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Uvodnik
mag. Andreja Troppan, glavna urednica V S E B I N A

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 3, november 2012

Naklada: 4700 izvodov

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti Rudnik, 
MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je vpisa-
na v razvid medijev, ki ga vodi  Ministrstvo za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici:  ZOLB 
Foto: Arhiv ZOLB

R u d N I © k o  » E t R t I N k o 
S o  z A  V A S  p R I p R A V I l I

PPozdravljeni,

tokratna Četrtinka vam 
prikazuje vso pestrost le-
tošnjega dogajanja. Tako 
kot je pestro na državni 
ravni, je pestro, a mnogo 
lepše in prijaznejše tudi 
na ravni naše četrtne sku-
pnosti. Za zadnjo letošnjo 
številko je bilo mnogo 
več zanimanja po objavi 
prispevkov, kot nam to 
dopuščajo prostorske 
zmožnosti in zato se vsem avtorjem neobjavljenih prispevkov 
opravičujem in prosim za razumevanje. 
Približuje se praznični čas, čas obračunov in dobrih želja za 
prihodnje leto. Ne pustimo si vzeti sanj, pa čeprav le za majh-
ne drobne radosti in pozornosti. Srečno 2013!
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Obveščamo, da so v pisarni ČS Rudnik v predhodnem po-
svetovanju o ustreznosti imen in sprememb potekov ulic, 

razgrnjeni predlogi imen ulic in mostov v naselju Lju-
bljana. 
Pripombe lahko oddate do 3. decembra 2012.

Na sedežu ČS Rudnik  poteka tudi javna razgrnitev študije 
variant s predlogom najustreznejše rešitve za obvoznico 
Škofljica. 

Pripombe lahko oddate do 9. decembra 2012.

  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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kratko poroËilo o delu sveta »S Rudnik

10. redna seja, 10. 10. 2012;  
Člani sveta so potrdili zapisnik 9. redne seje in potrdili finančna 
načrta za leto 2013 in 2014 skupaj s planoma malih del. 
Med razpravo o  tekočih aktivnostih in problemih, so med dru-
gim obravnavali najem Sejmišča Barje in se strinjali, da se le-ta 
ne sme dajati v najem, saj ga potrebujejo društva za svoje de-
javnosti. Na pobudo članov sveta je bil izpostavljen še premalo 
pogost odvoz bioloških odpadkov, saj ti v 14ih dneh že močno 
smrdijo.  Razpravljali so tudi o poplavni ogroženosti in doseda-
njih izvedenih ukrepih.

11. redna seja, 7.11.2012;
Člani sveta so na 11. redno sejo povabili vodjo Oddelka za zašči-
to, reševanje in civilno obrambo, MU MOL, g. Roberta Kusa, ki 
je predstavil  dosedanje ukrepe MOL na tem področju. Glede 
na predstavljeno, je velik delež odgovornosti za izvedbo ukrepov 
še na strani države in DARSa. O protipoplavnih ukrepih si lahko 
preberete na spletni strani http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-
-ljubljani/v-srediscu/75598/detail.html  ali nas obiščete sede-
žu ČS Rudnik. Po tej točki so člani sveta potrdili še zapisnik 10. 
redne seje,  obravnavali aktualno problematiko glede mirujočega 
prometa okrog blokov Dolenjska cesta 45 a-f in Pot k ribniku 
16-28,  razpravljali o težavah glede uporabe dvorane Krim za 
potrebe dejavnosti četrtne skupnosti, na koncu pa so določili še 
naloge s finančnimi posledicami do konca novembra 2012.

Potrjene zapisnike sej si lahko preberete na:  
http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/seje-sveta-cetrtne-skupnosti/

SMC Rakovnik

Olimpijada
V zadnjem avgustovskem tednu je tudi Rakovnik zaje-

la čisto prava olimpijska mrzlica. Od 26.8 in do 30.8 
je namreč potekala PRVA SMC OLIMPIJADA. Pogumni 
posamezniki so se v svojih ekipah pomerili v: nogometu, 
košarki, odbojki, cirkuških vrlinah in hokeju. Večdnevno 
tekmovanje je potekalo v prijetnem in prijateljskem vzduš-
ju, čeprav tekmovalnega naboja ni manjkalo. Za to, da je 
organizacija dobro tekla in da so imele ekipe poskrbljeno 
tudi dobro podporno ekipo, so poskrbeli posebej za to pri-
ložnost izurjeni animatorji. Čeprav rezultati niso bili na pr-
vem mestu, je vseeno lepo, da se omeni tudi zmagovalce;

prvo mesto pa je romalo k ekipi:  
Freeze peace

drugo mesto in srebrno odliËje 
so si prisluæili:  

Rakovniπki πtori

tretje mesto in bronasto odliËje 
so si prisluæili:  
Kmeti d.o.o.

 

katarina Juvanc ©inkovec, predsednica Sveta »S Rudnik

Od 7. decembra 2012 do razprodaje razstavljenih izdelkov

P R O D A J N A  R A Z s t AvA

»EstItKE IZ NARAvNIH MAtERIALOv
V sprejemni avli tropskega rastlinjaka bodo na ogled  
čestitke, izdelane v Botaničnem vrtu. 

F O t O g R A F s K A  R A Z s t AvA 

tROPsKI DEÆEvNI gOZD
Kostarika je ena najbolj vročih točk biotske raznovrstnosti na 
našem planetu. Na ozemlju, dvakrat večjem od Slovenije, živi 
4% vseh znanih rastlin in živali na Zemlji. Kostariška vlada se 
tega zaveda, zato je v Kostariki približno petino ozemlja nara-
vovarstveno zaščitena. To velja tudi za nacionalna parka na 
jugu Kostarike - Corcovado in Piedras Blancas. V slednjem 
je na tropski raziskovalni postaji v La Gambi, ki jo upravlja 
Univerza na Dunaju, v letošnjem letu 14 dni preživelo tudi 17 
slovenskih študentov in trije njihovi profesorji. Na fotografski 
razstavi bo prikazano nekaj utrinkov iz tropskega deževnega 
gozda, edinega ohranjenega tovrstnega ekosistema na pa-
cifiški strani Srednje in Južne Amerike.
Avtor razstave je prof. dr. Tom Turk, prodekan za področje 
biologije na Biotehniški fakulteti. 
Razstava  je na ogled v odpiralnem času tropskega.
 
Vstopnina: ogled razstave prost, vstopnina za ogled 
tropskega rastlinjaka

DECEMBER v  
BOtANI»NEM vRtU
v Ljubljani, na Ižanski cesti 15
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tROPsKI RAstLINJAK, zgrajen v jubilejnem letu  
2010 - 200-letnici BotaniËnega vrta, je za obiskovalce odprt:

Pon. - pet.: 12 - 16h / sob. in ned.: 10 - 17h
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sRE»ANJE   KRAJANOv 2012

Tudi letošnje druženje pred dvorano Krim na Galjevici je 
potekalo v prelepem sončnem vremenu. 20. septem-
bra 2012 smo se že petič zbrali na prireditvi, kjer v or-

ganizaciji Četrtne skupnosti Rudnik in Zveze športnih društev 
Krim društva in zavodi  predstavijo svojo dejavnost, nekateri z 
nastopi, drugi z izdelki. 
Po uvodni najavi moderatorja Staneta Werboleta in sovoditelji-
ce Zale Jerše, učenke 9. razreda OŠ Oskarja Kovačiča in poz-
dravu predsednice ČS Rudnik, Katarine Juvanc Šinkovec ter 
predsednika  ZŠS Krim, Tomaža Virnika so nas svojimi nastopi 
v prireditev popeljali pevci in pevke, na  vzporednem igrišču 
pa so športna društva pričela s prikazom posameznih športov. 
Na osrednjem prizorišču so, z vedno zanimivim nastopom,  
nastopile ritmične gimnastičarke, predstavili so se nam kosci 
in grabljice, ki so letos že tretjič zapored osvojile prvo mesto 
na Medobčinskem tekmovanju koscev in grabljic zapokal Lju-
bljanskega barja in si s tem »prigrabile« pokal v trajno last. Šo-
larji so pokazali, da folklora še ni pozabljena, plesalci pa, kako 
je videti njihov vsakdanji trening. Vsekakor pa ne moremo 
mimo nastopa, ki je poživil letošnjo prireditev, pripravili pa so 
ga štirinožni prijatelji (z lastniki, seveda).
Ob koncu vodenega dela je ZŠD Krim podelila vsakoletna pri-
znanja za športne dosežke.

Na stojnicah so si lahko obiskovalci ogledali delo šolarjev, 
otrok iz vrtca, taborniki so pokazali nekaj veščin, otroci so 
lahko jahali ponija, lokalni ponudniki pa so ponudili izdelke, ki 
jih izdelujejo sami, otroci in odrasli so se lahko kratkočasili na 
ustvarjalni delavnici ČS Rudnik, prav tako pa je bilo poskrblje-
no za igro in zaposlitev najmlajših. Letos se je povabilu odzvalo 
tudi nekaj podjetij, ki so predstavila svojo dejavnost.

Pravo vzdušje se je doæivelo na prireditvi, zato vas 
vse æe na tem mestu vabimo, da se nam drugo leto 
pridruæite. 

sodelujoËa društva: 
Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana - Barje
Kulturno prosvetno društvo Barje
Društvo upokojencev Krim – Rudnik
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljan-
skega barja
Salezijanski mladinski center Rakovnik
Športno kinološko društvo Krim
Društvo mali jezdec
Društvo tabornikov rod Podkovani krap
Konjerejsko društvo Barje
Društvo prijateljev poti sv. Jakoba
Športno društvo Dokiai
Turistično društvo Barje
Plesni klub Mojca
Društvo Šola zdravja
Društvo za duhovno pomoč prijateljev Bruna Gruninga
Zveza športnih društev Krim
Klub ritmične gimnastike Narodni dom
Badmintonski klub Olimpija
Jadralni klub Ljubljana
Namiznoteniški klub Olimpija
Športno društvo rokometni klub Krim 
Nogometni klub Krim

Vsem sodelujočim se za pripravljene nastope, jedi 
in predstavitve lepo zahvaljujemo. Brez vas prire-
ditve ne bi bilo, zato vas in vse tiste, ki se letos 
prireditve niste mogli udeležiti vabimo, da se nam 
tudi drugo leto pridružite.

Besedilo: Katarina in Helena
Foto: Grega, Žan in Tilen

©apice

Plesna πola Mojca RitmiËna gimnastika
Folklora
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sRE»ANJE   KRAJANOv 2012

RitmiËna gimnastika

taborniki pri postavljanju πotorov

Pevci kPd Barje zborËek O©

ObËinstvo

ObËinstvo

kinologi

Æenske kPd Barje

druπtvo mali jezdec

Æupan se je ustavil tudi pri stojnicah

PGd Barje

ntk Olimpija

Sovoditeljica

Stojnice

Stojnice
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dan odprtih vrat zveze πportnih druπtev krim

DAN ©PORtA NA RUDNIKU
Športna društva ZŠD Krim-a imajo celo leto odpr-

ta vrata za vse, ki bi se jim želeli pridružiti. Naša 
društva v večini izvajajo svoje treninge v dvorani Krim, 
a ne vsa. Prav zato se enkrat na leto večina društev 
zbere na prireditvi Dan odprtih vrat ZŠD  Krim, znani 
tudi kot Dan športa na Rudniku, kjer na enem mestu 
predstavijo svoje panoge. Vsem, ki bi določeno pano-
go želeli bolje spoznati je omogočeno, da se v posa-
meznih športih tudi sami preizkusijo in se odločijo za 
trening ali rekreativno vadbo posameznega športa. 

Ker pa športna društva brez posameznikov ne pomenijo nič, 
vsako leto, že več kot 20 let, podeljujemo tudi priznanja za vi-
dnejše športne dosežke v posameznih kategorijah.

Priznanja se podeljujejo za preteklo leto, zato smo na priredi-
tvi podelili priznanja za leto 2011. Bronasta priznanja dobijo 
najmlajši člani društev, kadeti in kadetinje, srebrna priznanja 
dobijo športniki in športnice v mladinskih kategorijah, zlata 
priznanja pa so namenjena za člane in članice. Zlate plakete 
pripadajo tistim posameznikom in ekipam, ki so dosegli izje-
mne športne dosežke v evropskem in svetovnem merilu ter 
tistim posameznikom in društvom, ki delujejo v športu že več 
kot 20 let.

Dobitniki priznanj Zveze športnih društev Krim za 
leto 2011 so:

Bronasta priznanja:
Aleksandra Podgorπek, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
taja Karner, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
Anja tomazin, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
tom ©filigoj, namiznoteniπki klub Olimpija

Srebrna priznanja:
Zala Dornig, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
Karmen Petan, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
©pela Kratochwill, klub ritmiËne gimnastike narodni dom

zlata priznanja:
tjaπa ©eme, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
Emina HaraËiË, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
Katja BogdaniË, klub ritmiËne gimnastike narodni dom
vidmar Denis, Balinarski πportni klub krim
BorËnik Mija, Balinarski πportni klub krim

zlate plakete:
vorih Ana, Balinarski πportni klub krim,  

1. mesto eP 2011, natanËno zbijanje

sodec tadeja, Balinarski πportni klub,  
3. mesto eP 2011, igra v krog in πtafetno zbijanje

Novak Nina, Balinarski πportni klub krim,  
3. mesto eP 2011, hitrostno in πtafetno zbijanje

Balinarski πportni klub Krim Ljubljana,  
za 20-letno uspeπno in organizirano delo druπtva.

Besedilo: Tomaž Virnik
Foto: Grega, Žan in Tilen

zŠd Krim
Zveza športnih društev Krim
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Začetek letošnje taborniške sezone rodu Podkovani krap je 
bil zelo zanimiv, saj smo se že takoj na začetku odpravili na 

taborniška tekmovanja in akcije vseh vrst. 
Nekaj naših članov se je udeležilo lokostrelskega tekmovanja, 
kjer so s svojim streljanjem rodu prislužili skupno 2. mesto. 
Udeležili smo se tudi dveh šaljivih orientacijskih tekmovanj – 
Grajske orientacijske fešte (GROF) na Celjskem gradu in Moč-
nih ukan v Medvodah. Na obeh tekmovanjih so se ekipe odre-
zale po svojih najboljših močeh, z GROF-a so prinesli tudi pokal 
za 3. mesto. Konec oktobra pa smo se skupaj s starši odpravili 
na raziskovanje s soncem obsijanega glavnega mesta. Vreme 
nam je bilo res naklonjeno in poskrbelo, da je bilo iskanje ozna-
čenih klopi na fotoorientaciji še prijetnejše.
Udeležili smo se tudi prav posebne mednarodne akcije. JOTA-
-JOTI oziroma Jamboree on the Air in Jamboree on the Internet 
sta dve akciji, ki ponujata mednarodno izkušnjo kar iz zavetja 
doma. Vsako leto tretji vikend v oktobru se taborniki in skavti 
iz vsega sveta srečamo na radijskih valovih in internetu. Svojo 
komunikacijsko bazo smo postavili tudi mi, vendar ne doma, 
kar sredi Barja. Pri komunikaciji preko radijskih valov nam je 
pomagal radioamater, preko interneta pa smo lahko klepetali 
kar sami. Stik smo vzpostavili s 44 državami z vseh kontinentov, 
najbolj zanimiv pogovor pa smo imeli z enim od Angležev, ki nas 
je po nestrinjanju z našim mnenjem odpravil kar z Avada Keda-
vra (tisti, ki poznate Harryja Potterja, veste, o čem je govora).

Da pa smo našo energijo še drugače koristno porabili, smo 
med prazniki prenovili našo taborniško sobico v prostorih ČS 
Rudnik. Obledele in že dolgočasne stene smo prebarvali z 
živahno rumeno, obesili smo nove zavese, ki smo jih naredili 
sami, temeljito počistili okna in tla, prestavili omare, tako da je 
prostor sedaj večji, popravili luči, tako da sedaj delajo vse tri, 
namestili pa smo tudi police, na katerih so svoj prostor našli 
vsi pokali in diplome s tekmovanj. Vsem članom in občasnim 
obiskovalcem želimo, da se v taborniški sobici počutijo kar se 
da prijetno.
V prihodnosti pa nas čaka še veliko zanimivega od izletov in 
tekmovanj, do drugih zanimivih akcij in druženj. Več o naših ak-
tivnostih si lahko preberete in pogledate na naši spletni strani 
rpk.rutka.net. Če se nam želi še kdo pridružiti, naj pošlje spo-
ročilo na naš elektronski naslov rpk@rutka.net. 

anja novljan

aktivnosti polna jesen

Skupinska fotografija na Fotoorientaciji I FOTO: Matic Pandel Radioamater na delu I FOTO: Anja Novljan

EFt tehnika brezplaËno v dvorani na sedeæu »s Rudnik
Vsak torek  med  19. in 20. uro se lahko oglasite 
na sedežu ČS Rudnik, kjer certificirana izvajalka za 
EFT metodo po programu AAMET organizacije iz 
Velike Britanije, svoje znanje sokrajanom posreduje 
brezplačno. 
Gre za način sproščanja, kjer z lahnim udarjanjem 
– tapkanjem po določenih točkah telesa dosežemo 
odpravo skrbi, glavobolov, strahov, učnih težav in 

podobnih nevšečnosti, ki jih doživljamo vsakodnev-
no. Tehnika je enostavna in se je lahko priuči vsak 
ne glede na starost ali poklic. 

EFT  je zasnovan tako, da je osnovno znanje dosto-
pno vsakomur, priročnik v slovenščini je na razpo-
lago na spletni strani (http://eft-slovenija.si/index.
php/eft-prirocnik). 
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Letos smo v goste povabili  umetnike- slikarje, ki zaradi na-
rave svoje bolezni slikajo z usti ali z nogami. V Slove-

niji jih združuje in povezuje vsem nam dobro poznana založba 
UNSU (na dom nam pošiljajo v obliki novoletnih voščil repro-
dukcije njihovih del), ki jo vodi ga. Klara Sos. Založba odkupuje 
in trži njihove slike in posameznike  tudi dosmrtno štipendira. 
Njihova članica je tudi dvanajstletna Nejka Žiger, ki je 
letošnji prireditvi dala prav posebno noto. S svojim čudovitim 
petjem, prešernostjo, veseljem in pogumom je marsikomu od-
prla popolnoma drugačen pogled na življenje in marsikomu tudi 
izvabila solzo v oko. 

Po svojem pevskem nastopu je Nejka prvič v svojem življenju 
pogumno zajahala poni kobilo Sissi, ki so jo varno vodila dekle-
ta iz Cavallo kluba z Iga. Priznanje za pogum in plaketo prve 
častne članice podmladka Malega jezdeca ji je izročil preds-
ednik podmladka Tomc David.
Podkrimski harmonikarji Turističnega društva KRIM 
pod taktirko g. Gorenčiča so profesionalno zaigrali uvodne 
skladbe pred otvoritvijo, ki se je začela s pozdravom 
domovini Sloveniji ob njenem 21. rojstnem dnevu. Sa-
bina Pavlič nas je po nagovoru prepustila recitalu pesmi Mati 
domovina, ki je mimo visoko dvignjene slovenske zastave izz-

vojko erjavec in druπtvo Mali jezdec                    

BaRJanSki Æiv - Æav 2012
z druπtvom Mali JezdeC

Prišel je tisti dan. dan, katerega smo vsi nestrPno Pričakovali. istočasno Pa smo se ga organizatorji tudi bali. v Prvi vrsti 
zaradi tega, da bi Prireditev, v katero smo vložili ogromno dela in sredstev,  odPadla in vam, dragi otroci in starši ne bi 
mogli Ponuditi vsega tistega, kar smo vam Preko leta obljubljali. odPadla zaradi dežja ali Pa neodzivnosti donatorjev na 

naše Prošnje. sreča je bila tudi tokrat na naši in vaši strani. vse se je odlično izteklo in Ponovno smo Priredili nePozabni 
barjanski  živ – žav  2012 z društvom  mali  jezdec.

Vse te naprave, stroji in pripomočki 
so našim prednikom lajšali delo. 
Danes ležijo zapuščeni in poza-
bljeni okoli kozolcev. Nekaj smo jih 
obnovili, nekaj jih še bomo in jih s 
pomočjo domačinov ohranili našim 
zanamcem.

Slikarji- umetniki, ki jih povezuje 
založba UNSU, so nam prikazali 
slikanje, držeč čopič v ustih in med 
prsti na nogah. 

Letošnja novost je bila BIOLOŠKA DE-
LAVNICA prof. Sonje Rihar. Na njenih 
vsebinsko bogato obloženih mizah 
se je našlo prav vse. Od škorpijona, 
vodne bolhe, črvov, metuljev, 
škorpijonov pa do invazivnih rastlin in 
živali Ljubljanskega barja.

Tudi tokrat je za cvetlični aranžma 
poskrbela VRTNARIJA  ČOŽ iz Črne 
vasi.

PODMLADEK DRUŠTVA MALI JEZDEC 
je predstavil del letošnjega prirasta 
žrebet ponijev v društvu. Žival ni otroška 
igrača, je bilo njihovo sporočilo obisko-
valcem. Predsednik podmladka,Tomc 
David, je Nejko Žiger včlanil v podm-
ladek in ji izročil plaketo častne članice. 

TURISTIČNO DRUŠTVO BARJE in brh-
ka dekleta so nam tudi letos pripravila    
 sladko pravljico in nam ponudila do-
brote iz domače kuhinje.
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venel nad vasicami pod Krimom. Na koncu smo ji še vsi (domo-
vini) skupaj družno zapeli Vse najboljše.
Prav prisrčen je bil nastop otroške folklorne skupine 
Vidovo iz Šentvida pri Stični, katero sta vodili mentorici 
Natalija Šeme in Anita Kotar, na harmoniki pa jih je spremljal 
mladi Luka. Mladi plesalci, nihče ni štel več kot devet let, so 
bosonogi, v originalnih oblekah podeželja iz začetka 20. stol. 
odplesali in zapeli koreografijo Polžek peče kruh in bili nagra-
jeni z navdušenim  ploskanjem gledalcev.
»Ljudje čistih misli in dobrega srca radi pomagamo. 
Tudi na današnji prireditvi bomo pomagali. Zbirali 
bomo plastične zamaške za pomoč mali, triletni Mani-
ci iz Želimelj, ki ima cerebralno paralizo in verjetno ne 
bo nikoli mogla popolnoma okrevati!« je dejal modera-
tor Stane Werbole in nas opozoril na vrečke z napisi Zbiramo 
zamaške.
Letos smo na ogled postavili tudi obnovljene stroje in naprave, 
ki so jih uporabljali naši predniki pri vsakodnevnih kmečkih 
opravilih. Nekaj so nam jih poklonili, nekaj pa posodili prijazni 
domačini, ki še spoštujejo svoje dede in njihovo težko delo na 
poljih, travnikih in njihov neprestani boj za preživetje sebe in 
svojih potomcev. Razstavne primerke bomo v bodoče še zbirali 
in naslednjič tudi prikazali njihovo delovanje in uporabo.

Prav lepo se zahvaljujemo idejnemu vodji in moderatorju WER-
BOLE STANETU, ki je prireditvi »vpihnil« dušo in jo tako 
čudovito izpeljal do konca, prav tako pa tudi dr. Globokar Dan-
ielu iz Črne vasi, ki je bedel nad našim zdravjem in gospodu 
Mumlak Jakobu, ki je ostrega in namrščenega pogleda skr-
bel za varnost na prireditvi.

ZMAJ  POMETAJ iz SNAGE nas je 
učil ločevati odpadke in se je hitro 
spoprijateljil z otroki.

NEJKA ŽIGER, ki ni samo odlična 
slikarka, ampak tudi čudovito poje, se 
je v spremstvu deklet iz kluba Cav-
allo z Iga pogumno podala na svoje 
prvo jezdenje konja v svojem mladem 
življenju. Bila je presrečna!

Ana Ilar in Tadeja Vadnjal sta v slikovitih, doma ukrojenih 
oblekah pomagali otrokom prepoznavati zdravilna zelišča, 
jih pravilno nabirati, sušiti in izdelovati vrečke v katere jih 
shranimo.

V obori nas je Zdenko Musar s kobilico Beti učil navezavo 
prvega stika s konjem, pridobitev zaupanja, pravilnega pris-
topa in zajahanja. Za uspešno opravljeno malo šolo jezdenja 
je vsak otrok dobil spominsko leseno gravuro.

Na koncu smo se tudi pošteno razgiba-
li. Plesalo je staro in mlado. Aleksandra 
iz PLESNE ŠOLE ALEKSANDRA nam je 
dala vetra v pete. S svojo energijo nas 
je dobesedno prisilila v gibanje in nas 
sprostila.

vabilo
konjerejsko druπtvo Barje in æupnija sv. Mihaela 
organizirata na dan svetega ©tefana zaπËitnika konj 
tradicionalni blagoslov konj, ki bo v sredo,  
26. 12. 2012 ob 9.45 uri, za PleËnikovo cerkvijo v 
»rni vasi na ljubljanskem barju.

Ob 9. uri je maπa za rejce in ljubitelje konj.

vljudno vabljeni.
Upravni odbor k.d. Barje
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Vse delo v Krogu prijateljev se opravlja brezplačno iz hvale-
žnosti za prejete izcelitve ali pomoči.  Krog prijateljev pokriva 

stroške za svoje delovanje izključno iz prostovoljnih prispevkov: 
za najemnine, tiskanje in razpošiljanje knjig in učnega gradiva, 
katerega vsi dobijo brezplačno in za pomoč v Afriki, Aziji…in ni 
nobenih članarin ali drugih obveznih prispevkov.  

Bruno Gröning je živel med leti 
1906-1959. Bil je največji izcelitelj 
takratnega časa. Leta 1949 se je 
na naslovnicah časopisov pojavilo 
njegovo ime, tiskale so se posebne 
izdaje o njem. Radio in televizija so 
dnevno poročali o njem. Živel je v 
Nemčiji, toda k njemu so prihajali 
iz vseh koncev sveta, tudi iz Ame-
rike, tudi do 30.000 ljudi naenkrat. 
Bil je največja senzacija. Ljudje, ki 
so jih bili  zdravniki že odpisali in 
so imeli samo eno željo: ozdraviti, 

osvoboditi se stisk in bolečin, so prihajali v  trumah. Dogajalo se 
je neverjetno: nešteti ljudje ozdravijo, hromi lahko hodijo, slepi 
vidijo…
Bruno Gröning je rekel: »Prišel sem za vse ljudi, ne glede na vero 
in raso«. Rekel je »Neizceljivo ne obstaja -  Bog je največji zdrav-
nik.« Vendar je  pri svojem delovanju naletel na velike ovire, tako s 
strani zdravnikov kot kapitala. Mnogi so se zbali za svoje zaslužke. 
Zaradi kršitve Zakona o zdravilstvu se je moral zagovarjati celo 
pred sodiščem. Očitali so mu, da dejansko pozdravi ljudi. S tem 
se je želelo preprečiti njegovo delovanje. Toda Bruno Gröning je 
rekel: »Ne more se ustaviti!  Izcelitve naj se dogajajo po celem 
svetu.« 
Leta 1959 je Bruno Gröning umrl, tisoči izceljenih so se razkro-
pili v vse smeri in spomini na takratne dogodke so zbledeli. Nje-
govo delo pa je od leta 1989 nadaljevala gospa Grete Häusler, 
ki je bila njegova tesna sodelavka in je sama prejela izcelitev treh 
neozdravljivih bolezni. Tako  se njegovo učenje prenaša dalje. 
Število skupnosti, kjer ljudje sprejemajo njegovo učenje, po ce-
lem svetu nenehno narašča. V Sloveniji deluje 54 skupnosti, ena 
od teh je tudi v četrtni skupnosti Rudnik.
V krogu prijateljev Bruna Groninga obstajajo tudi mladinske sku-
pnosti, za pomoč mladini.
Številna poročila o uspehu kažejo, da je izcelitev po duhovni poti 
možna tudi pri alkoholizmu, odvisnosti od drog, strahovih, depre-
sijah itd. 
Istočasno pa se v Ljubljani enkrat mesečno vrti dokumentarni 
film »Fenomen Bruno Groning -  po sledeh čudodelnega izcelji-
telja«, ki je nenavaden tudi po svoji dolžini. Dokumentarni film pri-
kazuje življenje in delovanje tega nenavadnega moža. Neverjetno 
toda resnično: tudi med prikazovanjem filma se dogajajo izcelitve. 

Od ponovne ustanovitve skupnosti Bruna Gröninga število iz-
celjenih nenehno raste. Od začetka leta 1990 se te izcelitve na 
podlagi znanstvenih kriterijev preverjajo in dokumentirajo v Medi-
cinsko znanstveni strokovni skupini, kateri se je priključilo tisoče 
zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki svoje delo opravljajo brez-
plačno.

Eno od uvodnih predavanj »Pomoč in izcelitev po 
duhovni poti s pomočjo učenja Bruna Groninga« bo  
v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 
20, Ljubljana, v oktobru in sicer v nedeljo, 28. okto-
bra 2012 ob 18. uri.

Za več informacij lahko pokličete na tel. 041 777 128 ali si lahko 
ogledate spletno stran www.bruno-groening.org.

Majda MaruπiË

krog prijateljev Bruna Gröninga

DOMA»I PRIDELKI IN IZDELKI
v prejπnjem glasilu smo objavili poziv vsem kmetovalcem, 
pridelovalcem,… z naπega obmoËja, da poπljejo svoje kontakte 
za objavo v glasilu, zato objavljamo prispele:

PRODAJA MEDU
Ovca Milan, »rna vas 494, ljubljana, tel: 041 820 346

PRODAJA MOKE (ajdova, pπeniËna, tritikalna, koruzna, 
jeËmenova, sojina, konopljina)
Posestvo trnulja, »rna vas  265, ljubljana,  
tel:  4271 903, 041 622 062

PRODAJA OLJ (konopljino, sojino, oljne ogrπËice, orehovo)
Posestvo trnulja, »rna vas  265, ljubljana,  
tel:  4271 903, 041 622 062

PRODAJA NAMAZOv (namaz iz orehovega olja, namaz iz 
konopljinega olja)
Posestvo trnulja, »rna vas  265, ljubljana,  
tel:  4271 903, 041 622 062

Pogreπamo πe ponudbo jabolk, krompirja, zelja, mleka, jajc, ….

krog Prijateljev bruna gröninga, eno izmed največjih združenj na svetu za izcelitve Po duhovni Poti.
krog Prijateljev bruna gröninga je humanitarno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1989 v nemčiji. danes s svojimi 

izPostavami deluje Po celem svetu, na vseh kontinentih in ima Preko 74.000 ljudi.  krog Prijateljev bruna gröninga je eno 
največjih združenj na svetu za izcelitve Po duhovni Poti.
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13. aprila prihodnje leto bo znano, katere ekipe bodo 
zastopale Slovenijo na 19. mladinski gasilski olimpi-
jadi. Na ta dan ima mladinska enota deklet GD Rudnik 
zadnje izbirno tekmovanje. Mladinska gasilska olimpi-
jada bo tokrat potekala od 14. do 21. julija 2013 v 
mestecu Mulhouse v Franciji. Dekleta imajo možnost, 
da spomladi kronajo sedemletno delo. Ekipo sestav-
lja 9 deklet starih med 10 in 14 let. Skoraj vse pa so 
učenke osnovne šole Oskarja Kovačiča. 
Pot do izbirnega tekmovanja ni bila lahka, niti kratka. Prva 
izbirna tekmovanja smo imeli že lansko leto. Najprej smo 
se pomerili s predstavniki gasilskih društev iz Ljubljane. 
Nato je sledilo regijsko tekmovanje. Prve tri ekipe iz regi-
jskega tekmovanja, pa so se letos udeležile državnega tek-
movanja. Vsem našim enotam pionirk, pionirjev, mladink in 
mladincev, se je uspelo kvalificirati na tekmovanje. Tekmo-
vanje je potekalo 2. junija 2012 na Ptuju. V celotnem iz-

birnem ciklusu je sodelovalo preko 15.000 otrok. Na sam-
em tekmovanju pa je skupno sodelovalo 2.000 otrok. Na 
tekmovanju smo se odlično odrezali. Pionirke so osvojile 
2. mesto, pionirji 3. mesto, mladinke 2. mesto ter mladinci  
17. mesto. Neverjetni rezultati.  Zopet smo dokazali, da je 
GD Rudnik skupno najboljše društvo v Sloveniji.
Drugo mesto mladink  nas je še posebej razveselilo, saj 
smo se s to uvrstitvijo uspeli kvalificirati v dodatne kvalifi-
kacije za olimpijado. Konkurenca je bila zelo velika, tako, da 
so iz nadaljnjega tekmovanja izpadle celo zadnje olimpijske 
prvakinje, mladinke iz PGD Pameče.  Dodatnih kvalifikacij 
se lahko udeležijo prve štiri ekipe. Poleg mladink GD Rud-
nik, bodo na kvalifikacijah sodelovale še mladinke iz PGD 
Zbilje, PGD Prevoje in PGD Andraž nad Polzelo. Slovenjo 
bo na igrah zastopala prvo uvrščena ekipa iz kvalifikacij.
Da pa bi se kar se da uspešno pripravili na prihajajoče 
kvalifikacije, smo takoj po poletnih počitnicah zopet za-
vihali rokave. 23. septembra 2012 smo organizirali, na 
parkiriščih Supernove na Rudniku, mladinsko tekmovanje 
gasilske zveze Ljubljana. Namen organizacije tega tek-
movanja je bilo predstaviti naše delo našim sorodnikom, 
prijateljem in občanom. Obenem pa smo bili primorani 
kupiti še vsa manjkajoča orodja, ki jih bomo potrebova-
li za pripravo mladinske ekipe. Pri tem nam je podjetje 
MIDES International d.o.o. omogočilo nakup gasilskega 

rova. Tekmovanje je odlično 
uspelo. Sodelovalo je preko 
500 otrok, ogledalo pa si ga 
je veliko število gledalcev. Re-
zultati tudi tokrat niso izostali. 
V vseh štirih kategorijah smo 
dosegli 1. mesta. 
Naša energija pa je od sedaj naprej 
usmerjena samo še v priprave na kvalifikacije v Kočevju. 
S pomočjo glavnega trenerja Gasilske zveze Slovenije že 
snujemo načrte, kako bomo, skozi pripravljalno obdobje, 
kar najbolje pripravili ekipo mladink. V ta namen nam je 
Osnovna šola Oskar Kovačič omogočila uporabo telovad-
nice. Na atletski stezi na Slovanu pa bomo izpilili štafetni 
tek.  
Ker si želimo del prihajajočih poletnih počitnic preživeti z 
vrstniki iz vsega sveta, bomo vse svoje znanje, energijo ter 

sposobnosti usmerili k izpolnitvi zastavljenega cilja. Nar-
edili bomo prav vse, da bomo prav MI zastopali Slovenijo 
na olimpijskih igrah prihodnje leto.

Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ«!  

»etrtna skupnost Rudnik vas v sodelovanju z Oddelkom za 
varstvo okolja MOl vabi na predavanje 

vpliv obraËuna energije po dejanski 
porabi na kakovost bivanja! 

Po prehodu na obraËun energije ogrevanja po dejanski porabi 
so se marsikje pokazale teæave pri ogrevanju, πe bolj moteËe 
pa so anomalije pri obraËunu stroπkov. kako odpraviti napake, 
ki so nastale zaradi neznank ob prehodu na nov naËin obraËu-
na? kaj narediti, da obraËun po dejanski porabi ne bo vplival 
na kakovost bivanja? kaj je potrebno storiti, da se kakovost bi-
vanja izboljπa ob hkratnem zniæanju rabe energije in zniæanju 
stroπkov?

Predavanje bo v Ëetrtek, 13.12.2012 ob 17. uri v  
prostorih na sedeæu »s Rudnik, Pot k ribniku 20.

Predavatelj: 
Matjaæ valenËiË, vodja energetsko svetovalne pisarne ljubljana

Jaka Jerπin, predsednik mladinske komisije GD Rudnik

le πe korak do olimpijskih iger 

Drzavno tekmovanje na Ptuju Mladinke GD Rudnik Tekmovanje pred Supernovo na Rudniku
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Pri saniranju nekaterih POPLAVNIH kritičnih točk v ČS Ru-
dnik, smo bili med drugim priča čiščenja Volarja, Farjevca, Zi-

darjevega grabna, Iške, Šalčkovega grabna in jarka ob Črni poti.
Namesto, da bi se poplavna sanacija nadaljevala s čiščenjem, 
predvsem pa reševanjem kritičnih točk s  prepustnostjo mostu v 
Lipah čez Iško in v Črni vasi čez Farjevec, čiščenjem Iščice v sred-
njem in spodnjem toku, Izarja pred izlivom v Iščico, predvsem pa 
Ljubljanico in Grubarjev prekop na znanih zajezitvenih točkah, se 
čiščenje jarkov ponovno, tako kot pred katastrofalnimi poplavami 
v letu 2010, »seli« na zgornje barjanske ižanske in škofeljske vo-
dotoke. Kar pomeni ponovno ogrožanje spodnje ležečih naselij; 
Hauptmance, Ižanska cesta, Ilovica, Črna vas in Lipe.
Z letošnjo poglobitvijo in razširitvijo Strojanovega jarka (Meharski 
graben), skupaj s pred leti sanirano Želimeljščico in Dremavčico, 
od šmarskega, turjaškega in mokrškega hribovitega zaledja do 
izliva v Iščico, se že ob dvodnevnem nalivu ugotavlja povišanje 
vodnega nivoja, ki prestopi bregove Iščice in nadaljuje vodno pot 

ob Ižanski cesti cca 3 km in nato ob propustu (rokav Loščice, 
meja MOL-IG) preide  na drugo levo stran ceste, v naselje ob 
Ižanski cesti. 
Sanacija Strojanovega jarka ob povečanem vplivu vodne mase in 
neočiščeni Iščici v srednjem in spodnjem toku, pomeni povečano 
poplavno ogroženost tudi za naselje Hauptmance.
Kakšna je torej dejanska izvedbena politika (MKO-ARSO) 
sanacije poplavne ogroženosti barjanskih naselji južnega dela 
MOL? 
Ali gre za čiščenje vodnih poti z namenom zmanjševanja pop-
lavne nevarnosti v urbanem okolju, ali gre za izsuševanje nara-
vnih travniških mokrišč v namen izboljšanja in širitve intenzivne-
ga kmetijstva? Oboje naenkrat namreč ne gre!!!

Dokler niso sanirane vse vodne poti v spodnjem izlivnem delu 
Barja (ČS-Rudnik), je namreč nedopustno čiščenje ali celo širitev 
primarnih jarkov v zgornjem južnem delu Ljubljanskega barja. 

BaRJanSki SatiRi»ni navdiH

Sanacija poplavne ogroæenosti!?
Jernej korenËiË, ZOLB                       

Razširjeni in poglobljeni Strojanov jarek Nova naravna struga Iščice ob Ižanki

Ob letošnjem čiščenju ambrozije v MOL – ČS Rudnik, se 
je med drugim ugotavila problematika »okuženih« grad-

benih, komunalnih ali nasipnih deponij, kjer v večini primerov 
bujno vegitira zdravju in naravi nevarna tujerodna invazivna 
rastlina AMBROZIJA. Semena te rastline lahko obdržijo 

svojo kaljivost tudi do 10 let, zato opozarjamo prejemnike 
deponijskega materiala, odpeljanega z gradbišča novega 
nakupovalnega centra v trgovski coni Rudnik, da naslednjih 
nekaj let v juniju, kontrolirajo morebitno vegitacijo te izredno 
agresivne rastline in jo takoj uničijo. 
Ob lanskem popisu je bilo namreč ugotovljeno, da je sko-
raj vsa deponija predobremenilnega materiala na omenjeni 
lokaciji »okužena« z ambrozijo.  Po vsej verjetnosti je bil od-
peljan kot nasipni material po barjanskih travnikih ali renovi-
ranih mostovih. 
Kako nevarna je tovrstna širitev rastline dokazujemo s pri-
loženimi posnetki  treh rastišč, kot posledico pripeljanega 
okuženega materiala z deponije med Galjevcem in Jurčkovo 
cesto, ki je očiten »epicenter« razmnoževanja semen po Ga-
ljevici in Barju. Zato pozivamo lastnika družbe z okuženimi 
deponijami, gradbeno mehanizacijo in prevozništvom, da 
najprej uniči rastišča ambrozije in šele nato pristopi k ponov-
nemu transportu nasipnega materiala.                         ZOLB

kapital v soæitju s tujerodnimi invazivkami

»Nasad« ambrozije na deponiji ob Galjevcu
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Naša skupina Lj-Livada se je v letu 2012 udeležila vseh sre-
čanj v zelo velikem številu. Obiskali smo Ptuj, Tolmin, Piran 

in Otočec. Ogledali smo si zanimivosti kraja, odšli na pohode 
različnih dolžin, glede na zmožnosti udeležencev in seveda sku-
paj telovadili z domačini. Bilo je prijetno ob druženju, ogledu 
njihovih izdelkov in dobri kulinariki. 
Vesela sem, da ste si ogledali našo predstavitev v ČS RUDNIK 
in obiskali našo stojnico. Sodelovali smo tudi s predstavitvijo 
našega programa na Prešernovem trgu pod okriljem nevladnih 
organizacij- LUPO.
Želim si, da bi v naši ČS zaživele nove skupine (Rakovnik in 
Rudnik), zato vas ponovno vabim, da se nam pridružite in po-
stanete tudi vi eden od telovadcev v ORANŽNIH majicah. Ne 

bo vam žal, saj boste prebudili svoje telo, druženje po telovadbi 
pa premaga marsikatero težavo. Golovec in vse zelene površine 
okrog njega, kar kličejo po gibanju. Člani s teh območij že dol-
go hodijo na telovadbo na LIVADO, vendar si vsi želimo lokacij 
blizu doma, da lahko potelovadimo ob vsakem vremenu. Telo-
vadba je v vseh letnih časih in v vseh vremenskih razmerah ob 
7.30. Druženje pred in po telovadbi pa marsikomu polepša dan 
in ga napoji z energijo.

Pridružite se nam!
Naša pisarna v ČS Rudnik obratuje vsak torek od 15.00- 17.30. 
Vljudno vabljeni!

v letu 2013 vam æelim veliko zdravja, sreËe in veselja!

IgRA

Beseda ”igra„ je kratka, vendar oznaËuje zelo pomembno 
dejavnost za dojenËke in malËke. Je eden temeljev za uËenje 
in razvoj. 

Po mnenju raziskovalcev je igra glavna dejavnost, ki zaposlu-
je otroke, ko so budni. Je temelj za tekmovanje, sodelovanje, 
abstraktno miπljenje, sklepanje in uËenje. iz nje se otrok nauËi, 
kdo je, kako se vede, kako razmiπlja in kaj poËne.  

Otrok se uËi z igro in sicer æe od trenutka, ko iztegne roko, 
da bi se dotaknil ropotuljice pred seboj. igra je zanj sredstvo, 
s katerim vzpostavi odnos s svetom, pa naj gre za razisko-
valne, gibalne, domiπljijske ali ustvarjalne igre.

igra se skozi razliËna razvojna obdobja spreminja. 

Do 18. meseca se dojenËek oz. malËek ne zmeni dosti za 
igre, v katerih mora sodelovati z vrstniki. v tem obdobju je 
sam sebi zadostna druæba, osredotoËa se predvsem na tisto 

igro, ki ga zanima. Seveda so v tem obdobju kljuËne-
ga pomena starπi, s pomoËjo katerih otrok raziskuje 

okolje in obenem iz varne ”toËke„ raziskuje πirni svet.

Med 18. mesecem in  3. letom  pa se otrok vedno raje 
igra ob vrstnikih, sicer πe vedno prevladuje individualna 
igra, kjer se vsak malËek igra zase in ni pretiranega sodelo-
vanja. Prisotno zanimanje in radovednost, kaj poËnejo drugi 
otroci, morda celo sede k njim, pri igri pa se πe ne pridruæi. 

Po 3. letu pa je otrok pripravljen na popolno sodelovanje v 
igrah z vrstniki. dejansko se z drugimi æe igra, jim posreduje 
svoje zamisli, posodi graËe, posluπa njihove predloge in pril-
agaja svoje poËutje, da se dopoljnjuje z drugimi.

na svetovalnici tamal-a (svetovalnici za male in vELIKE) 
smo vam pripravili igralne urice. Poudarek je na igranju, 
druæenju in spoznavanju drugih otrok,  obenem pa  vaS 
- starπe, opremimo s koristnimi nasveti, kako se kakovost-
no igrati z vaπim otrokom in katere igraËe izbrati, da boste 
spodbudili njegov razvoj.  Pridruæite se nam vsako sredo, od 
17h - 18h. 

NAJ sE IgRA ZA»NE!

ekipa tamal-e, kaja Polenik

Silvica erlih

druπtvo πola zdravja
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Turistično društvo Barje  je v letu 2012 izvedlo kar ne-
kaj aktivnosti, ki so popestrile dogajanje na območju 

Barja (del Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Lju-
bljana) in širše. 
Kot vsako leto, je bila prva aktivnost posvečena okolju. V veliki 
čistilni akciji, kjer je sodelovalo preko 100 prostovoljcev, je 
bilo izvedeno čiščenje na območju nekdanje  Krajevne skupno-
sti Barje. Nabranih in odpeljanih je bilo kar 5 kamionov smeti.
V sodelovanju s KP Ljubljansko barje in TD Borovnica  je bil 
v maju izveden 8. Pohod po Ljubljanskem barju.  Pohod 
smo že tradicionalno obogatili s posameznimi  predstavitvami  
naravovarstvenih in kulturnih vsebin ob poti. Pot je potekala od 
železniške postaje v Preserju do Borovnice, pohodniki pa so 
si lahko ogledali naravni spomenik Goričica, nasad borovnic in 
staro železniško opazovalnico na stari železniški progi nad Bo-
rovnico. Pohoda se je udeležilo 175 pohodnikov.
Posebna pozornost je bila, kot vsako leto, namenjena otrokom. 
V sklopu Barjanskih otroških žabarij so se otroci pomeri-
li v raznoterih igrah, ustvarjali v različnih delavnicah,  jahali na 
konjičku, se spoznali z gašenjem in gasilci, plesali, prepevali in 
igrali na prav posebne inštrumente. Njihovo zabavo so s svojimi 
prispevki obogatili številni sponzorji.
Večerno Barjansko noč  so z glasbo popestrili  Podkrimski 
faloti, obiskovalci pa so lahko uživali tudi v  bogatem srečelovu 
in pestri kulinarični ponudbi. 
Tradicionalna Jesenska tržnica je kljub slabemu vremenu iz-
redno dobro uspela. Pokazalo se je, da je obiskovalcev vsako 
leto več in da so tržnici zvesti ne glede na vreme. Pod šotorom 
je letos svoje pridelke in izdelke ponujalo 25 lokalnih ponudni-
kov. Poleg prodaje je potekala tudi predstavitev KD Ljubljansko 
barje, kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana pa je izvedel ocenje-
vanje in degustacijo bučnega olja. Priznanje za najboljše bučno 
olje je prejela Milena Japelj iz Črne vasi. Obiskovalci so se lahko 
okrepčali z bučno juho, kostanjem in carskim pražencem. Je-
senska tržnica je prostor srečevanj, prav tako pa nudi možnost 
nakupa ozimnice. Tako kot že vrsto let, so se tudi letos predsta-
vili Čebelarsko društvo Barje in Sadjarsko vrtnarsko društvo J. 
E. Krek Sostro.  Seznam vseh ponudnikov in njihove ponudbe 
je objavljen na spletni strani www.td-barje.si. 

Med potjo vedno vidimo in izvemo nekaj novega V enem od ustvarjalnih kotičkov

tURiSti»nO dRU©tvO BaRJe

Prireditve td Barje v letu 2012
Maruπka MarkovËiË in karmen konËan                      

Vsi na ples!

Tudi barjanskih zelisc ni manjkalo

Pojemo in igramo na zanimive inštrumente
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Pri izvajanju terenskih ogledov večkrat opazimo, da 
prebivalci svoje izrabljene avtomobile pustijo kar na 

parkirnih prostorih, ki pa seveda za to niso primerna, saj 
zasedajo prostor ostalim, še delujočim vozilom. 
V takšnih primerih prijavo podamo na Mestno redarstvo, ki 
izvaja nadzor nad zapuščenimi vozili.  Na vozilo namestijo 
pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti. 
Če je po poteku tega roka vozilo še vedno na istem me-
stu, mestni redar odredi odstranitev zapuščenega vozila na 
varovani prostor in hkrati prične s postopkom ugotavljanja 
lastnika vozila. Zapuščeno vozilo se hrani na varovanem 
prostoru največ 60 dni od dneva, ko je bilo pripeljano. V 
tem času mestni redar pozove lastnika vozila, da poravna 
vse stroške odvoza in hrambe vozila, ter ga odpelje. Če po 
preteku 60 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se šteje 
da je vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na vozilu pri-
dobi mestna občina Ljubljana, ki občasno organizira proda-
jo zapuščenih vozil. 

Kaj torej storiti z vašim jeklenim konjiËkom, ko 
le-ta odsluæi svoje?
Vozilu, kateremu se izteče življenjska doba zaradi starosti, 
poškodb ali drugih razlogov in zato postane odpadek, pravi-
mo izrabljeno motorno vozilo. Takšno vozilo je zadnji lastnik 
dolžan dostaviti do prevzemnega mesta ali v center za ob-
delavo izrabljenih motornih vozil (npr. ŠPAN d.o.o., Tržaška 
cesta 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani, tel: 01/365 81 
10), kjer z osebnim dokumentom in prometnim dovolje-
njem izkaže lastništvo in prejme potrdilo o razgradnji. Raz-
gradnja je od 1. 1. 2005 brezplačna. Ob odjavi motornega 
vozila iz prometa mora lastnik na pristojni pooblaščeni or-
ganizaciji ali upravni enoti predložiti prometno dovoljenje, 
registrsko tablico in potrdilo o razgradnji vozila. 
Vsekakor je torej boljše, da se odločimo za razgradnjo vozila 
v centru za obdelavo izrabljenih vozil, saj se tako izognemo 
stroškom globe mestnega redarstva, poskrbimo pa tudi za 
lepši videz našega mesta. Ob vsem tem pa velja omeniti še 
to, da s pravilno razgradnjo vozila skrbimo tudi za okolje.

Vir:http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/promet-infrastruktura/zapuscena_vozila/

IZRABLJENA vOZILA

Poleg prireditev,  pa se je društvo predstavilo tudi s kulinarično 
ponudbo in gradivi na različnih promocijskih dogodkih od sej-
ma Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču pa do 
Srečanja krajanov  Četrtne skupnosti Rudnik. 
Aktivna je bila tudi sekcija Morostarke, v sklopu katere sta bili 
izvedeni dve delavnici na temo spoznavanja zelišč na Ljubljan-
skem barju.  
Vse aktivnosti so bile izvedene s prostovoljnim delom članov in 
simpatizerjev ter ob finančni pomoči  Zavoda turizem Ljubljana 
in različnih sponzorjev. 
Tako kot vsako leto, bo tudi letos društvo poskrbelo za novo-
letno okrasitev križišča med Ižansko in Peruzzijevo cesto.

K sodelovanju vabimo tudi nove člane, pišite nam na naslov: 
maruska.markovcic@ljubljana.si

Našli smo skriti zaklad

Širjave Ljubljanskega barja

v letu 2013 vabimo vse na:
• »istilno akcijo (marec oz. april)
• Pohod po Ljubljanskem barju (18. maj, v dopoldanskem Ëasu)
• Barjanske otroπke æabarije (15. junij, v dopoldanskem Ëasu)
• Barjansko noË (15. junij, v veËernem Ëasu)
• Jesensko trænico (12. oktober, v dopoldanskem Ëasu)

letni plan prireditev ter vabila za posamezne dogodke  
turistiËnega druπtva Barje boste naπli na spletni strani  

www.td-barje.si. 
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ivica Pirc

Projekt Simbioz@ na O© Oskarja kovaËiËa

Na naši šoli se je brezplačnih delavnic udeležilo 10 ude-
ležencev. Z njimi so svoje znanje delili:  Rok Šeško, Be-

njamin Poniž, Tjaša Vrbinc, Klemen Gačnik, Neža Videmšek, 
Iza Novak, Lea Cener, Žan Prebil, Kaja Kosi, Pia Garafol, Lina 
Kregar. 
Delavnice  sva vodila mentorja g. Matjaž Ljubič – zunanji pro-
stovoljec in ga. Ivica Pirc, računalničarka na OŠ Oskarja Kova-
čiča. Utrinke si lahko ogledate v galeriji.
Učenci prostovoljci in udeleženci so  pod vodstvom mentorjev 
prostovoljcev navdušeno izmenjavali izkušnje. Na zadnji delav-
nici, v petek, je g. Viktor Robič napisal sonet, ki najlepše opisu-
je vzdušje na delavnicah.

Senjorjev kup so zdaj na šoli zbrali
Iz mladih glavic - mi zeleni -
Med njimi Lina, Pia, Rok in Beni
Bodrijo sive glave ti tamali.

In tu smo, da bi mi jih poslušali,
Od njih smo z novim znanjem okrepljeni,
Za novih časov borb oboroženi,
@fnamo zdaj, tud ´tvitat´ že bi znali.

Tuj več nam gugl ni, še druge trike,
E-meil ni več skrivnost in druge štose
Če hoč´mo, bomo delal´  nove slike,

Al´ pa našli na netu dobre zose.
Je tehnične zdaj naše čas omike
In Ivice, Matjaža zlate rose.

BRKO

ObËutki naših uËencev:

Rok Šeško:
Moji občutki so zelo pozitivni, saj sem se imel zelo super in mi-
slim, da sem se tudi jaz naučil veliko novih stvari. Upam, da sem 
jih tudi jaz veliko naučil in so se imeli dobro.

Benjamin Poniž:
S simbiozo je pa tako. 
Imeli smo se zelo fino, čeprav so nekateri udeleženci težje učljivi. 
Bili so dobrodušni, prijazni. Tudi jaz sem se marsikaj naučil. Bilo 
je zabavno, z veseljem bi še enkrat ponovil. Z eno besedo: super!

Neža Videmšek:
Učili smo se o uporabi računalnika: internet, slikar, microsoft offi-
ce word 2007, koš in še mnogo več, po lastni izbiri udeležencev. 
Želim si, da bi se odvijala večkrat letno, ker je zelo zanimiva za 
prostovoljce in udeležence. Pri simbiozi starejši  ljudje spoznava-
jo današnjo tehnologijo. Zanimanje za simbiozo je zelo veliko, kar 
se vidi pri številu udeležencev. Vidno vsi uživajo in se zabavajo, ko 
srfajo po internetu, ko rišejo,  ko pišejo in še veliko drugih stva-
ri. Prvi dan smo spoznali računalnik, kako se uporablja miško, 
kako se uporablja posamezne programe in kako  je računalnik 
zgrajen. Drugi dan smo v ospredje dali splet, da se naučijo iskati 
informacije, slike in zemljevide. Naučili so se uporabljati google 
in youtube. Tretji dan je bila na vrsti elektronska pošta. Jaz sicer 
tisti dan nisem bila, sem pa slišala, da je bilo zabavno. Četrti dan 
je bil v ospredju facebook in ostala družabna omrežja, s katerimi 
se povežemo. Peti in zadnji dan pa naj bi uporabljali mobilne tele-
fone, vendar smo se zadržali na računalnikih. Ta dan so večinoma 
delali že vse sami. Bilo mi je zelo všeč in bili smo prijetna skupina.

največji vseslovenski Prostovoljski Projekt simbioz@ je tudi letos gradil most med generacijami. delavnice računalniškega 
oPismenjevanja starejših so v okviru različnih modulov Potekale od 15. do 19. oktobra 2012. Projekt, ki je Prejel nagrado 

evroPskega Parlamenta državljan evroPe, je lani Poskrbel za kar 96 % zadovoljnih udeležencev, 93 % udeležencev Pa 
danes samozavestno uPorablja računalnik. tudi letos so mladi v duhu Prostovoljstva in skrbi za druge delili svoje znanje 

in starejše PoPeljali v svet računalnika, interneta ter mobilne telefonije.



17

Iza Novak:
Živijo.  Ime mi je Iza in sem bila pri projektu Simbioz@.Tam so 
se udeleženci naučili osnove računalnika. Pomagala  sem zelo 
prijaznemu gospodu, ki je prišel brez znanja, ampak mu je šlo 
odlično. 

Lea Cener:
Ime mi je Lea in sem sodelovala pri projektu SIMBIOZ@.To je 
delo s starejšimi ljudmi. Spoznali so osnovne stvari, kot so npr. 
google, gmail, hotmail itd.
Projekt Simbioz@ je trajala en teden. Pri simbiozi niso samo 
spoznavali osnovnih stvari o računalniku. Spoznali so tudi Fa-
cebook in so se pri tem lahko vpisali, če so si želeli. Spoznali so 
tudi, kako uporabljati prenosni telefon. Pri projektu Simbioz@ 
sem bila to leto prvič in mi je bilo zelo všeč, saj sem pomagala 
starejšim ljudem. Za delo s starejšimi ljudmi je treba imeti veliko 
potrpežljivosti, saj ne morejo tako hitro dojeti stvari kot mi mla-
di. Jaz sem delala s starejšo, prijazno gospo in mislim, da se je 
kar veliko naučila. Projekt mi je bil zelo všeč!

Kaja Kosi:
Simbioza je zelo zanimiva stvar in mislim, da bi jo morali izvajati 
večkrat na leto, saj je zelo koristna in zanimiva. Lahko bi obesili 
več plakatov, da bi bilo več učencev oz. prostovoljcev. Bilo mi je 
zelo všeč, še posebej učenci, ki so bili zelo prijazni. Na koncu bi 
lahko učenci dobili še dodatno gradivo, kaj so delali pri uri, ker 
so nekateri sklerozni. Najbolj mi je bilo všeč, ker so se nekateri 
hitro učili. Z veseljem se bom še naprej udeleževala simbioze.

Pia Lara Garafol:
Na simbiozinih tečajih sem se imela zelo dobro. Spoznala sem 
veliko novih in prijaznih ljudi, ki so bili pripravljeni na nove izzive, 
ki jih čakajo v svetu tehnike računalništva in telefonije. Skupaj 
s prijatelji smo jim pomagali ter jih učili. Imeli smo zelo prijazno 
skupino starejših občanov. Skupaj z njimi smo preživeli pet po-
poldnevov, ki so jih spremljali učenje, zabava, smeh ... Naša uči-
teljica Ivica Pirc in g. Matjaž sta skrbela za nemoten potek pro-
grama. Najbolj pa mi je v spominu ostal naš zadnji skupen dan 
petek. Gospod Drago z ženo Meto nam je v zahvalo za naš trud 
prinesel čokolado. Gospod Viktor, ki je dedek bivšega učenca 
naše šole, pa nam je v zahvalo napisal prečudovito pesem. Vsi 
sodelujoči so prejeli diplome. Gospodje: Drago, Franc, Savo, 
Slavko, Dragan, Anton, Vinko, Viktor in Janez ter gospe: Meta, 
Jožica, Slavica, Sonja, Alenka, Marija, in Marta, hvala vam za 
vseh pet čudovitih popoldnevov, polnih smeha. Upam, da bo 
tudi naslednje leto na naši šoli potekal projekt Simbioz@, saj bi 
se ga z veseljem udeležila.

Lina Kregar:
LEP POZDRAV !!!!!!!!!!!
Na Simbozi mi je bilo zelo prijetno in sem uživala v družbi 
starejših ljudi. Gospodje: Viktor, Drago, Janez, Franc, Slavko, 
Dragan, Anton, Vinko, Savo in gospe: Meta, Jožica, Slavica, 
Sonja, Alenka, Marija, Marta = HVALA VAM ZA DRUŽBO, V 
VESELJE MI JE BILO SODELOVATI Z VAMI !!! Gospa Ivica 
in gospod Matjaž, hvala vama, da sta nas vodili skozi cel teden! 
ZAGOTOVO PRIDEM NASLEDNJE LETO.

Oratorij je ustanovil znani duhovnik don Bosko v 19. 
stoletju. Na začetku so tam videvali fante, toda leta 

kasneje je bil oratorij namenjen vsem - tako fantom, kot 
tudi dekletom vseh starosti. Na Rakovniku tradicijo ora-
torija ponavljamo že dobrih 20 let. Oratorij je namenjen 
vsem, tudi otrokom mlajše starosti (predšolskim otro-
kom), za katere je lepo poskrbljeno. Oratorij traja 4 tedne 
v mesecu juliju.

Vsaka dan nas spremlja zanimiva, zabavna in poučna odr-
ska igrica s katero vsako jutro začnemo program. Naše 
druženje nadaljujemo s skupno molitvijo – kot uvod v sku-
pen dan in za vsakdanji blagoslov. Potem se razpršimo v 
najrazličnejše delavnice, kjer rišemo, barvamo, režemo, 
šivamo, sestavljamo in ustvarjamo: otroci so cel teden v 
eni delavnici, kjer izdelujejo različne izdelke. Seveda ne 
smemo pozabiti na malico; nekateri jo prinesejo s seboj, 
lahko pa jo tudi naročite in jo otroci dobijo pri nas. Ko se 
najemo pa sledi popoldanski program: dvakrat tedensko 
gremo z organiziranim prevozom na kopališče Kodelje-
vo kopališče, enkrat na teden se odpravimo na izlet v 
naravo, potem imamo enkrat veliko igro, petki pa so re-
zervirani za zaključno prireditev, na katero so povabljeni 
vsi starši in sorodniki, da na lep način predstavimo naše 
tedensko dogajanje. Na zaključni prireditvi ne pozabimo 
omeniti tudi sponzorjev, brez katerih bi bila organizacija 
oratorija veliko težja. Sponzorjem se vsak teden iz srca 
zahvaljujemo.
Iz tedna v teden veliko otrok sklene dobra prijateljstva. 
Oratorij vsako leto zaključimo z izletom. Na tokratni za-
ključni izlet smo se odpravili v Italijo, obiskali smo adrena-
linski park Mirabilandija.

SMC Rakovnik

grem jaz - Oratorij 2012

Animatorski izlet v Medžugorje
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Ljubljansko barje je eno od področij, ko se narava skozi posa-
mezna letna obdobja bistveno spreminja in prav zaradi tega 

je toliko bolj zanimiva za naključne ali redne obiskovalce. 
Na žalost pa je lepota, ki jo zazna oko, v določenih mesecih, lahko 
zelo problematična, ne samo za naravo ampak predvsem tudi za 
naše zdravje. 
Intenzivno kmetijstvo je na tem področju čedalje bolj agresiv-
no. Brez pesticidov in herbicidov namreč na barjanski zemlji ni 
ekonomsko upravičene pridelave. To so spoznali tudi ižanski in 
posavski kmetje (v največji meri), ki v zaprtih traktorskih kabinah 
neusmiljeno uporabljajo kemikalije in zastrupljajo okolico.
Če smo bili nekoč bližnji prebivalci prisiljeni sprejemati kemične 
vonjave samo v spomladanskih dneh pri škropljenju koruze, se 

je sedaj z dopolnjeno pridelovalno kulturo na področju Kozlarje-
vega, termin »špricanja« podaljšal skoraj na vse leto. 
Koruza, pšenica, krompir, zelje, čebula so kulture v intenzivni 
pridelavi, ki na barjanskih tleh zahtevajo stalno zaščito pred plev-
eli in »nezaželenimi« organizmi.
Zaradi strukture tal (v povprečju cca 10 cm črne prsti, 30 cm 
polžarice in nato nekaj metrov nepropustne  gline) se akumu-
lirana škropiva več ali manj v obliki meglic dvigujejo tudi v ozračje 
ali odtekajo v potoke.
Zato prebivalcem tega okoliša, rekreativcem, sprehajalcem in 
kolesarjem, ki uporabljajo to območje za »sprostitev duha«, v 
času prisotnosti škropljenja,  predlagamo počasno dihanje ali 
uporabo zaščitne maske.

Prišli so kot karavana, ki s seboj pelje vse, kar ima. Nabasan 
kombi do zadnjega kotička z raznimi rekviziti, inštrumenti, 

scenografijo in kostumi. In pod njimi gruča posameznikov 
različnih barv in jezikov. Angleščina kot skupni pogovorni 
jezik in »zabavati ljudi« vsem skupen 
cilj. Vsi prostovoljci, želeč si 
le mesta pod streho in tople 
malice. To so cirkusanti sa-
lezijanskega študentskega 
doma z Dunaja imenovani 
»Zirkus Giovanni«.
Naše poti so se srečale čisto 
naključno, ali pa morda po 
božji previdnosti. In program? 
»Ne skrbite za program«, so 
rekli. »Tu smo zato, da zabava-
mo ljudi in zabavali jih bomo«.
In res nas niso pustili razočara-

ne. V sredo 29. 8. 2012 smo na Rakovnik povabili oratorije iz 
blizu in daleč, da bi tudi z njimi delili veselje, ki ga pričarajo cirku-

santi. Zbralo se je veliko otrok, ki so z navdušenjem 
spremljali vragolije, akrobacije in sme-
šne vložke sijajnih artistov.
V popoldanskem času so cirkusanti 
tudi za nas pripravili delavnice, da bi 
tudi mi lahko postali bruhalci ognja, 
žonglerji in monociklisti ;) Kdo bi si 
mislil, da zna metanje treh žogic v zrak 
požeti tako zanimanje in navdušenje 
med tistimi, ki so se delavnic udeležili. 
Vrhunec obiska cirkusa pa je prišel zve-
čer. Osupljiva predstava in bučen aplavz 
za nagrado – namenjen predvsem ideji, 
ki jo cirkusanti prinašajo s seboj: »Bodi 
zvest sam sebi in vse kar delaš delaj s 
srcem.«

BaRJanSki SatiRi»ni navdiH

Stanje ”duha„
Jernej korenËiË, ZOLB                       

Jure Babnik                     

Pred tem kisanim zeljem stojijo na ljubljanski tržnici vrste
Kemijska obdelava krompirja v pomladanski vegitaciji in 
pred jesenskim strojnim izkopom

SMC Rakovnik

zirkus Giovanni
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Pristojno lovsko družino tudi 
po tej poti obveščamo, da 

smo divjega prašiča, ki ima do-
movanje v Kozlarjevi gošči, že 
toliko nakrmili, da presega 100 
kg, zato močno upamo, da ne 
boste čakali novoletnih prazni-
kov, ker je že do sedaj povzročil 
neprecenljivo škodo. Ne omenja-
mo gospodarske škode, če tudi 
so travniki ob gošči dobesedno 
»preorani«, ampak gre predvsem 
za uničevanje naravnega šotno-
-travniškega  habitata oziroma 
ekosistema. Našel je namreč po-
slastico v koreninicah zelo ogro-
žene zdravilne rastline srčne 
moči, kateri cvetni sokovi pred-
stavljajo osnovni prehrambeni vir 
za še bolj ogroženega barjanske-
ga okrčka.                          ZOLB

sE NAJRAJE DRUÆI© s svOJIMI PRIJAtELJI?!

Uæivaπ v igri z æogo?!

K vPIsU vABIMO DE»KE, ROJENE 
2001 in mlajπe.
S seboj prinesi πportno opremo 
(kratke hlaËe, kratko majico in 
πportne copate), izpolnjeno prijavnico 
in dobro voljo.

termini so objavljeni na spletni st-
rani www.rk-krim.si 
»e imate ti ali tvoji starπi πe kakπno 
vpraπanje, vam na njih z veseljem 
odgovorimo na tel. 031 600 597 (de-
jan) ali na e-mail info@rk-krim.si.

©portni pozdrav, ©d Rk kRiM

Potem je najbolje, da se nam pridruæiπ na treningih, kjer bomo poskrbeli 
za obilo zabave in zdravo mero tekmovalnosti ob uËenju ter igranju Mini 
rokometa - super zabavne igre za najmlajπe rokometaπe.

BaRJanSki SatiRi»ni navdiH

lovska

Vsako leto na Rakovniku na mi-
sijonsko nedeljo poskrbimo 

tudi za tiste ljudi, ki se na različnih 
koncih sveta borijo s pomanjka-
njem in revščino. Z našimi misijo-
narji tako vsako leto pripravimo 
misijonsko tombolo, katere izku-
piček je le eden izmed mozaikov, 
s katerimi poskušamo pomagati 
ljudem v stiski.  Letošnje leto smo 

zbirali sredstva za Danila Lisjaka, 
ki že vrsto let deluje v Ugandi. 
Hvala vsem, ki s svojimi darovi in 
sodelovanjem na tomboli skrbite 
za dobrodelnost na Rakovniku.

SMC Rakovnik

Misijonska  
tombola
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Zbiranja priboljškov za 
otroke socialno šibkejših 
druæin in zbiranja zimskih 

oblaËil za otroke s  
poplavljenih obmoËij.

Vrtec Galjevica na pobudo 
staršev in v sodelovanju s 
Četrtno skupnostjo Rudnik 
organizira dobrodelno akcijo 
Zbiranje priboljškov za otro-
ke socialno šibkejših družin.

Smo v času, ko je mnogo dru-
žin potisnjenih v težko finanč-
no stisko, zato vas vabimo, da 
s skupnimi močmi otrokom teh 
družin polepšamo dan ali dva. 
S priboljški kot so marmelade, 
kompoti, suho sadje, čoko-
ladni namazi, med, čokole-
šnik, piškoti, kosmiči, grisini, 
sokovi, čaji in alpsko mleko 
bomo razveselili otroke, ki sicer 
teh priboljškov niso deležni med 
letom.

Dobrodelna akcija zbira-
nja priboljškov bo potekala  
29. in 30. novembra 2012  
v vseh štirih hišah Vrtca Ga-
ljevica (enota Galjevica, enota 
Orlova, Lokacija Pot k Ribniku, 
Lokacija Dolenjska cesta)  in v 
prostorih Četrtne skupnosti Ru-
dnik, Pot k Ribniku 20, od 8. do 
15. ure.

V istem času zbiramo tudi zim-
ska oblačila in obutev za 
otroke s poplavljenih obmo-
čij. Garderobo bomo predali 
Zvezi prijateljev mladine. Prosi-
mo, da prinesete primerno ohra-
njena in čista oblačila v vrečki ali 
drugi embalaži. 

Naj bo december prazničen za 
vse otroke. Darovalcem se že 
vnaprej zahvaljujemo.

DOBRODELNA  

AKCIJA


