Rudniška e t r t i n k a
letnik IX • ©tevilka 2 • september 2012 • naklada 4700 izvodov

Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL

Srečanje krajanov ČS Rudnik
Aktivnosti v »S Rudnik
Poletno dogajanje v ZOLB-u,
Sekcija koscev in grabljic
Gostovanje uËencev
folkloristov Izmitu v TurËiji

SreËanje krajanov »S Rudnik bo v Ëetrtek, 20. 9. 2012
s priËetkom ob 16. uri ob dvorani Krim.
Predstavila se bodo domaËa društva in zavodi,
poskrbljeno bo tudi za dobro glasbo.
SreËanje bo v vsakem vremenu!

Uvodnik

P

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

VSEBINA
Aktivnosti v »S Rudnik

Pozdravljeni,

Peruzzijeva cesta

september je mesec akcije. Narava se sicer počasi umirja,
pri ljudeh pa kar vre. Naši šolarji so pred kratkim zakorakali v
novo šolsko leto, najrazličnejša društva pa na stežaj odpirajo
svoja vrata in vabijo k vpisu.
Mnogi med vami ste že opazili, kako postaja naša soseska
prometno vedno bolj urejena. Postavljenih je že nekaj novih
avtobusnih postajališč, kar je dobrodošlo tako za šolarje kot tiste, ki so spoznali, da se veliko hitreje, lažje in nenazadnje (če
upoštevamo parkirnino) tudi ceneje pride na delo, na osrednjo tržnico ali na drug konec Ljubljane. Z akcijo v septembru
nadaljujejo tudi naši taborniki, ki v svoje vrste vabijo nove člane. Ker sem bila sama v otroštvu in zgodnjem mladostništvu
tabornica,vem, da je eno od pomembnih načel taborništva
življenje v in z naravo ter ogromno gibanja. Tu se lahko navežem na članek, v katerem vam predstavljamo, kako lahko
rabljena kolesa spet služijo svojemu namenu.
Skratka, v Rudniški Četrtinki želimo našim krajanom čim bolj
predstaviti utrip ČS, ponudbo društev, poiskati zanimivosti in
soustvarjati z vami. Zato vas vabimo, da se nam pridružite na
Srečanju krajanov, kjer boste imeli možnost videti, okusiti in
preveriti ponudbo, pokramljati s člani ČS in se družiti s sosedi
in sokrajani.

Poletno dogajanje v ZOLB-u, Sekcija koscev in grabljic

V

Pobude in predlogi

pisarni ČS Rudnik se trudimo, da različne pobude in predloge čim hitreje pošljemo pristojnim službam občine ali
države in od njih pridobimo odgovor oz. rešitev zadeve. Krajane ob tem naprošamo, da pobud in predlogov ne pošiljate
anonimno. Za rešitev izpostavljene zadeve namreč velikokrat
potrebujemo dodatne informacije, ki jih ne moremo pridobiti,
če nam ne pustite nobenega kontakta. V primeru, da pošiljate
v »imenu vseh stanovalcev« neke ulice, naj dopis vsebuje razločno zapisano ime in priimek, naslov in podpis vsakega sodelujočega. Odgovore pošiljamo prvopodpisanemu, za morebitna
vprašanja navedite tudi telefonsko številko prvopodpisanega.
Pisarna ČS Rudnik

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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Vrtec Galjevica v akciji za nova igrala Hutko
Mednarodna Jakobova pot v Sloveniji
September v botaniËnem vrtu
Ne spreglejte dobrih zaposlitvenih priloænosti
Tudi dojenËki telovadijo…
Aktivno s taborniki ali Taborniki iπËemo nove prijatelje
Gostovanje uËencev folkloristov v Izmitu v TurËiji
Namiznoteniπki klub Olimpija vabi
Konjerejsko druπtvo Barje sprejelo Valvasorjevo konjenico
Test delovne sposobnosti ærebic
Druπtvo mali jezdec se predstavi v ©entjerneju
Tekmovanje dvovpreg
Konjerejsko druπtvo Barje na Novosadskem sejmu
Stara kolesa so lahko tudi nova!
Simbioz@ bo letos povezala Slovenijo
©D Dokiai
Zmagovalka 25. MTM je Daria Kondakova
©portno druπtvo ABC ©port vabi
BrezplaËni raËunalniπki teËaj
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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
urednica), Katarina Juvanc Šinkovec, Vera Debeljak, Metodij
Rigler, Helena Židanek

©tevilka izdaje: Letnik IX, številka 2, september 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: S
 REČANJE KRAJANOV ČS RUDNIK.
Foto: Tilen Šinkovec

Aktivnosti v »S Rudnik
Katarina Juvanc ©inkovec, predsednica Sveta »S Rudnik

Košnja in obrezovanje
grmovja pri Galjevcu.

Obnovitev pločnika na
Melikovi ulici.

Melikova ulica - urejena parkirna mesta.

Obnovljen kanal
v Galjevcu.

Nova postaja št. 27 na Jurčkovi cesti.

Čiščenje vodotokov Črna pot.

Novo postajališče na Jurčkovi cesti.

Izvedeno:

Naloge, ki πe niso bile izvedene:

Eden večjih projektov, obnova kanalizacije na Rudniku, se v
prvem delu končuje, saj je dokončana obnova kanalizacije
Spodnji Rudnik. Manjka le manjši del Hudourniške poti, kjer
je prišlo do zapletov z lastništvom ceste.

Komunalna ureditev »starega« Rudnika se bo začela takoj, ko bo urejena vsa dokumentacija za gradnjo. Po končanih
delih na staremu Rudniku sledi komunalna ureditev na območju
Gornjega Rudnika oziroma »Londona«.

Čiščenje vodotokov se postopoma izvaja, žal počasneje kot bi
si želeli. Obcestni jarki so bili solidno očiščeni, vendar pa ostajajo
deli, kjer je bila s strani krajanov opravljena nestrokovna zacevitev, zato ni pretoka. Krajane naprošamo, da si dostop preko jarkov uredijo s t.i. škatlastim prepustom, ki omogoča večji pretok in
se ne poseda, kot v primeru cevi.

Dodatnega programa za ginekološko ordinacijo ne
bomo dobili. Glede na zelo slab odziv za podpis peticije za ponovno vzpostavitev ginekološke klinike, je očitno, da je med prebivalci tudi premalo interesa.

Prometne ureditve – dokončna preplastitev Peruzzijeve
ceste, ureditev pločnika pri vrtcu Orlova, nova prometna signalizacija na Dolenjski cesti, postavitev prometnih znakov, hitrostnih ovir indr. Po sklepu Sveta ČS Rudnik o strokovni podlagi
in upravičeni postavitvi prometne signalizacije in prometni ureditvi odločajo strokovne službe MOL.
Ureditev vodotoka Galjevec in obrezovanje in košnja po
celotni četrtni skupnosti v okviru malih del. V okviru malih del
se bo izvedla tudi obnova otroškega igrišča na Skrbinškovi ulici.
Zapuščena igrala so dotrajana, zato bodo vsa odstranjena ter nameščena nova – v višini razpoložljivih sredstev.

Med prioritetnimi nalogami smo si v četrtni skupnosti zadali
tudi izgradnjo Družbenega centra Barje, ki se vleče že preveč let. Glede na slabo finančno situacijo žal projekt trenutno
»stoji«.
Projekt za ureditev Ižanske ceste je pripravljen, čaka se gradbeno dovoljenje.
Po naših zadnjih podatkih za del zemljišča pri ureditvi ceste
Ob dolenjski železnici ni prišlo do sklenjenega dogovora z
lastnikom in MOL, zato se je MOL odločila za postopek razlastitve.

Foto: Tilen Šinkovec in Helena Židanek
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Peruzzijeva cesta
Peruzzijeva cesta je v letošnjem letu dobila tudi zadnji zaključni sloj, gradnja pa je tako uradno končana. Ob ali po
dokončanju so krajani izpostavili še nekaj vprašanj, na katera so odgovore pripravile različne službe MOL.

Dodatna kolesarska steza
Ureditev Peruzzijeve ceste oziroma vodenje kolesarjev na ločeni skupni površini s pešci na odseku med Jurčkovo in AC
nadvozom je bilo pred izvedbo zaključne plasti asfalta
izvedeno po projektni dokumentaciji PZI , na katero so bila pridobljena vsa ustrezna soglasja.
Na izvedeno rešitev je MOL prejel s strani kolesarjev in tudi
nekaterih predstavnikov stroke, pripombe in predloge, da se
zaradi prevelikega števila uvozov, kolesarje spusti na vozišče.
Tako je bil pripravljen nov predlog za vodenje kolesarjev, ki je
usklajen z usmeritvami nove prometne politike v MOL in tudi
z vsemi pristojnimi službami (soglasje OGDP). Ob polaganju
zaključne plasti asfalta, se je tako usklajena rešitev tudi realizirala.

Dvojna kolesarska steza na Peruzzijevi. I FOTO: Helena Židanek

Usmerjevalne table

Odvodnjavanje

S smeri centra proti AC ni bilo nobene usmerjevalne table, kar
je povzročalo zmedo v prometu. Tablo je ob končanju del na
Peruzzijevi postavilo podjetje, ki je izvajalo gradnjo.

Za pravilno ureditev odvodnjavanja ob koncu Peruzzijeve ceste
pri AC ( desna stran iz centra proti AC) je potrebno odkupiti še
del zemljišča.

Hitrostne ovire

VkljuËevanje na cesto pri baru Florjan

Na Župana MOL je bila naslovljena pobuda za postavitev hitrostnih ovir na Peruzzijevi cesti. Pristojni oddelek (OGDP) je odgovoril, da v predvidenih prometnih ureditvah nima načrtovanih
ureditev grbin.

Na pobudo krajanov bodo zaradi nepreglednosti, ki jo povzročajo napačno parkirana vozila, nameščeni protiparkirni količki
in prometno ogledalo. Podana je bila tudi zahteva za povečan
nadzor nad mirujočim prometom v tem delu.

KRATKO PORO»ILO O DELU
SVETA »S RUDNIK

Poziv

Od zadnje številke našega glasila Rudniška Četrtinka, se
je Svet ČS Rudnik sestal na seji:

9. redna seja, 6. 6. 2012
Člani sveta so uvodoma prisostvovali otvoritvi športnih
iger v organizaciji Vrtca Galjevica, nato pa so v eni izmed
učilnic nadaljevali z rednim delom seje, kjer so potrdili
zapisnik 8. redne seje, predsednica sveta je poročala o
vseh aktivnostih, ki so se zgodile med eno in drugo sejo,
med vprašanji in pobudami članov sveta pa je bilo podano vprašanje glede dodatne kolesarske steze na Peruzzijevi cesti in pobuda za ureditev območja Galjevca. Člani
so se po rednem delu odpravili na prizorišče knjižnega
sejma, ki ga je pripravila OŠ Oskarja Kovačiča.
Potrjene zapisnike sej si lahko preberete na:
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/
seje-sveta-cetrtne-skupnosti/
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V zadnjem Ëasu so zelo popularni
vsi domaËi pridelki in proizvodi.
Naproπamo vse krajane, da nam sporoËijo,
v kolikor prodajajo domaËe mleko, sir, med,
zelenjavo, sadje, æganje….
Vse zainteresirane bomo objavili
v naslednji πtevilki naπega glasila.
Ponovno naproπamo vse krajane, da nam sporoËate
(telefonsko ali po e-poπti) vse teæave, ki jih vidite na
terenu, kot so: udarne jame na cestah, razraπËeno
grmovje ob cestah, odstranjene ali poπkodovane
table za ulice, ipd. ©e posebej naproπamo, da javljate
napake glede javne razsvetljave, saj je to pomembno
z varnostnega vidika, pri nas pa smo ponavadi na
terenu podnevi in teh teæav ne moremo zaznati.

Poletno dogajanje v ZOLB-u,
Sekcija koscev in grabljic
Jernej KorenËiË, ZOLB, FOTO: Sabina Kos

Belokranjska kmeËka ohcet v SemiËu z Barjani
- 14. 7. 2012 -

N

a javni razpis sta se bolj za šalo kot zares na poroko s starimi belokranjskimi običaji, prijavila tudi Lidija Petkovšek z
Ižanske ceste in njen izbranec Jure Medic iz Moravč.
Med mnogimi prijavljenimi pari, predvsem s področja Bele krajine, so izbrali ravno par z našo »grabljico«. Verjetno je komisijo
prepričala njena neverjetna življenska energija in vsestranska
aktivnost.
Pričela se je dolgotrajna priprava na poroko, pa ne z izbiro oblačil, pripravo gostije itd., vse to so organizirali Belokranjci, ampak z osvajanjem pravilnega naglasa v govoru, učenjem novih
besed in sprejemanjem belokranjske etnološke kulturne dediščine.

Kosci in grabljice Barja pred izročitvijo spominskega darila.

V scenariju (občina Semič in TD Semič) je bila predvidena tudi
povorka s svati, ki naj bi s sokrajani mladoporočenke, predstavili značilno etnološko dediščino iz njenega domačega okolja.
Ni bilo potrebno veliko besed. Na vajah za medobčinsko tekmovanje koscev in grabljic je bila nemudoma organizirana
skupina, ki naj bi zastopala MOL ali bolje rečeno ČS Rudnik,
na svatovski povorki skozi središče Semiča in kasneje pred
osrednjim prireditvenim prostorom tudi navzočim predstavila
nevestin domači - barjanski kraj.
Ob predstavitvi so udeleženci kmečke ohceti in obiskovalci
začudeno prisluhnili, pristni belokranjski govorici. Izkazalo se
je namreč, da ima ekipa koscev in grabljic kar tri »čistokrvne«
belokranjke, ki so se poročile na morost, točneje v Črno vas in
Lipe.
Kontakt z domačini, je bil takoj izpostavljen in ostal pristen in
gostoljuben vse do zaključka prireditve. Ob iskanju skupnih lasnosti dveh geografsko popolnoma različnih slovenskih krajev
se je ugotovilo, da je to lahko le breza in orlovska praprot, ki
tako kot v Beli krajini izgubljata bitko v naravi tudi na Ljubljanskem barju.

MedobËinsko tekmovanje koscev in grabljic
za pokal Ljubljanskega barja
- 28. 7. 2012 Poleg tega, da je Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja-ZOLB tudi soorganizator, idejni vodja in medobčinski koordinator vsako-letne Kulturno-etnološke
prireditve, je Sekcija ZOLB s tekmovalci koscev in grabljic tudi
zastopala »barve« MOL oziroma ČS Rudnik.
Pri vajah oziroma izbirnih tekmah se je poskušala oblikovati čim
kvalitetnejša ekipa. Teža izbora je bila osredotočena na kvaliteto košnje in grabljenja ter na kondicijo. Prav zaradi slednje je
marsikateri kandidat odstopil od pripravljene dobre volje.
Bil je vroč sončni dan, ko so se v občini Borovnica, ki je bila
tokrat tudi soorganizator in gostitelj prireditve, pričeli zbirati
udeleženci prireditve.
Kosci in grabljice sedmih »barjanskih« občin so še zadnjič pregledali svoja tekmovalna orodja, se postavili v organizirano povorko ter se, skupaj s konjeniki, godbeniki, starodobnimi vprežnimi vozili, lokalnimi tematskimi predstavitvami in narodnimi
nošami, z visoko dvignjenimi občinskimi zastavami, odpravili
proti prireditvenemu odru, ki je bil postavljen v središču naselja Brezovica pri Borovnici. Tam jih je nagovoril župan Andrej
Ocepek ter predstavnica MKO mag. Tanja Strniša. Po zaprisegi
sodnikov in tekmovalcev, izžrebanju startnih številk ter nekaj
glasbenih vložkov, se je tekma na bližnjem travniku, ob 100 let
starem kozolcu, tudi začela.
Najprej so nastopili kosci ekipno na parcelah 50x9m1., sledile
so grabljice ekipno, ki so morale na pokošenih travniških površinah izdelati 12 ličnih kopic.

Nepremagljive ljubljanske grabljice v efektu zmagoslavja.

Tekma se je nadaljevala na kosiščih v izmeri 20x3m1 z izbiro
najboljšega kosca oziroma grabljico v letu 2012 na področju
celotnega Ljubljanskega barja.
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Trije sodniki so opazovali in ocenjevali kvaliteto in etnološki
vtis, medtem ko je sedem merilcev časa s stoparicami merilo
porabljen čas. Kombinacija obeh ocen, po Pravilih ocenjevanja,
pomeni tudi rezultat uvrstitve na tekmovanju. Vendar rezultata
ni možno takoj napovedati, ker je potreben vnos vseh podatkov
v računalniški sistem, ki na koncu po posebnem programu določi rezultate tekmovanja.

Zakaj ambrozija osvaja tudi »S Rudnik!?
Ambrozija (Ambrosia artemisifolija) je ena najbolj alergenih rastlin, ki vpliva na zdravje ljudi, kot naprimer na dihala, oči in tudi na
občutljivo kožo. Poleg tega je rastlina izrazito agresivno invazivna
ter izredno prilagodljiva, ki v naravi izpodriva domače avtohtone
rastline ter s tem kroji usodo zančilnim habitatom in s tem bio-organizmom, na kar je še posebno občutljivo območje Ljubljanskega barja z vso svojo biotsko pestrostjo in ogroženimi rastlinskimi
in živalskimi vrstami.
Kljub temu, da je invazivka enoletnica, torej se razmnožuje s semeni, proizvede jih tudi več kot 60.000 in lahko čakajo na priložnost
vegitacije tudi do 10 let, se postopoma in vztrajno, predvsem s
pomočjo vetra, avtomobilskih gum in nasipavanjem okuženega
materiala, razširja tudi na področju ČS Rudnik. Po košnji v juniju
in avgustu je sposobna v roku enega meseca ponovno zacveteti.
Glede na organsko podlago in druge vegitacijske pogoje, prične s
cvetenjem pri 10 cm ali pri vegitaciji v višini 1,5 m1.
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega

Letošnji podprvaki Ljubljanskega barja v košnji skupinsko.

Letošnjo prireditev smo razdelili na dve lokaciji tako, da je bila
»barjanska tržnica«, predstavitev kulturno-glasbenega programa sedmih občin ter sama razglasitev rezultatov tekmovanja,
izvedena v centru Borovnice.
Težko pričakovani rezultati, so bili za predstavnike naše ekipe,
več kot ugodni. Grabljice MOL so namreč že tretjič zapored
osvojile prvo mesto. Tako so skladno s Pravili tekmovanja prejele, sicer prehodni, pokal v trajno last. Tudi grabljica posamezno, to je »semiška« nevesta, tokrat že poročena Lidija Petkovšek-Medic, ni dosti zaostajala, saj jo je prehitela le grabljica
občine Ig in tako dosegla drugo mesto. Podoben rezultat so dosegli tudi kosci skupinsko, ki so za leto 2012 postali barjanski
podpravaki, takoj za kosci občine Škofljica, ki so imeli v svojih
vrstah tudi najboljšega kosca posamezno in sicer že drugič zapovrstjo Jožeta Škrabca. V naših vrstah, kategorija posamezno,
je nastopil tudi Stane Tomc, ki pa mu ni uspelo doseči lanskega
odličnega rezultata.
Ne glede na dosežke pa je pomembno, da ohranjamo etnološko dediščino barjanov, brez katere tako biotsko bogatih travnikov ne bi bilo. Zaradi vedno večjega intenzivnega kmetijstva ter
temu prilagojenega subvencioniranja, je le teh na Ljubljasnkem
barju čedalje manj, zato tudi letošnji slogan »za ohranitev neokrnjenih barjanskih travnikov«.
Na prireditvi so poleg koscev in grabljic iz ČS Rudnik aktivno
sodelovali tudi TD Barje s turistično promocijo MOL in degustacijo domačega peciva ter taborniki iz rodu Podkovani krap, ki so
na tekmovanju izvajali meritve.
Hvala vsem, ki so nas finančno ali drugače podprli pri soorganizaciji prireditve za sodelovanje in izkazano zaupanje!
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Kosci in grabljice MOL – ČS Rudnik na deponiji ob
Galjevcu. I FOTO: arhiv ZOLB

barja-ZOLB, je na pobudo in podporo ČS Rudnik že v lanskem
letu izvedel popis prisotnosti ambrozije v ČS Rudnik. Izdelal se je
monitoring, ki ga v letošnjem letu, ko smo na osnovi razpisa MOL,
Oddelek za varstvo okolja s sofinanciranjem, pridobili projekt
čiščenja ambrozije, s pridom uporabljamo pri odstranjevanju te
tujerodne rastline. Poleg tega nam predhodna evidenca prisotnosti omogoča spremljanje njene širitve. Ugotavljamo, da je lansko
pravočasno puljenje posameznih primerov na Jurčkovi cesti in ob
Ižanski cesti do odcepa v Mateno pomagalo, ker jih v letošnjem
letu na tem področju ni zaslediti.
Nekaj so postorile tudi investicije v komunalno infrastrukturo,
tako je ob Dolenjski cesti od Semenarne do uvoza na AC situacija
zasedaj počiščena. Prav tako v trgovski coni Rudnik na področju
novozgrajene gradbeno-tehnične veletrgovine. Se pa pri tem sprašujemo, kam se je odpeljal »okuženi« prednasipni material. Ali ni
zaradi tega sedaj posejana ambrozija na drugih področjih (nasutih barjanskih travnikih in mostovih)!? Isto se pričakuje ob odvozu

predobremenilnega materiala na drugi strani cone proti železnici,
katera parcela še čaka na investitorja. Precej »posejanih« zemljišč
v ČS Rudnik je tudi v lasti fizičnih oseb (Galjevica, Jurčkova, zg.
Rudnik), ki na opozorila sicer reagirajo in več ali manj enkrat letno
počistijo, vendar tudi to so v glavnem čakajoče gradbene parcele,
katero »okuženo« nasutje se bo odvažalo!?
Pojavile so se tudi nove lokacije, zaenkrat v obvladljivih primerkih,
ob Črnovaški cesti in Šinkovem štradonu v Hauptmanicah. Za slednji primer je očitno kriv »okužen« nasip mostov in štradona ob
novo nastalih »vrtičkarjih«. Izredno se je razširila ambrozija tudi na
obrežjih Ižanske ceste od MOL proti občini Ig.
Tudi sicer se v sosednjih občinah opaža na vseh regionalnih in
nekaterih lokalnih cestah izredna razmnožitev. Vsa obrežja medkrajevnih cest okrog Ljubljanskega barja so posejane z invazivko,
nekje na področju občine Škofljica, Ig, Brezovica in Borovnica se
že prebija na travniške površine. Vzroke je iskati v površnem in
nepravočasnem čiščenju vzdrževalcev cestnih površin in nasipanjem štradonov z okuženim odpadnim materialom. Sicer pa se
zdi, da je baza vsega osemenjevanja z ambrozijo v Sloveniji avtocesta, ki se s svojimi izvozi širi v notranjost države. Če na straneh
ob robu cestišča še občasno nekoliko pokosijo (ob pokončnih
nosilcih ograje ostaja), pa je sredinsko nabrežje pod zaščitno
ograjo večinoma (ali pa samo enkrat letno) nepokošeno. Oglejte
si odcep avtoceste Brezovica-Vrhnika, Grosuplje –Trebnje - Novo
mesto, Vižmarje – Kranj itd…,
Ambrozija ne pozna občinskih meja, zato je za uspeh zatiranja pomembno, da se k projektu pristopi organizirano na državnem in
lokalnem nivoju.
Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-IC;Uradni list. RS,
št. 36/2010), ki je opredelil pelinolistno ambrozijo in druge
neofitne vrste iz rodu Ambrosia kot škodljive rastline, ki jih je
potrebno načrtno iztrebljati, sicer navaja odgovornost do lastnikov posmeznih zemljišč in predpisuje tudi precej visoke kazni

(500,00-2000,00 EUR), vendar dokler bo miselnost prebivalstva taka, da me sosedov »prag« pa ne zanima, se ambrozije
ne bomo znebili. Če najdemo primerek je potrebno ukrepati, če
drugega ne, vsaj opozoriti in opominjati.
Predhodno pa je seveda potrebno rastlino prepoznati. Šele nato
bo lahko; kmet, kolesar, sprehajalec, sosed, rekreativec, cestni
delavec, poštar, policaj, ribič, lovec, župan ali komunalni uslužbenec,…….., pravilno reagiral.
V ta namen želi Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja - ZOLB, vse udeležence organizirane v občinske ekipe koscev in grabljic na področju Ljubljanskega barja,
poskušati izobraziti do te mere, da bi postali vsaj na barjanskem
področju »ambasadorji« ne samo v smislu ohranjanja etnološke
dediščine in ozaveščanja prebivalstva do prijaznega odnosa do
narave ampak tudi do zatiranja te, za ljudi in okolje, nevarne invazivne tujerodne rastline.
ZOLB- Sekcija koscev in grabljic je v Ljubljani, predvsem pa na
območju ČS Rudnik, že pričela z odstranjevanjem ambrozije. V
začetku avgusta smo »prečesali« vse predhodno evidentirane
lokacije in našli tudi nekaj novih žarišč, ki jih sedaj spremljamo.
K temu projektu, na področju svoje občine, so se že pridružili
kosci in grabljice občine Log-Dragomer, v kratkem pričakujemo
tudi druge občinske ekipe. V jeseni pa sledi izobraževanje tako,
da bomo prihodnje leto še bolj pripravljeni. Predavanja s priložnostno rastavo, bomo organizirali tudi za ostale vedoželjne občane,
o čemer boste še pravočasno obveščeni.
Tudi sicer se ZOLB ne brani pomoči za prepoznavanje in informiranje do pravilnega zatiranja rastline. Mnogim širom Slovenije
smo že priskočili na pomoč, obrnete se lahko na info&zavod-zolb.
si ali na 040 29 88 11. Če pa želite problem prijaviti Fitosanitarni
inšpekciji, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(lahko je tudi anonimen) pa zavrtite štev.01 420 45 03 ali pošljete email na irena.miklic-lautar&gov.si.

Vrtec Galjevica
v akciji za nova
igrala Hutko
Vrtec Galjevica se je vključil v akcijo Tosame za prenovo
igrišča v našem vrtcu, ki poteka na Facebook portalu od 2.
7. do 30. 9. 2012. S svojim glasom oz. klikom na portalu:

http://www.facebook.com/
Totkonagrajuje/app_131409730330541
lahko prispevate k pridobitvi igrala Hutko hiška za naš vrtec.
Prosim, da glasujete VSAK DAN za VRTEC GALJEVICA!
Možno je oddati en glas na 24h z enega IP in Facebook
profila, onemogočeno je glasovanje preko mobilnih telefonov. Hkrati vas prosimo, da povabite v sodelovanje oz. glasovanje tudi vaše prijatelje in družinske člane. Verjamemo,
da nas bo dovolj, ki bomo s sodelovanjem prispevali k bolj
dinamični igri na naših igriščih. Nagrada je vredna 5.000
EUR, kar je za vrtec ogromno. Hvala za vaše sodelovanje.
Kolektiv Vrtca Galjevica
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Mednarodna Jakobova pot v Sloveniji
Metodij Rigler

ruštvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji je bilo
ustanovljeno leta 2000 po vzgledu drugih narodov in držav v Evropi. Naš namen je oživljanje tradicije slovenskih srednjeveških romanj in potovanj po poteh, ki vodijo v Kompostelo.

»Mars'k'teri romar gre v Rim, v Kompostelje,
al' tje, kjer svet' Anton Jezusa var'je,
Trsat obišče al' svete Lušarje
enkrat v življenju al'Marij'no Celje.«
pravi pesnik France Prešeren v svojem sonetu in z njim oživlja
romarski spomin naših prednikov, ki so romali v davnih časih v
Kompostelje, na grob apostola Jakoba v Španijo, v daljno Galicijo, ki je veljala za tretjo božjo pot na svetu, takoj za Jeruzalemom in Rimom.

OPIS JAKOBOVE POTI
Opis poti v Mednarodnem vodniku evropskih poti, ki so vodile
v srednjem veku v Kompostelo, zgodovinski in arhivski viri,
srednjeveške poslikave čudeža svetega Jakoba in srednjeveški
kipi sv. Jakoba v slovenskih cerkvah ter ljudske pesmi o romarjih svetega Jakoba so osnove članom društva pri raziskovanju
stezic, ki so vodile v srednjem veku po slovenskem ozemlju v
8
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Jakobova pot v Sloveniji

––– Jakobova pot
––– Višarska veja
––– Ogrska veja

Kompostelo. Kje poteka pot svetega Jakoba v Sloveniji, ki je
po Evropi bolj znana kot »camino« kot je španska beseda za
pot? Kot je bila Evropa prepredena s potmi, ki so vodile v Kompostelo se je izrisalo tudi preko našega ozemlja več »stezic,
ki so včasih bile.« Osrednja pot, ki smo poimenovali tudi
deblo Jakobove poti, poteka od hrvaške meje pri mejnem prehodu Obrežje preko Ljubljane proti Trstu. Gorenjska veja gre iz
Ljubljane in pelje preko Korenskega sedla v Avstrijo ali preko
Svetih Višarij v Kanalsko dolino v Italiji in naprej proti Komposteli. Od madžarske meje proti osrednji Sloveniji nam tretjo smer,
ogrsko vejo, nakazujejo med drugim tudi imena nekdanjih romarskih prenočišč Špitalič pri Žički kartuziji, Špitalič v Tuhinjski
dolini, najdena keramična skodelica na celjskem gradu…
Tudi v sedanjem času lahko napišemo:

»Tudi slovenska dežela
tebe pozna Kompostela;
priča popotnik naj ta,
ki je na Kranjskem doma«,
kot je zapisal leta 1909 duhovnik Joža Lavtižar v koledarju
Mohorjeve družbe, ko je opisal svoje romanje v Kompostelo na
grob apostola Jakoba v Španijo.

Osrednja pot - deblo Jakobove poti

Ogrska veja

Začne se pri meddržavnem prehodu s Hrvaško v Slovenski
vasi pri Obrežju. Ob tej poti je dvanajst cerkva sv. Jakoba st.,
in mnogo znamenitosti, ki potrjujejo pravo smer romarske poti.
Po slabi uri hoje je prva cerkev sv. Jakoba pri Slovenski vasi,
samostan Kostanjevica, vklesana školjka na prvi stopnici v romarski cerkvi Marije Tolažnice na Malih Vodenicah, kartuzija
Pleterje, ki jo je ustanovil celjski grof Herman II. Njegov vnuk
Ulrik II. Celjski velja za najslavnejšega romarja iz naših krajev
v Kompostelo. O njegovem romanju v letu 1432 je zapisano v
španski kroniki kastiljskih kraljev. V samostanu Stična so nudili
romarjem prenočišča, iz Stične je bil doma Pankracij Koret, ki
mu je ljubljanski škof Tomaž Hren leta 1602 izdal priporočilno
pismo za romanje v Kompostelo. Jakobova pot pelje preko Ljubljane do sv. Jakoba v Blatni Brezovici pri Vrhniki, nadalje mimo
romarske cerkve na Planinski gori, Studenega s cerkvijo sv. Jakoba, pod Nanosom in preko Vipavske doline do Štjaka. Tu se
že odpre pogled na romarsko cerkev v Repentabru. Jakobova
pot pelje na slovensko etnično ozemlje vse do sv. Jakoba v Trstu in Štivana pri Devinu in naprej mimo Ogleja do Kompostele.
Pot je bila odprta in blagoslovljena v svetem Jakobovem letu 2010.
Izšel je peš vodnik zakoncev Rigler »Kje so tiste stezice, ki
so včasih bile« in kolesarski vodnik zakoncev Štefanič, po poti
svetega Jakoba v Sloveniji. Prvi romarji so že vzeli pot pod noge in
domačini pravijo: »Ljudje kar prihajajo, Jakobova pot živi.«

V lanskem letu smo začeli raziskovati ogrsko vejo Jakobove
poti in sicer po tako imenovani Ljubljanski (kraški) cesti, ki je
bila najpomembnejša srednjeveška povezava iz Ogrske preko
današnjega slovenskega ozemlja z Italijo. Ogrska veja poti se
začenja pri državni meji z madžarsko pri Kobilju in po enourni
hoji smo že v Dobrovniku, kjer je prva cerkev sv. Jakoba na tej
poti. Pot vodi po prekmurskih ravnicah, preko Jeruzalemskih
goric do Ormoža, kjer je župnijska cerkev, posvečena sv. Jakobu, do srednjeveškega mesta Ptuja, Marijine cerkve na Ptujski
Gori, do Hajdine s cerkvijo sv. Martina in fresko čudeža sv. Jakoba, do žičke kartuzije, sv. Jakoba v Galiciji, mimo gradu Žovnek,
iz katerega izhajajo grofje celjski, proti Žičam s srednjeveškim
samostanom in hospicem, Vojniku, Žalcu z Galicijo in cerkvijo sv. Jakoba, skozi Vransko in Tuhinjsko dolino s hospicom
v Špitaliču in še v izpričanem ljudskem izročilu, kje je jezdil
celjski grof Ulrik II., do srednjeveškega Kamnika, do Hraš. V
hraški cerkvici sv. Jakoba so upodobitve sv. Jakoba kot romarja,
prosečega pred Marijo na stebru (Marija Pilarr) in še relief sv.
Jakoba, ubijalca Mavrov. Zadnji dve upodobitvi sta v Španiji zelo
pogosti, pri nas nam je znan le ta primer. Pri svetem Jakobu v
Hrašah se romar lahko odloči, da krene po gorenjski veji Jakobove poti ali pa gre proti Ljubljani, na osrednjo Jakobovo pot.

Gorenjska - svetovišarska veja
Blagoslovitev in otvoritev gorenjsko-višarske veje poti svetega
Jakoba v Sloveniji poteka ob praznovanju 550 letnice ustanovitve ljubljanske škofije.
V bližini Ljubljane, v smeri Gorenjske sta dve podružnični
cerkvi sv. Jakoba, v Stanežičah in na Petelincu pri Medvodah.
V slednji je upodobljen čudež sv. Jakoba, ki je pri življenju
ohranil po nedolžnem obsojenega mladeniča. V Škofji Loki
s farno cerkvijo sv. Jakoba so leta 1972 pri raziskovanju na
Glavnem trgu na Komun našli originalno, preluknjano Jakobovo školjko, srednjeveški romarski dokaz za romanje v
Kompostelo. Božjepotno Marijino cerkev v Crngrobu štejemo
med najpomembnejše umetnostne spomenike v Sloveniji. Iz
Pobrezja s cerkvijo sv. Jakoba pridemo preko Ljubnega s romarsko cerkvijo Marije Udarjene k Mariji Pomagaj na Brezje in
preko Radovljice do cerkve sv. Lenarta v Bodeščah, kjer je na
zunanji steni spet freska s čudežem sv. Jakoba iz leta 1524.
Poslikave v cerkvi sv. Jakoba v Ribnem nam spregovore o
življenju apostola Jakoba. Iz Ribnega se spustimo proti Blejskemu jezeru, pred nami je »podoba raja« z otokom, cerkvico
in gradom. Preko Gorij se spustimo v dolino Radovne do Mojstrane, kjer nas freske višarske Matere Božje na domačijah
spominjajo, da smo na stari romarski poti. V Podkorenu zavije
pot preko Korenskega sedla v Avstrijo, naravnost pa v Rateče,
Trbiž, Žabnico in od tu mimo postaj križevega pota na Svete
Višarje. Leta 1360 si je Mati Božja izbrala ta kraj, kjer sprejema
častilce. Tu se je, se in se bo slišala slovenska, furlanska, italijanska in nemška govorica, pesem in molitev. Za nas Slovence
je ta sveti kraj še posebej pomemben, saj združuje izseljenske,
zamejske in Slovence, ki živimo v matični Sloveniji.

Spoštovani, upamo, da smo vam zbudili kanček radovednosti,
kod so hodili včasih naši predniki in da se boste na to pot odpravili tudi vi. Sodobni človek neprestano hiti, se ne zna več
ustaviti in poiskati pot k sebi in sočloveku. Zdaj, ko mnogokrat
ni denarja za posebne »destinacije«, kot se moderno govori,
nam notranji mir in zadovoljstvo lahko prinese že peš romanje
po slovenski Jakobovi poti.

SEPTEMBER V BOTANI»NEM VRTU
v Ljubljani, na Ižanski cesti 15
LOGO_BV_200_CMYK copy.pdf

C

1

2/24/10

12:43 PM

Sreda, 26. september 2012 ob 17. uri

Strokovno vodenje

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TUJERODNE
INVAZIVNE RASTLINE
Na sprehodu po Botaničnem vrtu si boste lahko ogledali nekatere tujerodne invazivne rastline in zvedeli,
kakšno nevarnost predstavljajo za domorodne rastlinske vrste, biotsko raznovrstnost, človeka in kako lahko preprečimo ali vsaj upočasnimo njihovo širjenje.

Tujerodne invazivne rastline vam bo predstavila
Alenka Marinček, prof. biologije.
Vstopnina: 3,5 EUR
TROPSKI RASTLINJAK, zgrajen v jubilejnem letu 2010 200-letnici BotaniËnega vrta, je za obiskovalce odprt:

Vsak dan: 9-12h in 15-18h
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Ne spreglejte
dobrih zaposlitvenih priloænosti

K

arierno usmerjeni ljudje vedno iščejo nove, boljše priložnosti. Tudi če ste zaposleni in zadovoljni s svojim
delom, še ne pomeni, da bi se morali zadovoljiti z manj,
če lahko dosežete več. Zato na svojem trenutnem delovnem mestu nikar ne zaspite, pač pa bodite vedno na preži
za novimi, boljšimi zaposlitvenimi priložnostmi. Ponujamo
vam nekaj nasvetov, kako uspešno do nove zaposlitve.

Kako napisati dobro prijavo
na prosto delovno mesto?
Včasih so se pisale »prošnje«, v katerih so ljudje prosili za delo.
Pisali so npr., da imajo otroke, da je partner brez službe in da res
potrebujejo službo. Če se boste danes na oglas za delo prijavljali na tak način, boste težko prišli do boljše zaposlitve. Danes se
namreč pošilja »življenjepis« oz. »CV«, ki je pregledno sestavljen
povzetek informacij o vaših delovnih izkušnjah, znanjih, dosežkih,
kompentencah, ki bodo delodajalca prepričali, da ste oseba, ki
ima delovno odgovornost in bo lahko uspešno izpolnjevala naloge
pričakovane za delovno mesto. Vaš življenjepis naj torej obvezno
vključuje osnovne osebne in kontaktne podatke, pridobljeno izobrazbo, delovne izkušnje, dosežke in ostala znanja in veščine kot
so tuji jeziki, strokovni certifikati, poznavanje programskih orodij,
navedete pa lahko tudi interese ter pozitivne osebnostne lastnosti, ki vas najbolje opisujejo. Poleg življenjepisa je zelo priporočljivo
napisati tudi »spremno pismo« oz. motivacijsko pismo, v katerem
se navežete na samo podjetje in delovno mesto, na katerega se
prijavljate. Z njim poskušate delodajalca še bolj prepričati, zakaj
menite da ste prava oseba zanj in kako lahko prispevate k še
večjemu uspehu njehovega podjetja.

Kako uspeπno opraviti zaposlitveni razgovor?
Na razgovoru boste gotovo bolj sproščeni, če se boste nanj
pripravili. Opravite domačo nalogo in se prej pozanimajte o
podjetju in njegovi dejavnosti, da boste lahko na razgovoru tudi
vi postavljali vprašanja. Tako lahko pokažete svoje navdušenje
in pričakovanja ter navežete »followup« komunikacijo. Če je
delodajalec pri razpisu za delovno mesto navedel, katera znanja
pričakuje, lahko pred razgovorom poskusite ta znanja še izpiliti,
saj lahko pričakujete da bodo v selekcijskem postopku preverjali vaše dejansko znanje. Vsekakor pa na razgovor pridite
točno, urejeno in samozavestno.
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Več nasvetov za uspešno iskanje nove zaposlitve najdete na
zaposlitvenem portalu www.mojaZaposlitev.si, prav tako veliko aktualnih prostih delovnih mest.

Tudi dojen»ki telovadijo…
Davno, davno je tega, kar smo kot otroci ležali poviti v
štruce in se ni z našo rekreacijo in razgibavanjem nihče ukvarjal. Ker pa znanost odkriva vedno kaj novega, se je tudi na tem
področju marsikaj spremenilo in začelo
ogromno dogajati.
Vedno več društev ponuja vadbo za
mamice z dojenčki, kjer lahko skupaj
naredimo malce več zase
in za naše dojenčke. Ob
prijetni glasbi, ob spoznanju, da vsi dojenčki kdaj pa kdaj jokajo
(ali vreščijo), je vaditi mnogo lažje kot
doma, kjer kar prelagamo
skrb za telesno aktivnost
na jutri oziroma na naslednji ponedeljek.
Za obisk vadbe ne potrebujete nobenega predznanja, nobenih rekvizitov,
nobene opreme, nič priprav (če odštejemo to, da se je dojenček ravnokar
pokakal ali da je res grozno lačen ravno
takrat, ko je treba od doma).
Če pridete na vadbo k nam na Rudnik (in združite prijetno s koristnim - nabava živil za kosilo v nakupovalnem
središču, pred tem pa intenzivna vadba in druženje) ne
potrebujete niti blazin, ne vode, ne hrane, ker vas vse to
že čaka. Torej, le vi, vaš dojenček in akcija.

Za dodatne informacije smo vam na voljo
na www.zavod-tamala.si ali po
telefonu 051 369 900.

Aktivno s taborniki ali
Taborniki iπËemo nove prijatelje
Anja Novljan in Rok Pandel

N

everjetno, super, nepozabno! To so besede, ki nas
spremljajo po poteh, na akcijah in dogodkih, ki so za
nas vedno nove izkušnje, le-te pa nam koristijo že zdaj, ko
šele začnemo osvajati naše življenje.
Nič drugače ni bilo ob zaključku šolskega
leta. Po uradnem zaključku na pikniku
s starši smo zaključili še bolj tradicionalno – s taborjenjem. Letos
v sodelovanju z rodom Polde
Eberl – Jamski iz Zagorja. 10
čudovitih dni polnih zanimivih
aktivnosti ob reki Lahinji v Beli
krajini. Tudi kasneje nismo nič
kaj mirovali, saj smo sodelovali z
Društvom Fran Govekar z Iga, ki
nas je povabilo na njihov Koliščarski
tabor in Koliščarski dan, svoje aktivnosti smo predstavili tudi na Barjanskem
živžavu, naši člani pa so se udeležili tudi mednarodnega tabora
na Finskem in tečajev po Sloveniji.
Septembra pa začenjamo nov krog pustolovščin. Kaj točno
bomo počeli se bo vodstvo odločilo na septembrskem posvetu,
vsekakor pa ne bo dolgočasno. Zato vabimo vse zainteresirane,
da se nam pridružijo in z nami delijo svoje vrle veščine, ki jih
bodo v naši družbi še bolj izpopolnili, se hkrati zabavali in imel
možnost spoznati prav vse veščine, ki jim jih omogoča samo
taborništvo.
Kako se nam pridružiš? Vse, ki bi se nam radi pridružili, oz. samo
pogledali, kakšne so naše dogodivščine, vabimo na uvodni sestanek, ki bo 13. 9. 2012 ob 18:00 v dvorani na naslovu Pot k
ribniku 20 (na sedežu ČS Rudnik). Na uvodnem sestanku se
bomo dogovorili za termine tedenskih srečanj in ostale osnovne
stvari. Vpisujemo otroke in mlade od 2. razreda naprej.
Še dvomite? Naj vam še malo drugače predstavimo, kdo
taborniki smo. Taborniki smo mladinska organizacija, ki
otrokom ponuja neizmerne možnosti preživljanje prostega časa
in razvoja, saj delujemo na področjih telesnega, intelektualnega
in osebnega razvoja. Pri tabornikih dajemo možnost vsakemu
posamezniku, da se izkaže na področjih, ki ga zanimajo, saj
imamo prav zato tako pester program, kot so: jamarstvo, vožnja
s kanuji, gorništvo, bivanje v naravi, plezanje, orientacija, lokostrelstvo, kolesarstvo, pozni večeri ob ognju s kitaro v rokah in
še veliko več.
Kdo smo? Smo Društvo tabornikov rod Podkovani krap, ki
deluje na območju Rakovnika, Rudnika, Galjevice in Barja.
Smo člani Zveze tabornikov Slovenije, nacionalne skavtske
organizacije, in delujemo po njenem osnovnem programu
in v skladu z njenimi načeli. Program se izvaja na tedenskih
srečanjih, vikend akcijah enkrat mesečno, udeležujemo se tudi
taborniških tekmovanj in za konec šolskega leta pa pripravimo
tudi letno taborjenje.
Več informacij na rpk.rutka.net in rpk@rutka.net.

Predhodnica dviguje zastavo. I FOTO: Rok Pandel

Izvir Krupe. I FOTO: Rok Pandel

Blatna kopel. I FOTO: Rok Pandel

Zaključni ogenj. I FOTO: Rok Pandel
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Gostovanje uËencev folkloristov
v Izmitu v TurËiji
Olga Kolar, ravnateljica O© Oskarja KovaËiËa
Učenci folkloristi OŠ Oskarja Kovačiča, ki že nekaj let uspešno predstavljajo našo šolo doma in po svetu,
Helene Vindiš, mentorice folklorne skupine, odpotovali v Turčijo, kjer so se v Izmitu
udeležili mednarodnega festivala otroških folklornih skupin pod okriljem CIOFF
(International Council of Organizations for Folklore Festivals).

so aprila pod vodstvom učiteljice

V

Izmitu so naše učence prijazno sprejeli in teden dni na
domu gostili njihovi vrstniki šole »Doga Koleji«. Skupaj so
preživeli nekaj zanimivih dopoldnevov v šoli, tako so naši učenci
dodobra spoznali način dela v turški osnovni šoli. Naši učenci
so intenzivno sodelovali tudi v programu festivala: udeležili so
se uvodnega sprejema, ki ga je pripravil mestni odbor, bili so del
množične povorke po ulicah Izmita, kjer se je predstavilo vseh
41 otroških folklornih skupin iz Evrope, Azije, Afrike in Amerike,
nastopili so na glavnem festivalnem prizorišču in s svojimi predstavami razveselili tudi mimoidoče na trgih mesta. Dva učenca
sta se udeležila tudi sprejema pri županu mesta Izmit, druga
dva pa sta za en dan odpotovala še 300 km naprej v glavno mesto Turčije, Ankaro, kjer so predstavnike vseh folklornih skupin
sprejeli tudi v državnem parlamentu.. V zahvalo za gostoljubje

50

LET

so se naši plesalci predstavili tudi učencem gostujoče šole na
prireditvi ob turškem prazniku otroka.
Turčijo so po strokovni plati spoznavali tudi spremljevalci. V
skupnih pogovorih s strokovnimi delavci in vodstvom šole smo
ugotavljali razlike v izobraževalnih sistemih Turčije in Slovenije,
odkrivali smo prednosti in slabosti privatnih šol, saj je gostujoča
šola članica elitne skupine 19 privatnih šol v skupini Doga Koleji, ter spoznavali pedagoško prakso ob kakovostni didaktični in
IT opremi.
Teden je ob vseh obveznostih in druženju prehitro minil. Bivanje
v Turčiji smo zaokrožili z obiskom Istanbula, kjer smo si ogledali
bisere naše zgodovine. Domov smo se vrnili utrujeni, a polni vtisov in doživetij, ter ponosni, da smo v tujini spet uspešno predstavljali našo državo in šolo.

NAMIZNOTENI©KI KLUB OLIMPIJA
Ob dolenjski železnici 50, LJUBLJANA

Vpisi so od ponedeljka do Ëetrtka, med 16. in 19. uro, v dvorani Krim.

ntkolimpija@gmail.com • 041 750 794

www.ntkolimpija.org
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Konjerejsko druπtvo Barje
sprejelo Valvasorjevo konjenico
Marjan TrËek

V

nedeljo, 24. junija 2012, je v okviru tradicionalne prireditve »S konji po Ljubljanskem barju« na Ljubljansko barje
prijezdila zloglasna Valvasorjeva konjenica. Jezdili so že od četrtka, 21.06.2012, po etapah, pred prihodom na Ljubljansko
barje so prenočili v Borovnici, nato so se ob 8. uri podali na
predzadnjo etapo skozi Podpeč v Črno vas, kjer so se ustavili,
odžejali konje in jezdece na kmetiji Trček v osrčju Ljubljanskega barja. Po protokolu in zahvali z vročitvijo spominske zahvalne listine gospe Mariji Trček za pogostitev, so se v spremstvu
članov Združenja rejcev hladnokrvnih konj Slovenije, članov
domačije Gorc z zastavami in dveh policijskih konjenikov, od-

pravili čez Črno vas na bivše sejmišče Barje, kjer so imeli pravo
kmečko kosilo, pozdravil pa jih je župan Mestne občine Ljubljana, g. Zoran Janković. Tako se je ob 14. uri na sejmišču zbralo
39 konj, kar je bilo enkratno doživetje in paša za radovedne
oči. Jezdeci so nakrmili konje s pravim barjanskim senom, ki
ga je podaril član KD Barje g. Robi Čož. Po kosilu je vodstvo
konjenice izročilo Konjerejskemu društvu Barje in domačiji
Gorc zahvalno listino za enkraten sprejem, nato so se družno
odpravili čez Golovec novim dogodivščinam naproti, proti končnemu cilju ali izhodišču, gradu Bogenšperk. Zaželeli smo jim
srečno pot in nasvidenje naslednje leto.

Test delovne sposobnosti ærebic
Marjan TrËek

Konjerejsko društvo Barje se je v nedeljo, 06.05.2012,
udeležilo testa delovne sposobnosti 3 letnih žrebic v Dobrniču.
Strokovno komisijo za ocenjevanje so sestavljali strokovni svet
in g. Jože Škulj, predsednik I. priznane rejske organizacije
v Sloveniji za Slovensko hladnokrvne konje in uslužbenci
II. priznane rejske organizacije v Sloveniji z dr. Matjažem
Mesaričem na čelu. Ocenjevalo se je 10 kriterijev, ki jih mora
imeti konj, da pridobi pozitivno oceno v delovni sposobnosti,
kar mu zelo dvigne ceno, osnove pa temeljijo na testu v vpregi,
vleki hloda in poslušnost pod sedlom. Najboljše pri seštevku

vseh kriterijev ocenjevanja so se razvrstile: 3. mesto je dosegla žrebica Nina –Nubi, lastnik Aljaž Trček iz Jurčkove ceste
125 v Ljubljani, 2. mesto je dosegla žrebica Nema -Gaby,rejec
in lastnik Anton Gorc iz Dolenjih Selc 13, pri Dobrniču in 1.
mesto Lizbona- Nulema, rejec in lastnik Marjan Trček, Črna vas
396, Ljubljana. Omeniti velja, da so test pozitivno opravile vse
prijavljene žrebice in 1 plemenski žrebec. Testa ni opravila ena
žrebica, ki pa ima možnost ponovno opravljati test. Prireditev je
vrhunsko organizirala in izpeljala domačija Gorc v sodelovanju z
Združenjem rejcev konj Slovensko hladnokrvne pasme.
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Druπtvo Mali jezdec
se predstavi v ©entjerneju
Vojko Erjavec
OBISKAL NAS JE PREDSEDNIK DRŽAVE DANILO Türk

Moderator STANE WERBOLE spremlja s predsednikom države
TURK DANILOM kasaške dirke ŠENTJERNEJ 2012. I FOTO: MEGA Foto

P

o uspešno in odmevno izpeljani prireditvi Barjanski zabavno poučni Živ-žav 2012 v Lipah smo po zaslugi moderatorja Werbole Staneta dobili priložnost, da se kot društvo
predstavimo na veliki konjeniški prireditvi v Šentjerneju na Dolenjskem. Kot dobri lokalni patrioti smo k sodelovanju povabili
tudi nekaj lokalnih društev z namenom, da bi poleg samopromocije s skupnimi močmi predstavili tudi Krajinski park Barje
od koliščarjev do danes.

Stane Werbole ga je pospremil do deklet iz Turističnega
društva Barje, kjer je poizkusil okusno Šotno pecivo …

Dogovori so obrodili sadove. Skupaj s Turističnim društvom
Barje smo na hipodromu v Šentjerneju, v senci in hladu dreves
postavili predstavitvene paviljone.
Predstavitev je obsegala galerijo fotografij letošnje prireditve,
zgodovinski foto prikaz rezanja in sušenja šote, fotografije edinstvene zgodovinske najdbe na Vrhniki- 5000 let starega lesenega kolesa. Postavili smo tudi slikovni pano, s katerim vabimo
k ohranjanju tehnične zapuščine naših prednikov.

Tekmovanje dvovpreg

K

onjerejsko društvo Barje se je sončno nedeljo, 15. julija
2012, udeležilo državnega prvenstva dvovpreg SHL avtohtone pasme v kasu. Prireditev se je odvijala na hipodromu
Vrbljene pod Krimom. Član našega društva in predsednik
društva Marjan Trček se je s sovoznikom in članom društva
Jožetom Drašlerjem ob zelo hudi konkurenci, kajti nastopi14

li so vsi pomembnejši rejci omenjene pasme in ne imetniki
konj, uvrstil na zavidljivo 5 mesto.
Omeniti velja, da sta nastopila s tri-letnima žrebicama Nino
in Lizbono, slednja je nastopala poškodovana, tako da njun
čas še prihaja.
KD Barje

Konjerejsko druπtvo Barje
na Novosadskem sejmu
Sprejela ga je gostiteljica Sonja Rihar in ga pospremila
skozi paviljone. Iz tehnične zakladnice naših dedov mu je
pokazala in opisal stoletje star lesen pripomoček za ..?

Zamašek je simbolično prispeval tudi predsednik.

Člani TD Barje so bili v ličnih klobučkih in zelenih majicah nekaj
posebnega. Prav tako je bila posebna njihova bogato obložena
miza sladkih, doma pečenih dobrot, med katerimi je kraljevalo
prvič predstavljeno Šotno pecivo, katero je narejeno po
120 let staremu ustnemu izročilu. Predstavili so tudi slikovno
gradivo o delovanju društva in vpetost v Krajinski park Barje.
V osrednjem paviljonu sta vlogo gostiteljic prevzeli Ida in Milena, ki sta preprosto, a z okusom pripravili predstavitveno gradivo
Malega jezdeca, Melita Švigelj (s.p.) pa je predstavila organizacijo letošnjega izleta na konjeniški sejem v Verono (Fierra cavalli).
V predstavitev smo vklopili tudi ustvarjalno delavnico izdelave
konjskih glav iz reciklažnih materialov, katere se otroci nikakor
ne naveličajo. Izdelava je unikatna in potrebuje kar precej ročnih spretnosti. Vodili sta jo Julita in Sonja.
Prireditev pa ne bi bila prireditev brez naših zvestih prijateljevponijev, ki vedno z veseljem zabavajo otroke. Tokrat je skrb zanje prevzel Janez Snoj- Ava, ki je z mladimi pomočniki prikazal
odnos do živali, skrb in nego in seveda kot nagrado- jezdenje!
Tudi tokrat smo zbirali plastične zamaške za triletno Manico iz Želimelj, ki ima cerebralno paralizo in bo verjetno celo
življenje odvisna od pomoči svojih bližnjih.
Prav posebno pa smo bili veseli obiska predsednika države Danila Türka, s katerim je naš idejni vodja Stane Werbole opravil intervju, Sonja Rihar pa ga je kot zgledna gostiteljica potem pospremila skozi naše predstavitvene paviljone.

N

ovosadski sejem je največji sejem za kmetijstvo v
jugovzhodni Evropi. Devet člansko Slovensko delegacijo je vodil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
g. Ciril Smerkolj. Konjerejsko društvo Barje je zastopal
predsednik g. Marjan Trček, ki je pridobil še eno izkušnjo
več na področju konjereje, saj si je podrobneje ogledal
razstavljene živali in temeljito pogovoril s tam prisotnimi
rejci. Direktor sejma g. Đikić je člane KD Barje povabil na
največji konjeniški sejem v republiki Srbiji in jugovzhodni
Evropi, ki bo potekal od 3. do 5 oktobra 2012 in naj bi
se ga udeležili predstavniki in rejci iz Slovenije s svojimi
konji, v kolikor bodo seveda pogoji dosegljivi.

Po slovesu so bili ponovno glavni otroci in njihova zabava.
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Stara kolesa so lahko tudi nova!
Jasmina S. ©upuk
Ko mi je štiri leta nazaj profesorica predmeta Spodbujanja prostovoljnega
dela v lokalnem okolju omenila socialno podjetništvo in me tudi navdušila
nad tem pojmom, se mi še sanjalo ni, da bom v kratkem času delovala na
področju socialnega podjetništva tudi v svojem lokalnem in regionalnem
okolju.

Socialno podjetništvo me je povsem prevzelo in mi dalo poslanstvo v
poslovnem svetu.

P

ojem socialno podjetništvo veliko ljudi razume zgolj kot
delo z ranljivimi skupinami ljudi, ki jih je vedno več. A socialno podjetništvo je veliko več kot to. Zajema podjetništvo,
kjer mora podjetje biti tržno naravnano in tudi enakovredno
konkurirati na trgu s svojimi produkti. Razlika je le v tem, da za
enakovrednimi produkti stojijo ljudje, ki so 'drugačni'. Izdelujejo
in ustvarjajo jih migranti, bivši odvisniki od drog, starejši nad 50
let, osipniki in ljudje, ki želijo dobiček, če sploh je, vrniti v investiranje v delovne pogoje oziroma svoje zaposlene. Velikokrat
so se ravno ti produkti razvili iz družbene koristi oziroma vsak
izdelek v socialnem podjetju ima neko zgodbo.
Zavod Karo je nastal v letu 2012. Vizija zavoda je združiti
podjetniško inovativnost z namero maksimizacije ekonomske,
socialne, družbeno in okoljsko odgovorne vrednosti.
Priložnosti zavoda vidimo predvsem v širjenju in delovanju na
področju proizvodnje, recikliranju in obnovi izdelkov (kolesa in

koši) ter izobraževanju na področju socialnega podjetništva.
Projekt Karocikel je projekt o katerem boste v vašem lokalnem
okolju še slišali in z veseljem bomo potrkali na vrata lokalne
skupnosti in širše, saj projekt začenja z novo inovativno tržno
panogo, in sicer ponovno uporabo koles, ki bi sicer končala
na odpadu. Gre za uvajanje inovativnega pristopa na področju
prodaje in urejanja rabljenih koles in sicer na način, da bo kupec lahko sam pripeljal staro rabljeno kolo, ki ga bo v delavnici
ob pomoči mentorja (zaposlenega v delavnic) lahko tudi sam
popravil. V okviru projekta bodo organizirane tudi promocijske
delavnice za popravilo koles, izdelovanje eko košar ter košev za
odpadno perilo – na katerih se bo spodbujala kreativnost posameznikov, udeležencev delavnice, ki si bodo svoj izdelek naredili po svoji meri. Projekt tako ponuja tudi pristop k ustvarjanju
zelenih delovnih mest. Več o projektu in zavodu pa si preberite
na spletni strani zavoda: www.zavodkaro.si.

©portno-kinoloπko druπtvo Krim

U

stanovljeno leta 1980, ima sedež na Rakovniku in
že od začetka v njem deluje tudi enota reševalnih
psov, ki skrbi za usposabljanje vodnikov in psov za iskanje pogrešanih v ruševinah in brezpotjih. Šolanje trenutno vodita dve inštruktorici, v enoti pa je 14 vodnikov
s psi, ki so na različnih stopnjah učenja.
Začetnik mora najprej poslušati predavanja in sodelovati na obveznih vajah, po opravljenih teoretičnih in
praktičnih izpitih pa se lahko prijavi na izpit s psom.
Reševalni pari se urijo v vajah poslušnosti in premagovanja ovir na društvenem poligonu v Sneberjah, največ
pozornosti pa je namenjene učenju iskanja pogrešanih. Ker reševalec nikoli ne ve, kdaj in kam ga bodo
poklicali na iskalno akcijo, in ker morajo biti reševalni
psi delati tudi v manj ugodnih vremenskih razmerah, so
vaje na različnih lokacijah v Ljubljani in okolici vse leto
– ne glede na vreme.
Člani enote reševalnih psov Krim so dejavni tudi na
področju vzgoje in izobraževanja – svoje delovanje in
znanje o psih ter življenju z njimi občasno predstavijo
na različnih prireditvah, včasih pa obiščejo tudi kakšen
vrtec, šolo ali dom za starejše.

www.kd-krim.si
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Simbioz@ bo letos povezala Slovenijo

S

imbioz@, projekt učenja veščin računalništva in mobilne
telefonije za starejše, se bo z brezplačnimi delavnicami odvil med 15. in 19. oktobrom in tako že drugo leto zapored
združil Slovenijo v medgeneracijskem sodelovanju. Na delavnicah, ki bodo potekale vsak dan od 9. do 11. ure ter od 16. do
18. ure, bomo odkrivali osnove računalništva in raziskovali, kaj
računalnik je in kako napisati besedilo, pokukali bomo v svet
interneta ter brskali po spletu, seznanili se bomo z elektronsko
pošto in ustvarili elektronski naslov, skočili bomo v svet social-

nih omrežij in se pobližje spoznali z omrežjem Facebook ter se
naučili osnovnih veščin uporabe mobilnih telefonov.
Na delavnice vabi tudi ambasadorka letošnjega projekta,
73-letna Metka Žagar, ki pravi: »Lani sem obiskala delavnice
na projektu Simbioz@ in osvojeno znanje pridno uporabljam že
celo leto. Imam veliko znancev po svetu, s katerimi sedaj lahko
komuniciram preko spleta. Letošnjih delavnic se bom udeležila
tudi sama, saj bi se rada naučila še več o družabnih medijih in
mobilni telefoniji«.

Veseli bomo vaπe pomoËi in aktivnega sodelovanja v vseslovenskem prostovoljskem
in medgeneracijskem projektu. Prijave za prostovoljce in udeleæence potekajo do
11. 10. 2012, za Simbioz@ uËilnice pa do 21. 9. 2012.
Prijave so moæne preko telefonske številke 040 940 888, spletne strani
www.simbioza.eu ter Info toËk na Si.mobilovih izpostavah.
Ostanimo v stiku tudi v letu 2012!

©D Dokiai
Dojo ob Železnici

AIKIDO - borilna veščina
KJE:

Dojo ob Železnici (Dolenjska cesta 44a)

KDO: OTROCI - (5-8 let)
Ponedeljek in sreda 16:00 do 16:55
Pričetek 10. 9. 2012
OTROCI - (8-12 let)
Ponedeljek in sreda 17:00 do 17:55
Pričetek 10. 9. 2012
ODRASLI - Začetni tečaj Ponedeljek in sreda 18:00 do 19:30 Pričetek 3. 9. 2012
Nadaljevalci Ponedeljek in sreda 19:30 do 21:00 - vse leto
Torek in četrtek 8:30 do 10:00 - vse leto
Športno društvo Dokiai s septembrom pričenja novo
sezono aikida, te čudovite borilne veščine, ki jo lahko
trenira vsak. Ponujamo tečaje za najmlajše, začetne
tečaje za odrasle in intenzivne trenige za vse, ki aikido že poznate.

Dojo ob Železnici je postal uporaben prostor, kjer se
srečujemo ljudje, ki ljubimo rekreacijo, hkrati pa bi
radi napredovali in se učili v vseh obdobjih svojega
življenja. Aktivnosti potekajo celo leto, imamo noro
ugodne cene in strokovno vodstvo, ki se redno izobražuje in napreduje.
Vabljeni, naredite nekaj zase in se nam pridružite pri
odkrivanju skrivnosti borilnih veščin.
Tadej Pačnik
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Zmagovalka 25. MTM je
Daria Kondakova
KRG Narodni dom, Ljubljana
Ljubljana, 7. april 2012: Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana je v soboto, 7. aprila, v športni dvorani Krim
na Galjevici priredil jubilejni 25. mednarodni turnir MTM Narodni dom v ritmični gimnastiki. V Ljubljano je KRG Narodni
dom letos privabil kar 82 tekmovalk iz 15 držav. Turnir MTM Narodni dom po svetu slovi po tem, da se na njem predstavijo
tudi bodoče olimpijske in svetovne prvakinje. Za nastop na 25. turnirju MTM Narodni dom v vseh kategorijah je sodelovala
tudi celotna slovenska reprezentanca na čelu z državno prvakinjo Tjašo Šeme.
Ruska superzvezdnica Daria Kondakova je zmagovalka 25. mednarodnega turnirja v ritmični gimnastiki MTM Narodni dom. Družbo
na stopničkah sta ji delali Izraelka Neta Rivkin in Ulyana Trofimova iz Uzbekistana. Slovenska državna prvakinja Tjaša Šeme
je kljubovala poškodbi gležnja, stisnila zobe in se uvrstila na peto
mesto.Odlično so se slovenske ritmičarke odrezale v mlajših kategorijah, kjer so po tradiciji osvajale stopničke. Med mladinkami, ki
so letos nastopile v ekipnem tekmovanju, je zmagala ekipa Rusije
v sestavi Aleksandre Soldatove in dvojčic Dine in Arine Averine.
Drugo mesto je zasedla ekipa Slovenije, ki sta jo predstavljali
Špela Kratochwill in Karmen Petan. Največ odličij so Slovenke pobrale v kadetski kategoriji, kjer je zmagala Aja Jerman, Italijanka
Valerya Pysmenna je bila druga, Taja Karner pa tretja. Med deklicami je slavila zmago predstavnica Rusije Alisa Abramkova, drugo
mesto je osvojila Italijanka Alexandra Agiurgiuculese, tretje mesto
pa predstavnica KRG Narodni dom Aleksandra Podgoršek.
Med reprezentantkami Slovenije so v članski konkurenci nastopile tudi Sara Kragulj, Ana Gomzi, in Emina Haračič. KRG Narodni dom je, prvič v letošnji sezoni po poškodbi, v vaji z obročem

Z leve proti desni: Ulyana Trofimova, Daria Kondakova in
Neta Rivkin

zastopala Manca Marcelan, ŠD Moste pa Veronika Cencen. Sara
se je uvrstila na 7. mesto, Emina na 13., Veronika na 18., Ana na
19., Manca pa na 21. mesto.

Vpis deklic v KRG Narodni dom Ljubljana za sezono 2012/2013
Klub za ritmiËno gimnastiko Narodni dom Ljubljana vabi deklice od 4. leta dalje, da se pridruæijo
ritmiËnim gimnastiËarkam KRG Narodni dom Ljubljana.
Poskusni treningi in vpisi za začetnice bodo potekali cel september ob ponedeljkih in sredah od 17. do 18. ure v prostorih
KRG Narodni dom Ljubljana, v Športni dvorani Krim na Galjevici, Ob dolenjski železnici 50. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani kluba www.klubrg-narodnidom.si. Lahko pa
se obrnete na gospo Ano Rebov (ana.rebov@gmail.com).
Ritmična gimnastika je šport, ki ga odlikujejo izredna gracioznost in eleganca, elementi klasičnega baleta, bleščeči
dresi in skoraj akrobatske plesne vaje na tepihu z uporabo
rekvizitov: žoge, traku, kijev, kolebnice in obroča. Sočasno
razvija psihofizične sposobnosti, ponosno in elegantno držo
ter privlačno postavo.
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana ima več
kot dvajsetletno tradicijo. V njem redno trenira preko 100 deklet, starih med 4 in 25 let, v tekmovalnem in rekreativnem
programu. Tekmovalke našega kluba so na letošnjem državnem prvenstvu osvojile kar 39 medalj.

KRG Narodni dom Ljubljana
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ko spremljate na

Aktivnosti klub lah

spletni strani:

rodnidom.si

www.klubrg-na

Rusije v sestavi Aleksandre Soldatove
Tjaša je svoje nastope ocenila takole:
in dvojčic Dine in Arine Averine. Dru"S celotno tekmo seveda ne morem
go mesto je zasedla ekipa Slovenije,
biti zadovoljna, saj mi je uspela le vaja
ki sta jo predstavljali Špela Kratochwill
s kiji. Kljub vsemu sem ponosna nase,
in Karmen Petan. Na tretje mesto pa
da sem zdržala celotno tekmo, saj
se je uvrstila ekipa Združenih držav
ta čas zaradi poškodbe noge nisem
Amerike s tekmovalkama Brigita
v pravi formi, domačega turnirja pa
Budginas in Natalie MCGiffert. Na
kljub drugačnim nasvetom zdravnikov
5. mesto se je uvrstila druga ekipa
res nisem želela izpustiti. Prav v zadnji
Slovenije v sestavi Zale Dornig in
vaji sem pokazala, kdo sem, in vesela
Monije Čebašnik, na 7. mesto pa ekisem, da sem se z dobrim nastopom
Najboljše tri ekipe mladink.
pa Narodnega doma z Lano Lozej in
malo oddolžila vsem navijačem, ki
Barbaro Robar.
so me spodbujali iz nastopa v nasNajveč odličij so Slovenke pobrale v kadetski kategoriji, kjer
top. Iskreno povedano, pa sem vesela, da je konec, saj so bile
je zmagala Aja Jerman, Italijanka Valerya Pysmenna je bila
bolečine zelo močne," je po tekmi povedala izkušena slovenska
druga, Taja Karner pa tretja. Med predstavnicami Slovenije iz
telovadka Šemetova, ki se že vse od jesenskega svetovnega
KRG Narodni dom so si v padajočem zaporedju sledile še Zoja
prvenstva bori s poškodbo noge.
Marija Ivančič s sedmim mestom, na osmo mesto se je uvrstila
"Vesela sem, da je mojemu klubu Narodnemu domu uspelo
Anja Tomazin, Ana Lilik je bila 11, Gaja Malovrh pa 15. Med osizpeljati tako dober turnir in privabiti vrhunske tekmovalke,
talimi kadetinjami - predstavnicami Slovenije so nastopile še Iza
svetovne zvezdnice ritmične gimnastike, ki bodo v Londonu kroZorec in Maša Kavčič za slovensko reprezentanco in Maša Bizjile olimpijski vrh. Posebna zahvala pa gre tudi vsem navijačem,
jak za KŠRG Šiška. Iza se je uvrstila na 6. mesto, Maša Kavčič
ki so me spodbujali in navijali zame, čeprav mi ni šlo tako od rok,
na 9. mesto, Maša Bizjak pa na 16. mesto.
kot so me vajeni," je še dejala slovenska prvakinja. Na turnirju
Med deklicami je slavila zmago predstavnica Rusije Alisa
se je s sedmim mestom izkazala tudi lanska mladinska prvakinAbramkova, drugo mesto je osvojila Italijanka Alexandra Agija Sara Kragulj, za katero je bil prav ljubljanski turnir prva velika
urgiuculese, tretje mesto pa predstavnica KRG Narodni dom
tekma v članski kategoriji: "Vedno bi sicer lahko bilo tudi boljše,
Aleksandra Podgoršek. Zelo dobro so se odrezala tudi ostaa sem zadovoljna, saj sem na svoji prvi večji tekmi vaje izpeljala
la dekleta Narodnega doma, in sicer se je ne 7. mesto uvrsdobro. Rada tekmujem doma, v domačem okolju je lepše, ker
tila Lara Pikovnik, 8. mesto je zasedla Teja Leskovšek, Maša
je tudi veliko spodbude s tribun. Najlepše sta mi danes uspeli
Zaletelj je osvojila 13., Tija Lea Glavan pa 14. mesto. Tekmovaji z obročem in s kiji."
vanja sta se udeležili še dve Slovenki, in sicer Ana Kragulj (ŠD
Odlično so se slovenske ritmičarke odrezale v mlajših kategoMoste, ki je zasedla 6. mesto in Nina Vidmar (KŠRG Šiška), ki
rijah, kjer so po tradiciji osvajale stopničke. Med mladinkami,
se je uvrstila na 12. mesto.
ki so letos nastopile v ekipnem tekmovanju, je zmagala ekipa

©PORTNO DRU©TVO ABC ©PORT

Ker je gibanje izredno pomembno za dober razvoj otroka, za splošno dobro in zdravo počutje vseh nas, Športno društvo Abc šport
ponuja pester športni program za otroke in odrasle. Otroci bodo
svoje športno znanje lahko pridobivali na urah telovadbe, nogometa, plesnih uric, baleta, tenisa ali žogarije. Odrasli pa lahko za svoje
dobro počutje poskrbite na vadbi Pilatesa ali Špice fit.
Največ vadbenih ur na teden, društvo ponuja prav v Rudniškem
okolišu. Že nekaj let je najbolj obiskana in pestra s športno ponudbo prav Športna špica, na Ižanski c. 10. Vadbena sezona na Športni špici se letos začne 24.9.2012. Zato vsi tisti, ki še niste oddali

svoje prijave, le pohitite. Obiščite spletno stran www.abcsport.si,
izpolnite prijavnico in si zagotovite mesto v skupini.
Za vse tiste, ki pa je Rudnik predaleč, pa je društvo poskrbelo,
da se prav v vsakem delu Ljubljane izvaja ena izmed vadb. Zato
pobrskajte po spletni strani in prepričani smo, da se za vsakogar
najde primerna lokacija.
Za več informacij o letnih in sezonskih programih nam
pišite na info@abcsport.si, nas pokličite na 040 632 020
ali 040 632 030, ali pa pobrskajte po naši spletni strani.
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zŠd Krim
Zveza športnih društev Krim

Skupaj s »etrtno skupnostjo Rudnik, za vse krajane in druge prijatelje športa, pred
dvorano Krim pripravljamo vsakoletno prireditev SreËanje krajanov »S Rudnik in
Dan odprtih vrat Z©D Krim. Naši klubi so pripravili zanimiv predstavitveni program,
izvedeli pa boste tudi o programih društev in se v društva vpisali.
zsd.krim@gmail.com, 041 750 794, www.zsd-krim.com

20. 9. 2012 ob 16.00h SE DOBIMO PRED DVORANO KRIM!

MESTNA OB»INA LJUBLJANA

VABI UPOKOJENCE NA

BREZPLA»NE
RA»UNALNI©KE TE»AJE
ZA»ETNI, NADALJEVALNI IN
IZPOPOLNJEVALNI RA»UNALNI©KI TE»AJI
(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-PO©TA, EXCEL,
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREÆJA)

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.
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