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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL

Delo sveta »S Rudnik
Prometna varnost
Aktivnosti društev in zavodov

Uvodnik

S

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

VSEBINA
Delo sveta »S Rudnik

poštovani,

Spoπtovane krajanke in krajani

Najprej vas prav lepo pozdravljam
v svojem imenu in v imenu celotnega uredniškega odbora. Nove
volitve so malce »prevetrile« naše
vrste, tako v samem svetu ČS kot
tudi v odboru. Nekateri člani so
nas zapustili, dobili pa smo nekaj
novih. Naš namen pa ostaja nespremenjen – delati v dobrobit
vseh krajanov. Člani uredniškega odbora bomo s pomočjo glasila poskrbeli za to, da ste na tekočem, kaj se pri nas dogaja in
nenazadnje, da izveste kaj sploh dela Svet ČS Rudnik.
V tokratni Rudniški Četrtinki, na katero ste verjetno kar nestrpno čakali, vas popeljemo skozi najrazličnejše aktivnosti, ki jih
ponujajo društva in zavodi v naši četrtni skupnosti. Ob pestri
ponudbi boste gotovo našli kaj, kar vam je pisano na kožo. Prav
je, da imate možnost izbire in da se udeležite aktivnosti, ki so
vam všeč in s katerimi ohranjate svojo psihofizično kondicijo.
Vzemite si čas, prelistajte, preberite, komentirajte in nam pišite. Veseli bomo vašega odziva.

V nas l e d n j i © t evi l k i
b o s t e p rebra l i :
•	o jesenskih aktivnostih v ČS Rudnik
• predstavitev dela in čanov Sveta ČS Rudnik
• o zanimivostih, ki nam jih boste posredovali vi
• in še kaj

Dolga in napeta zgodba z urejanjem komunale v ulici Marka ©lajmerja
Prometna varnost
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R u d ni © k o » e t r t in k o
s o z a vas p ri p ravi l i
Izdajatelj:
Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik,
Pot k ribniku 20, Ljubljana
Tel: 01/428 03 45
Faks: 01/427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@ljubljana.si

Uredniπki odbor: Andreja Troppan (glavna in odgovorna

INFORMACIJE ZA KRAJANE:

urednica), Katarina Juvanc Šinkovec, Vera Debeljak, Metodij
Rigler, Helena Židanek

ČS Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana

tel: 01 428 03 45
fax:01 427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@ljubljana.si
spletna stran:
www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik
Dobite nas tudi na Facebooku.

Članke, obvestila in pobude
za Rudniško Četrtinko pošljite na

rudniska.cetrtinka@gmail.com
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©tevilka izdaje: Letnik VIII, številka 1, maj 2011
Naklada: 4700 izvodov
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti Rudnik,
MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod
zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: N
 S Rudnik, FOTO: Tilen Šinkovec

Delo Sveta »S Rudnik
Helena Æidanek
Predstavljamo delo sveta ČS Rudnik od novembra pa do začetka maja 2011

Svet »etrtne skupnosti Rudnik v mandatu 2010-2014:
•

dr. Drago Karol Golli (DeSUS)

•

Hermina Kastelic (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Metodij Rigler
(Nova Slovenija - krπËanska ljudska stranka)

•

Robert Okorn (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Andreja VrtaËnik - Kremæar (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Marjan Jernej Virant (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Ljubo Baπa (Lista Zorana JankoviÊa)

•

mag. Andreja Troppan (SD)

•

Maja Rus (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Vera Debeljak (SDS)

•

Gregor Verbinc (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Gaπper Æupan (SDS)

•

Katarina Juvanc ©inkovec (Lista Zorana JankoviÊa)

•

Andrej Vojko Perhavec (SDS)

•

Jerneja KonËan (SDS)

1. redna seja Sveta »S Rudnik, 16. novembra 2010;
1. sejo je vodil podžupan g. Jani Möderndorfer. Na seji so člani sveta potrdili svoje mandate ter izvolili predsednico sveta,
go. Katarino Juvanc Šinkovec.

-

Sosvet za zaščito, reševanje in civilno obrambo,
Odbor za gospodarske in družbene dejavnosti ter urbanizem,
Odbor za finance in
Uredniški odbor.

2. redna seja, 19. januarja 2011;
Na 2. redni seji je svet potrdil zapisnika prejšnjih sej. Člani so
pregledali sklepe sej prejšnjega mandata ter se odločili, da je
potrebno nerealizirane sklepe bolj podrobno pojasniti za nadaljevanje v tem mandatu. Sprejeli so tudi finančna načrta za leto
2011 in leto 2012 s planoma malih del ter obravnavali pobude
članov sveta.

3. redna seja, 23. marca 2011;
Na 3. redni seji so bili prisotni predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL. Obravnavala se je celotna prometna problematika, kakor tudi problematika s področja
vzdrževanja.
Svet ČS Rudnik na prvi seji. Foto: Metodij Rigler

1. izredna seja, 22. novembra 2010;
Zaradi nemotenega poslovanja četrtne skupnosti in zaključevanja proračunskega leta, so se člani sveta zopet sestali že teden
dni po prvi seji.
Na seji je bila izvoljena podpredsednica sveta, mag. Andreja
Troppan. Za posredovanje informacij javnega značaja je svet
pooblastil gdč. Jernejo Končan in go. Katarino Juvanc šinkovec, za posredovanje informacij medijem ter zastopanje v pravnih poslih pa prav tako predsednico sveta go. Katarino Juvanc
Šinkovec.
Na seji je ustanovil še delovna telesa:
- Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,

Na tej seji so člani sveta sprejeli prioritetne naloge za realizacijo v tem mandatu:
- Vzdrževanje vodotokov in obcestnih jarkov,
- Problematika ZD Rudnik – ginekološka ambulanta,
- Družbeni center Barje,
-	Ureditev ceste Ob dolenjski železnici (od Pregljeve ulice do
Peruzzijeve)
Potrdili so tudi zaključna finančna poročila za leto 2010 in sprejeli izvedbeni načrt za letošnje leto, ki je podlaga za vse finančne aktivnosti Sveta ČS Rudnik.
Podrobnosti o delu sveta si lahko preberete na naši
spletni strani:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/
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Spoπtovane krajanke in krajani
Katarina Juvanc ©inkovec

N

Ljubljana. Žal je finančni kos pogače
ovi svet ČS Rudnik je konstituimestnega proračuna, ki pripada
ran že skoraj pol leta. V njem je
četrtnim skupnostim premajhen za
9 svetnikov prejšnjega mandata in 6
to, da bi sami reševali raznorazne sitnovih. Ker sama spadam med tiste iz
uacije. Nenazadnje, za nekatere tudi
prejšnjega mandata, z veseljem lahnismo pristojni, da jih rešujemo. In, če
ko povem, da je prejš nji Svet deloval
kakšen projekt še ni viden to vedno
izjemno usklajeno, umirjeno in brez
ne pomeni, da ne delamo nič, a nemprerekanj. Na tem mestu se za prijealokrat so poti do cilja dolgotrajne.
tno delo zahvaljujem vsem nekdanjim
Ker vemo, da je neinformiranost
svetnikom in predvsem nekdanjemu
največkrat največji problem nerapredsedniku Robertu Okornu, ki nas
zumevanja, vas bomo v vsakokratni
je preudarno vodil.
izdaji Rudniške Četrtinke obvesVsekakor tudi od tega mandata
tili o nalogah, ki se izvajajo. Kakšno
pričakujem, da bomo delali usklajeno,
pomembno informacijo pa boste bolj
predvsem v korist naših krajanov. Na
pogosto izvedeli tudi v glasilu Ljubljasvoji prvi seji smo se odločili, da bomo
Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica sveta
na. Za sprotno obveščanje krajanov
nadaljevali naloge, ki so bile že začete
ČS Rudnik je namenjena spletna stran
v prejšnjem mandatu ter določili prorČS Rudnik (http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/
itetne naloge. Vmes pa se seveda ukvarjamo z nalogami in probrudnik) in ostali elektronski načini obveščanja. Seveda pa tudi v
lemi, ki se pojavljajo vsakodnevno in velikokrat nepričakovano.
ČS Rudnik prosimo, da nas krajani sproti obveščate o dogodkih,
Delo Svetov četrtnih skupnosti je omejeno predvsem na organizazanimivostih in nepravilnostih, saj je nas vsekakor premalo, da bi
cijske zadeve, na sodelovanje z vsemi društvi in zavodi v četrtnih
vse videli in za vse vedeli.
skupnostih ter na komunikacijo med krajani in Mestno občino

SRE»ANJE KRAJANOV 2011
Po dveh letih težav z vremenom meseca avgusta smo se odločili, da prireditev razdelimo na dva dela in sicer na
spomladanskega, ki bo v organizaciji PGD Ljubljana Barje, v petek 10. junija 2011 s pričetkom ob 19.00 uri ter drugi del v
petek, 16. 9. 2011, v organizaciji ČS Rudnik in ZŠD Krim.

VABILO K SODELOVANJU NA

SRE»ANJE KARAJANOV »S RUDNIK 2011
Prireditv 16.9.2011 bo potekala v dvorani Krim, Ob dolenjski železnici 50. Ob lepem vremenu bo prireditev zunaj, ob slabem pa
v dvorani.
Kot vsako leto vabimo vsa društva, zavode in druge organizacije,
da se nam s svojim programom ali predstavitvijo pridružijo na
prireditvi. Hkrati letošnje leto vabimo tudi posameznike, ki se
ukvarjajo s kulturno –umetniško dejavnostjo, da se s svojimi deli
ali nastopom predstavijo na prireditvi.
Prijave zbiramo do začetka meseca junija na e-naslov:
mol.rudnik@ljubljana.si ali na tel. št. 01/428 03 45.
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SRE»ANJE KRAJANOV

Gasilska veselica - PGD Ljubljana Barje
Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana - Barje pripravlja tradicionalno prireditev Srečanje krajanov z ansamblom Peklenski muzikantje s pestrim zabavnim
programom, jedačo in prijačo ter bogatim srečelovom.
Prireditev bopred gasilskim domom na Peruzzijevi ulici, v petek 10. junija 2011 s pričetkom ob 19.00 uri.

Vljudno vabljeni!

Dokon»anje Peruzzijeve ceste

OBNOVA CEST NA RUDNIKU

Služba za razvojne projekte in investicije, MU MOL, je pojasnila, da je polaganje zaključnega obrabnega asfaltnega
sloja časovno prestavljeno in sicer zaradi nezmožnosti
izvajanja gradbenih del izvajalca SCT, d.d., ki je v prisilni
poravnavi. V skladu z veljavno zakonodajo bo potrebno
poiskati novega izvajalca, ki bo dokončal neizvedena dela.
Začetek aktivnosti gradbenih del na drugem odseku Peruzzijeve ceste, t.j. od nadvoza čez AC do križišča z Ižansko
cesto, je predviden v letu 2013, oziroma odvisno od zagotavljanja potrebnih zemljišč. Za 2. del projekta Peruzzijeva
cesta - odcep od AC do Ižanske ceste, v proračunu za
leto 2011 ni bilo dovolj razpoložljivih proračunskih sredstev za nakup zemljišč.

Na območju nakupovalnega središča Rudnik so se
začetek tega meseca pričela sanacijska dela notranjih povezovalnih cest na najbolj kritičnih mestih.
Po podatkih Oddelka za gospodarske dejavnosti in
promet MU MOL (izjava za javnost z dne 29.4.2011) so
predvideni kamermanski pregledi meteorne in fekalne
kanalizacije, izvedli se bodo sondažni izkopi na mestu poškodb zaradi ugotovitve posedanja ob pilotih in nosilcih,
odstranile se bodo in ponovno izvedle vse asfaltne površine, robniki, požiralniki, vezna kanalizacija in komunalni
priključki na objekte, ter zgornji del tampona.
Dela bodo zaključena predvidoma v sredini meseca
junija.

Dolga in napeta zgodba z urejanjem
komunale v ulici Marka ©lajmerja
Metodij Rigler

Pred nedavnim pozvoni sosed Lado in pravi: »Tu je 140 EUR. Ukinili smo račun pri banki in denar razdelili med vlagatelje, ki
so vlagali denar v izgradnjo komunalne infrastrukture v delu Ulice Marka Šlajmerja.« Piše se leto 2011.

Z

ačetek zgodbe pa se je začel mnogo prej. Prvi sestanek
Uličnega odbora Marka Šlajmerja je bil 1. marca 1989 na
KS Galjevica. Na osnovi tedanjih smernic, da bi pospešili izgradnjo komunalne infrastrukture smo razmišljali v smeri triparetitnega sporazuma med Komunalno skupnostjo, KS Galjevica
in delom krajanov ulice Marka Šlajmerja. Vendar se ni izšlo. Po
mnogih zapletih in dolgem mirovanju, ko ni bilo nobene aktivnosti je Ulični odbor, 21.06.1996, sprejel sklep, da vzamemo
stvar v svoje roke, začnemo zbirati sredstva, vsak mesec po
20.000 SIT po parceli in na osnovi dokumentacije nabavljati
material na osnovi projektne dokumentacije. Ker je bila v tem
času zelo visoka inflacija smo sproti, glede na razpoložljiva sredstva nabavljali in na parcele vozili potreben material (plastične
cevi za kanalizacijo, betonske cevi za meteorno vodo, železne
mreže in pilote). Tu so krajani bili enotni in so vedno priskočili
ob akcijah na pomoč.
Končno smo dočakali, da je Hidrotehnik ves ta material vgradil
v cestno telo. VO-KA naj bi prevzel fekalno in meteorno kanalizacijo, a je ugotovil, da je treba na dveh mestih popraviti kanalizacijo. Spet je bilo treba čakati, a končno se je tudi to uredilo.
Glede na širino cestnega telesa je moral vsak lastnik odstopiti
in dati mestu del parcele v širini od 0 do 70 cm. Tu z lastniki
parcel ni bilo problemov. Problem pa je nastal pri odkupu ca
969 kv. m ceste, ki bi jo moralo odkupiti mesto.
Od tu naprej se je vse ustavilo.
Je pa Ulični odbor v letu 1996 samostojno izvedel vse potrebne
aktivnosti v zvezi z javno razsvetljavo. Predračunska vrednost je
znašala 1,8 mio SIT, da smo lahko nakazali 50% avans smo

poleg sredstev krajanov, pridobili s strani Mestne občine 0,55
mio SIT, za kar smo bili s strani lokalnih veljakov okarani.
Članki v DNEVNIKU » Bo ulica Marka Šlajmerja sploh kdaj
asfaltirana« ? Čakanje v neskončnost, v ŽURNALU 8. oktober 2004 »Sramota na Rudniku«, kjer si prebivalci že 15 let
prizadevajo, da bi uredili infrastrukturo in asfaltirali cesto, niso
obrodili sadov.
Po dolgotrajnih naporih je končno Odbor za finance MOL v letu
2006 sprejel amandma k proračunu za leto 2006 XIX – 2/8
in zagotovil sredstva za odkup zemljišča in asfaltiranje ceste.

Ulica Marka Šlajmerja danes

DONATORSKA AKCIJA NLB VITE

4700 ODSEVNIH BREZROKAVNIKOV ZA 120 VRTCEV PO CELl SLOVENIJI
Ljubljana, 20. 12. 2010 - Malčki VRTCA
GALJEVICA so danes prejeli odsevne brezrokavnike, ki jih bodo lahko nosili na sprehodih in tako v krajših zimskih dneh, ko je vidljivost dodatno zmanjšana, opozarjali voznike
na večjo previdnost.
NLB Vita, življenjska zavarovalnica, z donacijo 4700 vidnih brezrokavnikov malčkom
v 120 vrtcih po Sloveniji, izraza skrb za večjo varnost predšolskih otrok na sprehodih
in na ta način zagotavlja tudi njihovo večjo
opaznost pri voznikih. NLB Vita, življenjska
zavarovalnica, tako nadaljuje z aktivnostmi,

ki malčke osveščajo o varnosti. Malčki že
poznajo lutkovno igrico Vito in Svit, katere
glavni junak je maskota NLB Vite - malček
Svit, ki na enostaven in otrokom prijazen način pripoveduje o različnih vidikih varnosti v
nasem vsakdanu.
»Prepričani smo, da s tovrstnimi družbeno
odgovornimi aktivnostmi lahko dodamo
koscek v mozaiku, ki zagotavlja dodatno
varnost najmlajšim in ne nazadnje tudi njihovim družinam,« je ob današnji izročitvi vidnih
brezrokavnikov povedal Sandi Koprivec,
vodja poslovalnice Krim.
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PROMETNA VARNOST
mag. Olga Kolar, ravnateljica O© Oskarja KovaËiËa
Pojav dveh prometnih nesreč, v katerih sta bila udeležena učenca OŠ Oskarja Kovačiča, je v javnosti zbudil številna
razmišljanja o tem, ali je šolska pot učencev naše šole dovolj varna. Ob takih dogodkih se pogosto tudi vprašamo,
ali za varnost storimo dovolj.

P

rometne vsebine so že vsa leta del letnega delovnega načrta naše šole. Izdelan je načrt varnih poti, viden na oglasnih
deskah, objavljen v šolski publikaciji, na spletni strani šole, pa
tudi na portalu vzgoje in izobraževanja pri MOL. Z učenci še
posebej ob začetku vsakega šolskega leta obnovimo potek varnih poti, pri čemer nam je v veliko pomoč PP Vič. O prometnih
vsebinah pa spregovorimo tudi pri rednem pouku. Obnašanju
v prometu in prometni varnosti so namenjeni nekateri dnevi
dejavnosti in sodelovanje šole v različnih projektih (kolesarski
izobraževalni krog, akcija BODI preVIDEN, program JUMICAR,
projekt PASAVČEK, obiski policistov in hoja po varnih poteh,
delavnica SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ, projekt Policist
Beno, projekt Policist Leon, projekt 5 x stop je cool, udeležba
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na tekmovanjih Kaj veš o prometu, akcija »Policist za en dan«,
obiski žrtev prometnih nesreč in drugi natečaji o prometu). Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vsako leto organizira
številna posvetovanja in izobraževanja, ki se jih mentorja za promet redno udeležujeta, spoznane vsebine pa prenašata v delo
z učenci.
V zadnjem času smo Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet pri
MOL, Mestno redarstvo in župana s strani šole pisno zaprosili
za učinkovitejše reševanje prometne problematike, ki se kaže
predvsem na Dolenjski cesti. V ta namen sta bili organizirani
dve seji razširjene komisije Sveta za preventivo, kjer so bile
predlagane rešitve za umirjanje prometa (preventivni radar,

radarji Mestnega redarstva in policije, odštevalniki za voznike
in pešce, ponovna presoja ustreznosti omejitve hitrosti na
60km/h), za večjo opaznost bližine šole (bolj opazne table in
talne označbe) in za večjo varnost (polno zarisane zebre, pregled poti). Nekatere rešitve so bile že realizirane, druge naj bi
po zagotovilih pristojnih še bile.
Že dve leti poskuša šola skupaj s ČS Rudnik, s Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in s Policijo razvijati
projekt Vamos. Projekt temelji na prostovoljstvu, kjer za to
izobraženi prostovoljci prometniki skrbijo za varno šolsko pot
naših učencev v času prihoda v šolo in odhoda domov. Šele
po omenjenih nesrečah nam je uspelo pridobiti (le) štiri prostovoljce, ki čakajo na predhodno izobraževanje Sveta za preventivo. Prostovoljcev bi si želeli še več, zato optimistično nadaljujemo pot projekta.
S pomočjo Ministrstva za notranje zadeve smo 05. aprila 2011
gostili ministrico Katarino Kresal, namestnico generalnega
direktorja policije Tatjano Bobnar, vodjo Sektorja prometne
policije Ivana Kapuna ter naša vrhunska športnika, Tino Maze
in Dejana Zavca, katere so pri šoli pričakali številni mediji. S
skupno akcijo smo naše učence spet spomnili, da previdnost
ni odveč. Gostje so skupaj z učenci prečkali Dolenjsko cesto,
se pogovarjali o ravnanju v prometu, naši učenci so spoznavali
delo policistov, katerim so zastavili tudi številna vprašanja. Nasvete, kako se vesti kot pešec ali kolesar, sta našim petošolcem
dajala tudi Tina Maze in Dejan Zavec. Ob zaključku preventivne
akcije smo ministrico še zaprosili, naj pripomore k hitrejšemu
in učinkovitejšemu reševanju problematike, ki jo je tudi sama
opazila.
Na koncu pa vendarle velja opozoriti še na nekaj bistvenega –
na zavest vseh nas o spoštovanju pravil in prometnih predpisov.
Zato moj poziv vsem: Nikoli naj se nam ne mudi
tako zelo……!
Nikoli naj se nam, pešcem, ne mudi tako zelo, da ne
pogledamo trikrat na cesto, preden jo prečkamo,
pa čeprav je zelena luč.
Nikoli naj se nam, voznikom, ne mudi tako zelo, da
prevozimo rdečo luč ali dovoljeno hitrost!

Prometna varnost
Ob novicah o dveh prometnih nesrečah, na dveh
semaforiziranih križiščih, z udeležbo učencev OŠ
Oskarja Kovačiča v slabih 14 dneh, smo v ČS Rudnik postali še bolj pozorni na prometno varnost
v naši četrtni skupnosti. Že takoj po prvi nesreči
smo na Policijo zaprosili, da povečajo varnost na
križišču, pristojne službe MOL obvestili o nesrečah in prosili, da takoj poskrbijo za večjo prometno varnost z namestitvijo ustrezne prometne signalizacije.
Na 3. redni seji Sveta ČS Rudnik, dne 23.3.2011,
smo gostili tudi predstavnike Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, MU, MOL, ki so nam zagotovili, da bodo nove, bolj vidne prometne znake čim
prej postavili.
Kot predsednica Sveta ČS Rudnik sem se udeležila obeh ogledov krajev prometnih nesreč. Z Aljošo
Vinckom, PU Vič, vodjo policijskega okoliša Rudnik
sva se udeležila tudi izrednega Sveta šole in Sveta staršev, kjer so bili staršem predstavljeni ukrepi
za večjo prometno varnost, ki so se izvajali takoj po
obeh prometnih nesrečah ter vse dejavnosti, ki so se
v zvezi s tem odvijale.
Skupaj z ga. Olgo Kolar, ravnateljico OŠ Oskarja
Kovačiča smo se dogovorili za še večje sodelovanje
šole, policije in četrtne skupnosti pri reševanju prometne problematike, predvsem s projektom Vamos,
ki je bil prvič predstavljen že pred dvema letoma in
sedaj končno upamo, da bo z novim šolskim letom
lahko poskusno zaživel. Pri tem projektu zares računamo na pomoč vas, krajanov.
Vsekakor pa novi, veliki, svetleči in morda res bolj
opazni prometni znaki žal ne bodo nič zalegli, če se
vozniki omejitev, ki so postavljene, ne bomo držali
ter ne bomo vozili prilagojeno razmeram v prometu.
Tudi, če ni posebej označeno smo lahko odrasli toliko pametni, da v času, ko se nam mudi v službe, na
cestah pričakujemo tudi otroke, ki se jim mudi v šole.
Kljub vsem »predavanjem« o prometni varnosti, ki so
jih deležni tako v vrtcu kot v šoli, kljub vsemu znanju
o tem, kako se obnašati v prometu, so vendarle to
samo otroci, velikokrat z mislimi vse drugje kot pri
prečkanju ceste. Na nas odraslih je, da »pazimo« na
njih tako, da damo nogo s plina, da odložimo mobilni
telefon in spremljamo promet, pa ne samo tistega na
kolesih.
Otroci pa vseeno odidite od doma v šolo dovolj zgodaj, da se ne bo mudilo čez cesto!

Katarina Šinkovec
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Civilna iniciativa nadaljuje
prizadevanja za preventivne
protipoplavne ukrepe
Marjeta TiË Vesel, Iniciativni odbor »rna vas in Lipe
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe je po krajšem »zimskem predahu« v marcu 2011 ponovno okrepil svoje aktivnosti.
Na sestanku z MOP in ARSO smo bili seznanjeni s potekom študije poplavne ogroženosti Ljubljanskega barja.
Družbi LPP smo predlagali vozni red za linijo 19B ob vikendih. Na lepo sončno soboto 26. marca pa smo se udeležili
tudi tradicionalne čistilne akcije Ljubljanskega barja.

©tudija poplavne ogroæenosti
Ljubljanskega barja

V dolgoročnem programu naj bi študija prikazala nujno izvedbo zadrževalnika na Iški, na Izarju (Škofeljščica) ter velik
projekt že nekoč predstavljene preusmeritve visokih voda z
jugovzhodnega Barja skozi vodni predor pod Golovcem do
Ljubljanice v Sostrem.
Vsi navedeni posegi bi ob izvedbi
programiranega
zadrževalnika
na
Gradaščici,
elektronsko vodenega
odpiranja zapornic
na Ljubljanici in Grubarjevem prekopu ter
elektronskega zaznavanja gorvodnih pretokov na vodotokih
močno ublažili vpliv
močnih padavin na
preteče poplave na
Ljubljanskem barju.

3. marca 2011 je potekal sestanek predstavnikov naselij na
Ljubljanskem barju (Huptmanca, Ižanska cesta severno in
južno od Peruzzijeve
ceste in Črne vasi)
s predstavniki MOP
in ARSO. Na sestanku so strokovnjaki
predstavili
izvajanje
študije
poplavne
ogroženosti
Ljubljanskega barja
in si ogledali stanje
na terenu. G Fazarinc,
ki po nalogu MOP in
ARSO izvaja študijo, je
pojasnil, da bo študija
pokazala
posnetek
obstoječega
stanja
in meritve pretokov
glavnih odvodnikov ter
Zadovoljni Črnovaščani in Lipljani po zaključeni čistilni akciji. Foto: Gregor Čuk
predlagala stopenjsko
izvedbo sanacije, in
sicer:
Obeti za izboljšave avtobusne linije 19B
•	očistiti naplavin korito Ljubljanice (od sotočja Grubarjevega
prekopa do Fužin) ter Grubarjevega prekopa,
17. marca 2011 je potekal sestanek Iniciativnega odbora Črna
•	odstraniti prezaraščenost bregov Ljubljanice, Iške, Volarja,
vas in Lipe, na katerega so se na vabilo Iniciativnega odbora
Farjevca in Zidarjevega grabna,
s strani vabljenih odzvali Peter Horvat, direktor LPP, Katarina
• očistiti naplavine v Iški in jo usmeriti v iztoku v obliki črke Y,
Juvanc Šinkovec, predsednica Četrtne skupnosti Rudnik in Me•	prepovedati lastnikom zemljišč, da hranijo bale sena in
tod Horvat, župan Občine Brezovica. Na sestanku smo predskladovnice drv na travnikih
stavniki iniciative predstavili stališča glede uporabe avtobusne
• sanirati propusta pod mostom Iške in volarja
linije 19B in možnih izboljšav. Predlagali smo proučitev možnosti
•	izvesti programirano izvedbo Capudra med Črnovaško cesto
podaljšanja linije 19B do Rakovnika (vezava na linijo 27 in 3) in
in Rebekovim štradonom
do Trgovskega centra Rudnik (Leclerc, Supernova). Prav tako
• izvesti povezavo Matenskega jarka s Capudrovim jarkom
smo pripravili predlog voznega reda linije 19B preko vikenda, kar
•	obnoviti jarek ob Brglezovem štradonu med Rebekovim
bi omogočilo javni prevoz za izletnike, ki želijo obiskati Krajinski
štradonom in Črnovaško cesto
park, Jezero, Krim ipd, hkrati pa možnost za Črnovaščane, preb• očistiti izvir Izar
ivalce Lip in Podpeči da ob vikendih obiščejo center mesta). Vsi
•	izvesti sanacijo sredine struge Iščice in sanacijo Mahovskega
ti predlogi slonijo na predpostavki, da se ohrani obstoječi šolski
jarka (Strojanovi vodi).
avtobus (za OŠ Prule in OŠ Oskar Kovačič).
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Peter Horvat, direktor LPP, je na sestanku pojasnil, da
obstoječa linija 19B ni rentabilna, saj je polna samo ob konicah.
Napovedal je, da bo septembra uvedena podaljšanja linija 19
od Barja do Iga. S tem bo proga 19 vozila na liniji Tomačevo-Ig,
kot ena od dveh prog, proga 19B pa na liniji Tomačevo-Jezero.
Obe progi bosta neprestopni. To pomeni, da bomo imeli krajani
vsako od teh prog od postajališča Barje do končne postaje na
vsakih 40 minut (oz. vsako drugo vožnjo). Pomembno pa je, da
bomo ob prometnih konicah imeli povezavo na eno od rednih
linij tudi v vmesnem času, tako kot sedaj. Predlog za vmesne
vožnje in vezave na druge redne linije bo pripravil LPP. Prav
tako s septembrom LPP načrtuje spremembo obstoječe proge
19 oz. 19B tako, da bo proga potekala od Livade direktno na
Barjanko, brez dosedanjih dveh vmesnih ovinkov. S tem bo linija 19 oz. 19B ob prometnih konicah prihranila cca 5-10 minut
časa na vožnji od Barja do centra mesta.
Predstavniki krajanov smo bili veseli pozitivnega odziva
družbe LPP na pobudo za vožnjo ob vikendih. Direktor družbe
je napovedal, da so pripravljeni poskusno za omejeno časovno

obdobje šestih mesecev uvesti linijo 19B ob vikendih. Končni
vozni red linije 19B ob vikendih je trenutno še v usklajevanju.
Prav tako s strani LPP še čakamo na predlog voznega reda
izmeničnih voženj proge 19B po novem sistemu (proti Igu in
Jezeru).

Za še lepše barjanske travnike in štradone
Z veliko pozitivne energije smo se prebivalci Črne vasi in Lip
udeležili tudi spomladanske čistilne akcije v soboto, 26. marca. Nosilca akcije na našem področju, to je Turistično društvo
Barje, je potrebno pohvaliti za odlično in prijazno organizacijo.
Prebivalci Črne vasi in Lip smo v treh skupinah »čistilcev« iz
štradonov, jarkov in travnikov odstranili številne odpadke, ki
tja ne sodijo (od pločevink, plastenk, cigaretnih škatlic do ostankov koles in tudi salonitke niso manjkale). Žal je tako, da na
takšnih akcijah »čistilci« čistimo za tistimi, ki onesnažujejo. Vse
to počnemo v pozitivnem duhu, da bomo sčasoma dvignili zavest in da bo slednjih vendarle vedno manj.

DODELITEV POMO»I ZA ODPRAVO POSLEDIC ©KODE
OB SEPTEMBRSKIH POPLAVAH
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/71905/detail.html

L

anske septembrske poplave, ki so povzročile veliko
škode, predstavljajo eno največjih naravnih nesreč v
Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je že ob prvem naraslem vodotoku pristopila ljudem na pomoč, ustrezne službe in prostovoljci so prizadetim v poplavah cele dneve in
noči pomagali po najboljših močeh. Seveda najprej z reševanjem in odpravljanjem najnujnejših posledic, za kar je
Mestna občina Ljubljana plačala 678.425 EUR. V mesecu
novembru in decembru 2010 smo 400.000 EUR razdelili socialno najbolj ogroženim posameznikom, ki so utrpeli
škodo ob poplavah.
Pripravljen je predlog odloka o dodelitvi finančne pomoči za
odpravo posledic škode ob poplavah septembra 2010, ki ga
bo v ponedeljek, 18. aprila 2011, obravnaval in verjamemo
tudi sprejel Mestni svet, saj bo s tem omogočil dodelitev finančne pomoči tudi ostalim prizadetim.
Pogoji za pridobitev finančne pomoči za posameznike so naslednji:
-	da ima stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana v stanovanju ali stanovanjski stavbi, za katero
je prijavljena škoda ob poplavah septembra 2010, in je
škoda ocenjena z aplikacijo AJDA,
-	da je lastnik, najemnik ali drug upravičen uporabnik stanovanja ali stanovanjske stavbe iz prejšnje
alineje, katere gradnja ne predstavlja nedovoljenega posega v prostor.

Po tem odloku je potencialnih upravičencev 862, ki so utrpeli (skupaj po aplikaciji AJDA ) za 3.111.707 EUR škode,
kar pomeni, da je višina povprečne škode 3.610 EUR. Popisanih je bilo 1007 objektov (stanovanjski, poslovno stanovanjski in poslovni objekti).
Upravičenci bodo dobili 30% ocenjene delne škode,
oziroma najmanj 250 EUR pomoči in največ 5000
EUR v enkratnem znesku.
Pričakujemo, da bomo v ta namen porabili finančna sredstva
do višine 1.100.000 EUR.
Upravičencem bomo v začetku meseca maja poslali obvestilo z zaprosilom, da nam posredujejo v obvestilu zapisane podatke (TRR, številka gradbenega dovoljenja, EMŠO, podatki
o lastništvu,..itd). Sledi obdelava podatkov, izdaja odločbe in
finančno nakazilo. Prvi prejemniki bodo prejeli finančna nakazila v začetku meseca junija (upoštevajoč pritožbeni rok).
Sredstva bodo namenjena za povrnitev škode na premičnem premoženju (pohištvo, gospodinjski stroji in aparati,
gorilci, ogrevalna telesa,..itd.) – za razliko od državne pomoči, ki se nanaša na delno škodo na nepremičnini
(objektu).
Pri tem ne smemo pozabiti, da so poplave povzročile veliko
škode tudi občinski infrastrukturi (ceste, mostovi, zemeljski plazovi, vrtci), saj je ocenjena na 3.562.000,00 EUR in
jo bomo sanirali v letošnjem in naslednjem letu.
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Gostili smo uËence in uËitelje iz
Makedonije
mag. Olga Kolar, ravnateljica O© Oskarja KovaËiËa

U

čenci OŠ Oskarja Kovačiča, ki že nekaj let vneto obiskujejo interesno dejavnost folklore, so v oktobru lanskega
leta sodelovali na mednarodnem festivalu otroških folklornih
skupin v Makedoniji. Pri tem so spoznali vrstnike in učitelje
OŠ Aco Šopov iz Skopja, ki so naše učence tudi gostili. Takrat smo srečanje zaključili z željo po ponovnem snidenju v
Ljubljani.
V povezavi s FS Emona smo tako učence in učitelje skopske
osnovne šole povabili v Slovenijo in jih gostili od 31. marca
do 3. aprila. Naši učenci in njihovi starši so prijazno gostili prijatelje na svojih domovih, jih popeljali v našo šolo, kjer smo jim
predstavili utrip slovenske osnovne šole. Svoje plesno znanje
so predstavili na šolski prireditvi, kjer so se jim pridružili tudi
naši folkloristi in člani skupine Veseli morostarji. Pripravili so
prijetno petkovo dopoldne in navdušili naše učence.
Poleg učencev so v Ljubljano pripotovali tudi učitelji in ravnatelj
OŠ Aco Šopov. Razkazali smo jim naše šolske stavbe, delovan-
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je in v kratkem predstavili naš šolski sistem. Navdušeni so bili
nad vidno urejenostjo šole in dobro opremljenostjo učilnic s
številnimi učnimi pripomočki. Pohvalili so zagnano delo naših
učencev in učiteljev, saj so prisostvovali tudi delčku pouka.
Gostom smo razkazali nekatere bisere naše države: skupaj
smo si ogledali Bled, Staro Ljubljano in se v sončni nedelji povzpeli še na Ljubljanski grad. Otroci so s pomočjo družin, ki so
jih gostile, spoznali še mnogo drugih koščkov naše domovine, v
medsebojnem druženju pa stkali močne prijateljske vezi.
Vrhunec našega srečanja je predstavljal nedeljski večerni nastop v Cankarjevem domu, kjer so bili naši in makedonski učenci
gostje na letnem koncertu FS Emona. Prireditev je v polni dvorani odlično uspela, naši plesalci in makedonski gostje pa so
poželi buren aplavz publike. Po koncertu smo našim gostom
pomahali v slovo in jim zaželeli srečno pot v Makedonijo. Ker
smo vsi zaznali široke možnosti nadaljnjega sodelovanja, v mislih že snujemo naše prihodnje srečanje.

Blagoslov konj
Upravni odbor Konjerejskega druπtva Barje

Blagoslov konj pred Plečnikovo cerkvijo sv.Mihaela v Črni vasi na Ljubljanskem Barju

K

onjerejsko društvo Barje in župnija Barje v kateri mašuje
župnik gospod Edi Strauhol sta v nedeljo 26.12.2010
na dan sv.Štefana zaščitnika konj organizirala prvi blagoslov
konj,na Ljubljanskem Barju.

Bilo je oblačno kar malo hladno nedeljsko jutro, naletavale so
tudi snežinke vendar rejcev konj na tem in širšem območju ni
zadržalo, da ne bi popeljali svoje čudovite živali k blagoslovu za
Plečnikovo cerkvijo, kjer je bilo že ob 10 uri po nedeljski maši
zelo lepo pripravljen prireditveni prostor za omenjeni obred. Ob
10.30 uri so se zbrali lastniki, rejci in ljubitelji konj, prav tako pa so
bili prisotni tudi občudovalci in simpatizerji teh plemenitih živali.
Zastopane so bile kar štiri pasme konj in sicer najštevilčnejša avtohtona SHL pasma, posavska pasma, kasač in shetland pony.
Točno po programu se je pojavil g. župnik v spremstvu svojih
ministrantov in opravil blagoslov, sledilo je vročanje spominskih reciklažnih vrečk, ki so vsebovale pravo kmečko malico in
spominsko medaljo.
Kmečka dekleta so vse prisotne postregla z domačimi dobrotami, manjkala pa ni tudi »kačja slina«.
Zahvaljujemo se članicam in članom društva ter družinam Čož,
Mazi in Vidmar za organizacijo omenjene prireditve. Želimo si,
da bi rireditev postala tradicionalna.

Konjerejsko društvo Barje in Revija o konjih

nameravata prvo soboto v septembru, to je 3. 9. 2011, organizirati prireditev
slovenskega merila na bivšem sejmišËu Barje.
Izbral se bo žrebec leta 2011, avtohtone slovenske hladnokrvne pasme, kamor sodijo tudi slovenski noričan in originalni noričani uvoženi iz sosednje Avstrije. Slednje uporabljamo v slovenskem prostoru za oploditev slovenskih
hladnokrvnih kobil, da ne bi prihajalo do sokrvja.
Prijavljene žrebce odbira že od meseca marca 2011 sestavljena komisija, v sestavi: dr. Mesarič Matjaž - strokovni vodja druge priznane rejske organizacije v konjereji za
Slovenijo,ing. Platovnjak Darko- vodja selekcijske službe
za plemenjake v republiki Sloveniji iz Veterinarske fakultete in Mirnik Manca - odgovorna urednica revije o konjih.

Na finalni prireditvi se bo predstavilo 10 izbranih
žrebcev, kjer se bo ocenjevalo:
- trenutna strokovna ocena 40%,
- delovna sposobnost plemenjaka 40% in
- trenutna teža 20%.
Na finalni prireditvi bo sestavljena nova
5 članska komisija.
VLJUDNO VABLJENI 3. 9. 2011 na LJUBLJANSKO
BARJE-SEJMIŠČE!
Predsednik KD Barje
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Kdo bo letoπnji prvi kosec in grabljica
Ljubljanskega barja?
ZOLB

M

očvirni barjanski travniki z obmejnimi jarki, lahko nudijo
edinstvene habitatne pogoje za obstoj in razvoj biotske
raznovrstnosti, ki v evolucijski verigi pogojuje tudi življenje človeka.
Ljubljansko barje naj bi
bila torej »pljuča« ter neokrnjeni rezervni vodni vir
širšega urbanega okolja.
Vendar ugotavljamo, da
je teh neokrnjenih barjanskih travnikov in čistih
voda z značilno botaniko
in živimi bitji vsako leto
manj.
S propadom malih kmetij, se nekoč prostrane
ekstenzivno vzdrževane
travniške površine spreminjajo v intenzivno obdelana polja, ki se z kolobarjenjem
v rotacijskem ciklusu z
travno mešanico sicer vračajo, vendar nikoli več v obliki prvotnih habitatov. Vedno več je tudi gradbenih in drugih odpadnih
nasipov.
To kar danes na barju še lahko občudujemo in nam zavida naravovarstvena stroka evrope, se lahko zahvalimo le našim prednikom, ki so znali na vkljub težkim življenskim pogojem, najti
ravnotežje med naravo in potrebo do preživetja.
Prav v ta namen in ohranjanju kulturne dediščine se vsako leto
v drugi barjanski občini organizira Kulturno-etnološko prireditev, v kateri ima osnovno vlogo prav Medobčinsko tekmovanje
koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja.
Tekmovanje je razdeljeno na skupine in posameznike. Skupno
se torej pomeri 98 tekmovalcev iz občin Vrhnika, Borovnica,

Brezovica, Log-Dragomer, Ig, Škofljica in Ljubljane. Od leta
2006 dalje so prehodne pokale že prejeli kosci skupinsko iz
občin Borovnica, Vrhnika, Log-Dragomer in Ljubljane, medtem ko so v tem obdobju zmagovale grabljice
skupinsko iz občin Brezovica, Ig, Škofljica in
Ljubljane. Pri koscih posamezno je leta 2006 in
2007 slavil zmagoslavje
Damjan Turšič iz Borovnice medtem, ko je leta
2008 in 2009 zmagoval Boštjan Brajovič iz
Log-Dragomerja. Prehodni pokal pri grabljicah posamezno pa je bil
podeljen zmagovalkam
v letu 2006 Nani Peršin
iz občine Brezovica, v
letu 2007 in 2008 Veri
Oblak iz Ig-a in v letu
2009 Lidiji Petkovšek iz Ljubljane.
V lanskem letu je prireditev zaradi neugodnih vremenskih razmer odpadla, zato vabimo vse, ki bi želeli ob širokem programu,
brezplačno, na enem mestu spoznati osnovne kulturno-etnološke značilnosti sedmih barjanskih občin, da se prireditve, ki bo
v vasi Vrbljene, dne 11.06.2011 s pričetkom ob 12 uri, udeležite. Letošnji gostitelj in soorganizator občina Ig, z častnim pokroviteljem županom Janezom Cimpermanom, vas pričakuje!
Prihodnje leto prevzema organizacijo občina Borovnica in v letu
2013 občina Log-Dragomer. Tako bo prvi krog barjanskega
dolgoročnega ozaveščanja sklenjen in pričeli bomo z novim.
Zahvaljujemo se vsem, ki so in bodo kakor koli pripomogli k
nemoteni izvedbi, po vsebini bogatega in zahtevnega projekta.

Vzdræevanje obcestnih jarkov
Po podatkih Službe za vzdrževanje Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, bo Mestna občina
Ljubljana v letu 2011 očistila naslednje jarke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Uršičev štradon
Ilovški štradon
Lahova pot
Mihov štradon
Ob Dolenjski železnici
Knezov štradon - na koncu desni odcep
Jurčkova cesta od 189 - 205
Rudnik III - ob makadamu
Ižanska cesta (CPL)

10.	TC Rudnik -od Peruzzijeve do
Rutarja, za E-Leclerc, za Supernovo
ob železnici
11. Pot na Orle
12. Pot k ribniku
13. Hauptmanca - jarek obojestransko
14. Hauptmanca - jarek obojestransko
15. Joškov štradon - jarek obojestransko
16. Joškov štradon - jarek obojestransko

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hauptmanca - jarek obojestransko
Šinkov štradon - jarek obojestransko
Črna pot - jarek obojestransko
Bizoviški štradon - jarek obojestransko
Kozlarjev gozd - jarek obojestransko
Kozlarjev gozd - jarek obojestransko
Ob farjevcu
Brglezov štradon

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana
Vera Debeljak

V

Ljubljani živi približno 48.000 ljudi starih nad 65 let, kar
predstavlja okrog 17% vseh prebivalcev Ljubljane. Veliko
med njimi jih ne more več samostojno skrbeti zase in potrebujejo, da lahko ostanejo doma, takšno ali drugačno vsakodnevno
pomoč: pri jutranji in večerni negi, oblačenju in slačenju, menjavi plenic, vstajanju iz postelje, pri odhodu k nočnemu počitku
ali pri gospodinjstvu. Poleg storitev institucionalnega varstva se
danes izvajajo tudi storitve pomoči na domu, pomoči na daljavo,
različne dejavnosti dnevnih centrov in pomoč osebam v oskrbovanih stanovanjih.
V Mestni občini Ljubljana je eden od ponudnikov pomoči na
domu Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Le ta je bil ustanovljen leta 2002 in izvaja storitve javne službe pomoči družini na
domu v obliki socialne oskrbe in sicer:
-	pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kot so pomoč
pri umivanju, pomoč pri oblačenju in slačenju, menjava
plenic, pomoč pri hranjenju itd.
-	gospodinjska pomoč, kot je nabava živil, pomivanje
posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora, odnašanje
smeti, postiljanje itd.
-	pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in sicer spremljanje uporabnika k zdravniku, k socialni delavki, klicanje svo-

jcev, katerim se pokaže, kako je potrebno bolnika ali starostnika negovati, ipd.
Storitve socialne oskrbe na domu izvajajo socialni oskrbovalci,
vse dni v letu med 6.00 in 22.00 uro. Storitve prilagodimo in
uskladimo s potrebami upravičencev in kadrovskimi ter drugimi
možnostmi ZOD.
ZOD izvaja tudi storitve varovanja na daljavo in dejavnost informacijskega centra na območju mestne občine Ljubljana.

SOCIALNA OSKRBA NA DOMU
Socialni oskrbovalci pomagajo uporabnikom pri jutranji negi,
pri kateri jim nudijo pomoč pri umivanju in menjavi plenic,
preoblačenju, postrežejo jim z zajtrkom ali kosilom, posteljejo
posteljo, prezračijo bivalni prostor. Pomoč nudijo tudi pri osnovnem vzdrževanju bivalnega prostora, kot je pometanje in
pomivanje tal, pomivanje uporabljene posode, odnašanje smeti
in podobno. Socialni oskrbovalci spremljajo uporabnike pri
opravljanju nujnih obveznosti. Uporabnikom tudi svetujemo pri
nabavi negovalnih sredstev.
Socialni oskrbovalci spodbujajo uporabnike in jim pomagajo,
da čim dlje časa ohranijo svojo samostojnost.

Uprava Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana

Regijski center za pomoË na daljavo

Ambrožev trg 7
01/ 23 96 502
01/23 96 500
e-naslov; info@zod-lj.si

Ambrožev trg 7
01/23 96 510
01/23 96 523

Uradne ure za OE;
- ponedeljek: o
 d 8. do 10. ure in
od. 14. do 16. ure
- sreda, četrtek, petek: od 8. do 10. ure

1. OE VI»-RUDNIK

2. OE CENTER

3. OE BEÆIGRAD

4. OE MOSTE POLJE

5. OE ©I©KA

Dolenjska cesta 22
01/24 20 600
darja.barboric-vesel@zod-lj.si

Dolenjska cesta 22
01/24 20 602
01/24 20 603
emina.trstenjak@zod-lj.si
barbara.samec@zod-lj.si

Linhartova 13
01/23 96 530
laura.perko@zod-lj.si

Preglov trg 15
01/525 48 90
blanka.vilfan@zod-lj.si

Ob žici 1
01/50 07 690
eva.saksida@zod-lj.si

O»ISTIMO SLOVENIJO
Tudi letos se je Društvo prijateljev poti sv. Jakoba udeležilo čistilne akcije. Po pridobitvi vreč in rokavic na
zbornem mestu smo se napotili na Golovec do društvene informacijske table. Poudarek čistilne akcije je bi,
da pridobimo naše najmlajše. Tako je Nežka pripeljala
vnuka Filipa in Fina , Barbara Žana, midva z ženo pa
Martina, Gašperja, Saro in Ano. Na odseku proti Observatoriju, ki je bil očiščen lansko leto, je bilo presenetljivo malo odpadkov, več jih je bilo na Hradetskega
cesti. Na Ižanski cesti na nabrežini Grubarjevega kanala, pa smo hitro napolnili vreče in jih je bilo potrebno
odpeljati na centralno mesto, ki je bilo določeno za odpadke. S čiščenjem smo nadaljevali proti Livadi in se
usmerili na PST, kjer poteka tudi Jakobova pot. Veliko
hoje in spomladansko sonce je naše male junake kar
hitro utrudilo, a mladi imajo med seboj tekmovalni duh
in nobeden ni hotel popustiti. Prišli smo do Viča, kjer

PST zavije desno, mi pa smo nadaljevali pot in se kar
pozno vrnili na start, kjer pa so že pospravljali, tako da
smo malico vzeli na dom in skupaj poveselili. Mladi so
obljubili, da se naslednje leto zopet udeležijo čiščenja
in spremenili odnos do narave.
Tekst in foto Metodij Rigler
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Tamalin druæinski center
Maja Tisovec, univ.dipl.psih., doktorska kandidatka zakonske in druæinske terapije

Novembra 2010 smo na območju Četrtne skupnosti Rudnik odprli Tamalin družinski center
(TPK Rudnik, Jurčkova cesta 231, lamela B) kjer ponujamo številne aktivnosti na enem mestu: od druženja malčkov v naši
igralnici, kjer bo vaš otrok lahko spoznaval svoje prve prijatelje, do skupin za mamice, iger z dojenčki in tematskih druženj,
ter tudi drugih strokovnih programov in delavnic.
Kratek opis nekaterih naših programov:

Igra z dojenËkom

Baby handling

Delavnica Igre z dojenčkom je razdeljena na štiri trimesečja, od
rojstva pa do enega leta starosti. Zato ste na posamezno delavnico vabljene mamice in očki, ki imate dojenčke ustrezne starosti,
saj bo vsaka delavnica nudila tako predstavitev znanstvenih dognanj, kot tudi praktično izvedbo posameznih iger, ki so primerne
za posamezno starostno obdobje vašega dojenčka. Vse igre so
zastavljene tako, da tudi spodbujajo tako psihični kot fizični razvoj
otroka ter hkrati poglabljajo vez med mamico in dojenčkom, ki
je v prvih mesecih še kako ključna za otrokov občutek topline in
varnosti ter oblikovanje modela odnosov za vse življenje.

Na naših delavnicah ali na individualnem posvetu se boste naučili
kako dvigniti, položiti, previti, obleči, sleči vašega dojenčka in
seveda "podreti kupček".

Vadba za noseËnice
Telesna vadba nosečnici izboljšuje imunski sistem, preprečuje
utrudljivost in pasivnost, ter s tem povezano depresivnost,
zmanjšuje bolečine, pojavnost krčnih žil in uravnava telesno težo.
Poleg tega je to eden izmed dobrih načinov za pripravo na aktivno vlogo pri porodu.

Svetovanje in podpora pri dojenju

Vadba za mamice z dojenËki

Če imate težave s pristavitvijo otroka k prsim, če se čutite nevešče
dojenja, če vas grabi panika, ker ne veste, koliko otrok popije pri
vas, če ste se znašli v začaranem krogu štetja polulanih plenic,
pokličite, pri nas vas čaka medicinska sestra Daca, ki vas s svojim
znanjem pomiri in vam pomaga, da se sprostite ter se naučite
tehnik pristavljanja. Po potrebi dojenčka tudi stehta.

Vadba poteka v manjših skupinah. Dojenčki vadijo skupaj s svojimi
mamicami.Z dojenčki delamo vaje po Boobathu (baby handling),
vaje za raztezanje in vaje za sproščanje. Z vadbo pri dojenčkih
spodbujamo njegov kognitivni in psihomotorični razvoj.

Igralne urice za malËke
Igralne urice so namenjen malčkom, ki ne hodijo v vrtec, temveč
so v varstvu pri mamicah, babicah, dedkih, tetah in varuškah.
Poudarek je na druženju, igranju in spoznavanju otrok. Pomembno je, da ima otrok ob varni, znani, ljubeči osebi, možnost pokukati v svet okoli sebe.

Logoigrice - delavnice za starπe
z dojenËki in malËki
Otroci se največ naučijo takrat, ko komunicirajo o stvareh, ki jih
resnično zanimajo, z osebo, ki jim je resnično blizu. Prav zato imate
vi, starši največjo moč in največ priložnosti, da pomagate otroku
razviti dobre komunikacijske in govorne sposobnosti. Delavnice
so namenjene podpori zgodnje komunikacije z dojenčkom ter
razvijanju sposobnosti in veščin, ki jih potrebuje za uspešen govorno jezikovni razvoj.

Masaæa dojenËka
Masaža je odličen način, da vzpostavimo in utrdimo vez z otrokom,
saj je dotik za vsakega otroka nujno potreben za razvoj, dobro
počutje in občutek varnosti. Med nosečnostjo je otrok v maternici stalno v stiku z mamo. Ob izgubi varnega zavetja maternice
je masaža, poleg dojenja, najboljši način ohranjanja povezanosti
med mamico in otrokom. V masaži bo otrok prepoznal ugodje v
kakršnem je devet mesecev užival.
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Svetovanje in terapija
V našem centru smo specializirani za svetovanje in terapijo predvsem parom in družinam na začetku njihove skupne poti in tudi v
obdobju odraščanja njihovih otrok. Svetovanje in terapija sta namenjena posameznikom, parom in zakoncem ter staršem, ki so
se znašli v stiski in ne najdejo poti ven. Ponavljajoči se konflikti,
ki jim enostavno ne pridemo do konca, osamljenost v odnosu,
nezmožnost najti ustreznega partnerja, nezvestoba, ločitev,
fizično in psihično nasilje, nizka samopodoba ter vrsta drugih
težav pogosto bremenijo človekov vsakdan in mu onemogočajo
normalno funkcioniranje v družini, na delovnem mestu in v socialnem življenju.
K nam se po pomoč pogosto zatečejo tudi mlade matere, ki se
znajdejo v stiski po porodu. Velikokrat podvomijo vase, ali so

lahko dovolj dobre mame svojemu otroku. Okoli sebe opazijo
samo matere, ki so srečne in nasmejane, kar pa njihovo stisko
samo še poveča. Težko se tudi zaupajo drugim, saj jih je strah,
da jih bodo obsojali in rekli, da so nesposobne. Namen svetovanj
in terapij je takim mamam ovrednotiti njihovo občutje, poiskati
vzroke zanje in jih poskušati odpraviti, da lahko polno zaživijo s
svojim dojenčkom in jim tako res lahko nudijo varnost in toplino
maminega naročja.

UËne delavnice in uËna pomoË
Program učne pomoči za osnovnošolce, je namenjen vsem
učencem, ki se srečujejo s težavami pri tem, kako se sploh učiti
oziroma se težje učijo ali pa enostavno nimajo nikogar, ki bi jim
znal razložiti, kar so morda v šoli preslišali,
Učence vabimo, da pridejo v naš center, kjer bomo s skupnimi
močmi zmogli se novih lekcij naučiti.

Podpora na domu
Program je namenjen staršem, ki se znajdejo v stiski pred, med
in po rojstvu otroka. Določen deleže staršev se s prihodom otroka
namreč kljub teoretični pripravi nemalokrat znajde v brezizhodni
situaciji, saj so dejanske razmere drugačne od pričakovanih (utrujenost in nespečnost, prevelika pričakovanja med partnerjema,
odklanjanje pomoči sorodnikov, bolezenska stanja otroka, matere samohranilke...). Na vašo željo ali po priporočilu svetovalne
službe ginekološke klinike, svetovalne službe zdravstvenega
doma, patronažne ali druge institucije, vstopimo v vašo družino
in vam nudimo podporo pri negi, razvoju in vzgoji otroka ter vam
pomagamo, da se znajdete v labirintu novih občutij, ki jih prinese
vaša nova vloga.
Poleg naštetega ponujamo tudi rojstnodnevne zabave, jogo in klasično vadbo za ženske.
V Družinskem centru sodelujejo številni strokovnjaki s področja
nege, razvoja in vzgoje otrok ter mladostnikov.
Za vsa vprašanja smo dostopni preko emaila: info@
zavod-tamala.si ali preko telefona: 051 369 900, 051
626 003, vabljeni pa tudi k ogledu spletne strani www.
zavod-tamala.si.

Mestna obËina Ljubljana je tudi v letoπnjem
letu podprla nekatere od naπih programov, ki
so za uporabnike brezplaËni ali so na voljo po
simboliËni ceni.

DRUÆENJE MAMIC Z DOJEN»KI
No, pa je porod za nami. Tudi prve dneve in tedne smo nekako
prebrodile, ene bolj uspeπno, druge malo manj, to se pravi ene
bolj druge manj utrujeno in stresno. Imeti dojenËka je na trenutke stresno, predvsem pa fiziËno naporno obdobje. Partner,
otrokov oËka se je vrnil nazaj na delo, me pa smo ostale same
doma.
Kakorkoli zasukaπ, dopoldne sicer mine, a se zna vËasih prav poπteno
vleËi, saj se rutina opravil okrog dojenËka iz dneva v dan ponavlja.
Najboljπa prijateljica je v sluæbi, druga dobra prijateljica πe nima otrok,
tretja je tudi v sluæbi, pa πe otroci so mnogo veËji od tvojih. Kaj zdaj?
Sama si, s kupom vpraπanj, vËasih tudi æe na robu obupa, ne veπ koga bi
poklicala, kaj bi naredila, da bi πla malo ven med ljudi - pa ne v nakupovalni
center, ampak nekam, kjer bi se lahko druæila z drugimi mamicami, ki se
sreËujejo s podobnimi teæavami in vpraπanji.
Torej - pot pod noge - nedaleË stran, med Leclercom in Supernovo se
nahaja naπ druæinski center, ki organizira druæenja.
Prijetno vzduπje, mamice s podobnimi zgodbami, mamice, ki imajo in
mamice, ki nimajo izkuπenj - vse to vas lahko poveæe v prijetno skupinico,
kjer odkrivate radosti in pasti materinstva, starπevstva, pa tudi partnerstva.
VeË vas je, laæje vam je, saj spoznate, da ni nekaj z vami narobe, ampak da vse
te strahove, bojazni in vpraπanja prinaπa skupni imenovalec - materinstvo.
V skupini lahko odkrito spregovorimo o svojih obËutkih, o zadregah, o
tem, da se nam vËasih zdi, da nismo kos novi odgovornosti, o tem, kako se
partnerstvo spreminja s prihodom dojenËka, o izËrpanosti, ki jo obËutimo,
o tem, da se nam zdi, da nismo dovolj dobre mamice, o opori in podpori, ki
jo pogreπamo. V danaπnjih Ëasih, ko ni veË razπirjenih druæin, je dejansko

problem, ker mora mlada mamica shajati s tako malo opore. VËasih je prve
tedne πe kar lepo. Za nekaj Ëasa pride v druæino mati ali taπËa, tudi partner vzame navadno kak teden dni dopusta. Ko pa je najhujπe mimo, se pogosto znajdemo same z obËutkom straπne neizkuπenosti in zapuπËenosti.
Neprespane noËi, kupi perila, nespretno hranjenje, spraπevanje in ugotavljanje ali sem sploh dobra mamica, naredijo svoje. Stiska se lahko poglablja
in vodi v depresijo.
Rojstvo otroka nam prinaπa veliko zadovoljstva, toda kljub temu je povezano z veliko napetostjo, strahovi, stresi.
V skupinah, kjer se mamice sreËujemo se stekata izkuπnja materinstva in s
strokovnim znanjem podkrepljen celostni pristop k reπevanju teæav in stisk.
Druæenja torej omogoËajo prostor za pogovore o Ëustvih, izkuπnjah v
okolju, ki jih ne ogroæa, omogoËajo da se mamice sreËamo z drugimi, ki
imajo podobne izkuπnje, opogumljajo posameznico, da prevzame nadzor
nad svojim æivljenjem in da dela svojo socialno mreæo, omogoËajo dostop
do praktiËne pomoËi (pomoË prostovoljk na domu) in sporoËajo, da so
negativna Ëustva v vsakem Ëloveku in da zaradi stresa in obremenitve
pridejo na dan.
Pomembno je, da si mamice na takih druæenjih stkemo nova prijateljstva in
znanstva, se kdaj pokliËemo, sprehajamo z dojenËki in si nudimo medsebojno pomoË pri obËasnem varstvu.
»e na kratko povzamem, osnovni namen druæenja je, da mamice
dobimo podporo, ne glede na to, kdo smo, kakπne smo ter kakπna
je naπa æivljenjska situacija. Namenjena so mamicam z razliËnimi
priËakovanji, stiskami in vsem, ki si æelijo izmenjati izkuπnje in se na
ta naËin medsebojno podpirati.
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Don Bosko in »rn cilinder
Alenka in Lucija

V

Salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku je že običaj, da konec januarja praznujemo družinski praznik – don
Boskov dan. Janez Bosko je namreč zavetnik salezijancev, zadal pa si je nalogo, da bo vzgajal in skrbel za mlade ter jih vodil
na pravo pot.
Tako smo se letos zbrali v soboto, 22. januarja. Seveda se je
dan začel z druženjem ob kavici in vroči čokoladi. Kmalu pa nas
je animator Zef razmigal s skupinskim plesom. In nato je prišel
mladi don Bosko ter posebej za nas čaral. Saj veste, rutke,
kroglice in drugi predmeti izginjajo in se spet pojavijo, kjer najmanj pričakuješ … Kar nekaj staršev pa se nas je navdušilo nad
prazno vrečko, iz katere je potegnil več škatel in druge predmete. Še zame eno tako vrečko za v trgovino, prosim! Don Bosko
– čarovnik je ob koncu izvedel trik kot ga je pravi don Bosko
večkrat izvedel – po predstavi nas je povabil, da se zahvalimo
Bogu za vse, kar nam daje in nas je popeljal v rotundo k molitvi.
Tam smo si ogledali zgodbo o zavisti in otrokom je spregovoril
že dobro znani Klik. Otroci so dobili »kamne«, na katere so v
mislih položili svoje napake in jih nato vrgli v velik cilinder. Iz
njega so nato v znamenje Božje ljubezni prejeli vsak svoje rdeče

srce. Tudi pesmi ni manjkalo, saj smo zapeli skupaj z otroškim
in mladinskim zborom.
Razdelili smo se v več delavnic: slikanje, modeliranje, izdelovanje drugih izdelkov, tudi najmlajši otroci so imeli svojo delavnico.
Prav vsi so naredili zanimive in lepe izdelke, umetnini slikarjev si
lahko ogledate v prostorih SMC-ja. Letos prvič pa je bila organizirana tudi delavnica posebej za starše – učenje salse. Nekateri moški so imeli kar naenkrat veliko drugih opravkov. A kljub
temu se nas je zbralo precej predstavnikov obeh spolov in pod
vodstvom Aljoše smo osvajali korake ter se navduševali.
Med odmorom za malico se je odprla dobrodelna tržnica. Vsak je
lahko prinesel ohranjene igrače, ki jih ne potrebuje več. Stojnice
so se kar šibile pod množico igrač in vsaka je stala simboličen 1
evro. Izkupiček je namenjen misijonom – za otroški vrtec na Salomonovih otokih. Otroci so z velikimi očmi prebirali in izbirali …
Dan se je zaključil z gledališko predstavo Mineštralala gledališča
Ku-kuc. Pikapolonica in kuhar Mineštrone sta nas nasmejala do
solz, a hkrati spomnila, da imamo srečo vedno pri sebi – samo
seči je treba v desni žep po žlico, v levi po skodelico in zajeti
mineštro sreče!
LOGO_BV_200_CMYK copy.pdf

TuristiËno druπtvo Barje in Krajinski
park Ljubljansko barje vabita na
7. pohod po Ljubljanskem barju
v soboto 21. maja 2011
Od kod: sedež Krajinskega parka Ljubljansko barje,
Podpeška cesta 380, Notranje Gorice (kulturni dom)
Do kam: Športni park Bevke
Kdaj: ob 8.00 odhod avtobusa s Sejmišča ob Peruzzijevi cesti do izhodišča pri Notranjih Goricah, med 8.00
in 8.30 uro iz Notranjih Goric
Štartnina: 3 EUR za otroke do 12 leta
		
7 EUR za odrasle
vključuje organizacijo, vodenje, vodo in sadje ob poti,
enolončnico na cilju.
Dolžina in trajanje pohoda: 12,5 kilometra, okoli 3
ure zmerne hoje.
Zahtevnost: lahka, pot je primerna tako za starejše
kot za otroke.
Potrebna oprema: pohodni čevlji in palice, zaščita
pred soncem in mrčesom.
Informacije: 041 286 064 (ga. Darinka Berdajs),
www.ljubljanskobarje.si
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Turistično društvo Barje vabi
18. junija 2011
na

OTRO©KE BARJANSKE ÆABARIJE
med 10.00 in 14.00
in

BARJANSKO NO»
od 20.00 dalje

Lokacija: Sejmišče ob Peruzzijevi cesti
Znova se bodo otroci lahko poveselili ob različnih vsebinah, ki spodbujajo otroško kreativnost in razigranost, večerno dogajanje pa je namenjeno odraslim, da se ob dobri pijači in jedači ter ob glasbi poveselijo pozno v noč.
Informacije: 041 286 064 (ga. Darinka Berdajs),
www.td-barje.si
Opomba: V primeru slabega vremena, prireditvi odpadeta, oziroma bosta prestavljeni na jesenski čas.

24. mednarodni turnir mladih
ponovno navduπil obiskovalce
Tadeja Koπak, KRG Narodni dom
so po tradiciji osvajale
Klub za ritmično gimodličja. Med mladinkami
nastiko Narodni dom
je zmagala Belorusinja KaLjubljana je v sotarina Žirmont, na drugo
boto, 9. aprila 2011, v
mesto se je uvrstila Sara
športni dvorani KRIM
Kragulj (ŠD Moste), tik za
na Galjevici prirestopničkami je na četrtem
dil tradicionalni 24.
mestu pristala Katja
mednarodni
turnir
Bogdanič. V deseterico
MTM Narodni dom v
sta se od slovenskih repritmični gimnastiki.
rezentantk in tekmovalk
Turnir je bil organiziran
Lepo urejena telovadnica Krim (foto: Marjan Krebelj)
KRG Narodni dom prebili
v štirih starostnih
še Saša Bilić s šestim in
kategorijah: članski,
Barbara Robar z desetim
mladinski, kadetski
mestom.
in dekliški. Z leti se je uveljavil
kot največje in najkakovostnejše
Največ odličij so Slovenke pobrale v kamednarodno tekmovanje te ravni
detski kategoriji, kjer je zmagala Rusinja
v Sloveniji in je že skoraj dve deAna Timohina, Špela Kratochwill je bila
setletji uvrščen med največje dodruga, Karmen Petan pa tretja. Njun
godke v koledarju Mednarodne
uspeh sta z uvrstitvama med deseterico
gimnastične zveze (FIG). V Klubu
dopolnili še Zala Dornig na četrtem in Aja
za ritmično gimnastiko Narodni
Jerman na šestem mestu; Lana Lozej je
dom Ljubljana smo ponovno gosbila 11, Zoja Marija Ivančič pa 18. Dektili vrhunske tekmovalke ritmične
leta našega kluba so bila odlična tudi
gimnastike. Tokrat se je turnirja
po posameznih orodjih, pri čemer je bila
udeležilo preko 90 telovadk iz 19
Karmen prva v vaji z žogo, Špela je osvodržav: Avstralije, Avstrije, Belgije,
jila dve srebrni medalji (žoga in obroč),
Belorusije, Bosne in Hercegovine,
Zala pa bron (kiji).
Cipra, Češke, Črne gore, Hrvaške,
Tudi med najmlajšimi je v kategoriji deklic
Italije,
Kanade,
Madžarske,
ena kolajna ostala doma, saj je bila AleNemčije, Poljske, Rusije, Slovaške,
ksandra Podgoršek v mnogoboju tretja,
Srbije, Ukrajine in Slovenije.
pri čemer je v vaji z žogo osvojila zlato
Zmagovalka letošnjega turnirja
Zmagovalka letošnjega turnirja je ukramedaljo. Med deseterico so se zvrstile
Alina
Maksimenko,
ki
je
navdušila
jinska zvezdnica Alina Maksimenko.
še Anja Tomazin na petem, Taja Karner
s svojimi nastopi in požela velik
Družbo na stopničkah sta ji delali Rusna devetem in Ana Lilik na desetem
aplavz za svoj gala nastop (foto:
inja Jekaterina Donič in Belorusinja
mestu. Med 13. in 15. mestom pa so se
Marjan Krebelj)
Aleksandra Narkevič, slovenuvrstile Teja Leskovšek, Lara
ska državna prvakinja Tjaša
Pikovnik in Gaja Malovrh.
Šeme pa je bila šesta. S sedKot zanimivost naj omenimo,
mim mestom je njen uspeh
da je letos v Ljubljano pripodopolnila še ena slovenska
tovala sama ustanoviteljica
ritmičarka, Evita Pšeničny.
slovite ukrajinske šole Albina
V članski konkurenci so od
Derjugina. DevetinsedemdeSlovenk nastopile še Emina
setletna zelo energična gosHaračič, ki se je uvrstila na
pa je ustvarila praktično vse
enajsto mesto, Pia Arhar je
zvezde nekdanje sovjetske in
zasedla 13. mesto, Manca
pozneje ukrajinske ritmične
Marcelan je bila 15, Veronika
gimnastike, se pravi olimpiCencen pa 17.
jske, svetovne in evropske
prvakinje, ki smo jih v minuŠe bolje kot v članski, so se
Predsednik kluba dr. Marjan Cencen v družbi prijateljev
lih letih lahko občudovali tudi
slovenske ritmičarke odrezale
ritmične gimnastike (foto: Marjan Krebelj)
na zmagovalnih stopničkah
v mlajših kategorijah, kjer
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v Ljubljani. V posebno čast pa si letos štejemo, da je željo
po obisku turnirja MTM Narodni dom izrazila tudi predsednica tehničnega komiteja za ritmično gimnastiko pri FIG,
Poljakinja Maria Szyszkowska, ta čas prvo strokovno ime
tega športa na svetu. V Ljubljani je prevzela vlogo vrhovne
sodnice letošnjega turnirja. Med znanimi obiskovalci naj
omenimo še ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča,
ljubljanskega podžupana Janija Möderndorferja in predsednika olimpijskega komiteja Slovenije dr. Janeza Kocjančiča.
Na svečani otvoritvi turnirja pa je slovensko himno zapela
Alenka Gotar.
Za nami je turnir, ki je bil spet odlično organiziran. Glede
organizacije in izvedbe tekmovanja nam mnogi pošiljajo
čestitke in pohvale, z željo, da se prihodnje leto ponovno
srečamo v Ljubljani.

Najbolje uvrščena Slovenka Tjaša Šeme, ki je v nekajmesečno
uporabo dobila osebni avtomobil (foto: Marjan Krebelj)

Krimovke aktivne tudi ob koncu sezone
Kristina Ægur

P

o uspešno zaključeni
sezoni v Ligi prvakinj
in zmagi na zaključnem
turnirju Pokala Slovenije,
je pred Krimovimi dekleti
le še nekaj tekem državnega prvenstva, vendar
so Krimovke praktično že
ubranile naslov državnih
prvakinj. Tako je v Krimovem taboru ob koncu sezone vzdušje bolj sproščeno, dekleta imajo malce
več prostega časa, ki pa
ga pridno izkoriščajo tudi
za dobrodelne akcije.
Konec marca so v okviru akcije Dan za spremembe uredile
trim stezo ob Centru Dolfke Boštjančič, udeležile so se dobro-

delne nogometne tekme
z znanimi in pomembnimi
osebnostmi ljubljanskega nogometa ter odigrale
kar nekaj prijateljskih rokometnih tekem.
Ob koncu maja bodo Krimovke obiskale tudi otroški kamp, ki ga organizira
ljubljanska Pediatrična klinika, ter z otroci preživele
športno popoldne. Zadnja
priložnost za druženje s
Krimovimi rokometašicami pa se ponuja 4. junija,
ko bodo dekleta sodelovala v dobrodelni akciji znotraj DM-ovega teka za ženske.
FOTO: Aleš Fevž

Zveza športnih društev Krim

Zveza športnih društev Krim postaja vse večja, saj je vanjo od letošnjega januarja vključenih že
14 športnih društev : ABC Šport , BŠK Krim, BK Olimpija, JK Ljubljana, Curling klub Zalog, KKK
Ljubljana, Karate klub Shogun, NTK Ljubljana, NTK Olimpija, NTK Veteran, NK Krim, MRNTZ
Ljubljana , RK Krim, ŠD RK Krim, KRG Narodni dom.

ZŠD Krim
18

Več o nas lahko spremljate na naši spletni strani www. zsd-krim.com, večino klubov pa
obiščete v dvorani Krim, nekatere pa najdete tudi po drugih lokacijah v Ljubljani. Če vas
zanima kje, vpišite njihovo ime v brskalnik interneta ali pa pridite po letak v dvorano Krim.

Več informacij dobite na zsd.krim@gmail.com oz. na 01 420 16 60.

DP v namiznem tenisu v dvorani Krim
Franc Usenik

Igralci NTK Olimpija in med igro (foto: Borut Šfiligoj)

Uradna otvoritev 20. DP RS v namiznem tenisu (foto: Miha Fras)

J

in NTK Ljubljana, se je udeležilo 110 tekmovalk in tekmovalcev. Prireditev je sofinanciarala tudi Mesta občina Ljubljana. Vse, ki vas zanima kaj več o prireditvi in rezultatih, lahko
preberete na spletni strani www.ntkolimpija.org

ubilejnega 20. državnega prvenstva RS v namiznem tenisu za člane in članice posamezno in dvojice, ki sta ga v
počastitev 80. obletnice ustanovitve prve NT sekcije v okviru
ŠD Hermes organizirala njegova naslednika NTK Olimpija

MAJ V BOTANI»NEM VRTU

MAJ V RASTLINJAKU TIVOLI

v Ljubljani, na Ižanski c. 15

v Parku Tivoli, poleg Čolnarne
Cesta 27. aprila 2

Sobota, 21. maj 2011 med 10. in 15. uro v BotaniËnem vrtu,
Iæanska c. 15

Odpiralni Ëas rastlinjaka:
Vsak dan, razen ponedeljka med 11. - 19. uro

7. BOL©JI SEJEM RASTLIN

KNJIÆNICA POD KRO©NJAMI

Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin in
Botanični vrt Univerze v Ljubljani tudi letos prirejata bolšji sejem
rastlin, tokrat že 7. po vrsti.
Kot do sedaj bo tudi letos na sejmu možno kupiti ali zamenjati
zelo raznolike rastline, med katerimi se vedno najde tudi precej
zelo redkih.
Med 10. in 12. uro bosta v predavalnici potekali predavanji
priznanih strokovnjakov hortikulture o trajnicah in drevnini.
Zaradi pričakovanega velikega števila obiskovalcev svetujemo
parkiranje na Prulah, ki so zdaj z brvjo povezane z Ižansko
cesto na drugi strani Grubarjevega prekopa.
O dodatnih podrobnostih sejma se lahko seznanite na spletnih
straneh www.svz-si.eu in www.botanicni-vrt.si.«
Vstop je prost.

LOGO_BV_200_CMYK copy.pdf

TROPSKI RASTLINJAK, zgrajen v jubilejnem
letu 2010 – 200-letnici Botaničnega vrta, je za
obiskovalce odprt:
Ponedeljek - petek: 12 - 16h
Sobota in nedelja: 10 - 16h
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Njeno zbirko lepo napisanega in narisanega lahko prebirate
med bolj ali manj eksotičnimi rastlinami v tivolskem rastlinjaku
ob Čolnarni.
Ko boste odložili knjigo, vas bodo sodelavci botaničnega vrta z
veseljem popeljali v svet rastlin, ki vam bodo delale družbo!
Delovni čas zimske izvedbe Knjižnice pod krošnjami in Rastlinjaka Tivoli:
Vsak dan, razen ponedeljka od 11. - 19. ure
www.knjiznicapodkrosnjami.si
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Partnerji:
Botanični vrt, Oddelek za biologijo Biotehniške
fakultete v Ljubljani, Zavod Tivoli, Divja misel in
Turizem Ljubljana
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Vstopnine za ogled rastlinjaka in
obisk knjižnice ni.
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JUNIJ V BOTANI»NEM VRTU
v Ljubljani, na Ižanski c. 15
Sreda, 8. 6. 2011 ob 18. uri

Sreda, 15. 6. 2011 ob 18. uri

Strokovno vodstvo

Delavnica

”MEDOVITE RASTLINE”

”CEPLJENJE CITRUSOV”

Na sprehodu po Botaničnem vrtu si bomo ogledali rastline, na
katerih lahko čebele nabirajo medičino, mano in cvetni prah,
zvedeli, kakšne barve cvetov so za čebele najbolj privlačne,
zakaj so čebele tako pomembne za človeka in ohranjanje ravnovesja v naravi.
Medovite rastline bo obiskovalcem predstavila Nina Werbole,
študentka biologije.

Ste že poskusili sami vzgojiti limonovec iz pečk? Bi radi na njem
obirali tudi limone? Pridružite se nam na delavnici, kjer se boste
seznanili z vzgojo rastline do primerne podlage za cepljenje in
se naučili cepljenja z okulacijo.
S seboj lahko prinesete tudi svojo rastlino.

Vstopnina: 2 EUR

Vstopnina: 5 EUR

Delavnico vodi Janja Makše, univ. dipl. ing. agr

TROPSKI RASTLINJAK, zgrajen v jubilejnem letu 2010 – 200-letnici Botaničnega vrta, je za obiskovalce odprt:

Ponedeljek - petek: 12 - 16h in Sobota in nedelja: 10 - 16h

Urnik kosovnega odvoza
OBMOČJE

MAJ

DECEMBER

KRIM

20. 5. 2011

8. 12. 2011

PERUZZI

23. 5. 2011

8. 12. 2011

RUDNIK

24. 5. 2011

9. 12. 2011

BrezplaËne ustvarjalne delavnice v »S Rudnik
Kdo bi si mislil, a za nami je že četrto leto ustvarjanja. V letošnji jesensko
– zimski sezoni ustvarjalnih delavnic smo za začetek najprej izdelovali izdelke, namenjene Miklavževemu bazarju. Kot nekaj prireditev lansko leto
nam je tudi to pokvarilo vreme, saj gre ob obilnem sneženju, kot je bilo
tistega dne, malokdo rad od doma, zato je bil obisk letos bolj skromen.
Morda bo šlo v tretje bolje?

Več informacij o delavnicah:

GALJEVICA 25. 5. 2011 12. 12. 2011
BARJE

http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/
Katarina Šinkovec

26. 5. 2011 13. 12. 2011

Pomladna ideja

1

Kupljene začimbe
damo iz lončka.

2-3

Lonček, v katerega bomo posadili začimbe, pobarvamo z belo barvo. Keramičen lonček se lepo pobarva,
pri plastičnem in steklenem pa si pomagate tako, da najprej s
servetno tehniko na lonček nalepite belo plast prtička. Ko se
posuši, pobarvamo z belo barvo.

Če nimate možnosti, da bi imeli svoj vrt, lahko zelišča posadite tudi v lončke. Ponavadi
jih posadimo v ali v korita ali pa navadne
lončke, ki jih postavimo v okrasne. Če želite
drugačen, da vaša posoda z zelišči zgleda
drugače, si jo lahko sami polepšate.

Material:
Kupljena zelišča, keramičen ali plastičen lonček za rože, lahko tudi steklena
»vaza«, servetki z želenim motivom, bela
akrilna barva, lak za servetno tehniko.

4

Ko se barva posuši,
okrasimo s prtičkom.
Lahko uporabimo celoten
prtiček ali pa samo dele, ki
jih izrežemo ali iztrgamo.
Pri večslojnih prtičkih je
potrebno odstraniti dva
sloja prtička, drugače bo
lepljenje težje.

Do jeseni, ko se ponovno vidimo, vam Æelimo prijetno poletno ustvarjanje!
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