in celo več kilometrov do obračališča obstoječe linije
19 na Barju," pravi Karmen Končan, predstavnica iniciativnega
odbora Črna vas.
Vir: http://24ur.com/novice/slovenija/
foto-prva-voznja-avtobusa-stevilka-19b.html

Na trasi vozila dva avtobusa
Po novi trasi bosta od ponedeljka do petka v času med 4.55
zjutraj in 22.40 zvečer potnike
prevažala dva avtobusa. Vmesna nova postajališča 19b pa
so Plečnikova cerkev, Brglezov
štradon, Dornig, Capuder, Zidarjevec, Rutar, Lipe, Kozler,
Premierna vožnja je bila
Snoj,
Podpeč in Jezero.
tako natrpana, da je
moralo nekaj navdušenih
krajanov na postajališčih
počakati naslednji avtobus. I FOTO: Blaž Garbajs

Nova linija nudi izletnikom iz Ljubljane, ki se bodo med tednom
podali vse do končne postaje
Jezero, odlično izhodišče za izletniške točke: Jezero, Planinca, Krim, Sveta Ana, Sveti Jožef,
Žalostna gora.
Uvedbo linije 19b je MOL načrtovala z željo, da se uporabnikom javnega potniškega prometa do Črne vasi približa linija
19 Mestnega potniškega prometa. Na ta način se po besedah
predstavnikov LPP uporabnikom odprejo nove možnosti potovanja v celotni mreži potniškega prometa.
Postajališča pred hišnim pragom

Vaščani so prvi avtobus na progi 19b pozdravili s transparenti.
I FOTO: Blaž Garbajs

Prve vožnje sta se
udeležila tudi župana
Zoran Janković ter Metod
Ropert. I FOTO: Blaž Garbajs

Uvedba nove linije ima še poseben pomen za prebivalce Črne
vasi. "Prebivalci Črne vasi smo
izjemno veseli nove pridobitve,
saj se s tem dnem uresničuje
ena od ključnih zahtev naše peticije za izboljšavo komunalne in
prometne infrastrukture iz maja
2007. S tem smo krajani Črne
vasi postali precej bolj mobilni v
obe smeri – tako v center mesta

»Od končne postaje do jezera je le nekaj korakov« I FOTO: Metodij Rigler

Nova proga številka 19B Barje Jezero je dobro zaæivela
Tako je ocenil ljubljanski župan Zoran Jankovič, ki je v ponedeljek z brezoviškim županom Metodom Ropretom odprl
novo linijo mestnega avtobusa 19b. Avtobus je pobiral potnike na postajališčih Črne vasi in do meje z občino Brezovica
pripeljal tako natrpan
s potniki, da so morali
nekateri izstopiti in se
z avtomobili zapeljati
do končne ostaje na
Jezeru, kjer je potekalo tudi uradno odprtje
linije. V prvem dnevu
obratovanja so bili avtobusi natrpani s potniki iz Jezera, Podpeči in Črne vasi, da so
morali podvajati število avtobusov. Na ponedeljkovem odprtju
linije so predstavniki obeh občin in tudi LPP-ja poudarili, da
morajo ljudje avtobusno linijo čim več uporabljati, da se bo obdržala. Po prvih vožnjah sodeč, se za ohranitev linije ni bati.
Sicer naj bi na relaciji vozila dva avtobusa, in sicer od ponedeljka
do petka med peto zjutraj in pol enajsto uro zvečer. Morebitno
izgubo, če bo na novi progi premalo potnikov, bo Ljubljanskemu
potniškemu prometu poravnala občina Brezovica. Prvi poslovni
rezultati bodo vidni že čez en mesec ali najpozneje po dveh. Nedvomno bo nova redna povezava pripomogla tudi k boljšemu
izhodišču za izletnike, ki se želijo odpraviti do Jezera, Planince,
na Krim, Sveto Ano, Svetega Jožefa ali Žalostno goro.

Vir: http://www.r-orion.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=551:novaproga-tevilka-19b-barje-jezero-je-dobrozaivela&catid=36:novice&Itemid=101
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BotaniËni vrt v Ljubljani
Alenka MariËek, foto: Tilen ©inkovec

Botanični vrt
Oddelek za biologijo
Biotehniška fakulteta
Ižanska cesta 15,
1000 Ljubljana
tel: 0038614271280
botanicni.vrt@siol.net
www.botanicni-vrt.si

P

rebivalci vsakega mesta iščemo zelene kotičke, kamor bi
se lahko umaknili pred mestnim vrvežem, spočili utrujene
oči, sprehodili svojega malčka ali hišnega ljubljenca. Ljubljana
premore kar precej zelenih površin. Mednje lahko uvrstimo tudi
Botanični vrt, ki pa presega le prostor za počitek in sprehod.
Sredi vrta raste lipa, ki ima svoje ime: Marmontova lipa. V njenih
listih je zapisana zgodovina botaničnega vrta, ki si z Narodno
in univerzitetno knjižnico deli primat najstarejše kulturno-znan-

stvene ustanove z neprekinjenim delovanjem na naših tleh. Naslednje leto bo preteklo že 200 let od zasaditve Marmontove
lipe. Leta 1810 jo je francoski maršal Marmont, prvi guverner
Ilirskih provinc, posadil v Vrtu domovinske flore, kakor se je tedaj
imenoval botanični vrt. Z zasaditvijo tega drevesa se je začela
odvijati tudi zgodovina botaničnega vrta. Kljub temu, da bo slavil
že častitljiv jubilej, je še vedno za marsikoga nepoznan in skrit
zelen kotiček našega glavnega mesta.
Botanični vrt pa ni samo prijeten kraj, ki si ga ljudje izberejo za
počitek ali različne oblike rekreacije. Njegovo poslanstvo je tudi
izobraževanje širše javnosti.
Rastline, ki rastejo v vrtu, so opremljene z napisnimi tablicami.
Tako želimo rastlinski svet Slovenije in tudi drugih dežel sveta
približati ljudem. S tem namenom v vrtu pripravljamo tudi predavanja o rastlinah in vrtovih ter delavnice za otroke in tudi starejše.
Med bolj priljubljenimi in množično obiskanimi delavnicami so
'Izdelovanje pletenih opora za rastline', 'Sajenje rastlin ob Dnevu
Zemlje', 'Izrezovanje strahcev iz buč', ob koncu leta pa 'Izdelovanje venčkov ' in 'Izdelovanje voščilnic iz posušenih delov rastlin'.
Pri teh se obiskovalci različnih starosti poskusijo predvsem v
ročnih spretnostih, vedno pa so delavnice na nek način povezane z rastlinami. Pripravljamo pa tudi delavnice, na katerih obi-
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skovalci spoznavajo
rastline, o njih zvedo
marsikaj novega in
zanimivega ('Strupene rastline', 'Rastline
iz časa dinozavrov',…),
včasih tudi o njihovi
praktični uporabi: 'Eksotični sadeži', 'Zdrava
in praktična uporaba
čemaža v kuhinji',...
Botanični vrt ima še
vrsto drugih nalog
(raziskovalna, izmenjava semen z drugimi
botaničnimi vrtovi,..).
Vrt pa je tudi priljubljeno prizorišče različnih
prireditev, v zadnjem
času tudi rojstnodnevnih zabav in porok. Posebno mlajši otroci se radi odločajo za praznovanje svojega rojstnega dne v botaničnem vrtu.
Vsak letni čas nam kaže drugačno podobo vrta. V zgodnji pomladi zacvetijo nam vsem dobro poznane pomladanske rastline – zvončki, žafran, teloh, trobentice. Zvončki povsem pobelijo
travnate površine v delu vrtu, ki mu zaradi prevladujočih lesnatih
rastlin rečemo arboretum. Ko zgodnje pomladne rastline odcvetijo, na tem delu vrtu pobeli s svojimi socvetji čemaž. Sicer pa
se vsak košček vrta spreminja skozi celo leto, zato je vrt vredno
obiskati večkrat. Vsakič nas razveseli z drugimi rastlinami, ki poženejo, se olistajo ali zacvetijo. Jeseni pa vrt zažari v prelepih
barvah, v katere se odenejo različni listavci. Posebno močno in
žareče so obarvani listi parocije, navadnega ambrovca, poleg
teh pa tudi ginko izstopa s svojimi zlato obarvanimi listi. Čeprav

je zima čas, ko narava
počiva, vrt lahko nudi
obiskovalcu nemalo
lepih prizorov. Ivje na
posušenih delih rastlin, snežna odeja, ki
pokriva grme in drevesa so pravi izziv za fotografe. Sredi zime pa
nas nekatere grmovne
vrste razveselijo celo
s cvetenjem – nepozebniki, zimski cvet ali
zimski jasmin.
Ne glede na letni čas
pa rastline bujno rastejo in cvetijo v rastlinjaku. Tu so tropske,
subtropske in puščavske rastline. Večino
sredozemskih, ki so v toplem delu leta v loncih na prostem, odpeljemo v naš rastlinjak v Biološkem središču, nasproti živalskega vrta. Tja odpeljem tudi kaktuse in nekatere druge sočnice.
Vrt je torej vreden ogleda v vsakem letnem času. Obiščite nas,
izberite si svoj košček vrta in ga opazujte, v kakšni preobleki se
vam bo pokazal v različnih delih leta.
Botanični vrt je za obiskovalce odprt vsak dan. V poletnem času
(april – oktober) med 7. in 19. uro, julija in avgusta se podaljša
do 20. ure, v zimskem času (november – marec) pa med 7. in
17. uro.
Vstop je prost za posameznike in skupine brez strokovnega vodstva. Vstopnina se plača le za voden ogled skupin z najmanj 15
obiskovalci, na katerega se je potrebno predhodno najaviti.
V vrtu je mogoče kupiti tudi nekatere rastline.
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Odprtje baliniπËa in rokometnega
igriπËa v Zavodu Tivoli
Zavod Tivoli
V SOBOTO 26. 9. 2009 JE BILA V ŠPORTNEM PARKU KRIM MANJŠA SLOVESNOST , KI SE JE PRIČELA Z NAGOVOROM DIREKTORJA ZAVODA
TIVOLI ROMANA JAKIČA, NATO PA JE UDELEŽENCE POZDRAVIL IN OBJEKT OTVORIL ŽUPAN MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZORAN JANKOVIĆ

O

b tem je bil tudi Mednarodni turnir v balinanju. Tekmovanje je župan simbolično otvoril tako, da je vrgel prvo
kroglo. Zraven se je na igrišču za rokomet odvijal rekreacijski turnir v malem nogometu.
Zavod Tivoli v sodelovanju z MOL je tako Balinarskemu
športnemu klubu Krim omogočil, da je pridobil novo
štiristezno balinišče z manjšimi tribunami, obnovljeno pa je

Na Barju nov gostinski lokal
V zimskih dneh se bo na Barju odprl nov gostinski lokal.
Nahaja se v osrčju Ljubljanskega barja, natančneje tam, kjer
Iška prečka Črno vas, ob priljubljeni kolesarski in sprehajalni
poti.
V lokalu se boste prijetno počutili, saj je grajen iz sonaravnih
materialov, kot sta les in kamen.
Z gradnjo lokala smo se skušali približati stilu koliščarjev, kateri so v davnih časih živeli na tem območju.
V mrzlih večerih se boste greli ob kaminu, v vročih poletnih
dneh pa hladili na terasi lokala ali na vrtu ob žuborenju potočka.
Prepričan smo, da se boste v prijetnem ambientu udobno
počutili, mi pa bomo poskušali ustreči vašim željam.

Darja Strle
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tudi rokometno igrišče (preplasteno z novim asfaltom), ki
ga večinoma uporabljajo rekreativci in bližnji občani.
Investicijo je izvajal Zavod Tivoli, financer je bila MOL, stroški investicije, ki se je začela že v letu 2008 pa so bili 80.000 EUR.
V nadaljevanju naj bi se balinišče in igrišče za rokomet delno
ogradilo, s čimer bi se prispevalo k večji varnosti tako uporabnikov, kot tudi samega športnega objekta.

Obisk poljskih uËiteljev in ravnateljev
Olga Kolar, ravnateljica O© Oskarja KovaËiËa

V

okviru mednarodnega projekta, ki
povezuje OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ
Ig ter osnovni šoli iz poljskega mesta Opole (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8), je
naša šola skupaj z OŠ Ig med 18. in 21.
oktobrom 2009 gostila učitelje in ravnatelje s Poljske. Srečanje je potekalo pod
naslovom Vključevanje šestletnih otrok v
osnovno šolo. Omenjeno je na Poljskem
novost, zato se ob vpeljavi sprememb v
šolstvu srečujejo s številnimi dilemami in
vprašanji.
Gostom smo tako prikazali delo učiteljev
v prvem in drugem razredu, priložnost

so imeli opazovati še kombiniran pouk
prvega in drugega razreda na PŠ Golo
pri OŠ Ig. Z veseljem so delo predstavile tudi vzgojiteljice in ravnateljici v
Vrtcu Ig in Vrtcu Galjevica.
Na OŠ Oskarja Kovačiča smo ob
zaključku srečanja za poljske ravnatelje
in učitelje pripravili tudi strokovno
srečanje, na katerem smo o uspešnosti,
učinkovitosti in izkušnjah vpeljevanja
devetletnega osnovnošolskega programa v Sloveniji izmenjevali mnenja
ravnatelji, učitelji in vzgojitelji. Veseli
smo bili predstavnice Mestne občine
Ljubljana, saj je na strokovnem srečanju

sodelovala tudi Olga Glaser, vodja
Odseka za izobraževanje pri Oddelku
za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
Vlogo Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo pri uvajanju devetletke pa je
zanimivo in strokovno predstavila mag.
Katica Pevec Semec, višja svetovalka
za 1. in 2. triletje.
Ker menimo, da se slovenski učenci,
učitelji in ravnatelji marsičesa lahko
naučimo od poljskih prijateljev, smo
se odločili, da bo naslednje srečanje
potekalo v Opolah v mesecu aprilu
2010 z delovnim naslovom Domovinska vzgoja.

Projekt ©olska prometna sluæba
V

prostorih Četrtne skupnosti Rudnik je dne, 18. avgusta
2009 potekalo zanimivo srečanje. Predstavnik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Mestne občine Ljubljana, gospod Milkovič, nam je predstavil zelo zanimiv
projekt varne poti v šolo. Gre za nov projekt, ki se
v Ljubljani izvaja od lanskega leta na Osnovni šoli Trnovo ter na Osnovni šoli Šmartno. Zanimivo pri projektu je to, da traja
skozi vse leto, ne samo v prvih dneh
septembra, ko nas večina na poteh
ob šoli, poleg policije, opazi tudi prostovoljce, ki pomagajo pri varnem
prečkanju nevarnih odsekov. Prav
zaradi tega želi Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu razširiti
ta projekt še na ostale šolske okoliše.
Projekt je zanimiv zlasti za mlajše upokojence (čeprav je minimalna starost
21 let), tiste ki imajo dovolj prostega časa
in se čutijo sposobne, da pomagajo otrokom
ob največjih konicah (zjutraj in ob koncu pouka)
varno priti in zapustiti šolski okoliš. V lanskem letu so bili
prostovoljci deležni kar nekaj ugodnosti (brezplačne mesečne vozovnice za LPP, letos so načrtovane kartice Urbana,

osebna varovalna oprema – opozorilni jopič, dežno oblačilo,
lahko pa se dogovori tudi o malici). V povprečju delavnik prostovoljcev traja dve uri in pol, v sodelovanju z ravnateljico, pa
so skozi vse šolsko leto, udeleženi tudi pri dejavnostih,
ki jih šola organizira v okviru izobraževanja o varnosti v cestnem prometu. V kolikor smo vas
s predstavitvijo projekta prepričali, da bi s
svojo dobro voljo in pozitivno odločitvijo,
radi pomagali šolarjem, se še vedno
lahko prijavite pri gospodu Branku
Nose, Predsedniku Sosveta za zaščito, reševanje in civilno obrambo
ČS Rudnik na telefonsko številko
041/696 – 844 oziroma direktno
na Četrtno skupnost Rudnik na telefonsko številko 01/428 03 45. Premislite, odločite se, zagotovo ne boste
razočarani.
O projektu Vamos, si lahko preberete
tudi v glasilu Varna pot, ki ga izdaja Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
http://www.ljubljana.si/file/351949/
varna-pot-2_07_09_za-web-page.pdf
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Nova otroπka igrala ob Dolenjski cesti
Barbara Kastelec

Pred...

... in po ureditvi.

D

vorišče soseske ob Dolenjski cesti na Rakovniku
je poleti dobilo povsem novo podobo: stara, dotrajana in deloma že nevarna igrala so zamenjala nova, ki
so močno navdušila okoliške malčke, iz soseščine pa
privabljajo tudi druge otroke, da se ustavijo in poigrajo
na dvorišču.
Nakup igral so v večjem deležu financirali stanovalci Dolenjske
soseske, eno petino vrednosti igral pa je prispevala Četrtna
skupnost Rudnik, pri čemer je dodala pogoj, da naj bodo igrala
namenjena javni rabi. Novo pridobitev – tobogan s hišico, dvema gugalnicama in plezalom smo kupili pri podjetju Pozinek.

Izbor najboljšega ponudnika je ob pomoči odbora staršev
vodila Urša Karer, delovno akcijo ureditve igrišča – prenovo
starih gugalnic, barvanje klopi in drugih površin pa Sebastjan
Baus.
Star peskovnik, ki so ga prej zasuli in posejali s travo, je zamenjal novi peskovnik s prekrivnim pokrovom, ki pa bo zares zaživel pomladi, ko bo vanj prišla še mivka.
Ob uradnem odprtju sta na poletnem pikniku radoživo in sproščeno igro otrokom in njihovim staršem v imenu četrtne skupnosti zaželela predsednik Robert Okorn in njegova namestnica Katarina Juvanc Šinkovec.

GRADNJA OB ZDRAVSTVENEM DOMU RUDNIK

V

erjetno se marsikdo sprašuje, kaj se dogaja ob
Zdravstvenem domu Rudnik.
Obveščamo vas, da bo ob zdravstvenem domu zgrajen
prizidek za potrebe lekarne, poleg prizidka, pa bo
poskrbljeno za zunanjo ureditev z novimi parkirnimi mesti.
Gre za skupni projekt Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ki bo investiral gradnjo prizidka ter Zdravstvenega
doma Ljubljana, ki bo investiral zunanjo ureditev s parkirišči. Zaradi povečane potrebe po parkirnih mestih in
neurejenega parkirišča, je v novi ureditvi planiranih 54
parkirnih mest, od tega 3 za invalide. Zunanja ureditev
naj bi bila končana v sredini meseca januarja 2010.
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Bodi preVIDEN
- aktivnosti policije in nasveti peπcem
za varnejπo udeleæbo v prometu
Blaæ JakliË, vodja policijskega okoliša Rudnik

P

rihaja jesensko – zimski čas in s tem tudi slabše vremenske
razmere, kot so zgodnja tema, megla, dež, sneg in podobno. Zaradi tega so najbolj ogroženi udeleženci v prometu pešci
in kolesarji, predvsem so to starejši in otroci. Za zagotavljanje
njihove varnosti bomo policisti sodelovali v akciji Bodi preVIDEN, ki poteka pod okriljem Ministrstva za promet.
Ugotavljamo namreč, da so pešci pogosto žrtve nesreč zaradi
neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (ki vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu
robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu ipd.).
Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega
ravnanja pešcev. Še posebej pogosto se to dogaja v prometnih
nesrečah v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti
starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak
ali ker kršijo cestnoprometne predpise.
Za varnejšo udeležbo v prometu v začetku jesensko
zimskega obdobja, svetujemo pešcem:
- poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila in
predmete, ki izboljšajo vidnost pešca (odsevne trakove, kresničke),
- upoštevajte prometne predpise,
- prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce,
- hodite po pločnikih (če obstajajo) oziroma ob levem robu,
- poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.

Prav tako svetujemo voznikom:
- upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost,
- hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve,
- na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej
previdno (pred šolami, v naseljih),
- izven naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
Ker se je pred kratkim pričelo novo šolsko leto, na cestah veliko
pogosteje kot med počitnicami srečujemo otroke, med njimi se
jih je mnogo podalo v šolo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na
šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo
na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna.
Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po
dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.

Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih
udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki moramo nanje še posebej paziti!
Za večjo varnost otrok policisti svetujemo staršem:
- te in prihodnje dni čim več časa namenite prometno - varnostni vzgoji otrok!
- preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti,
ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
- pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom!
- pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi
oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih,
- tudi sami se vedno pripnite!
In opozorilo za voznike:
- kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni,
- temu prilagodite tudi način svoje vožnje,
- še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer
se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).
Namenil bi še opozorilo otrokom:

Otroci, preden prečkate cesto, najprej poglejte na levo, nato na desno in še enkrat
na levo! Če ni nikogar, jo lahko prečkate.
Tudi sicer bomo policisti med šolskim letom preverjali brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirali njihove
voznike (preverjali npr. počitek pred vožnjo, psihofizično stanje
voznika, kontrolirali dokumente). Precej pozornosti bomo posvetili tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in
prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju
prometne varnosti in izvedbi kolesarskih izpitov bomo sodelovali tudi z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol.
Torej velja opozorilo za vse udeležence v cestnem prometu,
naj bodo pozorni na pešce, predvsem na otroke in
starejše, pešci pa naj poskrbijo da bodo bolj vidni
in s tem preVIDNI.
Vir: www.policija.si

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne
predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki
obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti
hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za
njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem
prometu.

Vsem krajanom ČS Rudnik želimo policisti PP Ljubljana Vič veliko varnih korakov in prevoženih kilometrov. Na razpolago smo
vam 24 ur na dan na Tbilisijski ulici 65 v Ljubljani, tel. št. 01 470
09 60 in v policijski pisarni Rudnik, Pot k ribniku 20 v Ljubljani
(vsako sredo med 17:00 in 19:00 uro), tel. 01 427 36 81.
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Z mavrico v roki
Mateja ©korc, vsebinski vodja projekta
Z MAVRICO V ROKI – PROJEKT NAMENJEN VKLJUČEVANJU DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI NA
BIOTEHNIŠKEM IZOBRAŽEVALNEM CENTRU LJUBLJANA

Dijaki so zbrano sledlili navodilom, ki so jih posredovale
starejše dijakinje I FOTO: Arhiv BIC

B

iotehniški izobraževalnih center Ljubljana pod svojo streho
združuje tudi dve srednji šoli, in sicer Gimnazijo in veterinarsko šolo in Živilsko šolo. Na obeh za skupno 7 različnih poklicov
izobražujemo skoraj 1000 zelo različnih dijakov, ki se pri nas izobražujejo od dveh do petih let. Dijaki izhajajo iz povsem različnih
kulturnih in socialnih okolij in so zelo različno motivirani za šolsko
delo. Med njimi je velik delež dijakov s posebnimi potrebami.
V tako pisani druščini se je včasih težko znajti, tako dijakom kot
učiteljem in ostalim strokovnim delavcem. Zato smo se začeli
načrtno ukvarjati z učenjem strpnosti in sprejemanja drugačnosti. Uvedli smo proces mirnega reševanja konfliktov s pomočjo
vrstniške mediacije, k sodelovanju smo povabili organizacije,
ki mlade učijo socialnih veščin in nenasilnih oblik komunikacije. Lotili smo se obširne naloge povezovanja dijakov, staršev in

Mojsterica pri delu, profesorica Lidija Jenko I FOTO: Arhiv BIC

18

Ustvarili smo zanimive plakate in se povezali med seboj
I FOTO: Arhiv BIC

profesorjev, saj smo prepričani, da le dober medsebojni odnos
ustvarja okolje, v katerem ima vsak priložnost, da se lahko izrazi z
vsemi svojimi kvalitetami.
Iz potreb, ki so nastale iz obstoječe situacije in z namenom ustvarjanja varnega in vzpodbudnega okolja za vse dijake, ne glede na
kulturne in socialne razlike med njimi ali njihove posebne potrebe smo že pred nekaj leti zasnovali projekt Z mavrico v roki.
Ob koncu lanskega šolskega leta smo dobili priložnost, da naše
ideje tudi realiziramo, saj je Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ)
na javnem razpisu razpisalo projekt namenjen uspešnemu vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in
izobraževanje. Da bi lahko sodelovali pri projektu, smo se priključili Skupnosti organizacij za usposabljanje SOUS, saj smo lahko
le več partnerjev skupaj zadostili zahtevnim merilom objavljenim
v razpisu. Projekt smo poimenovali Šola enakih možnosti.
V BIC Ljubljana, na Živilski šoli in Gimnaziji in veterinarski šoli
smo (pod)projekt poimenovali »Z mavrico v roki«. Zasnovali smo
ga kot niz aktivnosti, ki se bodo v tem in prihodnjem šolskem letu
odvijale na obeh šolah.
Kot glavni cilj projekta smo si zastavili ustvarjanje varnega in
vzpodbudnega okolja za vse dijake, ne glede na kulturne in
socialne razlike med njimi ali njihove posebne potrebe. S tem
namenom bodo vse planirane aktivnosti potekale v skupinah, ki
bodo oblikovane mešano, v njih bodo sodelovali dijaki iz različnih
socialnih in kulturnih okolij, ki so v šoli bolj ali manj uspešni, med
njimi pa bodo aktivno vlogo prevzemali tudi dijaki s posebnimi
potrebami. Na ta način bo vsakemu dijaku dana možnost enakovrednega sodelovanja ob morebitni ustrezni podpori. Želimo
ustvariti okolje, kjer pogoji za uspešno delo temeljijo na dobrem
stiku z dijakom, zaupanju in medsebojnem spoštovanju.
V aktivnostih bodo sodelovali profesorji in dijaki različnih izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na obeh šolah. Dijaki Živilske
šole bodo veterinarskim tehnikom in gimnazijcem pomagali pri
pridobivanju slaščičarskih znanj in spretnosti, »veterinarji« pa
bodo »živilcem« pomagali pri skrbi in varovanju psov, ki bivajo

v zavetišču Gmajnice. Skupaj bodo kolesarili in se družili s starejšimi ljudmi. Lahko bodo sodelovali v zaupni skupini, v kateri
se bomo pogovarjali o njihovih stiskah in težavah. Vsako leto ob
koncu pouka bomo dijakom izbranih zaključnih letnikov ponudili
usposabljanje, v katerem se bodo pripravljali na samostojno življenje po zaključku šolanja in na uspešno vključevanje v delo.
Projekt smo v letošnjem šolskem letu začeli 23. 9. 2009 z enodnevnim dogodkom, ki smo ga poimenovali »Ko roke ustvarjajo«.
Aliana Moscatello, profesorica družboslovnih predmetov in vodja
te aktivnosti, Lidija Jenko, profesorica praktičnega pouka in Mateja Škorc, vsebinski vodja projekta smo skupaj z dijaki oblikovale program ustvarjalnih slaščičarskih delavnic. K sodelovanju
smo povabile dijake 1. letnika programa Pomočnik v biotehniki in
oskrbi, nekaj dijakov programov veterinarski tehnik in gimnazijec
ter dijakinje 3. letnika programa slaščičar, ki so sodelovale kot
mentorice oz. učiteljice dijakov začetnikov.
Spoznavanje je potekalo ob ustvarjanju zanimivih plakatov. Z jedilnimi barvami, prsti in dlanmi smo napisali svoje ime in dodali
odtis dlani. Ob tem prof. Aliana Moscatello vodila pogovor o čarobni moči človeških rok. O tem, kaj vse lahko z rokami ustvarjamo, o mnogih pozitivnih posledicah človekovega dela, pa tudi
o stvareh, ki jih lahko ustvarimo, a so za sočloveka negativne.
Vzdušje se je sproščalo in postajalo je vedno bolj prijetno. Dijaki so se med seboj dogovarjali, izmenjevali ideje in si pomagali.
Kmalu so pobarvane dlani tleskale druga ob drugo v znak prijateljstva...
Nadaljevali smo v šolskih slaščičarskih delavnicah, kjer nas je
prof. Lidija Jenko najprej poučila o potrebni higieni, nato pa smo
se ustrezno opravljeni lotili dela. Pod vodstvom profesorice Lidije
in izkušenih dijakinj smo v nekaj urah po svojih željah oblikovali
sadne košarice in spekli dve vrsti piškotov. Dijaki 1. letnikov so
uživali in pokazali veliko zanimanja ob pridobivanju novih spretnosti. Tudi sodelovanje s starejšimi dijakinjami je bilo občudovanja
vredno, saj so se dijakinje – mentorice izkazale v vlogi učiteljic.
Nenazadnje pa profesorice nismo mogle spregledati, kako so se
dijaki, ki so v razredu težje obvladljivi in pogosto nezainteresirani
za pouk in šolsko delo trudili, da bi jih prepoznale tudi v bolj pozitivni luči. Zbrano so sledili navodilom, nato pa mesili, valjali, pekli,
rezali, brizgali... in, ko je bilo potrebno, tudi čistili. Iskali so našo
pozornost in žareli ob spodbudah in pohvalnih besedah.
Skupaj smo pripravili slaščice, ki so imele za dijake čisto poseben pomen, saj so ustvarjali tudi za svoje družine, ki smo jih povabili na zaključek delavnice. Več kot polovico dijakov so s svojim
prihodom razveselili starši, bratje in sestre. Staršem smo med
okušanjem dobrot svojih otrok predstavili projekt in se odločili,
da jih bomo prihodnje leto povabili tudi k ustvarjanju in ne le na
pojedino. Obiskala nas je tudi ravnateljica Živilske šole ga. Tatjana Šček Prebil in z zadovoljstvom ugotovila, da imamo na šoli
novo generacijo prizadevnih dijakov.
Z delavnico »Ko roke ustvarjajo« smo skupaj in vsak posebej
nekaj pridobili. Dijaki novinci so bolje spoznali šolo in profesorje
ter ustvarili nova prijateljstva. Dijaki »učenci« in dijaki »učitelji« so
imeli priložnost, da se izkažejo drug pred drugim, pred profesorji
in starši. In profesorji smo zgradili trdnejši odnos z dijaki, ki so
zdaj bolj motivirani na šolsko delo in pri pouku z veseljem sodelujejo. Ni bilo pomembno ali se šolaš za pomočnika, veterinarskega tehnika ali pa gimnazijca.

Ponosni na svoje izdelke I FOTO: Arhiv BIC

In še vsi skupaj ob zaključku I FOTO: Arhiv BIC

Tudi čiščenje je bilo prijetno I FOTO: Arhiv BIC
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Velikanov kruh«
Aliana Moscatello, prof.soc. Æivilska šola

V

sodobni, tehnološko razviti družbi se ljudje vse bolj odtujujemo od narave. Znanja, ki so nekoč pomenila temelj
človekovega preživetja se izgubljajo in zamirajo. Mlade generacije se ne zanimajo za tradicionalne poklice.

mojstrov pekov nastajal velikanski kruh. V prijetnem vzdušju
so radovedneži lahko tudi sami poskusili zamesiti testo.
Končno je bilo vse nared in testo je romalo v peč. Komaj smo dočakali, da je mojster pek sporočil pomembno

Vse več mladih bi želelo delati v pisarni, z računalniki, ali v
kakšni drugi sodobni dejavnosti.
Zanimanje za poklicno izobraževanje je vse manjše. To čutimo tudi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, na
Živilski šoli. V programe tri letnega poklicnega izobraževanja
slaščičar, pek in mesar se vpiše vedno manj dijakov.
Na Živilski šoli smo se odločili za izvedbo promocijskega projekta »Velikanov kruh«, s katerim bi predstavili pekovski poklic ter z njim seznanili čim širši krog ljudi.
Na ogled peke »Velikanovega kruha« smo povabili bodoče
srednješolce, svetovalne delavke iz osnovnih šol, dijake naše
šole, že upokojene mojstre peke in pekovke ter tudi predstavnike medijev.

novico:«Velikanov kruh je pečen«. Ogledali smo si postopek
jemanja kruha iz peči in navdušeni občudovali ter fotografirali
– pred našimi očmi je bil ogromen, lepo spečen kruh.
Fotografije, ki so nastale med pripravo in peko«Velikanovega
kruha« želimo uporabiti kot del promocijskega materiala za
pekovski poklic. Na fotografijah je videti zadovoljne in nasmejane obraze tistih, ki še znajo – ali pa se učijo, da bi znali –
opraviti delo, ki je bilo nekoč sveto: speči kruh.
Radovedneže, ki se nam niso mogli pridružiti pri peki »Velikanovega kruha« vabimo na razstavo, ki je po zaključku projekta
na ogled v avli Živilske šole na Ižanski 10. Za vse, ki jim bodo
fotografije zbudile željo po kosu dobrega kruha pa velja povabilo v našo trgovinico Slapek, kjer so na prodaj različne vrste
svežega, okusnega kruha ter drugi pekovski izdelki.
Dovolimo prastaremu znanju, da preživi. Na Živilski šoli to znamo. Dragoceno znanje smo pripravljeni deliti z vami. Dobrodošli v naši pekarni.

V pekarski delavnici Živilske šole vedno diši po svežem kruhu.
29.9.2009 so se številni radovedneži stiskali okoli delovnih
miz ter opazovali, kako je pod veščimi rokami naših dijakov ter
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športni teden na Rudniku

Teden odprtih vrat
Zveze πportnih druπtev Krim
Katarina ©inkovec

Z

vezo športnih društev
Krim verjetno že poznate.
Najdete nas v športni dvorani Krim, že od leta 1984. Po
tem, ko se je upravljanje športne dvorane Krim s 1.1.2008
preneslo na Zavod Tivoli, se
je ZŠD Krim znašla v popolnoma novi situaciji. Prevzela
je funkcijo združevanja društev. Zveza športnih društev
Krim združuje 9 društev –
Badmintonski klub Olimpija,
Balinarski športni klub Krim,
Jadralni klub Ljubljana, Kajak
kanu klub Ljubljana, Klub za
ritmično gimnastiko narodni
dom, Nogometni klub Krim,
Namiznoteniški klub Olimpija,
Rokometni klub Krim (ženske) in Športno društvo rokometni klub Krim (moški). Nekatera društva so člani že od
vsega začetka delovanja ZŠD
Krim, druga so se pridružila
kasneje. Večino društev trenira v dvorani Krim, nekatera pa
tudi na drugih lokacijah.
Lansko leto so nekatera
naša društva sodelovala na
prireditvi Srečanje krajanov,
ki jo je organizirala ČS Rudnik in tudi pri Rudniškem
športnem dnevu v organizaciji Športne zveze Ljubljana.
Po obeh predstavitvah smo
dorekli, da je vsekakor boljša
tista predstavitev, ki se dogaja na »domačem« terenu.
In tako se je porodila ideja
športnega tedna na Rudniku, »Tedna odprtih vrat«, z
vrhuncem »Dnevom odprtih
vrat«, 24.9.2009. Prireditev
smo pripravili v sodelovanju z
društvi ZŠD Krim, ČS Rudnik,
Športno zvezo Ljubljana, Fundacijo za šport in s pomočjo
Službe za šport MOL.
V Tednu odprtih vrat so se

nekatera društva (poleg
predstavitev zainteresiranim
posameznikom v času rednih
treningov društev) predstavila
tudi na OŠ Oskarja Kovačiča.
BK Olimpija, Klub RG Narodni dom, NTK Olimpija, RK

Krim in ŠD RK Krim so imela
organizirane predstavitvene
dneve svojih športov za šolsko
mladino. Šoli se zahvaljujemo
za sodelovanje, hkrati pa
upamo, da smo veliko mladih
navdušili za šport. Če pa že ne

otrok, pa je morda kak njihov
starš našel pot do rekreacije.
Dan odprtih vrat je v celoti potekal v športni dvorani
Krim, kjer imajo vsakodnevno
treninge vsi klubi, ki so
sodelovali.

Zveza športnih društev KrimJ[EWPSBOF,SJNOB(BMKFWJDJKFMFLSBKÝB
QPUEPEFWFUJIESVÝUFW LJOVEJKPÝQPSUOPVEFKTUWPWBOKFNMBEJNUFSäFMKOJN
ÝQPSUOFSFLSFBDJKFPEWJTOPPEESVÝUWBJOQBOPHF
1SJOBTJNBNPEPNBTWFUPWOFJOFWSPQTLFQSWBLF VEFMFäFODFPMJNQJKTLJIJHFS
UFSWFMJLPESäBWOJIJOESVHJIQSWBLPWƎFTFäFMJÝQSJLMKVǏJUJLBUFSFNVPEÝQPSUPW 
UVLBKTPOBÝBESVÝUWB
Badmintonski klub Olimpija, 040 330 161
http://www.badminton-olimpija.com/
Balinarski športni klub Krim, 01/427 45 79
http://bskkrim.freehost386.com/index_files/Page445.htm
Jadralni klub Ljubljana, 041 608 974
http://www.jadralni-klub.si/

Kajak kanu klub Ljubljana, 01 280 69 80

Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom, 031 343 522
http://www.klubrg-narodnidom.si/
Nogometni klub Krim, 01 283 27 12
http://freeweb.t-2.net/nkkrim/index.html
Namiznoteniški klub Olimpija, 041 750 794
http://www.ntkolimpija.org/
Rokometni klub Krim (ženske), 031 600 597
http://www.rkkrim-klub.si/
Športno društvo rokometni klub Krim (moški), 040 777 714
http://www.rk-krim.si

Več informacij:
[TELSJN!HNBJMDPNt
IUUQ[TELSJNCMPHTQPUDPNtIUUQXXX[WF[B[TELSJNTJ
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MOL
Sluæba
za πport

ŠPORTNA ZVEZA LJ.
Celovška 25, 1000 Lj.
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
www.szlj.si

»S Rudnik

R

okomet sta obe društvi – RK Krim in ŠD RK Krim predstavili na zunanjem igrišču, z zanimivo tekmo
med dečki in deklicami, vsi obiskovalci pa so lahko preverili, kako so spretni pri metanju na gol. Obiščete
jih lahko v času treningov, od ponedeljka do petka od 15.00 do 16.30 (za bolj točen urnik treningov se lahko
pozanimate v dvorani, na tel. 01 420 16 60).

I FOTO: A. Juvanc in I. Štukelj

V

namiznoteniški dvorani so lahko obiskovalci pri
NTK Olimpija poizkusili, kako se igra namizni
tenis in kako sploh zgleda trening namiznega tenisa. Vsi, ki jih zanima treniranje ali pa samo rekreiranje »ping-ponga«, pa se o tem še niste pozanimali,
lahko pridete v dvorano od ponedeljka do četrtka,
od 15.30 do 1700.

I FOTO: A. Juvanc
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V

veliki dvorani je potekal predstavitveni trening
badmintona, BK Olimpija. Tudi tu so se obiskovalci pozanimali o treniranju in vsem, kar jih je zanimalo o badmintonu. Na treningu jih lahko obiščete
ob sredah in četrtkih, od 18.00 do 19.30.
I FOTO: I. Štukelj

P

rav tako je v veliki dvorani potekal trening ritmičnih gimnastičark, Kluba RG Narodni dom. Ogled gibčnih
deklic in deklet je vedno zanimiv, zato v klubu vabijo mlada dekleta, da se jim pridružijo pri vadbi. Obiščete
jih lahko vsak dan med 14. in 18. uro, ko potekajo treningi.

I FOTO: T. Košir in I. Štukelj

S prvo izvedbo take prireditve smo bili zadovoljni, zato jo bomo drugo leto vsekakor ponovili!
Vse vas pa še enkrat vabimo, da se pridruæite športu!

V zasluæen penzion«…
…je odšla moja sodelavka Ida Meglič. Ob tem si
ne morem kaj, da ne bi napisala par stavkov, saj sva
skupaj delali kar nekaj let. Veliko krajanov jo precej
dobro pozna, kar pa ni nič čudnega, ker je na tem območju delala že od razpada nekdanje skupne Krajevne skupnosti Krim-Rudnik, na pet krajevnih skupnosti.
Ida se je takrat zaposlila v Krajevni skupnosti Krim.
Od tega leta, to je bilo leta 1980, je preteklo precej
službenih dni in v začetku meseca oktobra se je Ida
uradno poslovila od službe.
Sodelavko Ido Meglič je zamenjala nova moč - Maja
Keržan, mlada in zagnana uni.dipl. politologinja. V
novi službi ji želim čim manj stresno pridobivanje
novih izkušenj ter prijazne stranke.
Helena Židanek

Na cesti Pot k
ribniku
so na
novo postavljene hitrostne ovire. Postavitev je
predlagal Nogometni klub Krim,
v katerem trenira
veliko otrok, ki
večkrat prečkajo
cesto med garderobo in igriščem.

Ida,
ob tej priloænosti se ti
zahvaljujem za sodelovanje in
super medsebojni odnos v teh
πestih letih, ki sva jih skupaj
preæiveli na sedeæu Ëetrtne
skupnost Rudnik. Æelim ti vso
sreËo v tvoji novi sluæbi«, v
kateri boπ (vsaj upam da) naπla
nekaj veË Ëasa zase in za reËi,
ki ti veliko pomenijo.

KOSOVNIH ODVOZ
OBMOČJE

KDAJ

KRIM

9. 12. 2009

RUDNIK

9. 12. 2009

GALJEVICA

10. 12. 2009

PERUZZI

11. 12. 2009

BARJE

14. 12. 2009
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Ustvarjalne delavnice v »S Rudnik
Katarina ©inkovec

K

malu bomo začeli z brezplačnimi ustvarjalnimi delavnicami
(za mlade po letih in mlade po srcu), ki bodo potekale v
prostorih ČS Rudnik, Pot k ribniku 20. Pričele se bodo v začetku novembra in trajale do konca marca. Potekale bodo ob
sobotah, od 10h do 12h, do konca tekočega leta predvidoma
naslednje dneve: novembra – 14.11. in 21.11 2009 od 10h do
12h in decembra – 4.12.2009 (delavnica na bazarju), 12.12 in
19.12.2009. O datumih se prosimo prepričajte na kontaktnih
številkah in naslovih, ker lahko pride do sprememb!
Ker nam je na letošnjem Srečanju krajanov četrtne skupnosti
ponagajalo vreme, delavnic tam nismo mogli izpeljati. Zato smo
se odločili, da se krajanom predstavimo na Prednovoletnem
bazarju, ki bo potekal v trgovskem centru na Rakovniku, Dolenjska c. 45, v petek, 4. 12. 2009 od 16h do
19h in v soboto, 5.12.2009 od 9h do 13h. Na Prednovoletnem bazarju bodo poleg »ustvarjalnih delavnic ČS Rudnik«,
kateri bomo imeli tam tudi delavnico, sodelovala še različna
društva, šola, vrtec in lokali s svojo ponudbo. Če je kdo zainteresiran za sodelovanje na Prednovoletnem bazarju (predvsem
pridejo v poštev društva, ki sama izdelujejo izdelke) ga prosimo, da nas pokliče oz. nam piše. O Prednovoletnem bazarju vas
bomo še obvestili preko letakov na že znanih mestih.
Največ tekočih informacij o delavnicah in
Prednovoletnem bazarju pa boste dobili na:
Telefon: 01 428 03 45
GSM: 040 975 686
e-pošta: ustvarjajmo@gmail.com
Blog: http://ustvarjajmo.blog.siol.net/
Internetna stran: http://www.ljubljana.si/si/mol/
cetrtne-skupnosti/rudnik/novice-in-obvestila/

Mestna obËina
Ljubljana

Projekt ureditve Peruzzijeve

N

a podlagi informacije s strani Službe za razvojne projekte in investicije, ki vodi projekt
ureditve Peruzzijeve, sporočamo,
da bo nivojski železniški promet
na Peruzzijevi cesti, zopet odprt predvidoma do 21.1.2010.
Takrat bodo zaključena vsa elektro-strojna dela ter izpeljani vsi
postopki za pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno z več
dnevnimi preizkušanji signalnovarnostnih naprav.
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BREZPLAČNI
RAČUNALNIŠKI TEČAJI

PRIJAVITE

SE LAHKO NA SEDEŽU
ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK,
Pot k ribniku 20,

tel. št. 428 03 45 ali
V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO,
tel. 306 48 62, ga. Vesna Bolle.

PRISRČNO VABLJENI!

