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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL

OËistimo Slovenijo
Otroški kulturni teden v vrtcu Galjevica
Ne odlagajte odpadkov v naravi

Uvodnik

P

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

VSEBINA
Kratko poroËilo o delu sveta »S Rudnik

Pozdravljeni!

ODKRIVANJE ZAKLADOV LJUBLJANSKEGA BARJA	

Številka, ki je pred vami, je potrebovala kar precej časa, podobno kot
spomladanske cvetlice po dolgem
zimskem obdobju, da je prikukala na plan in prišla v vaše domove.
Tokrat vas seznanjamo z nekaterimi prireditvami v pred in po novoletnem času, večji del pa je namenjen
predstavitvi dejavnosti javnih in zasebnih ustanov, zavodov, društev
in organizacij iz našega okoliša.
Vedno rajši (morda je to pogojeno tudi z mojim EMŠO) se oziram
v preteklost in obenem nagovarjam mlade, da prisluhnejo naši
zgodovini, da bodo lahko našim zanamcem posredovali vedenja in
spoznanja o naših koreninah. Delček tega je opisan v članku, kjer
boste izvedeli od kod imena nekaterih naših ulic, ki so dobile svoje
ime po letu 2004.
Za konec naj še povem, da smo upoštevali pripombe nekaterih
krajanov o smotrnosti tiska na tako lep in »drag« papir. Po preučitvi
najrazličnejših možnosti, smo ugotovili, da nas tisk na okolju prijazen – eko papir, stane še več, kot plačujemo sedaj. Ker pa nas vodi
želja po tem, da naše glasilo ne konča, še preden je prebrano, na
kupu starega papirja ali celo v smeteh, vas ravno z barvitostjo skušamo nagovoriti, da le prelistate našo in vašo Četrtinko, jo morda z
zanimanjem preberete, izveste kaj novega in jo nenazadnje tudi reciklirate – kot papir v zabojniku ali kot ponovno uporaben barvast
papir, ki še kako prav pride našim šolarjem, za izdelavo trganke.
V naslednjih mesecih pa vam želim čim več toplih, sončnih dni,
predvsem pa sonca v vaših srcih. Lepa beseda, prijazen pozdrav
ali le nasmeh na licih, delajo čudeže. Tega nam nihče ne more vzeti
in hkrati to lahko da vsak, ne glede na to, kdo je, od kod prihaja in
koliko zasluži. Dovolj je, da je Človek.

Mali jezdec z barja
Ne odlagajte odpadkov v naravi!
Otroπki kulturni teden v vrtcu Galjevica, lokacija Pot k ribniku
Teden otroka v vrtcu Galjevica, lokacija Pot k ribniku
Naπ prvi obisk v knjiænici Preæihovega Voranca
Radi hodimo in se vozimo z vlakom
Slovenski tradicionalni zajtrk na o© Oskarja KovaËiËa
OËistimo Slovenijo
»Aktivnosti v SMC Rakovnik«
1000 gibov-1000 vdihov- 1000 izdihov
RaËunalniπki teËaji tudi v »S Rudnik
Dedek Mraz na obisku
Novoletno sreËanje Ëlanov dvi ljubljana
Blagoslov konj pred PleËnikovo cerkvijo sv.Mihaela
v »rni vasi na Ljubljanskem Barju
»AL PRAU SE PI©E BARJE, bARJE INU LJUBLJANSKO BARJE«
Ustvarjalne delavnice v »S Rudnik
Sprehod skozi Rudnik
MAJ V BOTANI»NEM VRTU v Ljubljani, na Iæanski c. 15
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R u d ni © k o » e t r t in k o
s o z a vas p ri p ravi l i
Izdajatelj:
Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik,
Pot k ribniku 20, Ljubljana
Tel: 01/428 03 45
Faks: 01/427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@ljubljana.si

Uredniπki odbor: Andreja Troppan (glavna in odgovorna

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

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

Članke, obvestila in pobude
za Rudniško Četrtinko pošljite na

rudniska.cetrtinka@gmail.com
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urednica), Katarina Juvanc Šinkovec, Vera Debeljak, Metodij
Rigler, Helena Židanek

©tevilka izdaje: Letnik IX, številka 1, april 2012
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: M
 očvirski tulipan, FOTO: ČS Rudnik,
akcija Očistimo Slovenijo, FOTO: glej
članek na straneh 10 in 11

Kratko poroËilo o delu sveta »S Rudnik
Od izdaje zadnje Rudniπke »etrtinke se je Svet »S Rudnik sestal na treh sejah;
4. izredna seja, 23.11.2011;
Na 4. izredni seji so člani sveta razpravljali o novem Pravilniku o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje
četrtnih skupnosti ter s tem povezanimi nalogami četrtne
skupnosti. Ob tem so ustanovili odbor za upravljanje prostorov
za potrebe četrtne skupnosti, ki bo reševal vse tekoče zadeve.
Pod drugo točko so obravnavali še poročilo o prisotnostih članov sveta na posameznih sejah sveta od pričetka mandata.

7. redna seja, 25.1.2012;
Na 7. redni seji so člani sveta potrdili zapisnika 6. redne seje
in 4. izredne seje, se seznanili z vsemi aktivnostmi na terenu in
pripravili ter potrdili Izvedbeni načrt za leto 2012. Posebna točka dnevnega reda je bila zopet namenjena prostorom oz. njihovi
uporabi, obravnavali pa so tudi pobude krajanov. V zvezi s tem
je bil na pristojni oddelek poslan dopis s predlogom za protiprašno zaščito na ulicah Brglezov štradon in Ob Farjevcu, saj ne
pričakujemo, da bi bili ulici komunalno urejeni v naslednjih dveh
letih. Obe sta makadamski in jih je potrebno redno nasipati, kar
pa se zgodi le na pritožbe krajanov. Pristojni oddelek smo tudi
naprosili za rešitev problematike mirujočega prometa v Pregljevi ulici, Ulici Gubčeve brigade in Vandotovi ulici.
Ob zaključku seje je svet obravnaval pobudo članice sveta za
znižanje stroškov za izdajo glasila. Glasilo je tiskano na gladkem

papirju in v barvah, nekateri krajani pa zato menijo, da je dražja,
kot če bi tiskali na navadnem papirju v črno-beli verziji. Večina
članov sveta se je strinjala, da o videzu glasila samostojno odloča uredniški odbor.

8. redna seja, 20.03.2012;
Na 8. redno sejo smo povabili predstavnika mestnega redar-

stva g. Mihaela Prelca, ki je kot vodja okoliša zadolžen za našo
četrtno skupnost. Gre sicer za pilotni projekt sodelovanja četrtne skupnosti z mestnim redarstvom pri katerem je bistvo
preventivno delo. Člani sveta so se z g. Prelcem pogovorili o
aktualnih problemih z območja četrtne skupnosti.
V nadaljevanju seje so obravnavali obvezni točki dnevnega reda,
in sicer potrditev zapisnika prejšnje seje ter poročilo o delu med
rednima sejama ter ob tem že ustanovili organizacijski odbor, ki
bo vodil vse naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo prireditve Srečanje krajanov ČS Rudnik v letošnjem letu. Sprejeli so tudi poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2011, bolj podrobno
pa so se posvetili »ureditvi« pešpoti ob Galjevcu ter problematiki
mirujočega prometa v Ulici borcev za severno mejo.
Potrjene zapisnike sej si lahko preberete na:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/
rudnik/seje-sveta-cetrtne-skupnosti/

ODKRIVANJE ZAKLADOV LJUBLJANSKEGA BARJA

L

jubljansko barje pestuje številne naravne vrednote in bogato kulturno dediščino, ki je marsikomu premalo znana. Verjamemo, da boljše poznavanje območja parka pomeni korak k
drugačnemu odnosu in spremembi obnašanja do Ljubljanskega barja. V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo zato v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki, ki vsak na svojem področju
raziskujejo to območje, pripravili program strokovnih vodenj za
leto 2012, ki vam bodo odkrila nekatere barjanske skrivnosti:
Dan
31.
marec
14.
april
12.
maj
2.
junij

Tema
Etnološko potepanje po
Ljubljanskem barju
Skrivnostna barjanska
tla in vode
Ljubljansko barje skozi
oči poznavalca ptic
Arheološki zakladi
Ljubljanice in
Ljubljanskega barja
Pisan barjanski mozaik

15.
september
6.
Kraški rob
oktober
Ljubljanskega barja

Vodnik
Maruška Markovčič
Dr. Mihael Brenčič
Eva Vukelič
Dr. Andrej Gaspari
Mag. Karin
Gabrovšek
Mag. Miha Pavšek

ZAGOTOVLJENI ODHODI
Ogledi bodo izvedeni v vsakem primeru, ne glede na število prijavljenih, razen v primeru višje sile.

NA»IN POTOVANJA
Po Ljubljanskem barju se bomo premikali z manjšim avtobusom in peš. Priporočena so športna oblačila in udobna
obutev, primerna vremenskim razmeram.

TRAJANJE
Sobotni dopoldnevi, največ do 5 ur.
CENA
15 EUR na osebo
10 EUR za učence, dijake, študente in upokojence.
Cena vključuje organizacijo, strokovno vodenje in prevoz.

OMEJENO ©TEVILO MEST
Da bi zagotovili čim bolj kakovostno doživljanje Ljubljanskega barja s čim manj motečimi aktivnostmi za naravo
in okolje, je število mest omejeno. Predhodne prijave so
zato nadvse dobrodošle. Dodatne informacije in prijave:
info@ljubljanskobarje.si, tel.: 08 20 52 350 ( med delovniki dopoldan).
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Mali jezdec z barja
Vojko Erjavec

Z

ima se počasi poslavlja, narava se že prebuja iz zimskega dremeža. Prihajajo toplejši in daljši dnevi. Ob sončnih dnevih nas
bo narava s svojimi lepotami kar sama vabila v svoja nedra. In
v teh lepih, prihajajočih mesecih bo ponovno z vami MALI JEZDEC. Poznate ga že. Z vami bo tokrat že tretjič zapovrstjo v treh
letih in sicer v soboto, 23. junija. Prenovljen, v novi obleki.
Da, prav ste prebrali. V novi obleki. Vendar bo v srcu še vedno
ostal stari Mali jezdec, še naprej bo zabaval in poučeval otroke in
nadaljeval svoje poslanstvo, še boljše kot do sedaj.
Ker ste nas v preteklih letih tako lepo sprejeli medse, simpatizirali in tudi sodelovali pri našem humanem delu za otroke
smo sklenili, da z delom nadaljujemo in se tudi pravno formalno
organiziramo v neprofitno DRUŠTVO MALI JEZDEC , organizacija poučno- zabavnih prireditev za otroke. Še vedno bomo
ostali zvesti naši in vaši osrednji vsakoletni prireditvi Živ-Žav, jo
čim dlje ohranjali brezplačno za vse otroke, istočasno pa sledili
ciljem, ki smo si jih zadali in zapisali tudi v naša pravila. To so
ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad
otroki, razvijanje humanosti na vseh področjih, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti, zagotavljanje možnosti
za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, druženje z zdravimi in psihofizično drugačnimi vrstniki
iz različnih življenjskih okolij, ohranjanje značilne kulturne in
naravne dediščine Ljubljanskega barja, ne glede na občinske
meje. Le te nas že do sedaj niso omejevale, ampak nas čedalje
bolj povezujejo v širšo družbeno celoto.
Za delno pokrivanje finančnih stroškov pri organizaciji letošnje
prireditve Živ-Žav smo zaprosili tudi Mestno občino Ljubljana, ki
nas je sicer uslišala, a za tako veliko in kvalitetno prireditev dodelila zelo majhno vsoto, za katero pa smo ji vseeno zelo hvaležni.
Začetki sodelovanja so, ali bomo pridobili zaupanje MOL pa bo
odvisno predvsem od nas samih, od društva. Zato vas bomo tudi
tokrat prisiljeni, spoštovani krajani, zaprositi za kakršen koli prispevek, da nam ne bo potrebno krčiti obsega načrtovane prireditve. Lani je večji del stroškov prireditve pokrila hiša KOLIŠČE
iz Lip, vendar brez vašega prispevka prireditve sploh ne bi mogli
izpeljati, za kar se vam še enkrat iz srca zahvaljujemo.
Kdor dela greši, pravi ljudska modrost. Tudi mi smo pri svo-

Devet dni stara poni kobilica Maja.
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Strmo vzravnan sedi v sedlu,
oči uprtih v daljavo,
pokončni jezdec, MALI JEZDEC.
Vsem dobro znan je in poznan,
s konjičem svojim je iskriv,
skrivnosten ves je, zanimiv.

jem delu delali napake in še jih bomo. Nenamerno. Reševali
jih bomo sproti, potrpežljivo. Želimo, da bi skupaj z vami letošnji Živ-Žav naredili še boljši, da bo še bolj inovativen, še bolj
izviren, še bolj pedagoško dodelan, a vseeno igriv in zabaven,
predvsem pa dostopen vsem. Pedagoški kader imamo, volje in
zagnanosti pa tudi na pretek.
Botri Malega jezdeca pri svojem delu, kot sem omenil, ne poznamo občinskih meja. Z njim jezdimo od Iga do Ljubljane, preko Bresta, Matene, Tomišlja, Podpeči do Borovnice; od Lavrice,
Rudnika, Črne vasi do doma v hiši Kolišče v Lipah. Povsod ste
nas lepo sprejeli, kar je za nas velika pohvala. Vsi pripravljalci
prireditve delamo v celoti brezplačno. A žal brez nujno potrebnih stroškov ne gre.
Prosimo vas, da nam naše » fehtanje« ne boste vzeli za zlo. Ne
prosimo za sebe, ampak za otroke. Želimo, da bi prireditev živ-žav v bodoče pripeljali tako daleč, da bi postala stalnica. Stalnica nas vseh, ki še verjamemo v boljšo in svetlejšo prihodnost
naših otrok.

DRUŠTVO
MALI JEZDEC
Lipe 1e
1000 LJUBLJANA
040 298 087
Št. TRR: SI56 0209 8025 9658 543
za živžav

Člani podmladka Kaja, Timi in Tom Tahud iz Iga.

Ne odlagajte odpadkov v naravi!
Prevzem odpadkov v zbirnem centru Barje je brezplačen! Edina omejitev velja za gradbene odpadke, katerih prevzem je
brezplačen do 0,5 m3, večje količine pa je potrebno plačati.

ZBIRNI CENTER BARJE
Ljubljansko odlagališče leži na južnem obrobju mesta Ljubljane oziroma na severnem obrobju Ljubljanskega barja. Pred
odlagališčem je zbirni center za razvrščanje različnih odpadkov oz. odsluženih predmetov (plastika, pločevina, bela tehnika, oblačila in obutev), v katerem lahko odpadke brezplačno
oddajo občani Mestne občine Ljubljana, Brezovice, Dola pri
Ljubljani, Horjula, Iga, Dobrovo-Polhovega Gradca, Medvod,

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV iz gospodinjstev je možen samo po vašem predhodnem naročilu, in sicer prek dopisnice (ki je v Snaginem priročniku za ravnanje z odpadki 2011)
ali prek elektronske naročilnice, ki jo najdete na www.snaga.si.
Občani lahko kosovni odvoz brezplačno naročite dvakrat na leto
(po enkrat znotraj vsakega termina). Pravilno izpolnjeno naročilnico pošljite najkasneje do datuma, ko začnejo z odvozom na
našem območju. O odvozu vas bodo telefonsko ali po elektronski pošti obvestili predvidoma tri dni prej.
Ob prevzemu kosovnih odpadkov mora biti njihov lastnik obvezno dosegljiv po telefonu ali pa fizično navzoč.

Škofljice, Vodic in Velikih Lašč.
Delovni čas zbirnega centra je
• od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote
med 6.00 in 20.00;
• od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote med 6.00 in 18.00.

TERMIN 2012 »S RUDNIK:
28.05.-29.06. IN 19.11.-28.12.
O odvozu vas bodo pisno obvestili najpozneje 3 dni
pred samim odvozom.
Kosovne odpadke pustite na svojem zemljišču ob uvozu na javno cesto, kjer se pobirajo odpadki, na dan
odvoza do 6. ure zjutraj. Pripravite samo odpadke, ki
ste jih prijavili.
Navedite število kosov posameznega odpadka in podčrtajte ali vpišite vrsto odpadnega kosa.
Vsako gospodinjstvo ima pravico do brezplačnega odvoza 2 m3 kosovnih odpadkov.
Odpadki, ki NE spadajo med gospodinjske
kosovne odpadke, so: gradbeni material;
deli avtomobilskih školjk; sodi z vsebino;
nevarni odpadki; odpadki, ki nastajajo pri
opravljanju dejavnosti; koristni odpadki; tekstil; ostanki komunalnih odpadkov.
Internetni vir: http://www.jhl.si/snaga/locevanje
5

Otroπki kulturni teden v vrtcu
Galjevica, lokacija Pot k ribniku
Zalka Jerπin, vzgojiteljica

Kultura in umetnost sta tudi v predšolskem obdobju pomemben dejavnik v celostnem razvoju otroka. Preko različnih
kulturnih in umetniških zvrsti je otrokovo kulturno udejstvovanje raznoliko in pestrejše.

K

ulturni praznik je bil izhodišče in rdeča nit Otroškega kulturnega tedna v našem malem vrtcu.
Že najmlajši so spoznavali različno literaturo, otroško poezijo,
se igrali z besedami in spoznavali različne vrste umetnikov in
umetnosti.
Drug drugemu smo pripravili čisto pravo gledališče z vstopnicami in vsem kar sodi zraven.
Malčki so spoznavali pravljico ''Zakaj je sneg bel''- Vida Brest
in jo doživeto predstavili otrokom iz skupine Pikapolonice in
Sončki. Sredinci ''Pikapolonice'' pa so vrstnike razveselili z dramatizacijo »Mojca Pokrajculja« - ljudska. Sončki so z navdušenjem predstavili otroke iz Male vasi, ki jim je Muca Copatarica
odnesla copatke.
Za vse povabljene prijatelje smo izdelali vstopnice, ki so jih dobili pri vstopu. Nanje so otroci sami zapisali naslov predstave.
Seveda ni manjkalo osebno povabilo otrokom skupine Polžki
in Pikapolonice.
Igrico Muca Copatarica - Ela Peroci smo zaigrali zelo doživeto.
Imenitno je bilo igrati v kostumih in pižamah. En dva tri smo tudi
razmetali sobo, tako kot so jo otroci v Mali vasi. Igralci so igrali
zelo doživeto in se niso pustili motiti. Mali Bobek, ki ni našel

svojih copat je tako doživeto jokal, da se je otrokom kar zasmilil.
Lepo mucino hišico so prav tako izdelali sami in jo še posebno
lepo okrasili. Muca Copatarica ima rada vse lepo skrbno urejeno – tudi hišico. V takole lepi hišici se prav gotovo Muca Copatarica dobro počuti in je srečna.
Težko smo pričakali dan, ko so nas obiskali dedki in babice. In
tako smo teden zaključili s srečanjem z dedki in babicami, ki so
z nami preživele prijetno dopoldne. Skupaj smo si ogledali lutkovno predstavo Muca Copatarica v izvedbi gledališča Fru Fru.
Zanje smo narisali tudi najlepšo risbico. Za spomin na srečanje,
seveda.

Zakaj imam babico rad-a:
• Ker mi zapoje pesmice, take, ki jih mami ne zna.
• Ker je moja.
• Skuha najboljše makarone.
• Veliiiiko čokolade mi da na mlečni riž.
• Babi in dedi in jaz se hecamo.
• Zmagam, ko se igramo igrice.
• Se velik' smeje, je zmeraj vesela.
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Teden otroka v vrtcu Galjevica,
lokacija Pot k ribniku
Tatjana ©oberl, vzgojiteljica

Vsako leto, prvi teden v oktobru praznujejo vsi otroci Teden otroka. Tudi v Vrtcu Galjevica lokacija
Pot k ribniku ga obeležujemo.

V

sako leto je praznovanje posvečeno določeni temi in letošnja »Pojdiva s knjigo v svet« nam je bila pisana na kožo.

Vsi otroci in odrasli našega vrtca smo se podali vsak dan na bližnje travnike in uživali v naravnem okolju ob poslušanju zgodbe,
lutkovne predstave in dramatizacije.
Na travniku ob igrišču smo poslušali lepo pravljico o velikem,
rdečem jabolku, ki sta nam jo povedali Tatjana in mala miška.
Na vrhu gozdne jase smo si naslednji dan ogledali pravo gozdno predstavo o mali sovici Jokici, ki ni in ni prenehala jokati.
Pa smo le izvedeli zakaj tako neutolažljivo joka. ''Kar tako''. Je
že pozabila….
Sončki so že veliki in so samostojno zaigrali dramatizacijo
»Robček«, o miški, ki je našla robček… Kar nekaj težav je imela
z njim.
Ja, tako prijetno smo uživali v bližnji okolici našega vrtca in lovili tople jesenske sončne žarke na travnikih in v gozdu. Komaj čakamo
pomladi, da se spet podamo v naravo, med cvetlice in drevesa…

Naπ prvi obisk v knjiænici
Preæihovega Voranca
Martina ©porar, vzgojiteljica; Vrtec Galjevica, enota Orlova

P

rebiranje zgodbic se močno vtisne v otrokov spomin. Je
lepo, prijetno in ne nazadnje izjemno koristno doživetje,
kajti branje spodbuja otrokov vsestranski razvoj: intelektualni,
domišljijski, čustveni in socialni. Predvsem pa vpliva na njegov
govorni razvoj, odgovarja njegovi radovednosti, spodbuja pa
tudi njegovo porajajočo se pismenost. Otrok, ki mu veliko beremo v predšolskem obdobju, se bo v šoli lažje učil branja, pisanja in se na splošno uspešneje učil. In če bo že v predšolskem
obdobju vzljubi leposlovje, je večja možnost, da ga bo bral vse
življenje. Leposlovje namreč prinaša čustva, izkušnje, znanje in
modrost drugih ljudi od tukaj in zdaj pa iz drugih svetov in iz
drugih časov. Bralca povezuje z vsem in vsemi ter ga vrača k
samemu sebi. Vedno znova odpira temeljna človeška vprašanja, od moralno-etičnih do bivanjskih – tako kot vsa umetnost.
Tudi zato je mesec februar v skupini Pikapolonic kulturno obarvan. Obisk knjižnice 1. februarja, je bil uvod in izhodišče za naše
številne dejavnosti povezane z knjižno vzgojo.
V knjižnici nas je sprejela prijazna knjižničarka Katja. Skupaj z
knjižničnim medvedkom nas je po strmih stopnicah popeljala v
pravljični stolp. In čisto na vrhu je pravljična soba polna knjig.
Povedala nam je, da je v knjižnici veliko knjig, ki se ponoči pogo-

varjajo. Pripovedujejo si, kako otroci ravnajo s knjigami, katero
pravljico so prebrali...
Skupaj z medvedkom sta nam povedala pravljico Zimski prijatelji. Očarljivo zgodbico o prav posebnem prijateljstvu z lesketajočim se sneženim možem in medvedkom.
Urica prijetnega druženja je čisto prehitro minila. Hvala knjižničarki Katji. Tudi zaradi nje postajamo redni obiskovalci knjižnice.
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Radi hodimo in se vozimo z vlakom
Anja Novljan; Druπtvo tabornikov rod Podkovani krap, foto: Anja Novljan, Rok Pandel
Zakaj?
Naše noge pa so najbolj osebno 'prevozno' sredstvo, s hojo pa skrbimo tudi za našo kondicijo in zdravje. Na ta način se
najlažje povežemo z naravo, saj lahko prisluhnemo njenim zvokom in miru, opazujemo življenje v njej in se naužijemo svežega
zraka.

Narava nam nudi toliko različnih možnosti aktivnosti. Naj omenimo le en primer. Januarja smo šli z našimi mlajšimi
člani na pohod čez Golovec. Pot je bila sicer dolga, vendar so si jo otroci popestrili z opazovanjem sledi živali, iskanjem
nenavadnih oblik dreves, prenašanjem hlodov in grajenjem preprek. Tako smo se zabavali in se veliko nasmejali, čas pa nam
je precej hitro minil.

T

udi vlak je čudovito prevozno sredstvo. Taborniki se z njim
zelo radi vozimo, nekateri naši člani pa se ravno na naših akcijah z vlakom zapeljejo prvič. Izletu vožnja z vlakom doda prav
poseben čar.

In da podamo še dokončen dokaz, da imamo hojo in vožnjo z
vlakom resnično radi, opišimo naše pretekle aktivnosti, ki pa
vseeno niso le hoja in vožnja z vlakom. Novembra smo se odpravili na Fotoorientacijo po Ljubljani. Pričeli smo na Prešernovem trgu, nato pa so nas fotografije vodile do obrtnih delavnic v
starem delu mesta in tudi malo dlje. Decembra smo se odločili
peljati z vlakom. Mlajši smo se odpravili v čudovito Škofjo Loko,
starejši pa smo se določili pokukati za državno mejo, zato smo
se odpravili v predbožični Gradec. Januarja smo imeli pravi pohodniški mesec. Najprej smo se udeležili tradicionalnega nočnega pohoda na Polhograjsko Grmado, vendar smo se odločili
pot še malo podaljšati, zato smo začeli kar v Podutiku. Konec
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meseca smo se, kot že napisano, mlajši odpeljali do Sv. Urha,
na Rakovnik pa smo se preko Orel in Golovca vrnili kar peš,
starejši pa so se povzpeli na južnega čuvaja Barja – na Krim –
vmes pa so si ogledali še Ledeno jamo. Februarja pa smo spet
raje izbrali vlak. V zimskih dneh smo se šli pogret na bazen v
Laško, v katerem smo čofotali cel dan.
Seveda pa to ni vse kar počnemo. V teh nekaj mesecih od
začetka taborniškega leta smo počeli veliko veliko različnih in
zanimivih stvari, preveč, da bi jih vse opisovali. Naj omenimo
samo še, da smo februarja medse svečano sprejeli naše nove
člane, ki so na občnem zboru društva pred starši zaprisegli s
taborniško zaprisego.

Slovenski tradicionalni zajtrk na
o© Oskarja KovaËiËa
Olga Kolar, ravnateljica
OŠ Oskarja Kovačiča že nekaj let
sodeluje v projektu Shema šolskega sadja. Projekt je nastal na osnovi
skupne evropske politike z namenom ustaviti trend zmanjševanja
porabe sadja in zelenjave in hkrati
omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri
otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih
bolezni sodobnega časa. V projektu so učenci deležni tedenskega
brezplačnega razdeljevanja svežega sadja in zelenjave, pri čemer je
velik poudarek tudi na vključevanju drugih aktivnosti (spoznavanje
avtohtonih vrst sadja in zelenjave, drugo izobraževalno delo,…).
V letošnjem letu smo naredili še korak dlje. Vključili smo se v
nacionalni projekt Slovenski tradicionalni zajtrk. Projekt je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, podprli pa so ga
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo
za šolstvo in šport in Ministrstvo za zdravje.
Tako smo 18. novembra na šoli imeli slovenski tradicionalni
zajtrk. Učenci so v šoli zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in

jabolko. Ob tem so v razredih potekale številne poučne dejavnosti.
Učenci so tako govorili o zdravju in
bontonu pri prehranjevanju, o pomenu čebel in njihovi vlogi v naravi
ter pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo in druge gospodarske dejavnosti v družbi. Z učitelji
so še ugotavljali pomen zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
kjer se zajtrk pogosto izpušča iz dnevnih obrokov.
Šolo so ta dan obiskali tudi mag. Bojan Suvorov, državni sekretar Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih
in živilskih podjetij ter predstavnika donatorja; Marko Cedilnik
in Mojca Briščik iz Mercatorja. Vsi skupaj so nekoliko drugače
kot običajno pričeli svoj delovni dan; zajtrkovali so v družbi naših
prvošolcev, ki so gostom pokazali, kako veliko že vedno o zdravi
prehrani in pomenu čebel.
Na šoli podpiramo zdravo prehrano in podobnih dogodkov si
še želimo.

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

Sreda, 25. april 2012 ob 17. uri
Delavnica

IZDELOVANJE SLADKIH ©OPKOV
Na tej delavnici bomo izdelovali šopke iz bonbonov ter sezonskega cvetja in zelenja. Uporabili bomo veje, spletene v
obročke in jih tudi aranžirali v šopke, tako da bodo primerni
za darilo, okrasitev mize ali okenske police.
Bonbone in ostali material udeleženci dobijo na delavnici.
Delavnica je primerna za otroke od 4. leta naprej, mlajši se
nam lahko pridružijo v spremstvu staršev.
Vstopnina: 5 €

Razstava

POMLADNI PRAZNIKI
V sprejemni avli tropskega rastlinjaka in pred rastlinjakom
bodo na ogled spomladanski nasadi, aranžmaji in opore za
rastline, izdelani v Botaničnem vrtu. Spremljala jih bo predstavitev pomladnih praznikov.

Razstava slik

prof. dr. ALENKE GABER©»IK
Avtorica slik, naslikanih v akrilni tehniki, je profesorica in vodja skupine za ekologijo rastlin na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, ljubiteljsko pa se ukvarja tudi s slikarstvom.
Med razstavljenimi deli je tudi več kopij znanih umetnikov.

FilatelistiËna razstava
Predstavljene so znamke na teme: 'Olives', 'Ju-hu-hu, Šola v
naravi je že tu!' in 'VRBJE POND'
Razstave bodo na ogled v sprejemni avli tropskega rastlinjaka v
Botaničnem vrtu v Ljubljani v odpiralnem času rastlinjaka:
Vsak dan: 10-13h in 15-18h
Vstopnina za razstave: prostovoljni prispevki
Društvo ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo bo v velikem rastlinjaku na Oddelku za Biologijo, že enajstič organiziralo Razstavo eksotičnih živali BIOEXO ter vsega povezano z njimi.
Razstava bo potekala 21. in 22. aprila 2012, Botanični vrt
je zopet velikodušno posodil rastlinjak mediteranskih rastlin
in sočnic na Večni poti 111. Odprta bo vsak dan od 9. do 19.
ure. Aprilska razstava Bioexo bo tokrat posvečena eksotičnim vrstam kuščarjev, še posebej kameleonom ter tropskim
vrstam metuljev. Sodelujejo različna ljubiteljska društva, kot
so Zverinice, Zavod Raznolikost, Boidae in druga. Med razstavo bo organizirana igralnica za dihurje, predavanje o kuščarjih in predstavitev prostovoljnega dela v naravnem parku
v Ekvadorju. Za male otroke bomo večkrat na dan pripravili
otroške delavnice, za vse tiste ki čutite do teh živali velik strah
pa delavnico Odpravljanja predsodkov pred živalmi. Razstavo
bodo popestrile tudi številne druge dodatne dejavnosti. Več
o sami prireditvi si lahko preberete na www.bioexo.si. Prisrčno vabljeni!
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Vseslovenski akciji se je letos pridružila tudi
Četrtna skupnost Rudnik, ki je s pomočjo društev
in njenih članov, osnovne šole, vrtca ter ostalih
prostovoljcev, 23. in 24. marca čistila našo četrtno
skupnost.
Na tem mestu se zahvaljujemo: DT ROD PODKOVANI KRAP, Društvo ŠOLA ZDRAVJA, Curling klub Zalog, Društvo prijateljev poti Sv. Jakoba, SMC Rakovnik,
GD Rudnik, Društvo MALI JEZDEC, C.I. Črna vas-Lipe, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Ljubljanskega barja, Društvo za Ljubljansko barje, Konjerejsko društvo Barje, OŠ Oskarja Kovačiča, Vrtec
Galjevica, BIC, OŠ Poljane, skupini DARS-a, skupini
Informacijske pooblaščenke, ga. Barbari Bedenk, ga.
Veri Valant in drugim prostovoljcem. Še posebej pa se
zahvaljujemo TD Barje in ga. Darinki Berdajs ter PGD
Barje, ki so s svojo popolno organiziranostjo, ki je rezultat večletnega organiziranja čistilne akcije na področju
ljubljanskega barja v naši ČS, lahko zgled vsem.
VESELI NAS, DA VAS JE BILO TOLIKO PRIPRAVLJENIH STOPITI V AKCIJO IN NAREDITI
NEKAJ DOBREGA ZA VSE NAS!
Barbara Šivec
Foto: Tilen Šinkovec, Barbara Jakopin, Metodij Rigler,
Rok Pandel, Karmen Končan, Dejan Pretnar,
Barbara Bedenk.

»Aktivnosti v SMC Rakovnik«
»K

Novoletovanje v smc-ju

je boš za novo leto?« »Še ne vem.« »Zakaj ne bi prišli
skupaj?« »Sam’ res …« Tako se je začelo … letošnje novoletno praznovanje, ki smo ga nekateri rakovniški animatorji
preživeli v SMC-ju. Ker smo že domači, smo se počutili domače; ker smo razigrani, smo igrali igre – take in drugačne; ker
smo veseli, nam je Jero vrtel glasbo; ker nismo preveč lačni in
žejni, nismo pretiravali s prehrano; ker smo pobožni, smo začeli
s sveto mašo in imeli polnočni blagoslov; ker smo med seboj
povezani, so se nam po polnoči pridružili še nekateri in smo z
10% svojih možganov smo ves čas mislili na naše soanimatorje,
ki so bili v istem času na taizejskem srečanju v Berlinu.

Anej Skubic, Jernej Železnik, Katja Koprivc, Katja Kozin, Matic
Petrič in Veronika Nahtigal, lepo vas pozdravljamo in vam tudi
mi želimo blagoslova na vaši animatorski poti.

Zima mrazi, a animator ne spi vikend rakovni©kih animatorjev v
Æelimljem
Od petka, 3. do nedelje, 5. februarja smo animatorji rakovniškega SMC-ja imeli duhovno družabni vikend v Želimljem.
Petindvajset udeležencev se nas je trudilo, da bi se med seboj
povezali, duhovno in osebnostno poglobili ter se pripravili na
animatorske izzive, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti.

VIKEND BIRMANSKIH ANIMATORJEV V
VERÆEJ-u
V petek, 13.1. smo se z birmanskimi animatorji odpravili na tridnevni duhovni vikend v Veržej. Birmanski voditelji smo najprej
imeli sveto mašo, kasneje pa je vsak pri sebi razmislil, kakšna
je naša verska pot, versko življenje in se o tem malo pogovorili,
zapeli nekaj pesmic in kmalu smo imeli veseli večer. Po kratki
noči smo se zbrali pri jutranji molitvi, po zajtrku pa smo se posvetili cerkvam po svetu, župnijam po Sloveniji in naši župniji.
Videli smo koliko različnih dejavnosti deluje v naši župniji, predstavili smo težave, katere vidimo na Rakovniku in se skupaj pogovorili, kako bi jih najbolje rešili. Po kosilu pa smo se odpravili
izlet po Prekmurju. Naslednji dan, po zajtrku smo se posvetili
še našim birmancem in se pripravili na nedeljsko sveto mašo, ki
je bila tik pred kosilom. Mislim, da je vikend, vsem prehitro minil
in povemo lahko le o lepih trenutkih, ki smo jih skupaj doživeli.
Še več tako lepih, zanimivih, nasmejanih skupnih dni.

SPREJEM NOVIH ANIMATORJEV
V nedeljo, 29. januarja smo praznovali nedeljo sv. Janeza Boska. Praznovanju zavetnika mladih smo se pridružili tudi rakovniški animatorji. To nedeljo smo vzeli za svojo ter ji nadeli ime
animatorska nedelja. Pri sv. maši ob 10.30 uri smo v naše vrste
sprejeli nove animatorje; pravzaprav to niso bili novi animatorji,
ampak so bili animatorji, ki so bili že dve leti animatorji pripravniki. Ker so obdobje pripravništva »dobro prestali«, so prejeli
diplomo in skupaj z njo tudi poseben animatorski blagoslov ter
aplavz in obljubo molitve s strani vseh vernikov v cerkvi.
Spoštovani »diplomirani« animatorji: Jan Golob, Ana Berkopec,
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PRAZNOVANJE DON BOSKOVEGA
PRAZNIKA — RAKOVNIK 29.1.2012
V soboto, 29.1. smo v mladinskem centru praznovali Don Boskov
dan. Že na samem začetku je bilo vzdušje zelo sproščeno in veselo, ki pa je vztrajalo vse do konca sobotnega dne. Ob 9.30 uri
so se začele zbirati prve družine in otroci, skupaj smo se malo
poigrali z namiznimi igrami in v Don Boskovi kavarnici spili še kakšno kavo, vročo čokolado ali čaj, nato pa je sledil muzikal, ki je
govoril o življenju Don Boska. Po mjuziklu smo se vsi zbrali ob
skupni molitvi, pri kateri pa smo si ogledali še kratek film o Don
Bosku. Po zaključeni molitvi pa smo se razdelili v različne delavnice, kjer je vsak lahko naredil svoj izdelek. Ker pa smo kmalu zaslišali oglašanje naših želodčkov smo pohiteli na slasten hot dog
in čaj. Po malici so nam, zaigrali predstavo Čepico sreče v izvedbi
Otroške gledališke skupine iz Šentlipša, nato pa je sledilo še skupno druženje ob zabavnih igrah, ki pa je trajalo še dolgo v večer.
VeË o naπih programih si lahko preberete na:
//www.donbosko.si/rakovnik

1000 gibov-1000 vdihov- 1000 izdihov
Druπtvo πola zdravja

P

rebuja se zemlja, sonce
greje vse močneje, cvetijo
zvončki, trobentice, telohi. Mi ,telovadci šole zdravja pa z vsakim
dnem čutimo, da prihaja pomlad.
Vsako jutro ob 7.30 prihajamo
na igrišče Kajak-Kanu kluba z veseljem, dobre volje in polni želje
po gibanju. Tudi tiste zaspančke
je visoko sonce že prebudilo in
zvabilo na igrišče. Vsi, ki smo
zimo z vsemi njenimi tegobami
preživeli na jutranji telovadbi,
smo se jih razveselili. Pridružili so se tudi ostali, ki zaradi raznih
bolezenskih stanj niso zmogli ali smeli telovaditi na prostem,
ter z nami preživljati lepa, mrzla jutra ob Ljubljanici, v prelepem
ambientu vode, obale in kozolca.
V lanskem letu sem vam predstavila naše delo in vlogo pri
osveščanju o našem zdravem življenju in skrbi za naše telo in
naše zdravje. Mnogo lahko storimo za svoje zdravje, samo z
dobro voljo in malo truda,vendar brez denarnih sredstev. Vsi
vaditelji smo prostovoljci, zato je jutranja telovadba brezplačna.
Z nami telovadijo ženske, moški, otroci, zdravi, bolni, mladi in
stari. Starost ne predstavlja ovire, saj vsakdo lahko telovadi po
svojih telesnih sposobnostih in zmožnostih. Vedno več nas je.
Ljubljana, Domžale, Piran, Kamnik, Šmarješke Toplice in ostali
kraji v Sloveniji (kar 36 se je že pridružilo) se vsako jutro prebudijo ob telovadbi po metodi dr.med. Nikolaja Grishina. Društvo
ima že preko 1000 članov ter nešteto simpatizerjev. V Ljubljani
smo največja skupina, ki se imenuje LJ-LIVADA. Imamo več
kot 100 članov in pridruženih članov. Vsako jutro z nami telovadi 25-30 ljudi, poleti in jeseni se število poveča za dvakrat.

Obisk vsakega posameznika je
odvisen od njegovega časa in
zdravja. Imamo se zelo lepo, smo
kot velika družina z mnogimi različnimi pogledi, narodnostmi,
starosti, spolov, vendar se odlično razumemo in nadaljujemo
naše poslanstvo, to je prostovoljstvo. Izleti po Ljubljanici, pohod
na Kras, obletnice, predstavitve
na Prešernovem trgu, v četrtni
skupnosti, tradicionalni shod v
Piranu, kostanjev piknik, božična-novoletna zabava, pustovanje in mnoga praznovanja rojstnih
dni nas vedno bolj povezujejo.
Ponovna bi rada opozorila na telovadne, dihalne vaje, ki jih izvajamo
po metodi dr.med. Nikolaya Grishina 1000 gibov, 1000 vdihov ,
1000 izdihov. To niso težke vaje, to je prebujanje telesa od glave
do pete. Zmorejo jih vsi po svojih zmožnostih, po telovadbi se počutimo sveži in ponosni, da smo naredili nekaj za sebe za moč in
energijo, odženemo slabe misli in sprejmemo samo dobre. Odidemo veseli in srečni na čaj, kavico in dan nam je lepši. Osamljenim
pomeni vsako jutro tudi lep družabni dogodek, čeprav traja samo
30 minut, vendar odhajajo zadovoljni , srečni in veseli..
V lanskem letu je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo in
priznalo naše društvo. S tem smo si pridobili možnosti za pridobivanje sredstev za naše delovanje. V letošnjem letu imamo
v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik pisarno za naša srečanja, predstavitve in druženje. Pisarna je odprta vsak torek od
15.00- 17.30. Obiščite nas, z veseljem se vam predstavimo,
pogovorimo in si skupaj polepšamo dan.
Vljudno vabljeni!

RaËunalniπki teËaji tudi v »S Rudnik
Vesna Bolle

V

začetku letošnjega leta so se starejši krajani Četrtne skupnosti
Rudnik udeležili brezplačnih računalniških tečajev, ki jih orga-

Foto: Barbara Šivec
Utrinki z računalniškega tečaja v ČS Rudnik, januarja 2012

nizira Mestna občina Ljubljana. V januarskem roku smo organizirali 3 začetne in 3 nadaljevalne tečaje, ki so potekali v sejni sobi
na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20. Tečaje
je obiskalo 59 krajank in krajanov, njihova izobrazba je večinoma
srednješolska. Poprečna starost tečajnikov je bila 65 let, najmlajša
udeleženka je imela 55, najstarejši tečajnik pa 84 let.
Interes krajanov za obisk brezplačnih računalniških tečajev je izjemno velik, zato kar nekaj prijavljenih še čaka, da pride na vrsto za
tečaj. Le ti bodo razvrščeni na ustrezen tečaj še v letošnjem letu.
Tečaji so potekali v izredno prijetnem in sproščenem vzdušju, kar
je v veliki meri zasluga predavateljev in asistentov. Tečajniki so
pohvalili njihovo strokovnost, odnos do starejših ter prijaznost. S
sproščenim načinom dela so skupaj pregnali strah pred delom z
računalnikom, tako da so tečajniki osvojili posredovana znanja in
z nestrpnostjo pričakovali učenje novih korakov v svetu računalništva.
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Dedek Mraz na obisku
Olga Kolar, ravnateljica O© Oskarja KovaËiËa
Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica
Katarina Juvanc ©inkovec, predsednica »S Rudnik

N

ovoletni čas je čas lepih misli, dobrih želja in obdarovanj.
Prav posebno obdarovanje za vse otroke Četrtne skupnosti Rudnik smo si v decembru omislili tudi na OŠ Oskarja Kovačiča in v Vrtcu Galjevica ob intenzivni podpori naše četrtne skupnosti in Zavoda Tivoli, ki nam je v ta namen prijazno odstopil
športno dvorano Krim.
V četrtek, 15.12.2011 smo s skupnim sodelovanjem pripravili brezplačno prireditev za otroke. Številni obiskovalci; otroci v
spremstvu svojih staršev, so napolnili tribune do zadnjega kotička. Najprej so se predstavile mlade plesalke OŠ Oskarja Ko-

vačiča pod vodstvom učiteljice Barbare Kastelec, prav tako so
navdušili mladi pevci in pevke Vrtca Galjevica. Vrhunec večera
pa je bil hudomušen nastop škrata, ki je skupaj z otroki priklical
pravega Dedka Mraza. Ta je naše najmlajše še posebej prijazno
nagovoril in jim podaril drobna sladka darilca.
Ob zaključku prireditve so se starši in otroci sprehodili še med
stojnicami na bazarju, kjer so svoje izdelke predstavljali šola,
vrtec, četrtna skupnost in barjanski čebelarji. Mi pa že snujemo
nove dogodke, ki bodo razveseljevali naše najmlajše, hkrati pa
bodo utrjevali vezi med šolo, vrtcem in krajani.

Novoletno sreËanje Ëlanov dvi ljubljana
Slavko LampiË
Na območju Sekcije Vič-2, DVI Ljubljana, živi 65 članov društva, od tega jih 20 živi na območju Četrtne skupnosti Rudnik.

L

etošnje novoletno srečanje vojnih
invalidov in družinskih upravičencev z območja Četrtne skupnosti Rudnik sta organizirala predsednica Četrtne skupnosti Rudnik in IO Sekcije
Vič-2. Srečanje je bilo v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik, udeležila sta
se ga tudi predsednik DVI Ljubljana,
tovariš Anton Orožim in predsednica
socialno zdravstvene komisije DVI
Ljubljana, gospa Terezija Strmole.
V nagovoru je predsednik Sekcije Vič-2, DVI Ljubljana, tovariš
Mirko Stupar, izpostavil programsko dejavnost namenjeno vojnim invalidom pri premagovanju težav, ki so posledica invalidnosti, starosti in tudi že načetega zdravja. Poudaril je, da je visoka
povprečna starost članov (preko 85 let), ter s tem povezane
zdravstvene in socialne težave, ter tudi osamljenost in izključe-
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nost iz kulturnega in družbenega življenja, glavno vodilo za oblikovanje
programov Sekcije Vič-2.
Programsko dejavnost DVI Ljubljana, probleme in težave s katerimi se
srečuje društvo pri realizaciji zastavljenih ciljev in pridobivanje sredstev
za njihovo realizacijo v sedanjih kriznih gospodarskih časih, je opisal
predsednik DVI Ljubljana.
Predsednica četrtne skupnosti Rudnik, gospa Katarina Juvanc Šinkovec, se je zahvalila za udeležbo in podane informacije, zaželela srečen božič in vesele novoletne praznike ter podelila priložnostna darila članom društva.
Želimo, da bi bilo to srečanje v vzgled in vzpodbudo tudi drugim četrtnim skupnostim, da vzpostavijo tesnejše sodelovanje
z DVI Ljubljana.

Blagoslov konj pred
PleËnikovo cerkvijo sv.Mihaela
v »rni vasi na Ljubljanskem Barju
Upravni odbor KD Barje

Konjerejsko društvo Barje in župnija Barje v kateri mašuje župnik gospod Edi Strauhol sta v ponedeljek 26.12.2011 na
dan sv.Štefana zaščitnika konj organizirala drugi blagoslov konj na Ljubljanskem Barju.

B

il je lep prazničen ponedeljek in zgodaj zjutraj so organizatorji postavili vse potrebne rekvizite, da se izpelje drugi
blagoslov konj na Ljubljanskem Barju za mogočno Plečnikovo
cerkvijo v Črni vasi v osrčju Barja. Točno po programu so se
zbrali zanesljivi in vztrajni rejci s tega območja s svojimi čudovitimi konji, eni z dvovpregami, drugi z enovpregami, ostali pa so
jih prignali ali celo pripeljali s prikolico, saj so želeli da so njihovi
konji prisotni pri blagoslovu.
Po maši ob 10. uri se je pojavil g. župnik v spremstvu svojih
ministrantov in opravil blagoslov, sledilo je vročanje spominskih
reciklažnih vrečk, ki so vsebovale pravo kmečko malico, koledar društva z motivom konj in spominsko medaljo.

Organizator je vse prisotne postregel z domačimi dobrotami,
manjkala pa ni niti »kačja slina«.

Zahvaljujemo se članicam in članom društva, družinam Čož in Vidmar za organizacijo omenjene prireditve. Omeniti moramo,
da se je število udeležencev od lanskega
leta povečalo in da je prireditev na pravi
poti, da postane tradicionalna.
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»AL PRAU SE PI©E BARJE, bARJE INU
LJUBLJANSKO BARJE«
Jernej KorenËiË, ZOLB

V

si uradni akti, geografske karte ter druge nemške listine so
stoletja imenovale močvirno kotlino med Vrhniko, Borovnico,
Log-Dragomerjem, Brezovico, Ig-om, Škofljico in Ljubljano Laibacher Morast ali Leibacher Moor.
V slovenski književnosti so sprva uporabljali izraz Ljubljansko močvirje ali Ljubljansko šotišče. Šele od leta 1876 - 1880 (tako navaja dr. Anton Melik v svoji doktorski disertaciji iz leta 1927), se v
posameznih prevodih postopoma prične spreminjati ime šotišča in
močvirja v barje.
Vzpodbuda je bila dana iz strani ljubljanskega občinskega sveta z
nalogom, da se izdelajo nova nemška in slovenska imena za ljubljanske ulice.
Pri tej nalogi sta sodelovala tudi zgodovinar A. Dimitz in skriptor
licejske knjižnice Fran Levstik.
Ime barje se prvič pojavi v prevodu ( Fran Levstik) nekega spisa o
melioraciji barja iz leta 1880, kjer je naslovna stran še vedno z naslovom Ljubljansko močvirje, vendar ima tekst takoj v drugi vrsti na
prvi strani že uporabljeno ime Ljubljansko barje. Istega leta navaja
besedo barje tudi Cigale v svoji Znanstveni
terminologiji, vendar samo pri besedi Sumpf, dočim jo pri besedah
Moor in Morast nima. Vse pa kaže, da je besedo barje kot nadomestilo za Sumpf vnesel
Erjavec, ki je omenjeno delo lektoriral.
Tako lahko povzamemo, da se je ime Ljubljansko barje »porodilo«
v letih 1876/80 v glavah takratnih ljubljanskih mislecev Levstika,
Erjavca in Cigaleta.
Medtem je v ljudskem jeziku še dolgo ostalo poimenovanje za celotno Ljubljansko barje »Marost« in prebivalce za Marostarje.
Mednje pa nikakor niso hoteli spadati prebivalci obrobnih naselij.
Mogoče je Levstik dobil inspiracijo v katasterski mapi iz leta 1825,
ko je predel severno od vasi Studenec oziroma zahodno od odcepa
današnje matenske ceste od ižanske poimenovan z nazivom »Parje«, kar je (tako Melik) očitno tiskarska napaka za besedo Barje.
Določena območja na Marostu, predvsem na zahodnem delu, so
v skoraj istem obdobju na katasterskih kartah poimenovana tudi z
»Borje«, ki domnevno izvira iz besede bor (borove mejice- gozdiči)
in verjetno ne gre za napako. Sicer pa se vse do današnjih dni obdržijo nazivi določenih predelov z imenom »Mah«.
Leta 1888 »Slovenski Narod« poroča o velikih poplavah na barju
in barjanih
(z malo začetnico).
»Naziv Ljubljansko Barje (takrat oba naziva z veliko začetnico) je
danes popolnoma prevladalo v književnosti in javnem življenju,
prebivalstvo samo pa se še drži imena Marost« (iz dr. dis. A. Melik
1927).
V isti disertaciji, pa A. Melik opisuje tudi obdobje (1830-1871) kolonizacije Barja (z veliko začetnico). Gre torej za prve zametke naselbin na močvirno območje vzhodnega dela Ljubljanskega barja, v
nemških kartah iz leta 1780 imenovano »Morast per Volarje«.
V času cesarja Franc I. in cesarice Karoline (obisk 5.6.1830) so
se vse novo nastale hiše na Barju (predhodno na Volarju) štele kot
ena naselbina »Karolinengrund« z enotno numeracijo.
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S sklepom ljubljanskega občinskega sveta v letu 1876 se naselbina razdeli na štiri posebna selišča. Ime Karolinska zemlja ostane le
razpršenemu naselju ob Ižanski cesti, sledijo uradna poimenovanja
Črna vas, Ilovica in Havptmanca. Danes ta naselja imenujemo Ižanska c., Črna vas, Lipe, ki je bilo sicer z eno hišo v kartah označeno
že leta 1780, Hauptmanica, Ilovica, Jurčkova in Peruzzijeva c. z
vsemi vzporednimi štradoni.
Vsekakor pa se je v ljudskem besednem izročilu, za to južno območje Mestne občine Ljubljana, še do danes ohranilo ime Marost
ali Morost, naseljenci pa Marostarji oziroma Morostarji, v zlobnem
jeziku tudi Žabarji. Od tod navdih slovenskih navijaških skupin do
moštva ali navijačev iz Ljubljane.
Kdaj točno se je pričelo za zgoraj omenjene naselbine uporabljati
topografsko označbo Barje, za tu živeče prebivalce pa Barjane, ni
povsem jasno. Verjetno pa je, da se je to pričelo istočasno ali celo
kakšno leto pred prevodom Leibacher Moor – Morast v Ljubljansko barje.
Dr. A. Melik prav to razliko med Ljubljanskim barjem, kot celotnim
področjem nižinske pokrajine od Vrhnike do Ljubljane in Barjem,
kot nazivom za območje naselbin na Ljubljanskem barju, ki upravno spadajo v Mestno občino Ljubljana, obravnava že leta 1927.
Vsekakor je črpal svoja spoznanja iz predhodnih zgodovinskih okoliščin, obstoječega literarnega gradiva, predvsem pa kot domačin
(Črna vas) tudi iz ljudskega izročila.
Sicer pa je ime Barje ali z njim poimenovani Barjani zaslediti v
uradnih pisanih virih, med drugim tudi v kroniki Leopolda Belar-ja,
ravnatelja II mestne šole v Ljubljani in prvega učitelja novoustanovljene ekskurendne šole na Karolinski zemlji, že leta 1873, ko piše
v šolski kroniki 1873/74, da se je ob priliki otvoritve zbralo mnogo
Barjanov, ki so v čast streljali z možnarji in je zbrane Barjane nagovoril ljubljanski župan Karel Deschman.
Zaradi čedalje večjega števila otrok (priseljevanja je bilo nesorazmerno manj) na to južno ljubljansko področje, je bila leta 1895
odprta nova Šola na Barju.
Z nazivom Barje se je nato poimenovalo veliko organiziranih družb,
ustanov ali dokumentiranih dogodkov. Tako se leta 1900 ustanovi
društvo za obdelovanje Barja , leta 1922 ustanovi Gasilsko društvo
Barje, leta 1926 je Barjanom prvič zasvetila elektrika, 1929 leta
je na Barje pritekla voda iz Kleč, »Plečnikova« cerkev na Barju je
bila zgrajena 1938, takoj po II.sv.vojni je bil zgrajen Zadružni dom
Barje, ustanovljena so bila mnoga društva z nazivom Barje, Krajevna skupnost Barje, volilna enota Barje, Župnija Ljubljana-Barje
/1980, pripeljaljal je LPP - Barje 19, itd.
Skratka, topografsko poimenovanje »Barja - Barjani« se je za predel južnega območja Mestne občine Ljubljana utrdilo v vseh družbenih kategorijah.
V zadnjem obdobju pa se ugotavlja, da se uporaba skrajšane verzije zemeljske celovitosti Ljubljanskega barja z Barje-m vse prevečkrat uporablja v medijih in celo strokovnih prispevkih.
To področje z značilnim rastlinstvom in živalstvom ter bogato kulturno dediščino, obdeluje čedalje več mladih strokovnjakov iz različnih ved.

Prisotno je čedalje več naravovarstvenih projektov iz domačih in
mednarodnih javnih razpisov, izvajajo se delavnice, mednarodne
konference, izobraževanja turističnih vodičev, pišejo se znanstvene
razprave, ki jih po svoje povzemajo novinarji in širijo v medije in ne
nazadnje prihajajo novi naseljenci, ki zgodovine Barja, vsaj večina,
ne poznajo dovolj.
K temu prispeva tudi skoraj popolna kulturna blokada, ki je nastopila ob ukinitvi Osnovne šole Barje in zaprtju Zadružnega doma
Barje. Tudi s podaljšanjem proge LPP št.19 Barje do Ig-a in Jezera,
se poimenovanje imena kraja podvoumlja, saj pelje skozi Barje v
osrčje Ljubljanskega barja.
Prispevek naj bi torej vsaj delno pripomogel k širšemu pogledu na
problematiko označevanja »ljubljanske kotline«, z namenom pravilne uporabe slovenskih izrazov za morfološki, geografski in topografski pomen tega kraja, kot napr;
* barje ( za vse močvirno – poplavno območje na Ljubljanskem
barju, kot tudi za druga barja na slovenskem),

* Ljubljansko barje ( za celotno območje v okviru barjanskih mejnih
občin Vrhnika, Borovnica, Log-Dragomer, Brezovica, Mestna občina Ljubljana, Ig, in Škofljica),
* Barje (za območje južnega dela Ljubljane, na Ljubljanskem barju,
v ČS Rudnik, naselja Ižanska c., Črna vas, Lipe, Hauptmanca, Jurčkova in Peruzzijeva c. z vsemi nas. Štradoni, vse do občinskih meja
Brezovica, Ig in Škofljica).
Območje kolišč, ki je vpisano v seznam svetovne kulturne dediščine UNESKO, se nahaja torej na Ljubljanskem barju, z topografsko
oznako Mah, Parti, Tali in Mostišče, ali točneje na območju Iščice severno od izliva Meharskega grabna, ob Maharskem grabnu pred
Iščico in ob Resnikovem prekopu pred izlivom v Iščico, vse v severovzhodnem delu občine Ig in ne na Barju, kot je bilo v časopisju
zadnjega obdobja večkrat navedeno.
In da ne bo zmešnjava še hujša, samo opozorilo, da se na nekaterih
kartah Iščica imenuje Ižica, Meharski graben – Stojanova voda ali
Podvin in da se Resnikov prekop imenuje tudi Dremavščica.

Ustvarjalne delavnice v »S Rudnik
Katarina ©inkovec

K

malu bomo zaključili 5. sezono brezplačnih ustvarjalnih delavnic v ČS Rudnik. Ko smo z njimi začele nismo verjele,
da bodo delavnice tako dobro sprejete in predvsem, da bodo
tako dolgo potekale. Zahvaljujem se vsem, ki nas obiskujete,
posebna zahvala pa gre gospem Sandri, Tamari, Jasni in Maji
ter puncama Karin in Larisi, ki nas obiskujejo že od vsega začetka. Vesele smo, da se število obiskovalcev ustvarjalnih delavnic vsako leto širi in, da je starostna struktura ustvarjalcev zelo
pestra. Z ustvarjalnimi delavnicami bomo ponovno nadaljevale
jeseni. Če želite dobivati tekoče informacije, nam lahko pišete
na mail: ustvarjajmo@gmail.com ali pa nas spremljajte na Facebooku Četrtne skupnosti Rudnik.

17

Sprehod skozi Rudnik
Barbara ©ivec

Tokrat vas bom popeljala na sprehod skozi ulice, ki so nastale po letu 2001 oziroma odkar imamo na našem območju
skupnost z novim nazivom Četrtna skupnost Rudnik.

Leta 2004 smo dobili naslednje ulice:
Ulica Ob Farjevcu:
Po imenu potoka Farjevca, ob katerem poteka ulica

Ulica »rna vas:
Po imenu naselja, skozi katerega poteka glavna ulica

BabiËeva ulica
Babič Jože(1917 – 1996) je bil gledališki in filmski režiser
ter igralec. Osnovno šolo je obiskoval v Studencih pri Mariboru,
kamor je moral oče, ker se je udeležil stavke pri Sv. Andreju v
Trstu. Že v času študija je nastopal v mariborskem gledališču.
Po 2. svetovni vojni, katero je preživel večidel v koncentracijskih taboriščih, je bil najprej redno angažiran v Mariboru. Od

Z nagradami Jožeta Babiča RTV Slovenija vsako leto nagradi
tiste, ki so še posebej zaznamovali dokumentarni in igrani program TV Slovenija prejšnjega leta. Foto: RTV SLO/P. B.

leta 1947 dalje pa je bil prvi režiser, deloma tudi umetniški
vodja, slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Režiral je dela
vseh zvrsti, od slovenskih avtorjev do svetovnih klasikov pa tudi
predstavnikov moderne svetovne drame. V slovenski in jugoslovanski film je vpeljal slog novega realizma: Tri četrtine sonca (1959), Veselica (1960), V spopadu (1963), Po isti poti
se ne vračaj (1965), Poslednja postaja (1971). Leta 1969 je
ustanovil Primorsko dramsko gledališče v Novi Gorici, ki ga je
vodil do leta 1974. Leta 1980 je režiral bolj poznano humoristično televizijsko nadaljevanko »Ščuke pa ni, ščuke pa ne«. Za
svoje delo je prejel več nagrad: nagrado Prešernovega sklada
(1976), dvakrat je prejel Prešernovo nagrado (1977 in 1981
za življenjsko delo) in Badjurovo nagrado leta 1997.

Vir: http://www.planinskimuzej.si

okoli 30 reportaž in kratkih filmov, pretežno v okviru lastnega
podjetja Sava film. Bil je prvi slovenski režiser, ki je znal v dokumentarnem filmu izraziti osebni odnos do izbrane snovi, mu vliti
občudovanje in ljubezen do vsega, kar je kot umetnik občutil
pri opazovanju narave in ljudi v njej. Posnel je prva slovenska
dokumentarna filma Bloški smučarji (1932) in Triglav pozimi
(1932) in celovečerni film Triglavske strmine (1932). Kot poklicni režiser in snemalec je ustvaril nekaj najboljših del slovenskega dokumentarnega filma: za delo »Božidar Jakac« (1969)
je leta 1970 prejel zlatega beneškega leva na 9. Mednarodnem
festivalu filmov o umetnosti. Za režijo in kamero za »Pomlad v
Beli krajini« pa je leta 1953 prejel Prešernovo nagrado. Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev podeljuje nagrado, ki jo je
poimenoval »Nagrada Metod Badjura za življenjske dosežke«.

»apova ulica
Čap František (1913 – 1972) je bil filmski režiser, scenarist in montažer češkega rodu, ki je deloval v Sloveniji. Čapove
odlike so spretno pripovedovanje zgodbe, zanesljiv izbor igral-

Badjurova ulica
Badjura Metod(1896 – 1971) je bil filmski režiser, scenarist in snemalec. Leta 1923 je diplomiral na Akademiji za grafične umetnosti v Leipzigu. Med leti 1926 in 1940 je je posnel
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VIR: http://www.volny.cz/czfilm/Osobnosti/Cap.htm

cev, skrb za podrobnosti in obvladovanje komične in dramatične situacije. Posnel je 11 filmov. Za filma Vesna (1953) in
Trenutki odločitve (1955) je dobil na dveh puljskih festivalih
najvišjo nagrado.

Leta 2008 smo dobili naslednji ulici:
©iviËeva ulica
Šivic Pavel (1908 – 1995) je bil skladatelj, pianist, pedagog in publicist. Šivičev opus zajema opereto, 6 oper, 9 kantat, vrsto samospevov in
zborovskih skladb. Na instrumentalnem področju
je poudarjeno koncertante in zajema večino
zvrsti in številne različice
ansambelskega muziciranja. Ustanovil in vodil
je Collegium musicum
(1957-1967) in z njim
izvajal manj znane skladbe in skladbe modernih
avtorjev. Podpiral je ustanavljanje glasbenih šol,
usmerjal Društvo glasVIR: http://sl.wikipedia.org/wiki/
benih pedagogov SlovePavel_%C5%A0ivic
nije in ga je zastopal na
mednarodnih kongresih, na Akademiji za glasbo je leta 1966
ustanovil Oddelek za glasbeno pedagogiko. Za umetniško in
pedagoško delo je leta 1975 prejel Prešernovo nagrado.

Tomišeljska ulica
Ulično ime po imenu bližnjega naselja in po imenu katastrske
občine, kjer se ulica nahaja.

Leta 2010 smo dobili naslednje ulice:
ZajËevi dvori
Poimenovanje ulice Zajčevi dvori temelji na krajevno običajnem
načinu poimenovanja posameznih ulic ob sedanji Jurčkovi cesti, ki je uporabljena že v bližnji okolici po izvornih imenih kmetij,
in sicer po priimkih nosilcev kmečkega gospodarstva. Sedaj je
na zemljiščih nekdanje kmetije »Zajc« zgrajenih več objektov.

Lorenzova ulica
Primož Lorenz (1942 – 2007) je na Akademiji za glasbo
v Ljubljani študiral klavir, dirigiranje in komorno igro, od leta

1972 pa je tudi poučeval v tej ustanovi. Bil je član legendarnega Tria Lorenz, najstarejše komorne skupine v Sloveniji. Njegova brata sta Tomaž in Matija Lorenz, sestra pa je priznana
slovenska urednica Bernarda Jeklin. Sicer je bil širši javnosti
poznan tudi kot organizator in idejni vodja društva Imago Slovenia, ki skuša kulturno obuditi stara mestna jedra v Sloveniji. Za svoje glasbene dosežke je Primož Lorenz med drugim
prejel tudi dve nagradi Prešernovega sklada, nagrado Društva
slovenskih skladateljev (društvo je Primoža Lorenza leta 1998
imenovalo tudi za svojega častnega člana), nagrado JRT za najboljši komorni posnetek, zlato medaljo Društva jugoslovanskih
skladateljev in red zasluge za narod s srebrnimi žarki.

Betettova ulica
Julij Betetto (1885 – 1963) je bil slovenski pevec in pedagog. Bil je steber ljubljanskega opernega in koncertnega
dogajanja. V operi je
debitiral z 18-mi leti,
z vlogo Mihe, v Smetanovi operi Prodana
nevesta. Leta 1905
je opravil avdicijo v
Dunajski dvorni operi, vendar se je zaradi
slabih finančnih pogojev vrnil v Ljubljano,
kjer je kmalu kot solist
zaslovel do te mere,
da je prejel avstrijsko
štipendijo in celo priporočila skladatelja
in dirigenta Gustava
Mahlerja. Tako je dobil stalni angažma
v Dunajski dvorni
operi, kjer je do leta
VIR: http://sl.wikipedia.org/wiki/
1922 nastopil več
Julij_Betetto
kot 1000-krat, v vseh
pomembnih basovskih vlogah. Leta 1923 se je vrnil v Ljubljano, kjer je postal ravnatelj ljubljanske Opere. Med leti 1933 in
1940 je bil ravnatelj konservatorija Ljubljanske glasbene matice, ko se je le-ta leta 1939 preimenoval v Akademijo za glasbo v Ljubljani pa njen rektor. Leta 1951 je prejel Prešernovo
nagrado za svoje umetniško in pedagoško glasbeno delo. Julij
Betetto sodi med najpomembnejše slovenske poustvarjalne
umetnike v slovenski glasbeni zgodovini.
VIRI:
MOL, Mestni svet, Komisija za poimenovanje naselji in ulic: Predlog odloka
o določitvi imen ulic na območju mestne občine Ljubljana, dne 25.05.2004
MOL, Mestni svet, Komisija za poimenovanje naselji in ulic: Predlog odloka
o določitvi imen ulic na območju mestne občine Ljubljana, dne 24.09.2009
MOL, Mestni svet, Komisija za poimenovanje naselji in ulic: Predlog odloka
o določitvi imen ulic na območju mestne občine Ljubljana, dne 23.03.2010
WIKIPEDIJA, Prosta enciklopedija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_
stran

Primož Lorenz na javni produkciji v
Slovenski filharmoniji, 3.6.1958
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MAJ V BOTANI»NEM VRTU v Ljubljani, na Iæanski c. 15
Sobota, 12. maj 2012 med 10. in 14. uro
8. BOL©JI SEJEM RASTLIN
Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin
in Botanični vrt Univerze v Ljubljani tudi letos prirejata bolšji
sejem rastlin, tokrat že 8. po vrsti.
Kot do sedaj bo tudi letos na sejmu možno kupiti ali zamenjati zelo raznolike rastline, med katerimi se vedno najde precej
zelo redkih.
Ob 10.30 - 11.15 in 11.45 – 12.30 bosta v predavalnici potekali predavanji.
Zaradi pričakovanega velikega števila obiskovalcev svetujemo parkiranje na Prulah, ki so zdaj z brvjo povezane z Ižansko cesto na drugi strani Grubarjevega prekopa.
O dodatnih podrobnostih sejma se lahko seznanite na spletnih straneh www.svz-si.eu in www.botanicni-vrt.si.
Vstop je prost.
Petek, 18. maj 2012 med 9. in 17. uro
DAN O»ARLJIVIH RASTLIN
Program:
9:00 – 17:00 dogajanje na stojnicah
17:00 – razglasitev zmagovalcev literarnega in fotografskega natečaja
18:00 – predavanje prof. dr. Marine Dermastia
Slovensko društvo za biologijo rastlin pod okriljem evropske
organizacije EPSO (European Plant Science Organisation)
organizira v sodelovanju s slovenskimi organizacijami, ki se
ukvarjajo z raziskavami in promocijo rastlin, Dan očarljivih
rastlin (ang. Fascination of Plants Day). Dogodek je mednarodnega značaja in se bo odvijal v različnih krajih po Sloveniji
in po svetu. Osrednji slovenski dogodek bo potekal v Botaničnem vrtu v Ljubljani kjer bodo lahko obiskovalci na posameznih stojnicah različnih inštitucij spoznali pomen rastlin

Bralce obveščamo, da na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik,
Pot k ribniku 20, deluje tako imenovana e-točka, kjer lahko
krajani brezplačno dostopate do interneta in »brskate« po
spletu. E-točke so dostopne v času poslovanja Službe za lokalno samoupravo.

VABLJENI!
Služba za lokalno samoupravo

J avna razgrnitev
dopolnjenega osnutka
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OB»INSKEGA
PROSTORSKEGA NA»RTA - IZVEDBENI DEL

BO POTEKALA DO 16. MAJA 2012
tudi na sedeæu »S Rudnik
Javna razprava bo v torek, 8. maja 2012 ob 17. uri v Marmorni
dvorani Gospodarskega razstaviπËa, Dunajska 18, Ljubljana
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za gospodarstvo in naše vsakodnevno življenje. Prav tako pa
bodo dobili vpogled tudi v skrivno življenje rastlin.
Več informacij lahko dobite na : http://www.plantday12.eu/
slovenia.htm
Torek, 22. maj 2012 ob 17. uri
JAVNO VODENJE PO BOTANI»NEM VRTU
ob SVETOVNEM DNEVU BIODIVERZITETE (22.5) in
EVROPSKEM DNEVU PARKOV (24.5.)
Maja vrt krasijo cvetoče potonike, zacvetijo nagnoj, judeževec in seveda šmarnice – rastline meseca maja. Pod strokovnim vodstvom si boste lahko ogledali majsko cvetje in še
vrsto zanimivih rastlin tega meseca.
V vodenje je vključen tudi ogled tropskega rastlinjaka.
Vstopnina: 3,5 €
Sreda, 30. maj 2012 ob 17. uri
Delavnica
DI©E»I SVET ZELI©»
Marsikdo med nami si ne predstavlja okusnih jedi brez dodatka začimbnic in dišavnic, ki v naših kuhinjah pričarajo pestro paleto različnih arom. Na delavnici se bomo tako najprej
sprehodili med rastlinami, ki jih zaradi vsebnosti različnih
eteričnih olj uporabljamo bodisi kot začimbe bodisi kot zelišča za lajšanje bolezni. Spoznali bomo njihove lastnosti in
učinkovine nato pa si bo vsak od nas lahko zasadil svoj lastni
zeliščni nasad. Da nam bo sajenje šlo lažje od rok, pa bomo
degustirali nekaj zeliščnih prigrizkov.
Vstopnina: 5 €
TROPSKI RASTLINJAK, zgrajen v jubilejnem letu 2010 –
200-letnici Botaničnega vrta, je za obiskovalce odprt:
Vsak dan: 10-13h in 15-18h

MESTNA OBČINA
LJUBLJANA
VABI UPOKOJENCE NA
BREZPLA»NE RA»UNALNI©KE TE»AJE
ZAČETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI TEČAJI
(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL,
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)
PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŽU ČETRTNE SKUPNOSTI
RUDNIK - tel. št. 428 03 45 ali V SLUŽBI ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.
PRISRČNO VABLJENI!

napovednik TD Barje:
26. 05. 2012; POHOD PO LJUBLJANSKEM BARJU
23. 06. 2012; BARJANSKE OTROŠKE ŽABARIJE
23. 06. 2012 OB 20:00; BARJANSKA NOČ

