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poštovani,

Prav lep, še svež in spočit dober
dan vam želim. Dopusti so v glavnem za nami, šolarji že pridno
gulijo šolske klopi, življenje pa se
vrača v bolj ali manj utečene tire.
Najprej vas želim povabiti na našo
in vašo prireditev SREČANJE
KRAJANOV, ki bo polna zanimivih in uporabnih predstavitev, predvsem pa namenjena druženju in spoznavanju. V časih, ki jih živimo, se žal medsosedska
pomoč in solidarnost ne štejeta kot veliki vrednoti. Sama osebno pa menim, da je vendarle čas, da temu naredimo konec in
da se bolj povežemo, da manj odtujeno živimo in poskrbimo za
lepši vsakdan naših otrok, naših sosedov, sodelavcev in sokrajanov ter s tem obogatimo predvsem nas same.
Pri prelistavanju in prebiranju Četrtinke se boste seznanili z
novostmi v našem okolišu, spoznali ljudi, ki so s svojimi dejanji
pustili pečat in dali ime ulicam v naši ČS in izvedeli nekaj zanimivosti o življenju in delu najstarejšega predstavnika članov
sveta naše ČS, g. Marjana Viranta.

V n a s l e d n j i © t e vi l k i
boste prebrali:
• bomo poročali o Srečanju krajanov
• predstavili vam bomo ostale člane
Sveta ČS Rudnik
• nadaljevali  z raziskovanjem imen
ulic naše četrti
• in še kaj

INFORMACIJE ZA KRAJANE:
ČS Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana

tel: 01 428 03 45
fax:01 427 33 07
e-poπta: mol.rudnik@ljubljana.si
spletna stran: www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik

Dobite nas tudi
na Facebooku.
Članke, obvestila in ostalo
za Rudniško Četrtinko pošljite na

rudniska.cetrtinka@gmail.com
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VSEBINA

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

©tevilka izdaje: Letnik VIII, številka 2, avgust 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: a vtobus št. 19I
29. 8. 2011 je bila linija MPP št. 19
podaljšana do Iga in preštevilčena v linijo
19I. S tem je avtobus bližje domu dobilo kar
nekaj naših krajanov. Foto: Barbara Šivec

Beseda predsednice Sveta »S Rudnik
Katarina Juvanc ©inkovec

O

b visokih temperaturah je kar težko razmišljati, da smo že na začetku jeseni, na kar
nas začetek pouka nedvomno spomni. Medtem,
ko so učenci uživali počitnice in starši zaslužen
dopust, se je v naši četrtni skupnosti pojavilo
tudi nekaj novosti, ki jih lahko opazimo, ko se vozimo ali sprehajamo po domači četrtni skupnosti. O nekaterih pišemo tudi v tokratni številki.
Še veliko izboljšav pa pričakujemo, saj so nam
obljubljene.
Krajani ste pravilno razumeli, da smo v četrtni
skupnosti veseli vsake vaše pobude in predloga,
zato jih je od zadnje seje na naš naslov prišlo
kar nekaj. Hiter pogled na seznam pokaže, da
je največji problem pri nas še vedno prometna
ureditev, umiritev prometa ter vse ostalo povezano s prometom. Pobude, ki potrebujejo stroko-

OBNOVA CEST V
NAKUPOVALNEM SREDI©»U
RUDNIK NA KRITI»NIH MESTIH
KON»ANA
Ceste v nakupovalnem središču Rudnik so bile dolgo
časa tema pogovorov in zgražanj tako naših krajanov,
kot tudi vseh drugih nakupovalcev z vseh koncev in
krajev Slovenije. V prejšnji Rudniški Četrtinki smo vas že
obvestili o poteku obnove cest s strani Mestne občine
Ljubljana, tokrat pa objavljamo sliki urejenega dela.

vno obravnavo smo že posredovali strokovnim
službam, obravnavali pa jih bomo tudi na naslednji seji.
Želim vam lepo jesen, malo pred njenim pravim
začetkom pa vas vabim na prireditev Srečanje
krajanov ČS Rudnik, ki je namenjena predvsem spoznavanju društev in druženju krajanov.
Na prireditvi bomo tudi začeli z novo sezono
brezplačnih ustvarjalnih delavnic. Okviren program do konca leta boste lahko prejeli na stojnici, točni datumi pa bodo med drugim objavljeni
na naši spletni strani, facebooku in seveda na
oglasnih deskah četrtne skupnosti, na Strelišču,
v trgovskem centru na Dolenjski cesti, na drugih
oglasnih deskah.
Vljudno vabljeni!

NADALJEVANJE GRADNJE
KOMUNALNE INFARSTRUKTURE
V NASELJU VINTERCA
Tudi v letošnjem letu se nadaljuje gradnja komunalne
infrastrukture v naselju Vinterca, ki se je pričela v letu
2004. Gradnja je nujno potrebna zaradi velikega števila
hiš brez kanalizacije ter vodovoda, ki ima v tem delu še
azbestne cevi. V gradnjo je torej vključena kanalizacija,
obnova vodovoda, plinovoda, asfaltiranje cestišča ter
ureditev javne razsvetljave. Gradnja trenutno poteka v
ulici Spodnji Rudnik III, nadaljevala pa se bo še v ulicah
Spodnji Rudnik c. IV , V., ob Dolenjski cesti ter po
Hudourniški poti. Zaključek del se pričakuje v poletnih
mesecih leta 2012. Po zagotovilih pristojnih služb se
bo gradnja nato nadaljevala tudi v naselje oz. sklop ulic
Rudnik cesta I, II, III in Pot na Orle.
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Predstavitev Ëlanov sveta »S Rudnik
Svet ČS Rudnik šteje 15 članov. V tokratni številki vam predstavljamo 7 članov, ostale pa boste spoznali v naslednji številki

Ljubo Baša
Po poklicu komercialist, sedaj upokojenec. V preteklosti je bil v prostem
času aktiven na različnih področjih,
predvsem pa tam in takrat, ko je lahko
pomagal ljudem v stiski, ki so pomoč
najbolj potrebovali. V življenju ga vodi
stara kitajska modrost: »Tisti, ki so v
posesti prave humanosti, se vedno
zanimajo za zadeve drugih in so sami
zadovoljni, če so zadovoljni tudi drugi.« V gasilske vrste, kjer je
aktiven še danes, je vstopil leta 1962. Med drugim je bil 30 let
predsednik Gasilskega društva Ljubljana-Rudnik, 8 let predsednik Komisije za izobraževanje tedanje Gasilske zveze Ljubljana Vič-Rudnik, 5 let v Sekretariatu Gasilske zveze Ljubljana,
vedno pa operativni gasilec. Več kot 30 let je aktiven tudi v
Civilni zaščiti. Najprej kot gasilec, kasneje kot tehnični reševalec in nazadnje (še sedaj) zadolžen za oskrbo reševalnih enot
na terenu. Od tu lahko omenimo najzahtevnejše nudenje pomoči, in sicer po potresu v južni Italiji, leta 1980. Na lokalnem
področju, torej v Krajevni skupnosti Rudnik, je deloval že pred
spremembo lokalne uprave, leta 1995. Ljubo Baša je podpredsednik Sosveta za zaščito, reševanje in civilno obrambo in član
Odbora za gospodarske i n družbene dejavnosti ter urbanizem
pri Svetu ČS Rudnik.

Vera Debeljak
V lanskem letu je prvič postala članica
Sveta ČS Rudnik.
V tem mandatu se bo trudila za ureditev
sprehajalne poti ob Galjevcu (od Peruzzijeve ulice do Ižanske ceste), saj si
želi, da bi bila šolska pot čim varnejša.
Zavzemala se bo za to, da se k obstoječi
OŠ Oskar Kovačič na Galjevici dogradi
nova šola in uredi okolica (športno igrišče...), saj je pritok otrok vedno večji, Staro OŠ pri Strelišču pa
preuredi v dom za starejše občane. Med njene cilje v tem mandatu sodi tudi spodbujanje realizacije že začetih projektov. Vera
Debeljak je članica Uredniškega odbora ter članica Odbora za
gospodarske in družbene dejavnosti pri Svetu ČS Rudnik.

Dr. mag. Drago Karol Golli,
uni.dipl.inæ.
Je tehnik, njegovo področje je kibernetika in optimalno upravljanje sistemov,
je človek teorije in prakse. Koncem
leta načrtuje zaključiti drugi študij.
Želi si, da bi se v Slovenijo vrnile večje
korporacije, saj se le v teh akumulira
znanje in z njimi tehnična inteligenca, v
pomenu kulture in etike kot v Nemčiji, na vodilna mesta, da bo v
Sloveniji, brez da je žrtev storitvene družbe, z lastno proizvodnjo
in ustvarjanjem nove vrednosti pomagala iz krize in ji dala zdravje, blagostanje in prosperiteto. Želi si, da nujna rekonstrukcija
družbe, države edukacijskega in še posebno pravnega sistema,
dela na vzrokih in, da se odpravi neravnotežja med zaposleni4

mi v upravah in korporacijah, med presežnimi in pretežno feminiziranimi vpisi na fakultete in potrebami, med vedno znova
prizadetimi in neupravičeno obogatelimi in, da zaščiti resnično
inteligenco, iz roda v rod hranjena premoženja in družinske
hiše, sicer ne bo natalitete, ne pokojnin. Več o tem najdete, če
v Google vtipkate: Vzroki in rešitve.
Drago Golli je član Odbora za gospodarske in družbene dejavnosti ter urbanizem pri Svetu ČS Rudnik.

Hermina Kastelic
Zlasti pomembno izpostavlja delovanje na tak način, da se četrtna skupnost čim bolj vključuje v program
varstva okolja, da v tem pogledu spodbuja porabnike za uravnotežen odnos
do narave, za skrb za okolje ter da za
ta namen v možnem obsegu nameni
nekaj sredstev. Upoštevaje, da četrtna
skupnost nima neposrednih pristojnosti za reševanje problemov, saj deluje kot sestavni del mesta
Ljubljane, meni, da je njena naloga prizadevanje za čim bolj
racionalno porabo opredeljenih sredstev. Hermina Kastelic je
predsednica Odbora za finance ter članica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Svetu ČS Rudnik.

Jerneja KonËan
Po izobrazbi diplomantka evropskih
študij, ob enem pa končuje magisterij
iz diplomacije. V svojem mandatu si
bo še posebej prizadevala za poplavno
varnost. Ena izmed njenih prioritet je
tudi vzpostavitev 21. stoletju primerne infrastrukture. Jerneja Končan je
pooblaščenka za informacije javnega
značaja, članica Sosveta za zaščito reševanje in civilno obrambo ter članica Odbora za gospodarske
in družbene dejavnosti ter urbanizem pri Svetu ČS Rudnik.

Andrej Vojko Perhavec
Zavzema se za celovito izpolnitev programa dela Sveta Četrtne skupnosti.
Njegovo mnenje je, da je obenem pri
vsakomur prisotna še nekakšna osebna afiniteta do posameznih problematik. Od globalnejših projektov se bo
tako še posebej zanimal za izgradnjo
Družbenega doma Barje, kar je Svet
ČS opredelil kot svojo prioritetno nalogo že v prejšnjem mandatu. Na področju manjših zadev pa
podpira spontane uspešne projekte naših občanov, kot je npr.
Šola zdravja Livada, saj ČS takemu društvu lahko res odločilno
pomaga že s skromnimi sredstvi.
Meni, da si člani Sveta ČS sicer ne morejo obetati velikega
vpliva na mestno dogajanje, vsekakor pa čutijo zavezanost prispevati k tako pomembnim zadevam, kot je na primer poplavna
varnost. Vojko Perhavec je predsednik Odbora za gospodarske
in družbene dejavnosti ter urbanizem pri Svetu ČS Rudnik.

Intervju s Ëlanom sveta
g. Marjanom J. Virantom
mag. Andreja Troppan
Sprehodi na Golovec in način življenja (nobenega pijančevanja, kajenja, zadovoljstvo v krogu svoje družine) vplivajo na
dober videz in kondicijo g. Viranta, ki je letos dopolnil 77 let in je najstarejši član sveta ČS Rudnik.

K

in zgradili prvo igrišče v KS. Danes so sredstva
orenine njegovih staršev izhajajo iz priza delovanje ČS veliko manjša.
jazne vasice Golo nad Igom, sam pa
Nekoč smo se tudi vsi med seboj poznali, kar pa
se je rodil v Ljubljani in prva leta preživljal v
je danes ob tolikšni širitvi nemogoče.
Dravljah. Želja staršev je bila, da si čim prej
ustvarita lastno streho nad glavo. Hišo so
postavili na Rudniku, žal pa so morali s seliKako ste se odločili za kandidaturo na listi
tvijo počakati. 1. oktobra leta 1937, ko bi se
Zorana Jankoviča, glede na to, da ste bili
morali preseliti v hišo, ki je bila narejena na
včasih član socialnih demokratov?
ključ (zanimivo, to ni izum dandanašnjega
Čeprav sem po duši socialni demokrat, sem se
časa), do selitve ni prišlo, ker so očeta služodzval povabilu k sodelovanju. Imel sem malo
beno prestavili v Slovenske Konjice. Tam so
pomislekov, vendar, ker dobro poznam Rudnik
ostali do konca leta 1940.
in predvsem ker dobro poznam Zorana, sem pristal na kandidaturo.
Sreče v novi hiši niso mogli zaužiti tudi ob vrMarjan J. Virant
Na listi Zorana Jankoviča sem bil v prvem županitvi, saj je bila hiša v neposredni bližini bloka,
novem mandatu 25. na listi in po smrti g. Božiča
ki je mejil Ljubljano z deželo. Ves čas so bili
sem prišel v mestni svet. Za to odločitev sem poprisotni pritiski Italijanov, pozneje pa Nemcev
treboval teden dni premisleka. K pozitivni odločitvi je botrovalo
in domobrancev.
dejstvo, da želim narediti nekaj, kar se v Ljubljani dolga leta ni
Leta 1944 se je v družini rodil brat Jernej, komaj 10-letni
dogajalo. Preboj mesta iz mrtvila in potegniti ta skupni voz iz blata
Marjan pa je zaradi odsotnosti očeta, ki so ga zaradi sodeločrne nevoščljivosti, da bi nekdo naredil kaj več, kar bi koristilo
vanja v OF aretirali in odvedli neznano kam, moral na hitro
Ljubljani.
odrasti in prevzeti očetovo vlogo.
Tudi v zadnjem mandatu sem bil izvoljen za člana mestnega
Leta 1946 se je upanje na očetovo vrnitev dokončno sesulo
sveta, tako da s svojimi idejami in vizijo še naprej pomagam pri
v prah, saj je mati v enem izmed izkopanih grobov na Urhu
sooblikovanju dobrobiti vseh prebivalcev Ljubljane.
pri Ljubljani, prepoznala očetovo truplo.
Leta, ki so sledila so bila težka. Materini iznajdljivosti in podpori, svoji volji in pogumu gre zahvala, da je Marjan dokončal
Kakšne so seje mestnega sveta v primerjavi s sejami
gozdarsko šolo.
četrtne skupnosti?
Hiša je po Marjanovi poroki in rojstvu otrok postala premajhNe v prejšnjem mandatu, ne sedaj, ni nihče na seji četrtne skuna, zato sta z bratom prodala hišo svojih staršev na Rudniku
pnosti rekel, ti si pa ta, ti pa ta – vsi delamo enotno za dobro
in na Vinterci naredila novo hišo.
vseh krajanov. Sprejemamo sklepe, ki so v korist vseh, v tem
Ponosen na svojo družino pove, kako se je mlajša hči
okolišu živečih ljudi.
pritoževala, ko se je rodil njen najmlajši bratec, da nihče
V mestnem svetu pa je na prvem mestu podatek čigav je kdo –
v razredu nima toliko otrok, kot jih je pri njih. Marjan si je
kateri politični stranki pripada. To je glavni problem mestnega
namreč s svojo življenjsko izbranko Doro ustvaril družino, v
sveta, ki pa me zelo moti. Ni enega projekta, ki bi ga res vsi člani
kateri so se rodili štirje otroci.
mestnega sveta podprli.
Moja želja pa še vedno ostaja pošteno in odkrito sodelovanje s
Poleg skrbi za družino, pa je gospod Virant kmalu prevzel
člani mestnega sveta, brez podlih podtikanj in zahrbtnosti, ki so
skrb za širšo sosesko, kot član skupščine občine Vič-Rudnik,
žal, stalnica političnega dela sedanjega časa. Sam si pač demočlan komiteja občine Vič-Rudnik in član raznih odborov. Štiri
kracije tako nisem predstavljal.
mandate pa je bil tudi predsednik KS Rudnik.
Kot dolgoletnega predsednika Krajevne skupnosti Rudnik bi vprašala, kakšne so razlike med tedanjo krajevno
skupnostjo in današnjo četrtno?

KS je bila pravna oseba, imela je svoj žiro račun, vsa sredstva,
ki smo jih dobili, smo vedno oplemenitili. V obdobju mojega
predsednikovanja KS smo podobo Rudnika iz nekdanje vasi v
predmestju Ljubljane spremenili, saj smo s samoprispevkom
asfaltirali več kot 5 kilometrov cest in pripeljali telefon v vsako
hišo. Omogočili smo javni vodovod vsem prebivalcem Rudnika

Sodelovanje v mestnem svetu vam narekuje tudi sodelovanje z g. županom, ki pa je hkrati tudi vaš zet. Kako
politično funkcijo usklajujete z družinskim življenjem?

Doma z Zoranom nimava mestnega sveta, doma so debate
okrog vnukov in pravnukov, pa o tem ali bomo šli na Golovec,
pa katerega psa bomo vzeli s seboj. Ne pogovarjamo se ne o
projektih, ne o sejah. Niti ni nobene potrebe, saj o problematiki
razglabljamo pred sejami, ko se sestanemo vsi člani liste Zorana Jankoviča. Občasno me zet samo opomni, da je seja tega in
tega dne, zato da slučajno ne bi pozabil.
5

Sicer pa moram povedati, da me moj zet Zoran vika že od vsega
začetka, kar se marsikomu zdi nenavadno, saj dandanes to ni
več običajno. Sam pa menim, da gre za odnos spoštovanja in to
zelo cenim. Res pa je tudi to, da sem svojemu zetu že od nekdaj
vzornik pri delu.
Dodal bi tudi to, da se z veseljem spominjam vseh obiskov pri
Zoranovih sorodnikih, kjer so me vedno z ogromnim gostoljubjem in prijaznostjo sprejeli medse.
Kako si zamišljate razvoj ČS Rudnik v bodoče / pristojnosti sveta ČS?

Pristojnosti bi morale biti večje kot so sedaj. Problem je v tem,
da mi sicer ogromno stvari predlagamo v okviru sveta ČS, po-

tem pa se nič ne realizira, ker ni podpore na mestni občini. Moralo bi se nas bolj upoštevati in več naših predlogov realizirati
(vsi se še vedno spomnimo naših pobud v zvezi z vrnitvijo ginekološke ambulante v naš ZD, ki ne najdejo pravega sogovornika, ki bi nam pomagal pri realizaciji). Tudi finančno stanje
bi moralo biti boljše, morali bi imeti več sredstev na razpolago.

Za konec pa naj πe enkrat poudarim in dodam,
da je gospod Virant izredno ponosen na vso
svojo πtevilno druæino, na mesto v katerem
æivi in da je zelo prijeten sogovornik.

2. OTRO©KI POU»NO ZABAVNI
ÆIV - ÆAV 2011
Vojko Erjavec in skupina Mali jezdec KOLI©»E
Lani sem zapisal: »Tam, kjer beton in mestni hrup počasi izginjata, tam na obrobju Ljubljane, kjer se po travnikih še lovijo
pisani metuljčki in cvetijo rožice zale….!«.
In tam, v vasi LIPE na Ljubljanskem barju smo tudi letos v prelepem, pozno junijskem dnevu priredili
2. OTROŠKI POUČNO ZABAVNI ŽIV – ŽAV 2011

K

ot smo vam, dragi otroci, obljubili lani, smo tokratni prireditvi nadeli novo, bolj bogato vsebino in ji vdihnili dušo. Voditelj Stane iz Ljubljane jo je prevlekel še s tisto žlahtno prevleko,
patino, ki je kot kri po žilah segla do nas, v naša srca in dušo in
s seboj nosila jasno sporočilo, da le dobri nameni in poštena
dejanja nekaj veljajo, pa naj gre za ljudi ali živali. Kako malo je
potrebno, da smo eni in drugi lahko srečni.
Žal pa so bili med nami tudi posameznik-i, ki so poizkusili vse,
tudi »hojo preko otroških teles«, da bi nam prireditev onemogočili. V veselje nas vseh jim to ni uspelo.

Vse se začne na vhodu
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Lani smo se samo zabavali. Letos smo se na učnih delavnicah
tudi učili. Videli smo dramsko predstavitev koliščarjev iz Jalnovih Bobrov v izvedbi Kulturnega društva Fran Govekar z Iga,
člani Društva za opazovanje ptic Ljubljana so nas podučili o pravilni košnji trave, nas seznanili z redkimi, zaščitenimi pticami na
barju, izvedeli smo veliko o Krajinskem parku Barje, si ogledali
delo z velikimi in malimi konji, se ustavili v pravcatem taborniškem naselju rodu Podkovani krap in pri njih poizkusili odlično
pečen krompir iz žerjavice. Pri prijaznih mentoricah smo izdelovali konjiče iz starih nogavic, risali in barvali slovenske zastavice

Kulturno društvo Fran Govekar iz Iga in koliščarji

in še in še…! Ob zvokih slovenske himne ter v rahlem vetriču
plapolajoči zastavi, smo se spomnili tudi rojstnega dne naše
domovine Slovenije.
Nagrade za pridno učenje v delavnicah so bile tokrat prav posebne. Letenje z balonom Balonarskega centra Barje, polna
skrinja sladoledov z maskotama Lučko in Tomom, čudovito
dišeče in slastne dobrote, ki so jih napekle in delile nasmejane članice Turističnega društva Barje, za povrh pa še jezdenje
ponijev z ranča Kavallo pri Igu.
Vse to in še kaj smo vam nudili brezplačno. Predvsem vaša, pa
tudi naša prireditev, ne bi tako odlično uspela, če ne bi bilo veliko dobrih ljudi in simpatizerjev z Iga, Tomišlja, Bresta, Matene,
Jezera, Ljubljane, Rudnika, Črne vasi in Lip, ki so z denarnimi
vložki, delom ali na kakšen drug način sodelovali. Preko 300
otrok se je zvrstilo na ŽIV-ŽAV-u. Z gorenjskih planin je prišla
celo teta Pehta s Kekcem in se ob ubranih zvokih Tomišeljskega ansambla Ponos veselo zavrtela.
Poseben pomen prireditvi je dal obisk župana Iga g. Janeza
Cimpermana, ki je podprl naša tovrstna prizadevanja in nas povabil v goste v svojo občino.
Veselih in zadovoljnih obrazov ste, pa ne samo vi otroci, tudi
vaši starši, dedki in babice, zapuščali prireditev. Po tem sklepamo, da smo vaša pričakovanja izpolnili in vam omogočili preživeti prijeten družinski dan v naravi in druženju.

Ludvik Bezlaj zadovoljen opazuje vrvež na svojem travniku

Cilka in Beti s svojimi prijatelji

Hvala vam za obisk, prihodnje leto pa se bomo ponovno srečali.
Na koncu se zahvaljujem tudi vsem vam spoštovani, ki
ste kakorkoli sodelovali pri organizaciji prireditve, ki je
prestopila lokalne okvirje in dokazala, da se da s skupinskim delom in poštenimi nameni marsikaj narediti.
Prav tako pa se zahvaljujem tudi vsem ostalim, ki ste
nas moralno podpirali.

Mladi ansambel Ponos iz Tomišlja je spremljal našo prireditev

KRATKO PORO»ILO O DELU SVETA »S RUDNIK
Od izdaje zadnje Rudniške Četrtinke se je Svet ČS Rudnik sestal še na dveh sejah;

4. redna seja, 18.5.2011;

2. izredna seja, 15.6.2011;

Tokrat so člani sveta v goste povabili predstavnike c.i. Črna vas-Lipe.
Razpravljali so o aktualni problematiki tega območja, torej predvsem
o poplavah na tem območju ter o komunalni ureditvi območja (ni kanalizacije, nekaj ulic je makadamskih, ipd.), razpravljali pa so tudi o
pomanjkljivi označitvi tega območja.
V nadaljevanju seje je predsedujoča prisotne seznanila s tekočimi
aktivnostmi ter realizacijo nalog, kot zadnjo točko pa so člani sveta
obravnavali »Vprašanja, pobude in predloge članov Sveta ČS Rudnik« in na pobudo članice sveta Vere Debeljak obravnavali problem
pešpoti ob Galjevcu ter predlog za njeno podaljšanje, tako da bi segala od Ižanske ceste do Peruzzijeve ceste.

Člani sveta so se sestali z zunanjimi sodelavci in člani sveta iz prejšnjega mandata ter razpravljali o delu sveta in izboljšanju medsebojnega obveščanja glede aktualne problematike.
V času počitnic je organizacijski odbor v sestavi: Katarina Juvanc
Šinkovec, mag. Andreja Troppan, Andreja Vrtačnik Kremžar, Vera
Debeljak, Jerneja Končan in Helena Židanek že pričel s pripravami
na prireditev Srečanje krajanov ČS Rudnik, ki bo v petek 16.9.2011.

več o prireditvi si preberite na str. 12 in 13.
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Otroπke barjanske æabarije 2011
Besedilo in foto: Karmen KonËan
Tradicionalna prireditev za otroke, ki jo Turistično društvo Barje pripravi vsako leto na sejmišču nasproti Zadružnega
doma, je bila letos v soboto, 18. junija. Prireditve so se udeležili številni otroci s starši z vseh koncev Ljubljane
in drugih barjanskih občin. Na prireditev so se lahko obiskovalci, ob predložitvi vabila, pripeljali brezplačno
z avtobusi mestnega prometa.

Plešemo veselo, nas sonce je ogrelo

Ringa, ringa, raja, kdo nam pa nagaja

Hoja po vrvi? Nič lažjega!

Kdo bo koga?

Rock'n'roll za vse generacije

Žabarije so ta dan poskrbele za male in velike žabice.
Najmlajši otroci so se družili v pravljični deželi, kjer so se igrali, risali in poslušali pesmice in pravljice. Večji otroci so se
pomerili v spretnostnih igrah, merili na tarče s vodnimi curki
skozi prave gasilske cevi, igrali baseball, hodili po vrvi, preskakovali kolebnico, streljali z loki, iskali varno pot v minskem
polju, streljali na gol, se pomerili v teku v žakljih, vlekli vrvi,
vsi skupaj pa so veselo skakali na trampolinih. Po končanih
športnih aktivnostih so nastopili dekleta in fantje iz Plesne
šole Briljantina, ki so v ritmu rock'n'rolla dodobra pospešili
tako svoj kot tudi naš srčni utrip. Ob koncu druženja so otroci
skupaj s starši in animatorji zaplesali na koreografijo, ki je bila
pripravljena posebej za ta veseli dan. Ves čas prireditve nas
je spremljalo toplo sonce, veselja in zabave je bilo obilo. Da
nam ne bi bilo prevroče, smo se lahko sladkali s sladoledi,
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Močno napni, da
puščica poleti!

V pravljični deželi

V žaklju je težko, brez bi lažje šlo

Pridite še vi!

jagodami in piškoti ter se odžejali z vodo, za kar so poskrbeli
sponzorji dogodka. Slednji pa so poskrbeli tudi za to, da je
prav vsak otrok, ki se je udeležil letošnjih žabarij, domov odnesel bogate nagrade za sodelovanje.
Člani Turističnega društva barje smo bili veseli tako številčnega
obiska kot tudi pohval udeležencev žabarij.
Zato vam z veseljem sporočamo, da bodo naslednje tradicionalne Otroške barjanske žabarije v soboto, 17. junija 2012.
Pridite, veselo bo!
Pa še to: fotografije z Otroških barjanskih žabarij 2011 si lahko
ogledate na spletni strani Facebook pod Turistično društvo barje in na www.crnavas.si.

Ljubljanske grabljice ponovno slavile
Jernej KorenËiË Foto: Sabina Kos
in grabljic za pokal
Ljubljanskega barja,
uspe obdržati vodstveno pozicijo, postane prehodni pokal
v trajni lasti.
Zaenkrat to še ni
uspelo nobeni tekmovalni
skupini,
niti posamezniku iz
sodelujočih sedmih
barjanskih občin.
»Ljubljanske
srajce«, opremljeni v
trnovskih oblačilih iz
začetka 19.st. (obdobje kolonizacije
Barja), so 11. junija
v Vrbljenu pobrali
tudi pokal podprvaka kosca posamez»gasilski« posnetek letošnjih udeležencev tekmovanja MOL- ČS Rudnik:
no medtem, ko so
Od leve proti desni in od zgoraj navzdol; Ana Ilar, Marjana Mazi, Stanislav
bile kose v kategoriji
Matjaž, Ana Zaletel, Severin Peruzzi, Rajko Kos, Igor Oven, Marija Tomšič, Aleš
skupinsko nekoliko
Tolar, Jani Mazi, Julita Tomc, Veronika Kos, Bogdana Žur, Lidija Petkovšek s
»skrhane« in so
sinom Domnom, Janez Sterle in Stane Tomc s sinom Davidom, manjka Srečko
kljub prizadevanju
Tomšič
lastnikov, dosegle
peto mesto. Tudi grabljici v kategoriji posamezno ni šlo dlje od
šestega mesta, kar je popolnoma razumljivo, saj jo je na tekmovanju spremljal nekaj mesečni sinek.
Vsem nastopajočim iz ČS Rudnik, kot predstavnikom MOL vse
čestitke, saj ni lahko uporabljati starodobno kmečko orodje, se
javno izpostavljati s kulturno dediščino, brez katere Ljubljanskega barja s tako raznoliko biotsko pestrostjo ne bi bilo ter pri
vsem tem še tekmovati pod zastavo Mestne občine Ljubljana.
Zahvala gre tudi predstavnikom Sveta ČS Rudnik, ki so poleg
vzpodbujanja tekmovalcev, pripomogli k udeležbi predstavnikov MOL na tekmovanju, kot tudi v zabavno glasbenem programu sedmih občin z mladimi plesalci »Plesnega mesta« ter
udeležbo na »barjanski tržnici« s Turističnim društvom Barje, ki
so pripravili dobesedno izredno »okusno« stojnico.
Kulturno-etnološka prireditev »barje 2011« v organizaciji
občine Ig in Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Ljubljanskega barja je minila v znamenju vedrega razpoloženja
350-ih nastopajočih, ki so poleg že omenjenih aktivnosti,
sodelovali tudi v etnološki povorki, otvoritveni slovesnosti, predstavitvah starih kmečkih običajev ter drobne obrti, turistični
ponudbi sedmih občin, razstavi likovnih del z barjanskimi motivi, razstavi starodobnega kmečkega orodja in organiziranemu
ogledu kmetije odprtih vrat.
K dobremu vzdušju je pripomoglo tudi čez 1000 obiskovalcev,
ki so z zanimanjem spremljali pestro dogajanje in z glasnim
navijanjem vzpodbujali tekmovalce sodelujočih »barjanskih«
občin.
Bil je torej pravi kmečki praznik, kot se za »likof« barjanske
Stanislav Tomc, ob prevzemu pokala za doseženo drugo
košnje tudi spodobi.
mesto v kategoriji kosci - posamezno

Čeprav se nekoliko
čudno sliši, pa je
vendarle res;
Gospe, ki se skoraj
bolj domače kot na
travnikih, počutijo
na
tlakovanih
mestnih ulicah, so
ponovile zmago iz
leta 2009 in ponovno osvojile naslov
najboljših grabljic na
Ljubljanskem barju
v letu 2011.
S tem so na najbolj
verodostojen način zaprle
nekatere »folšljive«
pomisleke, da je
bila prejšnja zmaga
»podmazana«
z
domačim terenom.
V kolikor jim tudi
v prihodnjem letu,
ko bo v Borovnici
že 6. Medobčinsko
tekmovanje koscev
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Navdušen prevzem pokala najboljših grabljic Ljubljanskega
barja v letu 2011

Prireditev je potekala skoraj skozi celi dan tako, da so organizirane skupine in posamezniki (mnogi so v nadaljevanju, v
organizaciji TD Krim, spremljali še nastop harmonikarjev)
zapuščali prizorišče šele v poznih večernih urah.
Med najbolj zadovoljnimi skupinami so bili predstavniki
občin, ki so osvojili pokale ali lesene skulpture – plakete za
prva tri mesta, kot naprimer; Brezovica, s pokalom najboljših
koscev skupinsko in drugim mestom Jožice Borštnik v
grabljenju posamezno, Borovnica z Marijo Suhadolnik kot
najboljšo grabljico posamezno, Ig s tretje uvrščeno grabljico Bernardo Janežič in doseženim tretjim mestom grabljic skupinsko, MOL s prvim mestom grabljic skupinsko in
drugim mestom Tomc Stanislava v košnji posamezno, občina
Škofljica z 61-letnim Škrabec Jožetom, najboljšim koscem
Ljubljanskega barja v letu 2011 (on je tudi aktualni slovenski in srednje evropski prvak) in drugim mestom koscev

Odhod ljubljanske ekipe na košnjo  

skupinsko, Log-Dragomer z doseženim drugim mestom koscev skupinsko in tretjim mestom Brajevič Boštjana v košnji
posamezno ter občina Vrhnika s tretjim mestom v kategoriji
košnje skupinsko.
Prireditev sovpada v Projekt dolgoročnega ozaveščanja prebivalcev in obiskovalcev Ljubljankega barja (v izvajanju ZOLB), o
pomembnosti ohranjanja kulturne in naravne dediščine s prijaznim odnosom do barjanske zemlje in spoštovanjem do vseh
običajev ter ljudskih izročil, ki so skozi stoletja, v soodvisnosti
z zakoni narave, uspeli ohraniti socialno varnost, predvsem pa
delček Slovenije, ki nam jo (za enkrat še ?) zavida arheološka
in biološka stroka Evrope.
K vsebarjanskemu dogodku so pripomogli tudi trgovska centra
E. Leclerc in Supernova z Rudnika ter PRIGO d.o.o., za kar se
jim lepo zahvaljujemo.

MIGAMO, TELOVADIMO… od najmlajπega do najstarejπega
Maja Tisovec, univ.dipl.psih.

D

andanes so stres, hiter način življenja in nezdrav način prehranjevanja že kar stalnica. Posledično se vse to »pozna«
na našem telesu, v obliki raznih bolezni, povišanega holesterola, odvečnih kilogramov in maščobnih blazinic.
Brez zgoraj omenjenih dejstev pa je res, da je gibanje nekaj
povsem običajnega in je stalnica v našem življenju od rojstva
do smrti.
V Tamalinem družinskem centru so specializirani za vadbe
nosečnic, mamic z dojenčki, jogo, pilates in terapevtske vaje za
ženske v različnih starostnih obdobjih.
Vadba v nosečnosti - Telesna vadba nosečnici izboljšuje
imunski sistem, preprečuje utrudljivost in pasivnost, ter s tem
povezano depresivnost, zmanjšuje bolečine, pojavnost krčnih
žil in uravnava telesno težo.
Vadba mamic po porodu - Programi vadb po porodu so namenjeni pomoči ženskam v izogib poškodbam ali poslabšanju
fizičnega stanja mamice in vzdrževanju ali povratku funkcij
potrebnih za nego novorojenčka. Z dojenčki se izvaja vaje
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po Boobathu (baby handling), vaje za raztezanje in vaje za
sproščanje. S temi vajami spodbujamo otrokov kognitivni in
psihomotorični razvoj.
Pilates, joga in terapevtske vaje - S temi vajami krepimo
tako stabilizatorje hrbtenice in medenice kot tudi okončine.
Poleg vaj za krepitev mišicse izvajajo tudi raztezne in dihalne
vaje ter vaje za sproščanje. Poudarek je na pravilnem, telesu
prijaznem izvajanju vaj, s čimer poskrbimo za pravilno telesno
držo. Za zdravje ženske in s tem uspešno premagovanje vsakodnevnih naporov je ključnega pomena močno in gibko telo
ter umirjen um.

Dodatne informacije in prijave:
www.zavod-tamala.si, 051 626 003
Vabljeni na Dan krajanov ČS, kjer vam bomo predstavili
vozičkanje!

Ogroæanje varne uporabe javne ceste
Barbara ©ivec

Na Dolenjski cesti se najde ringlo, jabolka in še kaj.

V

kolikor imate na svojih zemljiščih predmete, objekte, druge naprave ali ovire (npr. drevesa, žive meje…), ki mejijo na
javno površino (pločnik, kolesarska steza, cesta…), poskrbite,
da ne bodo ovirala udeležence v prometu (pešce, kolesarje oziroma voznike). Ob ugotovitvi, da vaša lastnina slepi udeležence v prometu, zmanjšuje preglednost ceste, zmanjšuje vidnost
prometne signalizacije ali prometne opreme na cesti, zavaja
udeležence v prometu, ovira udeležence v prometu, zmanjšuje
pretočnost prometa ali odvrača pozornost voznikov, smeta policija ali javno redarstvo odrediti odstranitev le-teh.
Zakon o cestah (ZCes-1 Ur.l. RS, št. 109/2011):

5. člen:
(1)	Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost
prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
	1. na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo,
odplake in druge tekočine;
	2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material
ali predmete;
3. na cestnem svetu javne ceste:
–	puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih
jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
–	nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo,
drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine,
nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug
material ali predmete;
–	nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete,
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
–	postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
–	namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
–	odvajati odplake in druge tekočine;
–	ovirati odtekanje vode;

	4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta
v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču javne ceste:
–	razsipati sipek material, razen posipnih materialov v
času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako
drugače onesnaževati;
–	puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
–	onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
–	vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.
(4)	Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti
ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste
ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
107. člen:
(1)	Policija ob ugotovitvi pomanjkljivosti, ki neposredno ogrožajo varnost ceste in promet na javni ali nekategorizirani
cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, izvede začasne ukrepe, s katerimi se prepreči ogrožanje udeležencev
v prometu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca rednega
vzdrževanja ceste, lastnika ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste in pristojni inšpekcijski organ za ceste. Enako pooblastilo ima občinsko redarstvo na občinski
cesti, državni cesti v naselju ali nekategorizirani cesti, ki se
uporablja za javni cestni promet.
(2)	Policija ali občinsko redarstvo smeta odrediti odstranitev
predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir s ceste, če:
–	slepijo udeležence v prometu,
–	zmanjšujejo preglednost ceste,
–	zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne
opreme na cesti,
–	zavajajo udeležence v prometu,
–	ovirajo udeležence v prometu ali zmanjšujejo pretočnost
prometa,
–	odvračajo pozornost voznikov.
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rireditev izhaja iz časov nekdanje Krajevne
skupnosti Peruzzi, po ukinitvi krajevnih
skupnosti, pa je tradicijo nadaljevalo PGD
Ljubljana- Barje. Zadnja sobota v avgustu, na
travniku ob Peruzzijevi ulici, je bila rezervirana
za gasilsko veselico.  
Leta 2008 smo se dogovorili, da ČS Rudnik in
gasilci združimo interese in naredimo skupno
prireditev. Čas je ostal enak, lokacija pa se je
preselila na sejmišče Barje. Na tej prireditvi
so se prvič krajanov predstavila društva naše
četrtne skupnosti, sledila pa je gasilska veselica. Nova prireditev je potekala v sončnem
vremenu, z veliko obiskovalci in prijetnim
druženjem krajanov.  (slika)
Leta 2009 smo program, čas in lokacijo
ponovili, zagodlo pa nam je vreme, saj je na
začetku prireditve začelo deževati. Program je
bil izpeljan v celoti, le obiska žal ni bilo.
Z izkušnjami iz preteklega leta smo se leta
2010 že v začetku odločili, da v primeru
napovedi dežja, prireditev odpovemo. Čeprav
je bilo še dan pred prireditvijo prekrasno, toplo poletno vreme, smo glede na napovedi prireditev odpovedali. In prav smo imeli, saj se ja
ravno v napovedanem začetku prireditve, na
zadnjo soboto v avgustu ulil dež in je ponehal šele zvečer. Žal je ta dež napovedal posledice, ki si jih ni nihče nadejal. Poplave, ki so
prizadele večji del četrtne skupnosti so dale
prestavljeni prireditvi, ki je potekala v dvorani
Krim, grenak priokus.
Letošnje leto smo se odločili, da naše Srečanje
krajanov razdelimo na dva dela. PGD Ljubljana-Barje je imelo gasilsko veselico junija,
pred na novo obnovljenim gasilnim domom,
v lepem vremenu, četrtna skupnost pa se je
odločila za jesensko predstavitev društev, v
soorganizaciji z Zvezo športnih društev Krim.
Upamo, da bo, po dveh letih, vreme lepo, da
bomo prireditev lahko v celoti izpeljali zunaj.
V primeru slabega vremena bomo program
žal morali malce prilagoditi, prireditev pa bo
potekala v dvorani.

V petek, 16. septembra 2011 priËakujemo lepo vreme, velik obisk,
dobre predstavitve društev, zato vas vabimo, da se nam pridruæite
ob 17. uri pri dvorani Krim!

VABIMO VAS NA

SRE»ANJE KRAJANOV »S RUDNIK

V PETEK 16. 9. 2011 OB 17. URI PRI DVORANI KRIM NA GALJEVICI
• ABC ©port,
• Badmintonski klub Olimpija,
• Balinarski športni klub Krim,
• Curling klub Zalog,
• Jadralni klub Ljubljana,
• Kajak kanu klub Ljubljana,
• Karate klub Shogun Ljubljana ViË Rudnik,
• Klub za ritmiËno gimnastiko Narodni dom,
• Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana,
• Namiznoteniški klub Ljubljana,
• Namiznoteniški klub Olimpija,
• Namiznoteniški klub Veteran,
• Nogometni klub Krim,
• Rokometni klub Krim,
• ©portno društvo Rokometni klub Krim,
• Društvo tabornikov rod Podkovani krap,

ZA ZABAVO BO
POSKRBELA GLASBENA
SKUPINA DeÆur

VABLJENI!

• Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Barje,
• Konjerejsko društvo Barje,
• Društvo upokojencev Krim Rudnik,
• Društvo prijateljev poti sv. Jakoba,
• ©portno društvo Dokiai,
• Plesni klub Mojca,
• O© Oskarja KovaËiËa,
• JZ Vrtec Galjevica,
• Društvo ©ola zdravja,
• Zavod za ohranitev Ljubljanskega barja,
• BotaniËni vrt,
• TuristiËno društvo Barje,
• Skupina Mali jezdec Lipe in
• Zavod Tamal-a.

PRIREDITEV PA
BO POVEZOVAL
STAND UP KOMIK

JANEZ USENIK.

LO»ENO ZBIRANJE ODPADKOV

Nov naËin zbiranja kosovnih odpadkov
Barbara ©ivec

Kaj so kosovni odpadki?
Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali
teže niso primerni za prepuščanje v zbirnih posodah ali vrečkah
za odpadke.
Med kosovne odpadke sodijo: leseno in oblazinjeno
pohištvo, športni rekviziti, orodje, oprema, igrače, vrtna
oprema iz plastike ali lesa, kopalniška oprema, vzmetnice, preproge, kolesa, smuči in drugi kosovni predmeti iz
gospodinjstva.
Med kosovne odpadke ne sodijo: gospodinjski odpadki,
gradbeni odpadki (vključno s stavbnim pohištvom okna (brez
stekla), vrata itd), zemlja, listje in veje, nevarni odpadki iz gospodinjstev, odpadna električna in elektronska oprema, azbestni
odpadki in avtomobilske gume.
Od 17. junija dalje je možno enkrat letno (odvoz odpadkov
lahko naročite tudi večkrat, vendar je samo en odvoz na leto
brezplačen!) naročiti brezplačen odvoz kosovnih odpadkov.
V prehodnem obdobju, do konca tega leta, je možno naročiti
odvoz samo v terminih, ki so po urniku določeni za vaše območje. Odvoz kosovnih odpadkov naročite preko DOPISNICE, ki ste jo prejeli v vaš poštni nabiralnik, vloženo v Priročnik
za ravnanje z odpadki 2011, lahko pa si jo sami natisnete in
izpolnite ali pa direktno naročite na elektronskem naslovu:
kosovni@snaga.si. Izpolnjeno dopisnico je potrebno poslati po pošti na naslov: Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000
Ljubljana ali po faksu na številko: 01-477 97 13 ali po elektronski pošti na naslov: kosovni@snaga.si, najkasneje 10
(deset) dni pred predvidenim začetkom odvoza na vašem
območju.
O odvozu vas bodo pisno obvestili predvidoma tri dni prej,
pri prevzemu kosovnih odpadkov pa mora biti navzoč njihov
lastnik. Kosovne odpadke (količina do 2 m2) zložite poleg posod za ostanke odpadkov in jih razvrstite glede na vrsto (kovine,
les…). Odpadke pripravite najkasneje do 6. ure zjutraj na dan
odvoza, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom odvoza. Odpadkov, ki ne sodijo med kosovni material, ne bodo
odpeljali!
Termin odvoza kosovnih odpadkov za naπo Ëetrtno skupnost je od 18. novembra do 23. decembra. Torej morate
dopisnice oddati do najkasneje 8. novembra!
NEVARNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV
Te odpadke (barve in topila, akumulatorji, kemikalije, olja
in masti, pesticidi, pralna in kozmetična sredstva in zdravila) lahko oddate v premično zbiralnico, ki dvakrat letno zbira nevarne odpadke iz gospodinjstev. Zbiranje poteka na 18
lokacijah, na vsaki lokaciji je zabojnik 2 dni. Na območju ČS
Rudnik je zbiralnica na parkirišču pri Mercatorju, Dolenska cesta 43.
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ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Zaradi spremenjene zakonodaje je potrebno električno in
elektronsko opremo zbirati ločeno in ne več v okviru odvoza
kosovnih odpadkov. Za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme je v zbirnem centru na Barju postavljenih šest
zabojnikov:
1.	zabojnik za velike gospodinjske naprave (hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji …),
2.	zabojnik za male gospodinjske naprave (sesalniki, sesalne
metle, naprave za šivanje, opekači …),
3. zabojnik za televizijske in računalniške ekrane,
4.	zabojnik za opremo za zabavno elektroniko in telekomunikacije (veliki in mali računalniki, tiskalniške enote, faksi, telefoni, radijski sprejemniki, videorekorderji, video kamere ...),
5. zabojnik za opremo za razsvetljavo,
6.	zabojnik za električna in elektronska orodja (z izjemo velikih
nepremičnih industrijskih orodij)
Manjšo odpadno električno in elektronsko opremo kot so gospodinjski aparati, telefoni, avdio in TV sprejemniki ter
računalniška oprema, ki ne presega velikosti sesalca
lahko oddate tudi v premični zbiralnici nevarnih odpadkov.
POSEBNI ODPADKI
Gradbeni odpadki: Manjše količine (do cca 0,5 m2) čistih
gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) lahko občani
oddajo v zbirnem centru Barje, za večje količine pa morajo
skleniti pogodbo s podjetjem, ki je pooblaščeno za ravnanje s
to vrsto odpadkov.
Azbestni odpadki: Znanih je približno 3.000 izdelkov, ki
vsebujejo azbest. Mednje sodijo salonitne plošče, azbestno-cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija
na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi … Po zakonu je
treba vse materiale, ki vsebujejo azbest, odstraniti na poseben
način. V Sloveniji obstaja več podjetij, ki imajo dovoljenje za njegovo odstranjevanje, pri delih manjšega obsega pa lahko za
pravilno ravnanje z azbestnimi odpadki poskrbite sami. Če jih
želite sami oddati v zbirnem centru morajo biti azbestni odpadki
zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako, da so stiki tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni.
Izrabljene avtomobilske gume: Izrabljene pnevmatike lahko oddamo pri vulkanizerjih ali pri koncesionarju (v MOL je to
podjetje GET inženiring iz Kresnic, 01/89-77-923) in od prvega julija 2006 je njihova oddaja brezplačna.
Avtomobili: Zadnji lastnik mora izrabljeno vozilo dostaviti na
eno izmed 55 prevzemnih mest po Sloveniji (http://www.
arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/zbiralci_izrabljena_motorna_vozila.pdf). Oddaja vozila je brezplačna,
ob dostavi pa zadnji lastnik prejme potrdilo o razgradnji, s
katerim lahko vozilo odjavi iz prometa. Za prebivalce MOL je
najbližje prevzemno mesto v podjetju Špan, na Brezovici pri
Ljubljani (01/365-81-10, 01/365-81-20).

OSTANEK ODPADKOV
Ostanki odpadkov sodijo v plastične črne ali kovinske sive
posode, nato pa se jih odloži na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Reden odvoz teh odpadkov je organiziran v
vseh naseljih MOL, vanj pa je vključenih 99 odstotkov vseh
prebivalcev.
Med ostanke odpadkov sodijo: plastificiran papir, manjše
količine stiropora in zamaščene folije, plenice, ohlajen pepel,
tkanine, usnje, šiviljski odpadki, vrečke iz sesalca, mačji pesek,
kasete, filmi, fotografije, pluta, guma, keramika, porcelan, žarnice, izolacijsko in avtomobilsko steklo.

POZOR!

Viri:
1. Snaga,Ločeno zbiranje odpadkov, Kosovni odvoz:
http://www.jhl.si/snaga/locevanje/kosovni
2. Snaga, Ločeno zbiranje odpadkov, Nevarni odpadki iz gospodinjstev:
http://www.jhl.si/snaga/locevanje/nevarni
3. Snaga, Ločeno zbiranje odpadkov, Električna in elektronska
oprema:
http://www.jhl.si/snaga/locevanje/elektronika
4. Snaga, Ločeno zbiranje odpadkov, Posebni odpadki:
http://www.jhl.si/snaga/locevanje/posebni
5. Snaga, Ločeno zbiranje odpadkov, Ostanek odpadkov:
http://www.jhl.si/snaga/locevanje/ostanek

BREZPLA»NO LAHKO VSE ODPADKE, V KOLI»INI DO CCA. 0,5 M3,
ODDATE TUDI SAMI, V ZBIRNEM CENTRU BARJE, SKOZI VSE LETO!

ZBIRNI CENTER BARJE JE ODPRT:
Od 1. aprila do 31. oktobra: vsak delovnik in ob sobotah med 6:00 in 20:00 uro
Od 1. novembra do 31. marca: vsak delavnik in ob sobotah med 6:00 in 18:00 uro

RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAÆO V GOSPODINJSTVU

KAJ JE EMBALAÆA?
(povzetek iz kataloga Snage)
Poenostavljena definicija: Embalaža so vsi tisti materiali, ki jih kupimo z izdelkom in jih ne porabimo.
Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za
surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove
dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. list št. 84 in
106/2006), ki temelji na DIREKTIVI EVROPSKEGA PARLAMENTA
IN SVETA 94/62/ES z dne 20.
decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži in Direktivi Evropskega
parlamenta in Sveta 2005/20/ES
z dne 9. marca 2005 o spremembi
Direktive 94/62/ES o embalaži in
odpadni embalaži definira pojem
embalaže:
• če so sestavine embalaže in dodatni
elementi, vključeni v embalažo, so del
embalaže, v katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo
funkcijo embalaže, so embalaža, razen
če niso sestavni del takega izdelka ter

so namenjeni uporabi ali odstranitvi
vseh elementov skupaj (npr. embalaža
SO etikete, obešene neposredno na
izdelek ali nanj pritrjene, krtačka maskare, ki je del pokrovčka posodice,
nalepke, pritrjene na drugo embalažo,
sponke, obojke iz plastičnih mas, merilna posodica, ki je del pokrova embalaže za detergente).
• če ustrezajo pomenu pojma embalaža, ne da bi to posegalo v druge funkcije embalaže, razen če je predmet sestavni del izdelka in je potreben za to,
da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni izdelek njegovo celotno življenjsko
dobo, ter je namen, da se vsi elementi
uporabijo, potrošijo ali odstranijo skupaj (npr. embalaža SO škatle za slaščice, ovitek škatle za zgoščenko iz folije,

NISO cvetlični lončki, v katerih rastline
ostanejo celo življenjsko dobo, škatle
za orodje, čajne filter vrečke, voščeni
ovoj za sir, ovitki klobas).
Predmeti se razvrščajo med embalažo:
• če so oblikovani in namenjeni za
polnjenje na prodajnem mestu, ter
odstranljivi predmeti, ki so prodani,
napolnjeni ali oblikovani in namenjeni
za polnjenje na prodajnem mestu (npr.
embalaža SO papirnate ali plastične
vrečke, vključno z vrečkami, ki so namenjene končnim uporabnikom blaga
za ovijanje blaga na prodajnem mestu,
krožniki in kozarci za enkratno uporabo, folija za hrano, vrečke za sendviče
in aluminijasta folija; NISO žlička za
mešanje pijače iz avtomata, jedilni pribor za enkratno uporabo).
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Sprehod skozi Rudnik
Barbara ©ivec
»Rudnik po rudniku« se je glasil članek v četrtinki iz leta 2008, kjer smo izvedeli od kod izvira ime naše četrtne skupnosti. Pa
da vam malce osvežim spomin oziroma za tiste, ki še ne veste: Včasih je bil na območju Golovca rudnik črnega premoga, kjer
so premog kopali od leta 1878 do 1947. Tako lahko sklepamo, da je Rudnik dobil ime po rudniku, čeprav ime Rudnik omenjajo
že pred letom 1500. Leta 1787 se je ime Rudnik utrdilo z novo nastalo župnijo in že leta 1893 je nastala samostojna občina
Rudnik. Od teh let pa do danes se je spreminjala tako velikost območja kot tudi imena njenih naselji in ulic. Nekatera imena so
ostala vse do danes in zanimivo bi bilo vedeti od kje izvirajo, zato vas bom danes in v naslednjih četrtinkah popeljala na sprehod
po Rudniku. Začela bom z ulicami, ki so poznane vsem, dvomim pa, da vsi veste, kdo so bili ljudje, po katerih so poimenovane.

Peruzzijeva ulica
Peruzzijeva ulica je poimenovana
po Martinu Peruzziju (1835
– 1900), ki je bil sicer rojen na
Brezovici, kjer je tudi obiskoval
ljudsko šolo, kasneje pa se je
priselil v Lipe, si zgradil hišo in
ustvaril številno družino. Zanimivo je, da je ime Lipe kraj dobil
na njegovo pobudo. Martin
Peruzzi je delal kot oskrbnik in
upravitelj pri raznih ljubljanskih
podjetjih. Kmalu pa se je začel
zanimati tudi za gospodarske potrebe Barja. V razne liste in revije
Martin Peruzzi
je pisal o problemih izsuševanja močvirnate zemlje. Kmalu je postal član posvetovalne
komisije pri pripravljalnih delih za osuševanje Barja in tudi sam
pričel na svojem posestvu, ki je znašalo kar 22 hektarov, kmetovati. Danes je to posestvo razdrobljeno. Za svoja prizadevanja
je dobil državno odlikovanje.
M. Peruzzi je bil vsestransko razgledan in izobražen
mož, ki se je z vsem srcem zavzemal tudi za napredno slovensko stvar. Šolal se je na gimnaziji v Ljubljani ter na visoki
tehnični šoli na Dunaju, žal pa je moral študij zaradi pomanjkanja denarja opustiti. Čeprav je bil trd in neizprosen, je rad
pomagal ljudem, kjer je le mogel. Tako je na primer nudil
svojo pomoč ob povodnjih, ki so bile takrat na Barju zelo
pogoste. V eni izmed njih je izgubil svojega najmlajšega otroka, ki je v hiši padel iz peči, kamor so se zatekli pred vodo,
in utonil. Sicer pa je imel Peruzzi kar 14 otrok, 3 iz prvega
zakona in še 11 v drugem zakonu. Tudi do svojih otrok je bil
zelo strog in nepopustljiv, v želji da bi si pridobili čim boljšo
izobrazbo. To so tudi dosegli, še posebej pa naj omenim sina
Svetoslava oz. Mihaela, ki je postal znan slovenski kipar.
V zgodovino se je Martin Peruzzi zapisal dne, 17. julija 1875,
ko je Deželnemu muzeju sporočil, da so njegovi delavci pri
čiščenju jarkov, blizu vasi Studenec (danes Ig), naleteli na
ostanke naselja na kolih in da so našli veliko črepinj, živalskih kosti, orodja iz jelenovega rogovja in oglja. Strokovnjaki so
takoj pričeli sistematično izkopavati. Tako ima M. Peruzzi tudi
odločilne zasluge za najdbo čolna drevaka, ki ga hrani narodni
muzej v Ljubljani.
Znan je tudi po tem, da je izdeloval načrte za hiše in gospodarske objekte v okolici in trasiral cesto od Črne vasi do
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Podpeči. Sodeloval je pri načrtovanju poglobitve Gruberjevega prekopa, kar je bilo realizirano šele leta 1912, po
njegovi smrti.

Melikova ulica
Anton Melik (1890 – 1966) (o katerem smo pisali v Rudniški
Četrtinki št. 2/2008) je bil največji slovenski geograf in
pobudnik ustanovitve Geografskega inštituta. Domačin, rojen v Črni vasi, kjer lahko še danes najdete njegovo
rojstno hišo. Med letoma 1911 in 1916 je študiral na Dunaju,
kjer je diplomiral iz geografije in zgodovine. Nato je služboval
kot gimnazijski profesor v Ljubljani. Leta 1927 je na ljubljanski
Filozofski fakulteti doktoriral z disertacijo Kolonizacija Ljubljanskega barja.
Kolonizacija Ljubljanskega barja velja za pomembno
znanstveno dediščino, saj podaja rezultate antropogenega
osuševanja Ljubljanskega barja, potek njegove poselitve ter
stanje prebivalstva iz takratnega obdobja. Delo je pomemben
prispevek k fizični, družbeni in regionalni geografiji, raziskal pa
je tudi izvor prebivalcev Barja ter njihovo življenje. Podrobneje
se je ukvarjal z razvojem kmečkega doma na poplavnih in nestabilnih barjanskih tleh. Delo odlikuje nazoren slog pisanja ter fotografsko gradivo, ki izjemno dobro ponazarja takratne razmere.
Leta 1927 je bil A. Melik imenovan za docenta na Filozofski
fakulteti, leta 1932 je napredoval v izrednega profesorja in leta
1938 v rednega profesorja. Leta 1940 je postal dopisni in leta
1946 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
leta 1963 pa ga je Srbska akademija znanosti in umetnosti proglasila za svojega dopisnega člana.

Anton Melik, leta 1930

Anton Melik, leta 1963

Bil je pobudnik Zemljepisnega muzeja Slovenije, ki je
bil ustanovljen leta 1946. Bil je tudi rektor ljubljanske univerze,
dvakrat dekan Filozofske fakultete ter dolga leta predstojnik Oddelka za geografijo. Pri Slovenski znanosti in umetnosti je leta
1946 ustanovil in dolga leta vodil Geografski inštitut, ki
zdaj tudi nosi njegovo ime. Znan je bil po svoji strokovni širini, bil
je namreč vsestranski geograf, saj skoraj ni področja geografskega preučevanja Slovenije in tudi ne Jugoslavije, ki mu ne bi
namenil kakšne razprave. Njegova znanstvena dela vključujejo
prispevke od geomorfologije in klimatogeografije, prek geografije naselij in problematike naših meja, do gospodarske geografije. Leta 1966 se je upokojil in istega leta tudi umrl.

Kozlerjeva gošËa
Biser iz preteklosti, ki je znan
tudi po vojnih zločinih. V njegovi
bližini stoji spomenik 63 žrtvam
NOB.
Kozlerjeva oziroma Kozlarjeva
gošča (gozd ali tudi barski gozd)
je največji ostanek gozdnatega visokega barja, kar jih še
najdemo na Ljubljanskem barju
(20 ha). Ker so v preteklosti na
Barju kopali šoto za preživetje
in skušali izsuševati tla, so s tem
žal krčili z gozdom poraščen del
visokega barja. Tloris KozlarjevePeter Kozler
ga gozda je zelo oglate oblike,
kar daje slutiti, da so meje gozda umetnega izvora. To dodatno
potrdi pogled na parcelno razdelitev – meje gozda potekajo po
robovih parcel.
Gošča je ime dobila po svojih nekdanjih lastnikih. Plemiška
družina Kozler je imela poleg velikih zemljišč, v lasti tudi Cekinov grad ter Kozlerjevo palačo (stala je približno na mestu današnjega Konzorcija) in takrat največjo pivovarno na Kranjskem.
Po vsaki od obeh svetovnih vojn so s podržavljenjem zasebne lastnine Kozlerjem vzeli del njihovih posesti, vključno s področjem
tega gozda. Po osamosvojitvi in denacionalizacijskih postopkih
je gozd ponovno prešel v njihovo last, ker pa je področje zavarovano in na njem ni mogoče izvajati gospodarskih posegov, lastniki kakšnega posebnega stika s tem gozdom nimajo.
Najbolj znan iz te družine je Peter Kozler (1824 - 1879), ki je
bil pravnik, geograf in politik, nemškega rodu. Kljub temu se je
zavzel za slovenstvo in se zavzemal za idejo Zedinjene Slovenije. Zedinjeno Slovenijo si je predstavljal v obsegu Ilirskega
kraljestva, povečanega za slovensko govoreča področja Štajerske in Prekmurja. Med vsemi Slovenci je najpopolneje raziskal
možnosti ustanovitve in obsega kraljestva Slovenija z lastnim
deželnim zborom, kar je bila tudi 1. točka peticije za Zedinjeno
Slovenijo. Aktivno se je zavzemal za uvedbo slovenskega
jezika v šole.
Preučil je razširjenost Slovencev v Istri, na Goriškem, Koroškem
in Ogrskem ter nato izdal Zemljovid Slovenske dežele in
pokrajin (1853). Na njem je vrisal slovensko etnično mejo in
jo utemeljil v spremni knjižici Kratek slovenski zemljopis in

Kozlerjeva gošča, gozd ali barski gozd

pregled politične in pravosodne razdelitve ilirskega kraljestva ter
Štajerskega vojvodstva s pridanim slovenskim in nemškim imenikom mest, trgov in krajev. Seveda so ta zemljevid avstrijske oblasti zaplenile, tako da se je v javnosti pojavil šele leta 1861.
Več let je bil odbornik Slovenske matice in zadnjih deset let njen
podpredsednik. Matici je daroval preko 700 izvodov zemljevida.
Kot vodja in solastnik pivovarne je zavzel vidno mesto tudi v
začetkih industrializacije na Slovenskem. Bil je med ustanovitelji Trboveljske premogokopne družbe, Kranjske stavbne
družbe, upravni svetnik in podpredsednik Kranjske eskomptne
banke ter član konzorcija za gradnjo gorenjske železnice.
Viri:

Peter Hawlina, Nacenace's blog, Življenjepisi: http://nacenace.wordpress.com/2010/07/22/martin-peruzzi/
Inštitut za arheologijo, DEDIŠČINA OSTROROGEGA JELENA: http://iza.zrc-sazu.si/si/Tone_razstava.html
Katarina Polajnar Horvat, Črna vas – Spominska plošča Antonu Meliku: http://www.dedi.si/dediscina/124-crna-vas-spominska-plosca-antonu-meliku
Wikipedija, prosta enciklopedija; Anton Melik: http://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Melik
Gams, I. (2006): O pomenu Antona Melika za slovensko geografijo. Geografski vestnik 78/1. Ljubljana.
Wikipedija, prosta enciklopedija; Peter Kozler: http://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Kozler
Mag. Bojan Bračič, Znamenite osebnosti – Peter Kozler: http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/366/Znamenite-osebnosti-Peter-Kozler?nodeid=534
Andrej Turjaški, Prvi etnični zemljevid Slovencev, Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin Petra Kozlerja: http://www.
tu-je.si/forum/viewtopic.php?f=7&t=976
Sara Ogrin, Kozlerjev gozd – biser iz preteklosti: http://www.barje.net/arhiv.php?id=4239

SLIKE:

Peter Hawlina, Nacenace's blog, Življenjepisi: http://nacenace.wordpress.com/2010/07/22/martin-peruzzi/
Geografski inštitut Antona Melika (http://giam.zrc-sazu.si/?q=sl/node/67)
Wikipedija, prosta enciklopedija; Peter Kozler: http://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Kozler
Barje.net: http://www.barje.net/arhiv.php?id=4239

Zemljovid Slovenske dežele in pokrajin
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potopis krajana

Obisk doline Bosanskih piramid
Peter Smole

S

kupina prijateljev se nas je odločila preživeti vikend v Sarajevu in ca. 20 km pred mestom nam je pogled uhajal na
hrib, ki je bil že od daleč videti nenavaden, a vseeno tako znanih
oblik.
Peljali smo se namreč mimo mesta Visoko, ki je vedno bolj
poznano kot mesto/dolina Bosanskih piramid. Odločitev je padla – na poti nazaj se ustavimo v Visokem in se o obstoju le teh
prepričamo na lastne oči.
Odločitev se je izkazala za odlično. Premalo je reči, da smo bili
nad videnim navdušeni. Vodič »Fundacije za promocijo Bosanske piramide Sonca« Haris Delibašić nam je razkazal del pobočja, kjer opravljajo izkopavanja in raziskave, ogledali pa smo si
tudi komplekse tunelov Ravne, v katerih nas je poleg samega
obsega in razvejanosti le teh fascinirala prav posebna energija,
ki nas je navdajala ob ogledu tunelov.

Vsem, ki ob omembi Bosanskih piramid zamahnejo z roko ali
pa se pošalijo v smislu »Bosna ima piramide ha-ha« priporočam,
da si za začetek ogledajo spletno stran slovenske Fundacije,
ustanove za promocijo Bosanske piramide Sonca na naslovu:
http://www.piramidasonca.si/, kjer je na voljo ogromno informacij o izkopavanjih, kakor tudi slikovnega in video materiala.
Slovenska Fundacija med drugim tudi soorganizira izlete v bosansko dolino piramid.
Seveda pa vsem, ki boste zašli v te kraje toplo priporočam obisk
Visokega, konec koncev gre za ta trenutek eno najbolj interesantnih najdb v tem delu Evrope, če ne v svetu.
Po zadnjih raziskavah so namreč umetno narejeni kamniti bloki
v Visokem stari več kot 10.500 let!
Zgodovino bi bilo očitno potrebno napisati na novo….

IGRANJE DRUÆABNIH NAMIZNIH IGER
Radi igrate druæabne namizne igre?
Potem imamo za vas nekaj odliËnega.
Društvo IGRA, vas vabi, da se nam pridružite pri igranju družabnih, namiznih iger kot so (Naseljenci otoka
Catan, Monopoly, Risk in še mnoge druge odlične
igre) Iger vam s seboj ni potrebno prinesti, če pa tako
želite pa tudi lahko.
Pridružite se nam lahko vsako sredo od 18. do
23. ure na naslovu: Pot k ribniku 20 (sedež
četrtne skupnosti Rudnik)
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu: 051 804 830 ali po elektronski pošti:
igradrustvo@gmail.com
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z©d Krim vabi
k πportnim dejavnostim
Tomaæ Virnik ml.
Zveza športnih društev Krim vabi vse krajane, predvsem pa ljubitelje športa, na predstavitev dejavnosti
društev ZŠD Krim.
Na Dnevu odprtih vrat ZŠD Krim, ki jo prirejamo skupaj s prireditvijo Srečanje krajanov ČS Rudnik 2011,
bodo naša društva predstavila svoje dejavnosti, otroci in odrasli
pa se bodo lahko preizkusili v različnih športih – rokometu, badmintonu, namiznem tenisu (kjer se lahko že v naprej prijavite
tudi na turnir za otroke in odrasle), deklice bodo lahko preizkusile rekvizite ritmične gimnastike, od blizu boste videli jadrnico,
spoznali boste veslaški šport, brcnili žogo, otroci bodo uživali
pri motoričnih vragolijah, spoznali se boste s curlingom in se
preizkusili v karate udarcih.

ABC πport
tel.: 040 632 020 gsm: 040 632 030
www.abcsport.si

Badmintonski klub Olimpija
gsm: 040 330 161
www.badminton-olimpija.com

Balinarski πportni klub Krim
tel.: 01 4274 579
bsk.krim@gmail.com
Dignitas et honore

uradne ure torek, Ëetrtek od 17.00 in 20.00 uro

Curling club Zalog
curling.zalog@gmail.com
www.curling-zalog.si

»e bi se radi pomerili, kako dobri ste v
namiznem tenisu ali pa æelite kakπno informacijo veË
o kateremkoli πportu, nam lahko piπete na
zsd.krim@gmail.com, nas pokliËete na 01 420 16 60
ali poiπËete na www. zsd-krim.com.
Jesen je tisti čas, ko se odločimo za obiskovanje različnih aktivnosti. Pri nas otroci temu rečejo dejavnost, mladina trening,
odrasli pa rekreacija. V ZŠD Krim vsekakor vsem priporočamo
športno udejstvovanje, saj si s športom krepimo telo, otroci pa
se navadijo na red in disciplino. Če boste na prireditvi pozabili
vzeti letak ali pa se je ne boste mogli udeležiti, vam pomagamo
z bližnjico do naših društev:

Medregijska namiznoteniπka
zveza (MRNTZ) Ljubljana
gsm: 041 750 794
www.mrntz.org

Namiznoteniπki klub
Ljubljana
gsm: 040 321 141
ntk.lju@gmail.com

Namiznoteniπki klub
Olimpija
tel.: 041 750 794
ntkolimpija@gmail.com
www.ntkolimpija.org

Namiznotenπki klub Veteran
tel.: 041 782 183
udir.jenko@siol.net

Jadralni klub Ljubljana
tel.: 041 608 974
www.jadralni-klub.si

Kajak kanu klub Ljubljana
tel.: 01 280 69 80
www.facebook.com/...

Karate klub "Shogun"
Lj. ViË Rudnik
gsm: 040 215 251
derenda@gmail.com
www.derenda.org

Klub za ritmiËno gimnastiko
Narodni dom
tel.: 031 343 522
www.klubrg-narodnidom.si

Nogometni klub Krim
tel.: 01 283 27 12
freeweb.t-2.net/nkkrim

Rokometni klub Krim
tel.: 01 427 39 39, gsm: 040 196 820
bregar92@gmail.com.
www.rkkrim.com,

©portno društvo
rokometni klub Krim
www.rk-krim.si,
info@rk-krim.si,
gsm: 040 376 088
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Brezpla»ni ra»unalni©ki te»aji

SEPTEMBER V
BOTANI»NEM VRTU
v Ljubljani, na Ižanski c. 15

POHITITE!

Sreda, 19. 9. 2011 ob 17. uri

©e je Ëas za prijavo na
brezplaËne raËunalniπke
teËaje v Ljubljani.

Delavnica
"»AROBNE RASTLINE
JUNAKOV HARRYJA
POTTERJA"

V Mestni obËini Ljubljana bomo jeseni
æe Ëetrto sezono zapored priËeli z
brezplaËnimi raËunalniπkimi teËaji po
Ëetrtnih skupnostih MOL. Usposabljanje bo
potekalo v obliki 35-urnih ZA»ETNIH, 30- urnih
NADALJEVALNIH ter novost v letoπnjem letu, 20-urnih
IZPOPOLNJEVALNIH raËunalniπkih teËajev. TeËaji potekajo na
sedeæih Ëetrtnih skupnostih MOL, v skupinah po dvanajst teËajnikov,
3 - krat tedensko v dopoldanskem oziroma popoldanskem Ëasu.

E - toËke  

Na sedeæih vseh sedemnajstih ljubljanskih Ëetrtnih
skupnostih delujejo tako imenovane e-toËke, kjer
lahko meπËani brezplaËno dostopajo do interneta in
"brskajo" po spletu. E-toËke so prebivalstvu javno
dostopne v Ëasu poslovanja pisarn Sluæbe za lokalno
samoupravo.

TeËajnike redno
obiskuje æupan MOL
g. Zoran JankoviË
(»S Trnovo)

©e vedno se lahko prijavite
na sedeæu Ëetrtnih skupnosti
MOL ali v Sluæbi za lokalno
samoupravo, tel. 306 48 62,
ga. Vesna Bolle.

Na delavnici boste zvedeli veliko zanimivega o rastlini, zaradi
katere so si Harry in sošolci
morali nadeti naušnike, ko so
jo pulili iz zemlje. Spoznali
boste tudi drevesa, katerih
les so uporabljali za čarobne
palice in še druge zanimive
rastline iz priljubljenih knjig
o Harryju Potterju. Delavnica
je najbolj primerna za otroke
med 8. in 13. letom starosti.
Na delavnico pa vabimo vse,
ki ste bralci Harryja Potterja in
vas zanimajo rastline!

Vstopnina: 3 EUR

SLIKA IZ SEMEN
Material: razliËna semena, belo lepilo (lepilo za les), ËopiË in papir

1

Večino semen imamo
verjetno pri roki (moka,
kava, paprika, riž, pšenični
zdrob, kosmiči, polenta,
paprika, kumina …)

2

Na osnovo iz iverke  
(debelina 1 cm) narišete
poljubno sliko.

BrezplaËne ustvarjalne delavnice

3

Postopoma potresamo
semena. Seme se bo
prijelo tam, kjer je lepilo,
zato tam kjer ne želite imeti
semen, ne nanašate lepila.  

4

Če želite imeti lepo sliko,
lepilo in semena nanašate postopoma, za točnejši
nanos lepila pa uporabite
čopič, ki ga na koncu dobro
sperite. Semena stresajte
na papir, lahko jih ponovno
uporabite.

V prostorih ČS Rudnik, Pot  k ribniku 20 bodo odprle
vrata svoji 4. sezoni v začetku oktobra. Še prej pa nas
lahko 16. 9. 2011 pridete obiskat na SREČANJE KRAJANOV, kjer boste lahko tudi izdelali kakšen izdelek
ter dobili okvirne termine delavnic do decembra.
Za več informacij pišete na ustvarjajmo@gmail.com,
kjer se lahko naročite tudi na pošiljanje informacij
o datumih delavnic ali pa pokličite na 01 428 03 45 Katarina Šinkovec.

JESENI BOMO PODOBNO SLIKO IZDELALI TUDI NA USTVARJALNIH DELAVNICAH - VABLJENI!
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