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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL

Utrinki s SreËanja krajanov »s rudnik
Kam na vadbo?
Prihod Dedka Mraza

Uvodnik

P

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

VSEBINA
PoroËilo o delu sveta »S Rudnik

Pozdravljeni,

Sobotne ustvarjalne delavnice 2011-12

Tokrat imamo
vse nakupu.
Predvolilni, predbožični in zimski
čas s svojimi radostmi. Marsikdo
se že sprašuje,
kaj nam bo
prinesel december, kako se bodo razvijali dogodki. Če želimo spremembe,
pa moramo biti aktivni. Saj veste, brez nič ni nič. Preden
pa boste ugotovili, kaj lahko naredite sami zase in za svoje
zdravje s pomočjo različnih vadb, ki vam jih ponujamo na
našem koncu, boste prelistali kar precej strani.

SreËanje krajanov »S Rudnik 2011

V tokratni števili smo strnili vtise z naše prireditve, predstavilo se nam je veliko društev, ki delujejo na območju naše
četrtne skupnosti, za konec pa vas vabimo na Novoletni
bazar, kjer boste lahko ustvarjali, si kaj lepega kupili, otroke
pa bo obiskal Dedek Mraz. Naj se pravljica začne…

V n a s l e d n j i © t e vi l k i
boste prebrali:
• o izvedenih delih  MOL v letu 2011 (za naše
območje)
• o planiranih investicijah MOL v letu 2012 (za
naše območje)
• poročali bomo o obisku Dedka Mraza
• seznanili se bomo z aktivnostmi društev
• 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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Mali jezdec je pojezdil
Naj ærebec SHL pasme 2011
Veliki uspehi mladih rudniπkih gasilcev
Salezijanski mladinski center Rakovnik
Balinarski πportni klub Krim
20 let krg Narodni dom Ljubljana
Igranje druæabnih namiznih iger
©portno druπtvo Dokiai
Plesna ©ola Mojca
Prisotnost ambrozije v »S Rudnik
December v botaniËnem vrtu
Eko dan v vrtcu Pot k ribniku
Novo taborniπko leto, nove taborniπke dogodivπËine
BrezplaËni raËunalniπki teËaji za starejπe krajane »s rudnik
Dan odprtih vrat z©d krim 2011 ali Rudniπki πportni dan
Ponudniki πportne vadbe pozor!
BrezplaËni raËunalniπki teËaji
Prihod Dedka Mraza

3
3
4
6
7
8
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
20
18
19
20
20

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 3, november 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: S
 REČANJE KRAJANOV ČS RUDNIK.
Foto: Tilen Šinkovec

PoroËilo o delu sveta »S Rudnik
Od izdaje zadnje Rudniške Četrtinke se je Svet ČS Rudnik sestal na treh sejah;
5. redna seja, 07.09.2011;

3. izredna seja, 16.9.2011;

Na 5. redni seji so člani sveta potrdili zapisnike prejšnjih sej ter
uredili formalnosti glede upravnega poslovanja v četrtni skupnosti.

3. izredna seja je potekala pred pričetkom programa prireditve
Srečanje krajanov ČS Rudnik. Člani sveta so razpravljali o poimenovanju ulic ob Ižanski cesti . Sprejeli so sklepe, s katerimi
so Komisiji za poimenovanje ulic in naselij pri MS MOL predlagali poimenovanje vseh tistih ulic, ki so imeli veliko istih hišnih
številk z dodanimi črkami (npr. 440 a do 440m).

Ker so v obdobju od zadnje redne seje na sedež četrtne skupnosti prišle raznovrstne pobude krajanov za postavitev prometnih znakov in hitrostnih ovir, so člani sveta sprejeli sklep, da
podpirajo predloge o postavitvah prometnih znakov (omejitev
hitrosti, prepoved parkiranja, ipd.) ter hitrostnih ovirah, če strokovne službe MOL odločijo, da je njihova postavitev smiselna.
Člani sveta so razpravljali tudi o številnih prepolnih zabojnikih
na ekoloških otokih (predvsem gre za embalažo) ter sklenili,
da se Snago pozove k postavitvi dodatnih zabojnikov oz. povečanju frekvence odvoza, kjer postavitev dodatnih zabojnikov ni
mogoča.

6. redna seja, 25.10.2011;
Na predvidoma zadnji redni seji v letu 2011, so se člani sveta
seznanili s problematiko Gornjega Rudnika, ki izhaja še iz časov
nekdanje Krajevne skupnosti Rudnik, v nadaljevanju pa še s protipoplavnimi ukrepi, ki jih je pripravila Mestna občina Ljubljana za
rešitev težav s poplavami na Ljubljanskem barju. Razpravljali so
tudi o realizaciji finančnega načrta ČS Rudnik v letošnjem letu in
za izvedbo posamezni aktivnosti določili dve komisiji.

SOBOTNE USTVARJALNE
DELAVNICE 2011-12
Katarina ©inkovec
Brezplačne ustvarjalne delavnice v ČS Rudnik so začele svojo 5. sezono na Srečanju krajanov meseca septembra   in
sicer v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča, saj sta tisto delavnico vodili učiteljici Anuša in Janja.
Oktobra smo izdelovali sliko iz semen, po predlogi iz junijske
Rudniške Četrtinke, v začetku novembra pa lampijone vseh
vrst in oblik.
Pred nami je predpraznični čas, ki bo tudi tema naslednje
ustvarjalne delavnice,  pripravljali pa se bomo  tudi za bazar,
ki bo 15. 12. 2011 v OŠ Oskarja Kovačiča, skupaj s prihodom dedka Mraza za najmlajše.
Predvideni termini do konca marca 2012:

14. ali 21. 1. 2012
11. ali 18. 2. 2012
17. ali 24. 3. 2012

Prosimo, da se, zaradi organizacije,
na brezplačne delavnice obvezno prijavite po mailu ali telefonu.
Če želite prejemati obvestila o terminih
po e-pošti, nam to prosim sporočite.

Naslednja
ustvarjalna delavnica
bo v soboto, 10. 12. 2011
od 10. do 12. ure.
Delali bomo adventne
izdelke, Ëestitke in
novoletno okrasje.

Informacije in obvestila:
t: 01 428 03 45 • e: ustvarjajmo@gmail.com
www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/glasilo/
facebook - »etrtna skupnost Rudnik
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16. septembra 2011 smo pri
dvorani Krim na Galjevici, že
četrto leto zapored pripravili
prireditev »Srečanje krajanov
ČS Rudnik«. Tokrat smo jo izpeljali v zelo lepem vremenu
ter z bogatim programom, za
katerega so poskrbela sodelujoča društva in zavodi:
- Plesni klub Mojca
- PGD Ljubljana-Barje,
- Konjerejsko društvo Barje,
- Sankukai Karate klub Forum,
- Zavod Tamal-a,
- društvo ©ola zdravja,
- TuristiËno društvo Barje,
- ©portno društvo Dokiai,
- Društvo igra,
- Vrtec Galjevica,
- Društvo tabornikov rod
Podkovani krap,
- skupina Mali jezdec,
- SMC Rakovnik,
- Društvo prijateljev poti
sv. Jakoba,
- ZOLB s kosci in grabljicami,
- O© Oskarja KovaËiËa in
- Zveza športnih društev
Krim s svojimi društvi.
Nastopi društev so potekali
na osrednjem prizorišču t.j.
na košarkaškem igrišču ob
dvorani, vse ostale predstavitve pa so se odvijale v dvorani, na drugem asfaltiranem
igrišču ter na travniku ob
igriščih. Po končanih predstavitvah in nastopih je sledilo družabno srečanje, na
katerem smo se zavrteli ob
prijetni glasbi skupine Dežur.

Helena Židanek,
foto: Tilen Šinkovec,
Žan Vidmar, Barbara Šivec

Mali jezdec je pojezdil
Erjavec Vojko
Kdo je Mali jezdec? Smo neformalna (zaenkrat še) skupina zanesenjakov iz Ljubljanske in Ižanske občine z domicilom v vasi Lipe na
Ljubljanskem barju. Področje našega delovanja so neprofitne, poučno-zabavne prireditve za najmlajše otroke in njihove družine.
S tovrstnimi prireditvami jim želimo omogočiti vsaj en dan v letu, katerega bi preživeli skupaj s starši v naravi, v igri, v druženju z
vrstniki, kjer bi si krepili duh tovarištva, ustvarjalnosti... in da bi se zvečer srečni, zadovoljni in veseli, zardelih lic vrnili domov.

N

aš cilj delovanja je ekološko ozaveščanje otrok,
zmanjševanje nasilja med in nad otroki, razvijanje
humanosti, bogatenje besednega zaklada, razvijanje
ustvarjalnosti otrok, zagotavljanje možnosti za kakovostno
preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti,
druženju s sovrstniki, ohranjanje kulturne dediščine Ljubljanskega barja itd..
V naših ŽIV- ŽAVIH imajo vsekakor glavno besedo otroci in vse
dejavnosti so podrejene predvsem njim in za njih. Letos smo
na prireditev vklopili tudi poučne delavnice, ki so se zelo lepo
»prijele«. Najlepše pa so bili sprejeti seveda simpatični poniji
in polna skrinja donacijskega sladoleda Ljubljanskih mlekarn.
Skupina Mali jezdec nimamo nikakršnih finančnih prilivov. Za
osnovne in nujne stroške pri organizaciji prireditev smo denar
( zavarovanje, reševalno vozilo, vabila, WC- ji itd. ) »nafehtali«
od svojih znancev in prijateljev, precej pa smo primaknili tudi iz
svojih žepov. Moram pa poudariti, da imajo otroci na naše prireditve prost vstop, dobijo brezplačno malico in pijačo, pecivo,
za povrh pa se vedno najdejo tudi kakšne nagrade. Letos smo
preko popoldneva gostili preko 300 otrok.
Naše delovanje je v zainteresirani javnosti naletelo na precejšnje odobravanje, zaradi česar smo sklenili, da bomo v prihodnosti ustanovili DRUŠTVO MALI JEZDEC, katerega bi v pretežni meri vodili otroci sami, ki bi se samoorganizirali in bi bili
preko mentorjev povezani s krovnim društvom, sodelovati pa
želimo tudi z drugimi društvi, ki jih tovrstno delovanje zanima,
ne glede na občinske meje.
Kot skupina smo se letos prvič predstavili tudi na Srečanju krajanov na Galjevici. Kar precej bogate predstavitvene «ropotije«
smo razpostavili. Kot je že običaj na naših prireditvah je zopet
blestela šetlandska poni kobilica Cilka, ki je tudi tokrat izpolnjevala želje otrok in staršev. Veseli smo bili tudi obiska »po srcu
mladih deklet« v oranžnih majicah, s katerimi smo veselo kramljali vse do trdne teme.
Zahvaljujemo se organizatorju, Četrtni skupnosti Rudnik, za povabilo na prireditev, za spominske majice, za prijazen sprejem
in kakovostno izpeljano, po vsebini bogato prireditev, ki jo je po
nekaj letih zopet spremljal čudovit, sončen oktobrski dan.

Vse je pripravljeno za predstavitev.

David, Matej in Amir, podmladek društva, čistijo kopita.

Po delu se prileže zaslužena malica.

DRU©TVO MALI JEZDEC
VAS VABI NA OGLED FOTO- GALERIJE
Z letoπnje poletne, pouËno- zabavne
prireditve za otroke æiv-æav.
Ki je postavljena na verandi sedeæa društva
v vasi lipe (gostišËe KolišËe).
6

Tudi Cilka si nabira moči.

Naj ærebec SHL pasme 2011
Marjan TrËek, U.O.K.D. Barje

K

onjerejsko društvo Barje in Revija o konjih je lepo sončno soboto 03.09.2011 na bivšem sejmišču Barje organiziralo prvo prireditev v Sloveniji z naslovom »Naj žrebec leta
SHL pasme.«
Od cca. 180 registriranih žrebcev omenjene pasme v Sloveniji,
se je na prireditev upalo prijaviti le šest in še od teh sta zadnji hip
odstopila dva, tako da so na finalnem izboru sodelovali štirje plemenjaki.
Število sodelujočih na finalni prireditvi je velik pokazatelj razmer v
slovenski konjereji, za kar je bila prireditev tudi namenjena in je bila
zadetek v polno. Pristojne institucije se naj zamislijo komu in zakaj
dodelijo plemenskega žrebca in kaj dela z njim, ko ga dobi iz državnega žrebetišča in ima pozitivno opravljene tri osnovne teste.
Prireditev sta bombastično povezovala moderatorja g.Stane Werbole in g.Martin Škafar. Za veselje so veselo skrbeli ansambel Krpani, za požarno varnost pa Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana-Barje s svojim mogočnim vozilom.
Na prireditvi je nastopajoče plemenjake ocenjevala strokovna komisija v sestavi dr.Matjaž Mesarič - vodja druge priznane strokovne
organizacije v konjereji iz veterinarske fakultete, ing. Darko Platovnjak-vodja selekcijske službe za plemenjake v strokovni organizaciji, g. Božo Miklavčič- asistent na vet.fakulteti pri strokovni organizaciji, g. Jože Škulj- predsednik prve priznane rejske organizacije
Združenja rejcev konj slovensko hladnokrvne pasme v Sloveniji in
tudi predsednik K.D.Krim ter ga. Manca Mirnik - odgovorna urednica Revije o konjih. Ocenjevali so trenutni izgled žrebcev, ki so se
predstavili v sprehodu po začrtanem krogu okoli osrednjega mlaj.
Ta ocena je prinesla 40% končne ocene. Drugi krog je bilo tehtanje
žrebcev, kar je prineslo 20% končne ocene.
Tretja disciplina, najbolj zanimiva za gledalce, pa je bila vleka hloda,
ki je prinesla ostalih 40% h končni oceni. Omeniti velja, da so člani
K.D.Barje pripravili kar malo pretežak hlod (tehtal je cca. eno tono),
saj ga nihče od sodelujočih žrebcev ni povlekel več kot en meter.

1.

mesto

2.

mesto

Seštevek vseh treh disciplin je dal konËni rezultat in
sledeËe uvrstitve:
1. mesto - 892 Ičo Nero XV-490 oskrbnik Jernej Burjak, Žirovski vrh Sv. Urbana 17 iz Gorenje vasi.
2. mesto - 875 Edbin Vulkan XVI-173 oskrbnik Anton Gorc, Dolenje Selce 13 iz Dobrniča.
3. mesto - 770 Bauer Nero XIII-163 oskrbnik Marjan Trček,
Črna vas 396 iz Ljubljane.
Vsi nastopajoči so prejeli velike pokale v trajno last in praktične
nagrade, saj so bili vsi nastopajoči zmagovalci, ker so se upali udeležiti prireditve. Dodatno je za prvo mesto poskrbela Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije s prelepim pregrinjalom za žrebca,
ki je izročil sam predsednik omenjene organizacije g.Ciril Smrkolj.
Na tako pomembni prireditvi se je pogrešalo vrh Mestne občine
Ljubljana, vendar je prireditev kljub temu vrhunsko uspela, kar je
bilo razvidno tudi, ko so plemenjaki zapustili prizorišče, saj se je
druženje zavleklo pozno v noč, brez vsakih nesreč ali drugih neprijetnih dogodkov, kar je najbolj pomembno in v ponos društva.
K.D. Barje upa, da bo prireditev postala tradicionalna, saj prostor, ki
je namenjen za take prireditve vse bolj sameva, oziroma se na njem
odvijajo dogodki, ki ne sodijo na omenjeni prostor.

3.

mesto

Vabilo
Konjerejsko druπtvo Barje in æupnija sv. Mihaela organizirata na
dan svetega ©tefana zaπËitnika konj v ponedeljek,
26. 12. 2011 ob 10. uri, drugi blagoslov konj za PleËnikovo
cerkvijo v »rni vasi na Ljubljanskem barju.
Vabljeni vsi rejci, ljubitelji in simpatizerji konj.
Upravni odbor K.D.Barje
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Veliki uspehi mladih rudniπkih gasilcev
Jaka Jerπin, Predsednik mladinske komisije GD Rudnik

Z

velikim zadovoljstvom se lahko pohvalimo in
veselimo odličnih uvrstitev naših mladih
˝Rudniških os˝.
V zadnjem času smo se namreč ponovno
veselili zavidljivih rezultatov, katere lahko na
hitro strnemo po naslednjem vrstnem redu,
in sicer:
Prvo mesto na državnem tekmovanju v orientaciji v skupini mlajših pionirjev; štiri prva mesta
med pionirji in mladinci na tekmovanju gasilske zveze
Ljubljana; prvo mesto pri pionirkah na regijskem tekmovanju;
prvo mesto pri mladinkah, kjer so premagale celo olimpijske
podprvakinje iz Kočevja – mladinke PGD Zbilje ter uvrstitev
skupine pionirjev
in mladincev, ki so
se prav tako z osvojenima drugima
mestoma, uvrstili
na državno tekmovanje
prihodnje
leto.
Ob vseh teh uspehih pa ne velja
pozabiti tudi na
nedavno osvojene
tri naslove državnih
prvakov v različnih
panogah, in sicer
v kvizu, orientacijskem teku in
gasilskošpor tnih
disciplinah, na kar
smo izredno ponosni.

Kako nam to uspeva?
Vseh teh uspehov ne bi bilo brez večletnega in sistematičnega
dela z mladimi. Začne se pri otrocih, starih šest let, ki prvič
prestopijo gasilski prag in si želijo videti gasilska vozila in opremo. Mentorji jim pri tem pomagamo in otroci tako postanejo
gasilci. Nato pridejo prva tekmovanja. Starši se v tem trenutku
še ne zavedajo odgovornosti prihoda otrok na vaje in tekmovanja. Na začetku se je velikokrat zgodilo, da se je družina na
ta dan odpravila na morje, trgatev, izlet … in naš trud je bil tako
zaman.
Z uspehi otrok pa se vse skupaj zelo spremeni. Otrok postane
najboljši gasilec v Ljubljani, regiji in celo v državi. Na gasilsko
dejavnost starši začnejo gledati drugače in začnejo ceniti trud
mentorjev. Vsako leto jih povabimo na mladinski občni zbor,
kjer se podrobneje seznanijo z delom in uspehi v preteklem
letu in z načrti v prihodnosti. V mesecu maju organiziramo
skupni piknik staršev, otrok in mentorjev. Starši so ponosni na
svoje otroke in jih kljub drugim interesnim dejavnostim pošiljajo
na vaje.
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V organizaciji mladinske komisije našega društva že
nekaj let organiziramo zimovanja in letne tabore.
Tako se na zimovanjih posvečamo izobraževanju
in pripravi otrok na tekmovanja v kvizu in orientaciji. Letni tabor pa smo v zadnjih letih izkoristili za
priprave mladinskih in pionirskih enot na bližajoča
se tekmovanja v gasilskošportnih disciplinah. Na
vseh teh srečanjih smo se mentorji in otroci dobro spoznali, kar je osnova za kakovostno delo.
Za tekmovalne gasilske enote so značilne vse zakonitosti kot za ekipe katerega koli drugega športa. Še
tako dober mentor pa ne more ničesar storiti brez nadarjenih
otrok in obratno. V našem primeru smo uspeli združiti oboje.
V prihodnosti pa prav tako ne skrivamo svojih ambicij po nadaljnjih
uspehih
ter velike želje po
sodelovanju z mladinsko enoto na
prihodnji mladinski
olimpijadi v Franciji. Zavedamo se, da
bo, glede na izjemno
konkurenco,
to težko izvedljivo.
A tudi, če se nam
vse to ne uresniči,
bomo zadovoljni.
Na koncu pa moramo omeniti, da
še vedno nimamo
ustreznega vozila
za prevoz otrok,
kar bi si vsekakor
zaslužili.
Naš skupni moto še vedno ostaja čim večje število mladine
pripeljati do končnega cilja - postati in ostati Gasilec.
NA POMOČ!

Salezijanski mladinski center Rakovnik
Jure Babnik, Vodja Salezijanskega mladinskega centra na Rakovniku

S

alezijanski mladinski center je v prvi vrsti vzgojno okolje, ki deluje na področju župnije Rakovnik in njene
širše okolice. Odprto je vsem mladim, ki so pripravljeni
sprejeti program in pravila SMC. Deluje v duhu velikega
vzgojitelja mladih sv. Janeza Boska, ki je svoje delo oprl
predvsem na božjo moč in nas navdihuje, da mladim pripravimo varno, zanimivo in duhovno polno okolje, v katerem
lahko preživite pol ure ali pa ves dan.
Zavzemamo se za celostno vsestransko vzgojo mladih in razvijanje pozitivnih značajskih lastnosti, razvijanje in poglabljanje osebne odgovornosti za kraj, vzgojo za sprejemanje človeka in odprtost za različnost, zdrave oblike življenja, zabave in preživljanja
prostega časa, spreminjanje obstoječega položaja mladih v smer
večje samostojnosti, vključenosti v družbene tokove človeka vrednega življenja in želimo vsem svojim članom nuditi strokovno
izpopolnjevanje na tečajih in predavanjih.
S svojim delovanjem posegamo na področje športa in rekreacije (vodimo dve odbojkarski, nogometno in košarkaško ekipo,
izvajamo plesno delavnico, otroško telovadbo in v svojih prostorih
organiziramo rekreativne turnirje v odbojki, nogometu in košarki). Smo soustanovitelji Salezijanske športne lige, kjer mesečno
združujemo več kot 200 mladih v zdravi obliki športa. Ukvarjamo
se z glasbo in kulturo (imamo otroški, mlajši mladinski in mladinski zbor, orkester in dva »benda«, pripravljamo in gostimo gledali-

ške igre in v sodelovanju z likovno delavnico pripravljamo različne
umetniške natečaje). Uspešno vodimo svoj model neformalnega
učenja »projekt dux«, ki uvaja tristopenjski model priprave mladih na vlogo animatorja. Pripravljamo vrsto ustvarjalnih delavnic
kot npr. modelarska in risarska. Skupina zvončki združuje naše
najmlajše od 3-5let. Spodbujamo običaje kot so nekoč bili in
organiziramo različne prireditve (materinski dan, miklavževanje,
pustovanje, velikonočni običaji..) Aktivni smo na mednarodnih
projektih, kjer se različnih turnirjev in izobraževanja vključi letno
vsaj 30 mladih. Organiziramo otroška praznovanja in skrbimo
za popoldansko aktivnost v naši igralnici, ki je odprta 7 dni v tednu. Zelo dobro imamo razvit počitniški program, zimski v času
zimskih počitnic (konec februarja – smučarsko delavniški) in 4
tedenski program oratorij v mesecu juliju, ki združi preko 300
mladih v celodnevnih delavnicah in igrah.
Celotno društvo v večini deluje na prostovoljni bazi, kar pomeni, da so skoraj vsi naši izvajalci programov mladi sami oziroma
prostovoljci. Prostovoljci so večinoma dijaki in študenti, nekaj je
tudi mlajših zaposlenih. Program je deloma odprtega tipa, tako
da se ga lahko udeležijo vsi, ki želijo pridobiti znanje na področju
neformalnega izobraževanja.
Prostorom, ki so dolgo samevali, smo dali možnost, da skupaj
z vami zaživijo. SMC je namenjen vsem in nas ne označuje na
»naše in njihove«. Želimo, da v njem najdete mesto zase tudi vi.

AKT U ALN I PRO G RA M I :
ANIMATORSKA SKUPINA

MLAJ©I MLADINSKI PEVSKI ZBOR

KO©ARKA FANTJE

Namenjeno vsi od 14 -90 let, ki vas veseli priprava in
vodenje programov za druge

Namenjeno fantje in dekleta od 6.-9. razreda

Namenjeno fantje: 9.r.-III. letnik

Vodi

Peter PuËnik in Gabi ©paniË

Vodi

Andrej SladiÊ

Vodi

Maja Turk, Tina BegoviË in Jure Babnik kpl

Termin

sre 17.00 - 18.15

Termin

pon 17.30-19.30 in sre 18.30-20.30

Termin

Ëet 18.00 - 19.00

ME©ANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR

NOGOMET FANTJE
Namenjeno fantje: osnovnoπolci

Namenjeno srednjeπolci

Namenjeno fantje in dekleta; srednjeπolci,
πtudenti in drugi mladi

Vodi

Bojan Kosi

Vodi

Kristina Anæelj in Franc BreËko æpk

Vodi

Maja KavËiË

Termin

sre 15.00 - 17.00

Termin

Ëet 19.30 - 20.30

Termin

sob 19.00 - 20.30

MLADINSKI VEROUK

AEROBIKA

ZVON»KI

MODELARSKI KROÆEK

Namenjeno otroci od 3 - 5 let

Namenjeno osnovnoπolcem

Vodi

Saπa Biderman

Vodi

Manca Æuna

Vodi

Klemen Koπir in Darjo Remic

Termin

pon in Ëet 19.30 - 20.30

Termin

tor 16.30-17.30

Termin

tor 18.00 -19.30

Namenjeno vsem

TE»AJ KLEKLJANJA

MINISTRANTI

ODBOJKA STAREJ©A DEKLETA

Namenjeno fantom osnovnoπolcem in srednjeπolcem

Namenjeno dekleta: 6.r. - III. letnik

Vodi

Tanja Oblak

Vodi

Vodi

Boπtjan RaËiË

Termin

pet 16.30 - 18.30

Termin

tor in Ëet 17.00-19.00

Termin

Andrej Flajnik, Uroπ Borovnjak, Jan Golob
in Anej Skubic
sob 16.00 - 18.00

OTRO©KI PEVSKI ZBOR

ODBOJKA MLAJ©A DEKLETA

Namenjeno vsem

OTRO©KA TELOVADBA
Namenjeno Otroci od 4 - 10 let

Namenjeno dekleta: 5. in 6.r

Namenjeno v dveh skupinah (4-6 let ter 2.-5. razred)

Vodi

Oriana MariË

Vodi

Tina Matjaæ

Vodi

Urπa Remic in Urπka Javorπek

Termin

sre 16.30 - 17.30

Termin

tor in Ëet 15.00-17.00

Termin

sre 17.00 - 18.15

ORKESTER
Namenjeno vsi, ki obvladajo inπtrument (violino,
flavto, violonËelo…)
Termin

pet 17.00 - 19.15
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Balinarski πportni klub Krim
Vasko
MihaJovanoski
Sodec

KDO SMO?
Balinarski športni klub Krim je klub z dolgoletno tradicijo
in predstavlja enega močnejših balinarskih centrov v Sloveniji. V okviru Balinarske zveze Slovenije in Območne
balinarske zveze Ljubljana nastopamo z dvema moškima
in žensko ekipo ter ekipo deklic in dečkov do 14.leta. Moška prva ekipa, že vrsto let uspešno nastopa v najvišjem
rangu balinanja v Sloveniji v tako imenovani Super ligi,
v letu 2007 pa smo doživeli tudi krstni nastop v Pokalu
evropskih klubskih prvakov. Naša dekleta so večkratne
udeleženke zključnih turnirjev evropskih klubskih prvakinj
in v sezoni 2009 smo osvojili naslov vice prvakov tako v
moški kot tudi ženski konkurenci. V sezoni 2010 smo z
ekipo deklet ta uspeh ponovili na finalu v italijanski Bielli, vse dosedanje uspehe pa smo nadgradili z osvojitvijo
naslova

boljše pogoje za celotno pripravo našim tekmovalcem in izvedbo tekmovanj v svetovnem merilu. Z štirimi novimi zunanjimi
igrišči, smo pridobili infrastrukturo, ki zadostuje organizaciji največjih prireditev na klubski, kot tudi reprezentančni ravni.

KAJ PONUJAMO?
V naše društvo vabimo Dečke in deklice starosti od 8 do 14 let,
mladince v starosti od 14 do 18 let in seveda vse, ki si želijo seznaniti in zbližati z najtrofejnejšim športom v republiki Sloveniji.
Prav tako nudimo prvovrstno rekreacijo občanom in podjetjem
za druženje in možnostjo izvedbe piknikov, rojstnih dnevov in
drugačnih zabav.

EVROPSKIH KLUBSKIH PRVAKINJ

v italijanskem mestu Alassiu 2.- 4.junija 2011.
Ob omenjenih tekmah evro pokala vsako leto nastopamo
tudi na mednarodnih turnirjih na Hrvaškem, v Črni Gori, Italiji in Franciji, ter tako še dodatno izpopolnjujemo naše znanje
in spretnost. Na domačih igriščih pa letno organiziramo več
državnih prvenstev ter mednarodne turnirje v ženski in moški
konkurenci.
Kot smo že omenili, v klubu skrbimo tudi za podmladek , saj
vemo, da je društvo kot družina, ki brez naslednikov ne obstane. Z ekipo dečkov tekmujemo v ligaškem tekmovanju seveda
pa tudi na državnih tekmovanjih v posameznih disciplinah.
Na pravkar končanem Evropskem prvenstvu v balinanju za ženske v Rogaški Slatini sobalinarke našega
kluba za Slovenijo osvojile štiri medalje:
Vorih Ana zlato v disciplini natančnega zbijanja
Sodec Tadeja bron v igri v krog in štafetnem zbijanju ter
Novak Nina bron v hitrostnem in štafetnem zbijanju

Finalisti Evropskega klubskega pokala balinarji BŠK Krim
- Stiking                      

KJE SMO?
Na našem pokritem štiristeznem balinišču v športnem centru
Rakovnik ob Dolenjski cesti v Ljubljani, se poleg organizirane
vadbe tekmovalnih ekip, balinarske šole za mlade nadobudneže in rekreacije občanov, odvijajo tekmovanja na vseh nivojih
in kategorijah, turnirji z vrhunsko mednarodno udeležbo, prav
tako pa so na naših baliniščih našla prostor za svoja tekmovanja
različna društva, kot so Mestno društvo gluhih Ljubljana, društvo Invalid, le nekaj tednov nazaj pa se je na naših baliniščih
odvijalo finale državnega prvenstva Slovenije društev multiple
skleroze.
V zimskem času pa najdejo v naši dvorani prostor za vadbo ali
rekreacijo klubi od jugo-vzhodnega dela Ljubljane, Grosuplja,
Ivančne Gorice, Kočevja, pa vse do Novega Mesta.
Dvorano smo pred kratkim posodobili. S tem smo ustregli zahtevam za tekmovanje v zimskem času, hkrati pa pridobili še
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Ličan Timi in Sodec Žan  3.mesto  Klana Junior mednarodni
turnir na Hrvaškem

Evropske klubske
prvakinje 2011 -  
KRIM LJUBLJANA
Na sliki od leve proti desni:
Mija Borčnik, Nina Novak,
Tadeja Sodec, Denis Vidmar,
Ana Vorih, Sabina Soroscy,
Nina Sodec in vodja ekipe
Miha Sodec.

Evropski klubski pokal za æenske 2011
V tretje gre rado ali drugače povedano evropske sanje so postale resničnost. Igralke ljubljanskega Krima, slovenske državne
prvakinje, so bogati zbirki dodale še naslov evropskega klubskega prvaka.
V sedmi izdaji tega tekmovanja, mimogrede igralke Krima so
edine udeleženke vseh dosedanjih od premiernega nastopa
leta 2005 v Franciji v predmestju Grenobla , Pont de Claix-u,
ko so zasedle četrto mesto preko Sardiniji in osvojenega tretjega mesta, so pot proti naslovu evropskih prvakinj nadaljevale
na Hrvaškem, kjer so na Rijeki osvojile prvi naslov vice prvakinj
Evrope. V teh letih je dominirala francoska ekipa Pont de Claix,
ki je dobila vsa štiri finala, tudi v letu 2008, ko je bil ljubljanski
Krim tudi organizator finala Evropskega klubskega pokala za
ženske. V letu 2009 je na vrhu Evrope prav tak ostal francoski
klub tokrat Adreziaux-Butheon, ki je bil hkrati tudi organizator
finala v tem letu. Klub domačem igrišču in rezultatsko lahki
zmagi domačih pa se je dalo naslutiti, da ''krimovke'' lahko zamenjajo francozinje na samem vrhu.
V šesti izdaji tega tekmovanja v letu 2010, v italijanski Bielli,
pa je bilo to še bolj vidno. Krimovke so prikazale odlično igro
in francoska ekipa, na čelu z sestrama Mougirone in ostalimi
francoskimi reprezentantkami, je z veliko sreče odnesla še šesti naslov v domovino balinanja, Francijo.
Če je bil dve leti nazaj pretrd oreh francoska ekipa Andrezieux
Boutheon, lani prav tako francoske prvakinje Saint Vulbas, pa
so letos v finalu nasproti stale italijanske prvakinje iz Buttria,
ki so v polfinalnemu obračunu presenetljivo opravile z lanskoletnimi evropskimi prvakinjami. Žreb polfinalnih parov je Krimovkam, kot v zadnjih treh letih, tudi letos namenil hrvaške
predstavnice, katere so Ljubljančanke, kot po tekočem traku v
polfinalih premagovale, kar pa seveda ne zmanjšuje končnega
uspeha. Predlani Škrljevo, lani in letos pa je bil izločen Pašac,
na čelu z reprezentantkami Nives Martinaš in Gabrielo Žeželić
ter ''sposojeno'' Ivo Vlahek, aktualno svetovno prvakinjo v natančnem zbijanju.
Polfinale proti hrvaški ekipi, so Krimovke odigrale fantastično,
saj je bil finalist znan še pred zadnjimi igrami, v drugem polfinalu francoskih in italijanskih prvakinj pa se je odločalo o drugem
finalistu praktično do zadnje krogle. Sreča se je tokrat obrnila
na stran domačink.

Finalni obračun so Krimovke pričele silovito ter pred zadnjimi
igrami povedle z delnim rezultatom 8-2. Izgubile so le hitrostno
zbijanje, v katerem je reprezentantka Italije Sara Tonon nastopila izvrstno in premagala slovensko reprezentantko Nino Novak.
V sklepnemu delu tekme so slovenske predstavnice za končno
slavje potrebovale le eno točko. Medtem ko smo izgubili igro v
krog in dvojko (slednji dvoboj je po rezultatu sodeč bil napet
do konca) pa je Sabina Soroscy v »klasiki« zmagala in prinesla
Sloveniji prvo evropsko klubsko lovoriko.
Rezultati finala v Alassiu:

POLFINALE
Krim-Paπac 14:2
Dvojica: Novak-BorËnik:ÆeæeliÊ-IviÊ(Vlahek)
Posamezno: Vidmar:Cargonja
Krog: Sodec T.: Martinas
NatanËno: Sodec T.: Vlahek
Hitrostno: Novak N : Martinaπ
Dvojica: Sodec T-Vorih - Martinaπ-MiπiË
Posamezno: Soroscy : ZezeliË
Krog: Vidmar - Vlahek
Buttrio-St. Vulbas
9:7
Dvojica: Venturini V.-Busiz : Millet-Chausat
Posamezno: Venturini C. : Maugiron C.
Krog: Tonon : Maugiron V.
NatanËno: Venturini C. : Millet
Hitrostno: Venturini V. : Maugiron C.
Dvojica: Venturini C.-Paravano :
Jouve-Maugiron A.M. (Millet)
Posamezno: Tonon:Maugiron V.
Krog: Zurini : Maugiron C.

10:9
13:10
23:17
16:16
27/43:26/40
13:0
11:11
23:15
12:8
13:0
27:22
16:18
21/41:30/40
9:7
9:9
16:22

FINALE
KRIM - BUTTRIO
10:6
DVOJICA: BorËnik,Novak - Venturini,Zurini
KLASI»NO: Vidmar - Venturini C
KROG: Sodec T - Tonon
NATAN»NO Z: Sodec T - Venturini C
HITROSTNO Z: Novak - Tonon
DVOJICA: Sodec T,Vorih - Tonon,Paravano
KLASI»NO: Soroscy - Zurini
KROG: Vidmar - Venturini C

9:8
13:0
21:18
13:10
27:32
12:13
13:9
18:24
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20 let krg Narodni dom Ljubljana
Vasko
AnaJovanoski
Rebov
Že vse od leta 1991, ko se je sekcija ritmične gimnastike ločila od matičnega kluba ŠD Narodni dom, domuje KRG
Narodni dom Ljubljana (takrat KŠRG) na Krimu. Tu se počutimo doma in dobro sprejete. Če začnemo na začetku...

ko spremljate na

spletni strani:

rodnidom.si
www.klubrg-na

Aktivnosti klub lah

V

četrtek, 21.3.1991, je bil ustanovljen novi klub za
ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana (KŠRG
Narodni dom Ljubljana), že 30. in 31.3. pa so izvedli
šestindvajseto in hkrati tudi zadnje državno prvenstvo Jugoslavije v dvorani Krim na Galjevici. Boris Žnidarič, prvi
predsednik kluba, je za medije navedel razloge: »Ta naša
poteza je rezultat že več kot štiri leta uspešnega sodelovanja staršev in drugih zanesenjakov. Na ta način se želimo bolje organizirati in tako doseči visoko zastavljene
cilje.« Povedal je tudi, da v bodoče želijo z mladimi delati
še bolj kvalitetno kot doslej, hkrati pa bi radi spodbudili
še druge centre v Sloveniji. Da je v Narodnem domu takrat vadilo 68 deklet, ki sta jih trenirali Marjeta Kline in
Marieta Kostadinova Balakova (zdaj Stoimenova) s pomočjo sedmih vaditeljic, nekdanjih uspešnih tekmovalk.
Ne nazadnje so se v klubu lahko pohvalili tudi z bogatimi
izkušnjami, saj so v okviru ljubljanskega Partizana Narodnega doma nepretrgoma delovali že dobrih dvajset let,
za kar je bila gotovo najbolj zaslužna prof. Jelica Vazzaz,
častna članica in podpredsednica novega kluba.
(Delo, 4.4.1991)

Klub je imel že v tistih časih svoj logo, ki ga je oblikoval Saša
Pöschl. Pentlja predstavlja trak, ki je najbolj priljubljen rekvizit
tako med deklicami, kot med gledalci. Na novem logu (logo je
bil uradni logo MTM turirja, ki ga organizira klub v letih 1999
– 2006) je deklica z žogo v skoku. Silhueta je povzeta po fotografiji Beloruske reprezentantke Ženje Pavline, kar kaže na
tesno povezanost kluba z Minskom že tedaj. Iz Belorusije sta
namreč tudi današnji glavni trenerki kluba, Alena Yakubovska
in Alena Salauvyova.
Trenutno je v klub vpisanih čez 100 deklet, ki trenirajo na
treh različnih zahtevnostnih nivojih. Vrhunskem A programu, rekrativnem A1 programu in C programu – krožek na
osnovni šoli. V letošnjem šolskem letu se zelo veselijo velikega števila novo vpisnaih deklic. Trudili se bodo, da se bodo
na Krimu počutile dobro in z veseljem naučile osnov ritmične
gimnastike. Začetnice so svojo pot šele začele, tekmovalke
pa pridno vadijo že od začetka avgusta in drugi vikend novembra jih že čaka drugo najpomembnješe tekmovanje pri
nas - Pokal Slovenije. Vrhunske tekmovalke so na junijskem
državnem prvenstvu osvojile kar 42 medalj, zato so pričakovanja velika.

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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©portno druπtvo Dokiai
Tadej PaËnik

Š

portno društvo Dokiai, kjer gojimo žlahtno borilno veščino, aikido, je polnem teku svojega rednega delovanja. S
septembrom smo sprejeli novo skupino začetnikov in ponovno začeli z otroškimi treningi. Dojo ob Železnici je tako poln
dogajanja, saj moramo dodati še redne treninge aikida na več
nivojih, vadbo Ju-juitsa v izvedbi društva Samurai in Tai-chi vadbe. Iz neuporabne stavbe smo tako v enem letu uspeli ustvariti družbeno koristen prostor, kjer se lahko ljudje vseh starosti
spoznajo z borilnimi veščinami ter si tako zagotovijo bolj zdravo
in kakovostno življenje.

Javnosti smo se predstavili na dveh prireditvah, dnevu odprtih vrat Doja ob železnici in na demonstraciji na srečanju
krajanov Četrtne skupnosti Rudnik. Vse, ki se zanimajo za
borilne veščine pa vabimo na ogled kadarkoli, saj so naša
vrata vedno odprta in veseli bomo vsakega novega člana. Z
decembrom bomo zaključili 3-mesečni začetni tečaj in januarja pričeli z novim.
Obiščite našo spletno stran www.dokiai.com, kjer
vas redno obveščamo o dogajanju v našem klubu ali
našo FB stran.

Plesna ©ola Mojca
Mojca Horvat
Plesna šola Mojca na Rudniku je s 1. septembrom stopila v svojo 22.sezono.
Lansko smo zaključili konec junija s produkcijo vseh skupin v dvorani Konzervatorija za glasbo in balet na ljubljanski Špici, zadnji
trening pa smo odplesali kar na valovih Ljubljanice, na barčici !
Septembra pa s polno paro: Plesalci-tekmovalci so posebej
za Srečanje krajanov obnovili uspešnice iz prejšnje sezone : koreografijo Dentist mladinske skupine (1. mesto na SP in nagrada
za najboljšo koreografijo in kostumografijo), točko Generalissimo
mlajših mladincev (3. mesto SP) , Mačke in miške (otroška skupina, 1.mesto odprto prvenstvo Avstrije)...... Njihovo novo bero
(enajstih!) pokalov lahko občudujete v dvorani na Rudniku.
A da ples ni le vrhunski šport, ampak tudi prijetna, zdrava zabava
in druženje, so na Srečanju svojim sokrajanom prikazali tudi najmlajši, plesalci Cici skupin, ki vadijo ob petkih in so letos dobili
precej novih plesnih tovarišev.
Z enako mislijo se plesnega razgibavanja lotevajo njihove mame
in babice. Marsikatera se je namreč vključila v skupino rekreacija,
ki deluje ob torkih in četrtkih. Na letošnji produkciji so pogumne
dame ponovno požele huronski aplavz. Kot dobri sokrajani pa s
svojim plesnim žarom pomagamo tudi rokometašicam Krima. Za
njihove tekme v Stožicah smo že trikrat pripravili atraktiven show
program in ob strani jim nameravamo stati še vnaprej.

In kakšni so načrti za to sezono?

V decembru obisk vrhunske pedagoginje Judy Ann Bassing iz
New Yorka, nov musical za najmlajše ( Pravljice malo drugače ),
številna gostovanja in seveda – tekmovanja, saj želimo ubraniti
lanske medalje in dodati še kakšno novo.
Predvsem pa - veliko dobrega plesa za vse generacije, zato vabljeni vsi, ki si želite dobre plesne družbe, sproščenega okolja in
strokovnega vodstva pri svojih prvih plesnih korakih !
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Prisotnost ambrozije v »S Rudnik
Jernej KorenËiË, ZOLB

V

rste rastlin, ki jih človek namerno ali nenamerno zanese zunaj območja njihove prvotne razširjenosti, imenujemo tujerodne vrste. Te lahko v določenem prostoru,
posebno če so nenadzorovane, povzročijo nepopravljivo
škodo ekosistemu v habitatnih pogojih za obstoj biotske
raznovrstnosti.
Ambrozija spada med invazivne (agresivne) tujerodne rastline
in se je k nam »priselila« iz severne Amerike. Po Evropi se je
začela seliti šele v začetku 19. stoletja. Na območju nekdanje
Jugoslavije so jo prvič opazili med drugo svetovno vojno. Danes
je ambrozija najbolj razširjena v vzhodni Evropi, pojavlja pa se
tudi v zahodni Evropi. Na Madžarskem so se pričele kampanije
proti ambroziji že pred nekaj leti, nabiralci dobe posebno nagrado.
V Kanadi obstaja zakonska obveza za uničevanje ambrozije.
Izvajanje zakona nadzirajo tudi poštarji, kazni so več kot 1000
kanadskih dolarjev.
Na Hrvaškem so kazni za ne upoštevanje Uredbe po zatiranju
ambrozije med 200 in 1000 kunami.
V Sloveniji se je ambrozija razširila po drugi svetovni vojni in
danes jo najdemo skoraj po vseh nižinskih območjih.
Aprila 2010 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS, št.36/2010),
ki odreja nadzor nad invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami.
Od 4. avgusta 2010 pa je pričela veljati tudi Odredba, ki določa
ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije, ki jih morajo izvajati lastniki zemljišč.

Ambrozija v začetni vegetaciji.

14

O ugotovljenih prisotnosti ambrozije je potrebno
obveščati Fitosanitarno inšpekcijo ali Fitosanitarno
upravo Republike Slovenije.
( http: www.furs.si/svn/zvr/sluzba-zvr/org-zvr.asp).

Za pomoË z nasveti se lahko obrnete tudi na ZOLB,
info&zavod-zolb.si, GSM 040 29 88 11
Ambrozija, pelinolistna (Ambrosia artemisiifolia L) je ena najbolj alergenih rastlin, ki zraste od nekaj centimetrov pa do 1,5
m višine, odvisno od podlage tal. Steblo je pokončno, razvejano,
običajno dlakavo. Listi so pernato deljeni, razdeljeni na posamezne krpe, zeleni, na spodnji strani nekoliko svetlejši. Cvetovi
so v obliki grozdastega socvetja na vrhu stebla in stranskih vej.
Cveti od konca julija do konca septembra. Vlogo opraševalca
opravlja veter.
Ena rastlina lahko proizvede več kot 60.000 semen ter nekaj
miljonov, po nekaterih podatkih pa tudi do nekaj miljard pelodnih zrn. Pelodna zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti,
saj lahko s pomočjo vetra prepotujejo tudi razdalje, večje od
100 km. Največja koncentracija pelodnih zrn pa je v krogu 1
km okrog rastoče rastline. Seme ambrozije ostane kaljivo tudi
do 10 let.
Ambrozija je enoletnica, kar pomeni, da pozimi odmre in zimo
preživi v obliki semen, ki kalijo od konca marca do začetka julija.
Najpogosteje raste na degradiranih površinah, ob cestah,
železniških progah, gradbiščih, smetiščih ter na zapuščenih
kmetijskih površinah. Pojavlja se kot plevel na njivah ali pa tudi
kot okrasna rastlina na vrtu.
Septembra letošnjega leta je bila opravljena analiza stanja prisotnosti ambrozije na področju ČS Rudnik. Ugotavlja se, da se
ambrozija pojavlja na področjih in v količinah, katero je, za razliko od kanadske rozge in japonskega dresnika, s pravočasnimi
ukrepi, še možno omejiti oziroma zajeziti njeno širitev.
Najbolj obremenjene z ambrozijo so robovi in brežine južnega
dela Dolenjske, Jurčkove in Ižanske ceste. Nič ne zaostajajo
tudi robovi zelenih površin ob južni obvoznici na Rudniku in
Malencah. Bujna rastišča so tudi na nasipnih površinah ob nakupovalnem središču Rudnik in nasipu od Jurčkove do Galjevca. Ne zaostajajo pa tudi individualna področja, predvsem
utrjeni, pripravljeni tereni za stanovanjsko gradnjo v Zgornjem
Rudniku, Galjevici (Nebčeva ul.) in ob Ižanski cesti. Vmes so
bili opaženi še posamezni primerki (tudi na vrtovih), ki so bili s
korenino odstranjeni.
Bistveni problem, ki smo ga pri delu na terenu opazili je, da
nihče od sogovornikov (lastnikov zemljišč) ni rastline poznal.
Zamenjavali so jo z navadnim pelinom, kanadsko zlato rozgo, navadnim vratičem, belo čmeriko, belo metliko, njivskim
mošnjakom in celo z cvetovi velikega tropotca.
Nepoznavanje ambrozije ni nič čudnega, saj se rastlina v svoji
vegitaciji prilagaja habitatnemu okolju in pri tem spreminja
(za laike) svoje tipične značilnosti. V določenih rastočih primerih je namreč zelo težko opaziti strokovno opisane botanične
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značilnosti. Še posebno težko je v začetni rasti, torej takrat, ko
bi bilo rastlino najlažje odstraniti. Pozornost je potrebno posvetiti predvsem »svilenimi« dlačicami na steblih, le teh, namreč
predhodno naštete zamenljive rastline, nimajo. Pri tem, v nekaterih primerkih, ne bo odveč uporaba povečevalnega stekla.
Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Osebe občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za
alergijskim rinitisom in astmo.
Prag, ki izove reakcijo, je zelo nizek, v nekaterih primerih tudi
do manj kot 20 pelodnih zrnec/m3. V povprečju pa se prve
reakcije pojavijo, ko je v kubičnem metru zraka vsaj 200 ali več
pelodnih zrn ambrozije. Pogoste so tudi navzkrižne
reakcije z drugimi alergenimi rastlinami iz rodu ambrozije, kot
naprimer bodičem (Xantium sp.), ali navadnim pelinom.

Alergeno reakcijo prepoznamo po siptomih, kot so kihanje,
ščemenje v nosu in očeh, vodeni izcedki iz nosu, pekoč občutek
v ustih, otežene veke, otežkočeno dihanje. Simptome alergijske
reakcije je potrebno zdraviti. Če je testiranje potrdilo, da gre
za alergijo na cvetni prah, je zelo pomembna preventiva, saj
zdravilo za popolno ozdravitev ne obstaja. Izogibajmo se torej
alergenu, kolikor je to mogoče.
Najboljša preventiva pa je seveda redno spremljanje potencialnih rastišč in fizično odstranjevanje rastlin.
Posamezne rastline skupaj s koreninami izpulite iz zemlje in
sicer preden zacvetijo oziroma preden dozorijo plodovi.
Prisotnost večje količine ambrozije lahko odstranjujemo tudi z
večkratno košnjo ali mulčenjem, vendar bo v tem primeru rastlina ponovno odgnala in zacvetela.
Priporočamo, da se ambrozijo kosi sredi julija, ponovno v drugem tednu avgusta in zadnjič v prevem tednu septembra. Cvetni prah se v največjih količinah sprošča zjutraj in dopoldne, zato
priporočamo odstranjevanje v popoldanskem času.
Izpuljene ali že cvetoče rastline je potrebno z čim manjšimi tresljaji odložiti v vreče za smeti, za pokošene rastline pa je najbolje,
da se skrbno pograbijo in zažgejo. Pri tem delu je potrebna uporaba rokovic in primerna oblačila, s katerim preprečimo stik
rastline s kožo. Če rastlina že cveti, priporočamo uporabo dihalne maske in zaščitnih očal. Po opravljenem delu je potrebno
delovno obleko obrniti naokoli in oprati, da se cvetni prah ne
razširi po prostoru.
Veliko vlogo pri zatiranju in odstranjevanju ambrozije bi morali
imeti javna podjetja, vzdrževalci cest in javnih zelenic, saj je bilo
opaziti, da se v večini primerov ravno od tam širi seme v okolico.
Ne glede na to, da je problem vzdržnosti ekosistema odvisen
od ozaveščenosti vseh državljanov, je naša naloga, da za to
poskrbimo v MOL oziroma v ČS RUDNIK, ki je pobudo za popis lokalne prisotnosti agresivne rastline tudi podala.
Strokovni viri:
http/www.tujerodne –vrste.info,
www.stmug.bayern.de/grsundeheit/aufklaerung-vorbeugung/umweltgesund/
ambrosia/index.htm
http/www.klinika-golnik.si

DECEMBER V BOTANI»NEM VRTU
v Ljubljani, na Ižanski cesti 15
Sreda, 7. december 2011 ob 17. uri

Sreda, 14. december 2011 ob 17. uri

Delavnica

Delavnica

IZDELOVANJE VO»ILNIC IZ
POSU©ENIH DELOV RASTLIN

IZDELAJMO PRAZNI»NI ©OPEK

Voščilnice bomo izdelovali iz posušenih listov in cvetov rastlin,
semen ter plodov. Delavnica je primerna za otroke (do 5.leta
starosti v spremstvu staršev) in odrasle.

Vstopnina: 3 EUR

Na delavnici si boste lahko ogledali izdelavo domiselnih aranžmajev iz naravnih materialov. Če boste prinesli posodo, si boste
lahko z našo pomočjo izdelali svoj šopek. Praznične šopke
boste na delavnici lahko tudi kupili.

Vstopnina: 5 EUR

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
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Eko dan v vrtcu Pot k ribniku
Zalka Jerπin

Vrtec Pot k ribniku.

Igrače iz odpadnega materiala.

Eko himna iz mladih grl zelo lepo zveni.

Utrinek iz razstave.

Moj dan - moja knjiga.

Otroci so se vživeli v bose in obute vrabce.

E

ko dan v vrtcu je res poseben dan. Če na ta dan sprejmeš še Eko zastavo je to sploh enkraten dan. Eko zastava, ki smo jo sprejeli v mesecu maju, za nas sicer ni
nagrada, nam pa predstavlja potrditev naše usmeritve in
našega dela.
Že zelo zgodaj začnemo otroke spodbujati k sodelovanju v
ekološko obarvanih aktivnostih. Prve korake v tej smeri otroci
tako opravijo že v najmlajših oddelkih. Čeprav bi se lahko komu
zdelo, da so ti prvi koraki drugovrstnega pomena, je potrebno
poudariti, da so to koraki izjemnega pomena, kot je izjemnega
pomena tudi zgled odraslih. Najboljši in najpomembnejši zgled
otroku lahko dajejo prav njegovi starši, saj še predobro poznamo staro ljudsko resnico, da kar se Janezek nauči, to Janez
zna. Primeren odnos do ekologije otrok pridobiva tudi z opazovanjem drugih, zato je pomembno, da zdrav odnos do narave ni
omejen na starše ampak na vse odrasle.
Kaj želimo doseči? Veliko. Z otroki želimo v prvi vrsti postaviti
trden, spoštljiv in odgovoren odnos do človeka in okolja v katerem otrok živi. Želimo, da otrok zaznava spremembe v naravi, da
ubesedi občutja in spoznanja in seveda, da spoznanja prenaša
tudi v družinsko okolje.
Naš vrtec nima zunanjih površin, ima pa zato neposredno bližino narave in ker nam bližnje okolje nudi izjemno veliko možnosti za pristen stik z naravo, te z veseljem izkoristimo. Mi res
živimo z naravo! Poglobljeno spoznavamo rastline in živali naše
okolice, travnik skozi letne čase, vode v bližnji in daljni okolici,
pomen čebel za naše življenje, spoznavamo se z odpadki in se
učimo pravilnega ločevanja, spoznavamo tudi kako pomembni
so za nas naravni viri. Ekologijo spoznavamo tudi z vidika umetnih snovi, saj se vključujemo se v humanitarno akcijo zbiranja
zamaškov, zbiramo odpadne tonerje, baterije in papir.
Pri družini Žerjav-Terzer imamo tudi pravi vrtiček. Zanimivo je
opazovati rast rastlin od semena do pridelka in zanje skrbeti.
Redkvica, korenček, jagode, ki jih ješ že kar na vrtičku so še
posebno dobrega okusa. In naše sadike paradižnika so postale
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že kar tradicionalne. Ko se vrnemo s počitnic nas na našem
vrtičku pozdravijo visoke sončnice in debele buče. Vrtiček z veseljem obiskujemo in se veselimo naših pridelkov.
Spoznavamo tudi, kaj vse o naravi zvemo iz knjig. Otroci uživajo
ob prebiranju različne bolj in manj zahtevne literature in veliko
sprašujejo. Spoznavajo tudi pravljice z eko tematiko in preko
njih ozaveščajo skrb za okolje.
To je samo nekaj drobcev naših dejavnosti.
Med drugim spoznavajo, da se rojstni dan lahko praznuje tudi
drugače. Brez cele vreče sladkarij, zato pa z lepo pravljico. ''Moj
dan - moja knjiga'' se imenuje ta prav poseben dan. Poseben je
tudi zato, ker se lahko na nek način večkrat ponovi, saj pravljice,
ki jih otroci na ta dan prinašajo, znova in znova beremo.
Spoznavajo tudi, da gredo naše igrače lahko tudi spat. Uau! Kaj
pa sedaj? Igrače gredo spat! Otroška domišljija nima meja. Čudovito in ustvarjalno se igramo tudi z odpadnim in naravnim materialom, ko pa so se v to vključili še starši z izdelovanjem igrač
in didaktičnih sredstev iz recikliranih in odpadnih materialov, je
bilo dogajanje popolno.
Otroci so pravi navdih in zakladnica idej. Razveseljujejo nas s
svojimi domislicami, vprašanji in z načinom, kako srkajo vse, kar
jim mi odrasli poskušamo položiti v njihovo – ''zibelko''. Saj je
otroštvo zibelka, ki jih oblikuje za celo življenje.
Na Eko dnevu na našem malem dvorišču, kot tudi pozneje v
dvorani ČS smo prisluhnili otrokom in videli majhen delček mozaika, ki ga – takrat, ko staršev ni zraven - sestavljamo skupaj z
otroki in se z njimi veselimo.
Danes bo pa verjetno deževalo.
Ne, ne bo.
Zakaj pa meniš da ne?
Zato ker bo deževalo zvečer.
A res? Zvečer?
Ja zvečer. To pa zato, ker ima dež takrat več časa da pada.
(Neža)

Novo taborniπko leto,
nove taborniπke dogodivπËine
Anja Novljan

Na poti na Jamboree, pred dansko kraljevo palačo.

V

endar pa to ne pomeni, da ne smemo omeniti tudi dogodkov pred začetkom novega leta. Za 8 naših članic je bilo
tudi taborniško poletje čisto posebno doživetje. Skupaj z 253
ostalimi slovenskimi taborniki so se odpravile na dogodek, ki se
zgodi le vsake 4 leta, zato se ga lahko kot udeleženec udeležiš
le enkrat v svojem življenju – 22. svetovni skavtski Jamboree.
Za tri tedne so se podale na potovanje na Švedsko, kjer so bile
del tabora z 38.000 taborečimi z vsega sveta. Na poti do tabornega prostora pa so se ustavili še v Berlinu, Köbenhavnu,
Stockholmu in na otoku Vässarö, ki ga je švedska vlada podarila švedskim skavtom. Dogodivščino so opisale kot nepozabno
(obiskala sta jih tudi Bear Grylls in švedski kralj Carl Gustaf
XVI.), ne bodo pa je pozabile tudi zaradi rutic, ki so si jih zamenjale s tujimi skavti – tako so domov prinesle grške, irske, jamajške, ameriške in švicarske rutice. To je bila po dolgem času
naša prva mednarodna akcija, kaj kmalu pa bodo pred nami
tudi druge – Roverway na Finskem, Techuana v Avstriji, Moot v
Kanadi in 23. svetovni skavtski Jamboree na Japonskem.
Tudi v novem taborniškem letu smo že bili pridni. Vodstvo se je
septembra na posvetu dogovorilo o načrtu dela za letošnje leto,

Skupinska pred paintballom.

kasneje pa smo se skupaj z našimi starejšimi člani preizkusili v
smučanju na travi in pomerili v paintballu. Naši najmlajši člani
so se na Veselih srečanjih družili z Mavglijem in drugimi junaki
iz Knjige o džungli, starejši so se že udeležili prvega letošnjega
tekmovanja Močne ukane, kjer so popoldne v zabavnih disciplinah pokazali znanje o gorništvu, prvi pomoči, vojakih, policiji in
reševalcih, ponoči pa so se izkazali v orientaciji. Najstarejši pa
so zadnjo soboto v oktobru pokazali, da taborniki radi pomagamo. Tabornikom iz rodu Močvirski tulipani smo se pridružili
na že 18. akciji Žale, kjer smo tistim, ki so potrebovali pomoč,
na Žalah brezplačno pomagali na grobove voziti pesek in rože.
Letos smo pomagali tudi Tonetu Fornezziju – Tofu in Barbari
Miklič Türk (zaupala nam je, da je bila tudi sama tabornica). Kaj
smo počeli, pa so posneli tudi novinarji Pop TV, ki so prispevek
objavili v 24 ur.
Tudi na tedenskih srečanjih vodi počnejo marsikaj zanimivega,
veliko pa nas še čaka, najprej Fotoorientacija po Ljubljani, nato
pa še druga tekmovanja in akcije. Vsekakor nam ni dolgčas!

ObišËite našo spletno stran http://rpk.rutka.net.

BREZPLA»NI RA»UNALNI©KI TE»AJI ZA STAREJ©E KRAJANE »S RUDNIK

V

mesecu septembru so se krajani ČS Rudnik udeležili
začetnih in nadaljevalnih računalniških tečajev, ki jih organizira Mestna občina Ljubljana. Tečaji so tokrat izjemoma
potekali v prostorih na Trgu mladinskih delovnih brigad 7,
saj so običajno na sedežu četrtne skupnosti Rudnik.
Tečaji so potekali v izjemno prijetnem in sproščenem vzdušju,
kar sta v veliki meri prispevala tudi predavateljica in njen asistent.
Tečajniki so izjemno pohvalili njuno strokovnost, odnos do starejših ter prijaznost , saj so se vsak dan veselili naslednjih novih korakov in znanja v svetu računalništva. S svojim sproščenim načinom
dela sta pregnala strah marsikaterega tečajnika do računalnika.
Na nadaljevalnih tečaji pa so udeleženci spoznali poleg interneta
in elektronske pošte tudi osnove urejanje digitalne fotografije.
Vesna Bolle
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DAN ODPRTIH VRAT Z©D KRIM 2011
ali Rudniπki πportni dan
Tomaæ Virnik ml.

zŠd Krim

Zveza športnih društev Krim
Dignitas et honore

Redno športno udejstvovanje prinaša veliko koristi, tako
mladini kot odraslim.
Otroci in mladina s športno aktivnostjo gradijo zdravo telo, nadzirajo telesno težo, poleg tega pa se z redno vadbo tudi navadijo na določen red, ki je vsekakor potreben pri usklajevanju
šolskih in športnih obveznosti.
Vzorci športnega udejstvovanja pridobljeni v mladosti, se
največkrat ohranjajo tudi v nadaljnjem življenju. Športna vadba
pa je koristna tudi, če z njo začnete v kasnejšem življenjskem
obdobju.
Športna društva Zveze športnih društev Krim omogočajo
vadbo vsem generacijam, zato je v sodelovanju s ČS Rudnik
ter ob podpori Športne zveze Ljubljana, Fundacije za šport in
MOL Oddelka za šport tudi letos organizirala predstavitev naših
športnih društev. Predstavitev in nastopi društev so bili namenjeni tako mladini kot odraslim.
Veseli smo za vsakega novega člana, ki so ga društva s to pri-

reditvijo dobila in veseli smo za vsakega, ki se je odločil da bo,
ne glede na leta, šport tudi njegov način življenja.
Ker pa res ni nikoli prepozno zaËeti s športom lahko za veË
informacij pokliËete na 01 420 16 60, kliknete na
www. zsd-krim.com ali pišete na zsd.krim@gmail.com
22.11.2011 so bili med petimi prejemniki najviπjih nagrad za πport
v mestu Ljubljana, nagrad Marjana Roæanca, tudi trije Ëlani iz
druπtev Z©D Krim:
Eva TerËelj, Bojan Æmavc (oba KKK Ljubljana) in
Bojan Rak (NTK Olimpija).
»ESTITAMO!

Nogometni klub za deklice
Nogometni klub KRIM je
v letoπnjem letu ponovno
ustanovil nogometni klub za
deklice. Deklice tekmujejo v
skupini NZS U-14 Zahod.
Vabljene vse deklice, letnik
2000 in starejπe, katere bi
rade igrale nogomet. Pridite
in pridružite se nam na naπih
treningih.
VeË informacij najdete na naπi
spletni strani www.nkkrim
NK KRIM
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Ponudniki πportne vadbe pozor!
Æiga »erne, ©portna zveza Ljubljane
Če vašega programa tokrat ni objavljenega v glasilu, še ni nič izgubljenega. Vsi programi so namreč vpisani v enotno
spletno podatkovno skladišče, ki je javno objavljeno in dostopno na spletnem portalu www.rekreacija.si.
Svoje podatke lahko tja vpišete kadar želite in to brezplačno, za pridobitev dostopa pa pokličite na 01 434 72 92
oziroma pošljite zahtevek po e-pošti na vadba@rekreacija.si.

BREZPLA»NO OGLA©EVANJE PRIREDITEV V KOLEDARJU REKREACIJE 2012

Z

januarjem rekreativci že načrtujejo svojo udeležbo
na dogodkih, zato je zdaj pravi čas, da poskrbite za
prepoznavnost svojih gibalnih, turističnih ali tekmovalnih
rekreativnih dogodkov, ki jih pripravljate v letu 2012. Podatke nam sporočite do 25. novembra 2011.
Že več kot dvajset let vas nagovarjamo in spodbujamo k brezplačnim medijskim objavam vaših dogodkov. S svojim delom
skušamo predvsem spodbujati Slovenke in Slovence k ukvarjanju s športom za zdravje, kondicijo, zabavo, hujšanje, druženje…, hkrati pa s pomočjo številnih medijev, skušamo pomagati
tudi vam organizatorjem pri povečanju števila udeležencev. Za
leto 2011 je v Koledarju rekreacije ostalo le še malo podatkov
in čas je, da ga z njimi spet napolnimo. Tokrat smo se zbiranja in objavljanja lotili močni, kot še nikoli – moči smo združili
Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez in Športna zveza Ljubljane. Tudi zato, da se znebimo podvajanj in da
predvsem vam omogočimo čim več možnosti za objavo, rekreativcem pa še večjo in lažjo dostopnost do podatkov. A seveda

tudi tokrat brez vašega sodelovanja ne bo šlo. Podatke lahko
vpišete kar sami preko www.sportnicenter.si (če še nimate
dostopa, si ga pridobite brezplačno), lahko pa nam podatke o
vaših dogodkih sporočite le po navadni pošti (Športna zveza
Ljubljane, Celovška 25, Ljubljana), e-pošti (koledar@rekreacija.si) oziroma po faksu (01 232 39 56). Mi pa se bomo spet
potrudili, da v začetku novega leta objavimo tekaški, kolesarski, smučarskotekaški, plavalni, triatlonski in morda še kateri
koledar dogodkov za leto 2012; partnerskim medijem bomo
še naprej dnevno ali tedensko posredovali napovedi o vaših
dogodkih (le pravočasno nam morate posredovati razpise),
tedenskemu obveščanju pa bomo dodali še nekaj novih pomembnejših medijev in ustvarjali nove medijske poti. S podatki za brezplačno objavo vas pričakujemo do petka, 25. novembra. Za dodatne informacije
o vpisu nas pokličite na 041/537-097
(Žiga Černe) ali vprašanje pošljite po
e-pošti koledar@rekreacija.si.

Kam na vadbo v »S RUDNIK?
aerobika (πtudenti, odrasli)
Gibis-em d.o.o.
Osnovna πola Oskar KovaËiË, Dolenjska cesta 20
Info: 041/637-610, www.gibis-em.si
aerobika (odrasli)
Ples Plus d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
aerobika - pilates (πtudenti, odrasli, starostniki)
Tamal-A, Zavod za izobraæevanje,
svetovanje in socialno pomoË
TPK Rudnik, JurËkova cesta 231
Info: 051/369-900, www.zavod-tamala.si
aerobika - pilates (odrasli)
Zrnec Barbka - Fizioterapija Zrnec
Salezijanski zavod Rakovnik, Rakovniπka ulica 6
Info: 040/209-299, www.svetzdravja.si
aerobika stv - splo©na vadba (odrasli, starostniki)
Ples Plus podjetje za kulturno dejavnost d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
aerobika stv - splo©na vadba (πtudenti, odrasli)
©portno druπtvo Murgle
BIC - BiotehniËni izobraæevalni center, Iæanska cesta 10
Info: 040/632-020, www.abcsport.si
aerobika stv - splo©na vadba (starostniki)
©portno druπtvo Rudnik
Osnovna πola Oskarja KovaËiËa, Dolenjska cesta 20
Info: 041/589-529, www.sdrudnik.org
VADBA ZA MAMICE Z DOJEN»KI
Tamal-A, Zavod za izobraæevanje, svetovanje in socialno
pomoË
Tamalin druæinski center, TPK Rudnik, JurËkova c. 231

Info: 051/369-900, www.zavod-tamala.si
aikido (uËenci, dijaki, πtudenti, odrasli, starostniki)
©portno druπtvo Dokiai
Dojo ob æeleznici, Dolenjska cesta 44 a
Info: 040/745-892, www.dokiai.com
badminton (uËenci, dijaki)
Badmintonski klub Olimpija
©portna dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 041/616-479, www.badminton-olimpija.com
fitnes (odrasli, starostniki)
VTT, d.o.o.
Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik, JurËkova c. 231
Info: 041/693-302, www.bodyshaping.si
gimnastika - ritmi»na (predπolski otroci, uËenci)
Klub za πportno ritmiËno gimnastiko Narodni dom
Dvorana Krim, Ob Dolenjski æeleznici 50
Info: 031/343-522, www.klubrg-narodnidom.si
joga (πtudenti, odrasli, starostniki)
Tamal-A, Zavod za izobraæevanje, svetovanje in socialno pomoË
Tamalin druæinski center, TPK Rudnik, JurËkova c. 231
Info: 051/369-900, www.zavod-tamala.si
kajak kanu na divjih vodah (uËenci, odrasli)
Kajak kanu klub Ljubljana
Kajakaπki center Ljubljana, Livada 31
Info: 040/432-271
karate (predπolski otroci, uËenci)
Karate klub Forum
Osnovna πola Oskarja KovaËiËa, Dolenjska cesta 20
Info: 031/231-440, www.sankukai.org

ko©arka (uËenci)
©portno druπtvo Fenomeni
Osnovna πola Oskarja KovaËiËa,
Dolenjska cesta 20
Info: 051/304-306, www.fenomeni.net
ples - druæabni (odrasli)
Ples Plus d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
ples - moderni plesi (uËenci, dijaki)
Ples Plus d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
rokomet (uËenci)
©portno druπtvo Rokometni klub Krim
Osnovna πola Oskar KovaËiË, Dolenjska cesta 20
Info: 041/779-749, www.rk-krim.si
rokomet (uËenci, dijaki)
©portno druπtvo Rokometni klub Krim
Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 041/779-749, www.rk-krim.si
taekwon do (uËenci, dijaki, πtudenti, odrasli)
©portno druπtvo Puma
Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 031/818-940, www.tkd-puma.com
telovadba za otroke (predπolski otroci, uËenci)
Ples Plus podjetje za kulturno dejavnost d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
telovadba za otroke (predπolski otroci)
©portno druπtvo Murgle
BIC - BiotehniËni izobraæevalni center, Iæanska cesta 10
Info: 040/632-020, www.abcsport.si
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ZA STAREJ©E
PREBIVALCE MOL

Renata

(UPOKOJENCI STAREJ©I OD 55. LET)

ZA»ETNI, NADALJEVALNI
IN IZPOPOLNJEVALNI
RA»UNALNI©KI TE»AJI

Roberta

(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-PO©TA, EXCEL,
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREÆJA)

Katja

PRISR»NO VABLJENI!

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEÆU »ETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK
- tel. št. 428 03 45 ali V SLUÆBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO,
tel. 306 48 62, ga. VESNA BOLLE.

Izdelovalnica malih umetnin

Brezpla»ni ra»unalni©ki te»aji

z a p o s l im o d o mi © l j i j o

Katarina

http://izdelovalnica.blogspot.com

OŠ Oskarja Kovačiča, Vrtec Galjevica in ČS Rudnik

VABIJO

Vse predšolske otroke in učence od prvega do tretjega razreda osnovne šole na prireditev

PRIHOD DEDKA MRAZA,
ki bo 15. 12. 2011 ob 16.30 v telovadnici
OŠ Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48.
V času prireditve bo v telovadnici potekal tudi božično – novoletni bazar.
Poleg dedka Mraza bodo na prireditvi nastopili tudi vrtičkarji in šolarji,
vse otroke pa čaka tudi presenečenje.

Več informacij na 01 428 03 45 in/ali mol.rudnik@ljubljana.si
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