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Dobrodelna akcija v »S Rudnik
Festival FairArt

Uvodnik
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Helena Æidanek, Ëlanica uredniškega odbora

60-letnica Druπtva upokojencev Krim Rudnik

Pred vami je nova številka glasila, za katero se je od novembra zbralo kar nekaj prispevkov. V uredniškem odboru
si želimo in trudimo, da bi bila vsebina čim bolj raznolika in
zanimiva, vendar je veliko odvisno tudi od sodelujočih »pisateljev« iz različnih društev in zavodov. Tudi tokrat so se nekateri
zelo potrudili, k temu smo še mi nekaj dodali in tako si lahko
preberete veliko o dogajanjih v naši četrtni skupnosti v preteklosti ter si rezervirate čas za obisk aktivnosti v prihodnjih
mesecih.
Z veseljem vas obveščam, da se je spremenila naklada našega glasila. V tem letu smo jo namreč povečali za kar 500
izvodov na račun novih gospodinjstev v naši četrti. Vsem
priseljencem želim, da bi se med nami dobro počutili. Hkrati
vse, tako staroselce kot »novoselce«, vabim k aktivnem sodelovanju tudi s predlogi za ureditev četrti. Seveda se marsikaj
da narediti tudi z dobro voljo in medsosedsko pomočjo, kar
so dokazali tudi nekateri krajani, ki so brezplačno pomagali
splužiti ali odmetati sneg z dvorišč svojih sosedov. Snega je
bilo v letošnjem letu čisto preveč, huda zima pa je pustila
posledice tudi na naših cestah.
Glede na neprijazno vreme, v tem drugače pomladnem mesecu, smo se odločili za toplejšo in barvitejšo naslovnico, ki
vas bo povabila k branju.

Popravek k Ëlanku o
SreËanju krajanov »S Rudnik 2012:

o pomoti smo izpustili eno sodelujoče društvo, t.j. Čebelarsko društvo Barje. Društvu se za napako opravičujemo.
Pisarna ČS Rudnik

INFORMACIJE ZA KRAJANE:
»S 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.
»lanke, obvestila in ostalo za Rudniπko Ëetrtinko poπljite na

rudniska.cetrtinka@gmail.com
Prispevki naj bodo v Wordovem dokumentu,
fotografije pošljite posebej. V dokumentu obvezno
zapišite avtorja prispevka in fotografij ter
morebitne podnapise fotografij.
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Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti Rudnik,
MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno Ministrstvo RS,
pod zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: C
 vetoča hruška. Foto: Dremelj

Kratko poroËilo o delu Sveta »S Rudnik
pisarna »S Rudnik
Od zadnje številke našega glasila Rudniška Četrtinka, se je
Svet ČS Rudnik sestal na treh sejah :

6. izredna seja, 28.11.2012;
Predpraznična seja je bila tokrat izvedena v Biotehniškem izobraževalnem centru. V uradnem delu so člani sveta potrdili sejnine za leto 2012, nato pa so si skupaj z zunanjimi sodelavci
ogledali vse prostore v centru in se seznanili z različnimi predmeti v okviru pouka na tej šoli. Poleg BIC-a so si ogledali tudi
Konzervatorij za glasbo in balet, kjer so dijaki še v popoldanskih
urah pridno vadili s svojimi inštrumenti, prepevali in plesali balet.

12. redna seja, 16.1.2013;
Na prvi seji v letu 2013 so člani sveta obravnavali kar sedem
točk dnevnega reda.
Med drugim so na sejo povabili policistko vodjo okoliša, go. Vanjo Vidic, ki je poročala o kaznivih dejanjih, prometnih nesrečah in kršitvah javnega reda in miru na terenu ČS Rudnik v letu
2012. Poleg policistke sta bila na sejo povabljena tudi predstavnika mestnega redarstva, ki sta poročala o sodelovanju v okviru
Strategije v skupnost usmerjenega dela mestnega redarstva.
Temu je sledila potrditev zapisnikov 11. redne seje in 6. izredne
seje Sveta ČS Rudnik in poročilo predsednice sveta o aktivnostih, ki so potekale v času od prejšnje redne seje. Po poročilu
predsednice so se lotili finančnih zadev. Najprej so pregledali in
potrdili finančno poročilo za preteklo leto, nato pa sprejeli izved-

beni načrt za leto 2013, ki je podlaga za finančno poslovanje
četrtne skupnosti. Pod obvezno zadnjo točko dnevnega reda
so obravnavali pobudo za vzpostavitev tržnice na Rudniku in
sklenili, da jo podprejo.

13. redna seja, 12.3.2013;
Seja je bila malo krajša po točkah, vendar pa je bilo po potrditvi zapisnika 12. redne seje, malo daljše poročilo predsednice o aktivnostih in malo bolj burna razprava pri posameznih
zadevah v okviru te točke, ki je zajemala: pobudo krajana za
javno informacijo o tržni vrednosti zbranih odpadkov na ekoloških otokih, organizacijo dogodka ob prestavitvi spomenika
na Ižanski cesti, informacijo o izgradnji kanalizacije v Črni vasi,
problematiko neurejene komunalne infrastrukture na Gornjem
Rudniku, informacijo o poteku del na starem Rudniku, pobudo
krajana za krožišče na Peruzzijevi cesti pred AC, informacijo o
čistilni akciji in o popisu poškodovanih cestišč v ČS Rudnik ter
izdaji nove številke Rudniške Četrtinke. Prisotni so razpravljali
tudi o letošnji izvedbi dneva krajanov. V nadaljevanju so obravnavali prioritetne naloge in se med drugim dogovorili, da o tej
pomembni točki razpravljajo tudi na naslednji seji ter do takrat
pripravijo svoje predloge.

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

Prazni»ni december

N

a mrzel decembrski večer, točneje 12.12.2012, je
bila telovadnica Osnovne šole Oskarja Kovačiča
nabito polna otrok in njihovih staršev. Dogajala se je
namreč prireditev Praznični december, ki so jo s skupnimi močmi organizirali OŠ Oskarja Kovačiča, Vrtec
Galjevica in ČS Rudnik.
Prireditev se je začela s pozdravnim nagovorom obeh ravnateljic ter predsednice ČS Rudnik, nato pa se je nadaljevala s
predstavo za vrtčevske otroke, ter učence 1. 2. in 3. razreda
osnovne šole. V predstavi so uživali tudi starejši otroci in njihovi starši. Po predstavi je otroke nagovorila dobra vila Galja,
nato pa je oder zavzela pevka Alenka Godec. Ob spremljavi

zimzelenih uspešnic se je pričel dobrodelni bazar, kjer so
obiskovalci lahko po ugodnih cenah kupili izdelke, ki so jih
izdelali otroci v šoli, v vrtcu ter na ustvarjalnih delavnicah. Ponudba je bila zelo raznolika: od nakita, voščilnic, raznih okraskov za dom in novoletno jelko, pa vse do marmelad in piškotov. Ob odhodu pa je otroke čakalo še eno presenečenje.
Vsak mali obiskovalec je iz rok pridnih božičkovih pomočnic
prejel še ljubko darilce, ki je vsebovalo plišasto igračko tel
sladko liziko.
Za zaključek lahko povemo, da je organizatorjem ter nastopajočim uspelo ustvariti prijetno novoletno vzdušje, in upamo, da se ponovno vidimo ob koncu letošnjega leta.
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Uspeπno in strokovno delo gasilcev na Barju
Tomaæ Vrbinc
V vsej svoji zgodovini je Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Barje izstopalo po prizadevanjih za doseganje visoke
stopnje strokovnega dela na področju prostovoljnega gasilstva, tako da je bilo velikokrat vzor ostalim društvom v
ljubljanski gasilski organizaciji, pa tudi širše. Društvo je neločljivi del javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana.

P

oleg osnovnega preventivnega in
operativnega dela, pozornost v
društvu posvečamo delu z mladimi.
Omogočamo jim koristno in varno
preživljati prosti čas. Operativni člani
s svojim delom in zgledom skrbimo
za stalen dotok mladih ljudi v
svoje vrste. V pestrih programih
dela se najde dejavnost za vse
kategorije članstva, v medsebojnih bolj ali manj delovnih druženjih pa nam je uspelo stkati gosto in trdno socialno mrežo.
Ob velikih poplavah leta 2010 je
bilo področje Ljubljanskega Barja, ki ga pokriva društvo eno najbolj ogroženih, saj je voda segala
praktično do praga gasilskega
društva. Društvo s svojimi člani je opravilo ogromno število intervencij, najprej na območju Viča, kasneje pa na operativnem
okolišu, ki ga pokriva. Intervencije so se vrstile ena za drugo
kar celih deset dni. Med člani in članicami ni nihče pomislil na
utrujenost, na to, da se česa ne da narediti.
Izredno pomembno vlogo je enota Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Barje opravila ob nesreči balona dne
23.8.2012. Na mesto nesreče je prispela neposredno za Gasilsko brigado Ljubljana. Člani enote so pričeli z nudenjem prve
in nujne medicinske pomoči, 11 članov je oskrbovalo opekline,
zlome, izvajalo prenose ponesrečencev.

Naloge, katere so opravljali, so bile zahtevne, okoliščine stresne. Kljub temu so
jih opravili strokovno in brez oklevanja.
Tudi po končanih reševalnih aktivnostih
so člani PGD Barje ostali na prizorišču
nesreče, nudili pomoč pripadnikom
drugih služb (policija, reševalci,
sodna medicina, preiskovalci)
in zadnji zapustili kraj dogodka.
V preteklem letu so člani operativne enote društva pomagali
pri gašenju požara na Krasu in
odpravljanju posledic povodenj
v Mozirju. Seveda pa so priskočili na pomoč tudi krajanom na
našem požarnem rajonu, kadar
so našo pomoč potrebovali.
Vse to ni ostalo neopaženo. Za
strokovno in požrtvovalno delo je Prostovoljno gasilsko društvo
Ljubljana Barje v torek, 5. marca v Logatcu prejelo »Bronasti
znak Civilne zaščite«, v četrtek, 7. marca v Mestnem muzeju pa
»Zahvalno listino Mestne občine Ljubljana« na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Ta priznanja so potrditev dosedanjega dobrega in uspešnega
dela naših članov in hkrati obveza, da se to nadaljuje tudi v bodoče, istočasno pa zagotovilo našim krajanom, da bodo deležni
hitre in strokovne pomoči, če bodo le te potrebni, čeprav si želimo, da je ne bi nikoli potrebovali.

60-letnica Društva upokojencev Krim Rudnik
DU Krim Rudnik je v preteklem letu praznovalo 60-letnico obstoja. Člani društva se družijo ob najrazličnejših
dejavnostih in tako preživljajo svoj prosti čas.
V sekcijah kot so balinarska, kegljaška, šahovska,
strelska, namizno-teniška, ribiška in pikado, ter pohodništvo, lahko vsak najde nekaj zase, za popestritev
prostega časa. Vsako soboto in nedeljo pa preživljamo
tudi ob plesnih druženjih.
Namen športne sekcije društva je oživiti in povečati
strelsko in kegljaško sekcijo, zato vabimo krajane
Četrtne skupnosti Rudnik, da se nam pridružite. Vse ki radi pojete, pa vabimo, da se pridružite
našemu pevskemu zboru. Obiščite nas v naših prostorih na lokaciji Pot k ribniku 3a ali nas pokličite
na telefon 01/427 12 21 - vsak torek in četrtek od
16 do 18. ure.
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Veselimo se prav vsakega od novo priključenih krajanov, ne glede na želje v katerih sekcijah bi se radi udejstvovali.

Prestavitev spomenika na Iæanski cesti
Helena Æidanek

T

isti, ki se vsak dan vozite v službo ali po opravkih v center
Ljubljane, ste verjetno že opazili, da na mostu preko Ižice
poteka obnova. Ob obnovi je bil prestavljen tudi spomenik, ki
je bil lociran v križišču z Ižansko cesto na privatni parceli, poleg
tega pa je onemogočal pogled na cesto in s tem varno vključitev v promet.

ogledala cesar Franc I. in cesarica Karolina leta 1830.
Po razpoložljivih podatkih se je Ižanska cesta včasih imenovala
Karolinska zemlja (Karolingengrund), kar je razvidno tudi iz popisa prebivalstva leta 1830. Botanični vrt je imel takrat naslov
Karolinska zemlja 3. V Ižansko cesto je bila uradno preimenovana leta 1919.

Spomenik – tristrana piramida na stopničastem podstavku - je
bil leta 2003 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Spomenik je bil prvič prestavljen leta 1959 zaradi rekonstrukcije Ižanske ceste. V letošnjem letu je bil prestavljen na novo,
primernejšo lokacijo in sicer na ostanek prejšnje trase Ižanske
ceste. Na novi lokaciji bo primerno restavriran, urejena bo tudi
okolica spomenika.

Pomen spomenika
V knjigi Ljubljansko kiparstvo na prostem (1991) je zapisano,
da je leta 1825 Ljubljano obiskal cesar Franc I in ob razpravi o
izsuševanju barja omenil tudi, da bi bilo lepo, da bi imeli cesto
do Iga. To je bilo za lokalne veljake ukaz, dve leti kasneje je bila
cesta zgrajena. Leta 1830 si je cesar Franc I. s cesarico Karolino cesto tudi ogledal. 16. maja 1833 so v počastitev dograditvi
ceste do Iga odkrili spomenik.
V knjigi Ilustrovani kažipot Ljubljana, Gorenjsko z načrtom Ljubljane in zemljevidnim obriskom (1920) pa je zapisano, da so
Spomenik na Karolinski zemlji pred mostom čez Ižico, postavili
ljubljanski meščani leta 1834 v znak hvaležnosti za napravo
ceste (1825-1827), ki pelje iz Ljubljane na Ig in katero sta si

180-letnica od odkritja spomenika
Letoπnje leto bo potekala 180-letnica od odkritja
spomenika. Prav je, da tako obletnico poËastimo s
kratkim kulturnim programom, vendar pa nam zaradi
vremena, to ne bo uspelo 16. maja. Obeleæitev je
prestavljena v sredino meseca junija 2013, natanËen
datum bomo objavili na naπi spletni strani.

Donacija PETROL-a

N

aše podjetje PETROL d.d., se je odločilo, da namesto poslovnih daril, namenjena denarna sredstva nameni družinam v stiski oz. dobrodelnim organizacijam.

V ta namen smo se na treh bencinskih servisih na območju
Rakovnik - Rudnik odločili, da preko krajevne organizacije
poiščemo družino, ki bi potrebovala denarno pomoč. Na pomoč nam je priskočila Župnijska Karitas Ljubljana - Rakovnik
in nam poiskala brezposelno mati samohranilko z več otroci.
Dne 21.12.2012 smo se z gospo dobili na bencinskem servisu Rakovnik, kjer smo ji bencinski servisi Rakovnik, Rudnik
Vzhod in Rudnik Zahod predali simbolične čeke, v vrednosti
po 200 EUR.
Skupaj je gospa za svojo družino prejela 600 EUR, za katere je izjavila, da ji bodo prišli zelo prav, sploh v tem predbožičnem času in da bodo s tem imeli veliko lepše praznike.

Sašo Trunkelj, Taja Pajer Strelec, Primož Pančič
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Medgeneracijsko sodelovanje in
dobrodelnost na O© Oskarja KovaËiËa
Olga Kolar, ravnateljica O© Oskarja KovaËiËa
Na šoli si vsako leto izberemo nekaj vzgojnih ciljev, za dosego katerih si tekom šolskega leta še posebej prizadevamo.
Tako v letošnjem šolskem letu še posebej krepimo medgeneracijsko sodelovanje in dobrodelnost, saj ugotavljamo, da s
tem, ko pomagamo drugim, pomagamo tudi sebi.

Nastop pevskega zbora v Domu upokojencev Poljane

K

ar veliko akcij smo že izpeljali. Nekatere so že nekaj let
utečene, druge spet razvijamo in krepimo. Okrepili smo
medsebojno pomoč starejših učencev pri mlajših tako pri vsakodnevnih opravilih (pomoč pri malici), kot tudi branje pravljic
starejših mlajšim v podaljšanem bivanju in kot učno pomoč. Ta
se je precej razvila tudi na predmetni stopnji. Učenci se pogosto v šoli zadržijo po pouku in se skupaj učijo, nekatere učiteljice pa so s svojimi oddelki razvile skupno učenje.
Ne pomagamo pa samo vrstnikom v šoli, pač pa želimo pomagati tudi drugim. Tako smo npr. akcijo zbiranja zamaškov, ki jo
humanitarne organizacije namenijo pomoči potrebnim mladim,
največkrat invalidom, razširili iz razredne stopnje tudi na predmetno stopnjo. Pohvalimo se lahko z res veliko zbranimi kilogrami te odpadne, a nekomu pomembne, surovine.
Prav tako ne pozabljamo na starejše. Starejše krajane smo v
projektu Simbioz@ učili veščin na računalniku. Razvili smo sodelovanje z Domom upokojencev Poljane, organizirali druženja
z njihovimi varovanci, s katerimi smo preživeli nekaj prijetnih po-

Nagovor ob podelitvi donacije Rotary Cluba Ljubljana Center
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Dobrodelni koncert učiteljske pevske skupine Žabadur

poldnevov, skupaj kuhali marmelado in krasili novoletno jelko, z
našimi pevci in nadobudnimi igralci pa smo starejše s petjem in
gledališko predstavo popeljali v čarobnost prazničnih dni. Načrtujemo pa že nova srečanja v njihovi sredini.
Ker čutimo, da je stiska nekaterih vsak dan večja, je korak v
smer dobrodelnosti storila tudi učiteljska pevska skupina. Na
decembrskem dobrodelnem koncertu v cerkvi na Rakovniku,
kjer so svoje talente predstavili otroci in učitelji, smo tako zbrali
več kot 600 eur. Z zbranim denarjem bo šolski sklad pomagal
tistim učencem, ki so pomoči najbolj potrebni, tako pri prehrani
kot pri drugih dejavnostih.
Sodelujemo tudi z Zvezo prijateljev mladine Moste. Vključili smo
se v projekt botrstva, kjer botri svojim varovancem omogočajo
udeležbo na letovanjih, zimovanjih, taborih, šoli v naravi, inštrukcijah za izboljšanje učnega uspeha in pri ostalih dejavnostih,
ki otrokom izboljšujejo kvaliteto življenja. Še posebej pa so nas
razveselili člani Rotary cluba Ljubljana Center, ki so se odločili,
da bodo šolskemu skladu naše šole donirali 5.000 eur z namenom pomagati tistim otrokom, ki jim starši v stiski ne morejo
nuditi, plačevati šolske prehrane. Z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo smo sprejeli donirana sredstva in danes več kot 30
učencem nudimo brezplačno malico, nekaterim še kosilo.
Omeniti velja tudi Radio Hit, ki je našim učencem podaril nekaj
družabnih iger in knjig. V šolo sta jih prinesla priljubljena radijska voditelja in z otroki preživela prijetno in poučno popoldne.
V časih, ko je marsikomu težko, je krepitev dobrodelnosti in
medsebojne pomoči še posebej pomembna prav na vseh področjih; tako med učenci in učitelji v šoli, kot pri pomoči drugim
na najrazličnejše načine. Pa ne zgolj zato, ker nekomu pomagamo in v njegovih očeh zasledimo velikansko hvaležnost, pač pa
tudi in predvsem zato, ker nas naša dobrodelnost bogati in nas
krepi v čuteče soljudi.

Obisk pri starejπih v Domu upokojencev Poljane
Petra Strelec, prof. RP

N

a OŠ Oskarja Kovačiča se
tako učenci kot tudi učitelji zavedamo, da je sodelovanje
med mladimi in starejšimi nujno
potrebno, saj si lahko tako naši
učenci pridobivajo nove izkušnje,
hkrati pa krepijo tudi spoštovanje
do starejših in njihovih dosežkov.
Je že res, da na mladih svet stoji,
a brez staršev in starih staršev ti
mladi ljudje ne bi mogli dosegati
zastavljenih sanj in ciljev. Medgeneracijsko sodelovanje je za našo šolo zelo pomembno, saj je tudi
eden izmed ciljev v našem vzgojnem načrtu, zato že od začetka
šolskega leta veliko delamo na tem področju. Tako so ob izteku koledarskega leta učenci naše šole sodelovali z oskrbovanci Doma
upokojencev Poljane.
Nekaj učencev četrtega razreda je na delavnici za Miklavžev
sejem pripravljalo bananino in pomarančno marmelado. Lupili
so banane, pomaranče in jabolka. Medtem ko se je marmelada
kuhala, so izdelovali okraske za kozarce, da marmelada ni bila

samo dobra po okusu, ampak
tudi lepa na pogled. Veliko so
se pogovarjali s starejšimi, pripovedovali so si zgodbe iz šole, na
koncu pa tudi skupaj zapeli pesmi, ki jih vsi poznajo.
Pevski zbor in dramska skupina
sta prišla okrasit veliko novoletno jelko. Z učenci smo že v šoli
naredili okraske iz slanega testa,
s katerimi so učenci okrasili novoletno jelko. Pevski zbor je pripravil mali koncert za oskrbovance, dramska skupina pa je pripravila igro Pika Nogavička gre v šolo. Starejši so se nasmejali
ob prizorih Pike Nogavičke, na koncu pa smo skupaj zapeli še
pesem Bela snežinka. V zaključku nas je presenetil ganljiv govor oskrbovanke, ki je dejala, da smo vsem polepšali dan. Vsak
od nastopajočih je dobil tudi malo presenečenje, ki so ga izdelali
prav starejši v domu.
Oskrbovanci v Domu upokojencev Poljane so bili zelo veseli našega sodelovanja in se tako kot tudi mi že veselijo nadaljnjih srečanj.

BotaniËni vrt v Ljubljani

P

rebivalci vsakega mesta iščemo zelene kotičke, kamor
bi se lahko umaknili pred mestnim vrvežem, spočili utrujene oči, sprehodili svojega malčka ali hišnega ljubljenca.
Ljubljana premore kar precej zelenih površin. Mednje lahko
uvrstimo tudi Botanični vrt. Začetki njegovega delovanja segajo že v leto 1810. Kljub temu, da je vrt leta 2010 slavil že
častitljiv jubilej, je še vedno za marsikoga nepoznan in skrit
zelen kotiček našega glavnega mesta.

DEJAVNOST BOTANI»NEGA VRTA
Botanični vrt je več kot le prostor za počitek in sprehod.
Med njegove naloge sodijo vzdrževanje in bogatenje banke
semen in rastlin, izmenjava semen rastlin z drugimi botaničnimi vrtovi po svetu, varstvo ogroženih rastlinskih vrst in raziskave s področja rastlin. Zelo pomembno vlogo pa ima tudi
pri izobraževanju širše javnosti. Rastline, ki rastejo v vrtu, so
opremljene z napisnimi tablicami. Tako želimo rastlinski svet
Slovenije in tudi drugih dežel sveta približati ljudem. S tem
namenom v vrtu pripravljamo tudi predavanja o rastlinah in
vrtovih ter delavnice za otroke, občasno pa tudi za starejše.
Za najavljene skupine obiskovalcev nudimo vodene oglede
vrta. Organiziramo tudi praznovanje rojstnega dne za otroke.
V preteklem letu se je število teh že zelo povečalo.

TROPSKI RASTLINJAK
Od leta 2010 se vrt ponaša tudi z modernim tropskim rastlinjakom, ki je v kratkem času postal že prava džungla in je
v odpiralnem času odprt tudi za obiskovalce. V preddverju
rastlinjaka večkrat gostimo tudi različne razstave.

NEKAJ ZANIMIVIH DOGODKOV V LETO©NJEM LETU
V soboto, 20. in v nedeljo, 21. aprila se bo odvijal vsakoletna prireditev BIOEXO (razstava eksotičnih živali), vendar v
rastlinjaku Botaničnega vrta, ki je na drugi lokaciji: Biološko
središče, Večna pot 111 (nasproti Živalskega vrta).
17. maja se bo v našem vrtu odvijala celodnevna prireditev
'Dan očarljivih rastlin'. Čeprav je bila lansko leto prvič organizirana, je bila dobro sprejeta med obiskovalci in dobro obiskana.
O vseh dogodkih za tekoči mesec in mesec vnaprej, odpiralnem času, ponudbi Botaničnega vrta in njegovem delovanju
si lahko preberete na naših spletnih straneh:
www.botanicni-vrt.si
Obiščite in spoznajte ga!
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Dobrodelna akcija v »S Rudnik
Tina ©tupica

V

zadnjem tednu novembra se je v prostorih Četrtne skupnosti odvijala
zanimiva akcija. Že v prejšnji Rudniški
Četrtinki smo objavili poziv Vrtca Galjevica, da bo po vseh štirih enotah
Vrtca potekalo zbiranje priboljškov
za otroke socialno šibkejših družin, ter zbiranje zimskih oblačil in
obutve za otroke s poplavljenih
območij. Za zbiranje in razdeljevanje zbranega pa smo
ponudili prostore v četrtni
skupnosti. Akcija je stekla.
V četrtek, 29. in petek,
30. novembra 2012 se je
v enotah Vrtca Galjevica
zbralo toliko priboljškov ter
oblačilc, da jih je hišnik Vrtca
na Četrtno skupnost vozil skoraj na vsaki dve uri. Naša sobica
pa se je lepo polnila. Nad odzivom
krajanov smo bili navdušeni.
V ponedeljek 3.12.2012 sva se zaposleni na ČS
Rudnik lotili sistematičnega sortiranja priboljškov.
Torej sva priboljške zložili na različne skupine, da bi bilo
razdeljevanje čim lažje: mleko, sokovi, mali sladkorčki,
marmelada, med, kompoti, čokoladni namazi, piškoti, slani
prigrizki, čokolade, sadje in suho sadje,… Izbor priboljškov je bil
resnično velik in raznolik. Oblačila sva pustili v vrečkah, saj so
starši sami poskrbeli za to, da bila oblačila oprana in zložena.
V torek 4.12.2013 so že začeli prihajati prvi obiskovalci. Sprva so se v prostor podali zelo sramežljivo, ko pa so zagledali
kako napolnjen prostor imamo, so z veseljem prijeli za vrečko
in si izbrali svoje priboljške. Najprej je zmanjkalo Čokolina in

mleka. Starši so nam zaupali tudi
žalostne zgodbe, kako so ostali brez službe, da si ne
morejo privoščiti vrtca,
kaj šele novoletnih daril
za svoje otroke, zato
so tudi veseli takšnih
dobrodelnih
akcij,
da lahko svoje male
junake obdarijo vsaj
s kakšnimi piškoti in
slastno čokolado. Kar
nekaj staršev se je, po
tem ko so videli, da imamo
zbranih tudi veliko oblačil,
odločilo, da nas obiščejo tudi
drugi dan in prebrskajo ogromen
kup z oblačili. Mamice so kar
vriskale od zadovoljstva, ko so v
kakšni vrečki našle npr. kombinezon, bundico ali pa super malo rabljene škorenjce za otroke.
Ob zaključku tedna se je zaključila
tudi akcija. Ponovno nas je obiskal
hišnik Vrtca Galjevica, ki je ostanek
priboljškov in oblačil odpeljal na Zvezo
prijateljev mladine Slovenije Vič – Rudnik,
kjer verjamemo, da so bili veseli zbranega.
Za zaključek naj povemo še, da so, sodeč po zadovoljnih nasmehih in srečnih očeh staršev, priboljški prav gotovo odšli v
prave roke, hkrati pa se zahvaljujemo krajanom za velik odziv
ob dobrodelni akciji in pozdravljamo takšne akcije še v prihodnje, saj lahko le s skupnimi močmi naredimo naš svet lep za
vse ljudi.

Mladinska folklorna skupina na o© Oskarja KovaËiËa

Na Slavnostni akademiji ob 45. obletnici delovanja folklorne skupine Emona iz Ljubljane so učenci OŠ Oskarja Kovačiča skupaj s skupinico otrok z Iga, 24.11. 2012
nastopili na koncertu z naslovom POGLEJ...''VA – SE''
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Predstavili so
mladost FS Emone s pastirskimi bloškimi plesi.
Na Oskarju v mali telovadnici imamo vaje že četrto leto.
Vsako leto se nam pridruži nekaj novih članov. Veliko se
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jih vrača tudi, ko odidejo v gimnazije in srednje šole. Skupaj se imamo ''noro dobr ''. Veliko nastopamo doma in
tudi v tujini. Udeležili smo se že dveh mednarodnih gostovanj v Skopju – Makedoniji in Izmitu –Turčiji.
Ker pa tudi mi rastemo, bomo kmalu v mladinski skupini
FS Emona in zato vabimo vse, ki bi radi plesali, ''špilali'' in
se zabavali, da se nam pridružite. Pridete nas lahko pogledat vsak ponedeljek od 17.30 do 18.50 na OŠ ''O.K.''

Druπtvo Mali jezdec
Vojko Erjavec
PREGLED DELA V PRETEKLEM LETU, NAČRTI ZA NAPREJ….!

V

društvih je običaj, da se na koncu leta ozremo nazaj,
potegnemo črto pod minulo delo v preteklem letu in
naredimo pošteno oceno opravljenega dela.
Leto 2012 je bilo za naše društvo precej stresno leto. Že takoj na začetku leta smo imeli zelo veliko organizacijskih težav z
našo redno prireditvijo Barjanski Živ-Žav, ki je od nas zahtevala
ogromno psihičnih naporov in prostovoljnega dela. Prireditev
smo kljub zahtevnosti s pomočjo krajanov in donatorjev kar solidno izpeljali.
V mesecu avgustu nam je g. Stane Werbole omogočil predstavitev društva v sklopu praznovanja Jernejevo 2012 na veliki
konjeniški prireditvi v Šentjerneju na Dolenjskem. Poleg predstavitve društva smo želeli predstaviti tudi Ljubljansko Barje
kot Krajinski park s svetovno UNESCO-vo dediščino. K sodelovanju smo povabili Turistično društvo Barje, ljubeznivo so se
odzvali in s skupnimi močmi smo predstavitev uspešno izpeljali.
Na predstavitvi nas je obiskal tudi takratni predsednik države
Danilo Türk, ki se je v enournem obisku dodobra seznanil z organizacijo, delom in cilji društva.
Sredi septembra smo se na povabilo Četrtne skupnosti Rudnik
udeležili tradicionalnega Srečanja krajanov na Galjevici. V postavljenem društvenem paviljonu smo na lepo, zgodnje jesensko popoldne s pisnim, slikovnim, video gradivom in osebno
predstavili minulo delo društva in naše cilje v bodoče, otroci pa
so lahko ustvarjali na kreativni delavnici ali jezdili ponija.
Proti koncu leta smo na verandi hiše Kolišče v Lipah postavili
tudi dve foto galeriji s prireditve Živ-Žav 2012 in s predstavitve
društva v Šentjerneju.
V novembru smo se zavzeli za humanitarno akcijo zbiranja sena
med krajani Lip in Črne vasi za Velenjsko društvo, ki skrbi za
konje, katere lastnikom zaradi mučenja odvzame inšpekcija.
Od domačinov smo dobili obljube za cca 150 kom oglatih senenih bal. Zaradi neusklajenosti okoli transporta, akcije nismo
realizirali.
V septembru smo v gostišču Kolišče priredili družabno srečanje sodelujočih akterjev in donatorjev na prireditvi Živ-Žav z namenom, da bi se medsebojno tudi bolje osebno spoznali in se
jim zahvalili za sodelovanje. To srečanje nismo pravilno zastavili
in je bilo popolna polomija.

V osmem mesecu leta smo imeli pravi kadrovski »cunami«. Zapustili so nas kar trije vodilni člani upravnega odbora, med njimi
tudi predsednik društva. UO je tako postal nesklepčen in morali smo poiskati kandidate za nadomestne člane, katere smo na
izrednem zboru članov tudi izvolili.
Društvo šteje na dan 31. dec. 2012 16 rednih in 4 častne člane. V podmladek je včlanjenih 6 otrok.

IN NA»RTI ZA LETO 2013?
Nič kaj optimistični niso, še zlasti v zvezi z organizacijo prireditve Živ-Žav 2013. Na razpisu MOL za sofinanciranje smo bili
neuspešni. To pomeni, da nismo naredili oz. ponudili dovolj kvalitetnega program za otroke. Morda bi bili bolj uspešni, če bi
se javili na razpis puljenja invazivne rastline ambrozije po barju.
Je pa tudi res, da je ekonomsko stanje v državi zelo resno in
kritično in da so posledično tudi donacije posameznikov zelo
vprašljive, od donacij pa je v celoti odvisna naša prireditev.
Če se ne bo zgodil kakšen čudež, bomo poizkusili organizirati vsaj kakšne manjše dejavnosti za otroke, ki niso toliko
vezane na finance in raznorazna dovoljenja in za katere potrebujemo le zvrhan voz dobre volje, prijazno besedo, čist
zrak in naravo.
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Med sneænimi radostmi in
priËakovanjem poletja
Anja Novljan

Cilj izleta partizanska bolnica Pavla na zimovanju. I FOTO: Rok Pandel

K

o pride zima in nam prinese sneg, pa tudi, če ga ne, se tudi
v taborniškem programu in aktivnostih zimi ne moremo izogniti. V začetku decembra smo se udeležili Zimskega nočnega
orientacijskega tekmovanja, kjer je ena od naših ekip v svoji kategoriji zasedla odlično 3. mesto. Precej snežno je bil obarvan
izlet v adventni Zagreb, saj nam je sneg krojil urnik. Izlet ne bi bil
tako poseben, če ne bi doživeli čakanja in zamud vlakov zaradi
obilnih snežnih padavin. Ena ekipa se je udeležila tekmovanja
Glas svobodne Jelovice, kjer je zasedla 2. mesto. Da bi pogreli
svoje premražene kosti, smo se z vlakom odpeljali na kopanje v
Laško, med februarskim podaljšanim vikendom pa smo se odpravili na zimovanje v Čepovan. Tokrat smo imeli toliko snega,
da je bilo zimovanje čisto upravičeno.
Tudi na rednih tedenskih srečanjih smo bili pridni. Vod Ultra svizci je obiskal gasilski dom na Rudniku, kjer sta mlade
tabornike pričakala gasilca Jaka in Tomo. Razkazala sta nam

Umetnost svetilk. I FOTO: Rok Pandel

gasilsko opremo, gasilska vozila in pokazala, kako se uporablja
gasilni aparat. Čisto na koncu pa smo še prižgali utripajoče luči
in sireno. Za prijaznost se še enkrat zahvaljujemo.
Kaj nas še čaka? Ja, veliko zanimivega! Nekaj izletov in
takšnih in drugačnih tekmovanj. In, seveda, letno taborjenje.
Letošnje bo spet nekaj posebnega, saj smo se odločili, da letos naš rod izvede samostojno taborjenje. Potekalo bo med 4.
in 12. julijem v okolici Gozda Martuljka. Še bolj posebno pa
je to, da bomo poskusili obuditi družinska taborjenja in tako
povezali starejše in nekdanje člane ter njihove družine. Se že
veselimo!
Vse, ki želijo spoznati košček taborništva, pa vabimo, da se
udeležijo že 17. Taborniškega feštivala, ki bo 20. aprila v parku
Tivoli med Jakopičevim sprehajališčem in ribnikom. Na voljo
bo več kot 40 taborniških in izobraževalnih delavnic za otroke.
Začnemo ob 10. uri.

Konjerejsko dru©tvo Barje na obisku

L

jubljansko barje daleč naokoli slovi po svoji prelepi naravi, bogati zgodovini, v osrčju Barja pa živi tudi najstarejša
Ljubljančanka, Micka Jankovič.
24. decembra je dopolnila 104 leta in ob tem prejela ogromno
čestitk. Ena čestitka pa je prispela kar osebno, saj se je pri njej
oglasila prikupna televizijska voditeljica Jasna Kuljaj. Micki je
čestitala za rojstni dan in ji zaželela vse dobro v novem letu.
To pa ni bilo prvič, da se je Jasna oglasila v Črni vasi. Micko
je prvič obiskala že lani, ko jo je na Barje povabil predsednik Konjerejskega društva Barje, Marjan Trček. Marjan je
slišal, da se Jasna rada druži tudi s starejšimi ljudmi, zato se
je opogumil in Jasno kar povabil k Micki. Ženski sta se takoj
ujeli, Jasna pa je po obisku povedala: »Micka je preživela avstrijskega cesarja, Tita, Drnovška in morda bo preživela kar
vse nas, saj ji volje do življenja ne manjka, iskrica v njenih
očeh pa tli tako živahno, da bi ji jo lahko zavidala marsikatera
mlajša deklina.«
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Dogovorili smo se, da se poleti skupaj popeljemo z zapravljivčkom po Ljubljanskem barju.
Upravni odbor KD Barje

Kako naroËiti odvoz kosovnih odpadkov?
www.snaga.si

Z

a uporabnike je odvoz kosovnih odpadkov enkrat letno brezplačen. Če živite v večstanovanjski hiši
in se več stanovalcev odloči za skupno naročilo, pa lahko
možnost brezplačnega odvoza uporabite dvakrat v letu.
Uporabniki MOL odvoz kosovnih odpadkov naročite, ko ga
potrebujete (ne več znotraj posameznih terminov).

NaroËilnico najdete na spletni strani Snage
http://www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-odpadki.
Kaj spada med kosovne odpadke:
• kopalniško opremo,
• pohištvo,
• preproge,
• oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,
• svetila in senčila.

»Zakaj se to še dogaja?« I FOTO: arhiv ČS Rudnik

Kosovne odpadke zložite poleg posod za ostanke odpadkov in
jih razvrstite glede na vrsto (kovina, les itd.). Odpadkov, ki niso
kosovni odpadki, Snaga ne bo odpeljala in bo o njih obvestila
pristojne inšpekcijske službe. Kosovne odpadke pripravite najkasneje do 6. ure zjutraj na dan dogovorjenega odvoza, vendar
ne prej kot 24 ur pred dnevom odvoza. Ob prevzemu mora biti
lastnik obvezno dosegljiv po telefonu, lahko pa je tudi fizično
navzoč.
Če ste možnost brezplačnega odvoza že izkoristili, lahko kosovne odpadke odpeljete v zbirni center ali pa se z nami dogovorite za prevzem in odvoz, kar pa treba plačati v skladu s
cenikom, ki je prav tako objavljen na spletni strani Snage.

Med kosovne odpadke NE smemo odlagati:
• gospodinjskih odpadkov,
• stavbnega pohištva (okna, vrata itd.),
• gradbenih odpadkov,
• zemlje, listja in vej,
• nevarnih odpadkov,
• odpadne električne in elektronske opreme,
• avtomobilskih gum.

Pustno rajanje
Domen Strmπnik

M

alokrat se zgodi, da se v istem prostoru nahajajo Zorro, Spiderman, Viking, Ninja, Princeska, Zapornik, Indijanka, itd… Na pustno soboto pa se je vendarle dogodilo. Na

pustnem rajanju v organizaciji mladinskega centra na Rakovniku, se je zbrala množica najrazličnejših mask, ki so dodobra
izkoristile sobotno druženje. Dan se je začel seveda s kavico,
čajem in piškoti, kdor še ni imel do konca dodelane maske,
se je lahko priključil delavnici Poslikave obraza. Dan smo
nadaljevali z molitvijo, ki so jo z glasbenimi vložki popestrili
naši glasbeniki (poseben aplavz je prejel kitarist svinčnik).
Program nas je dalje peljal na cirkuško predstavo skupine
FUSKABO, mladih cirkusantov iz Fužin, ki so nam pokazali
kako se žonglira, izvaja trike, vozi motocikel in še in še… Po
predstavi smo skupaj preizkušali tudi svoje cirkuške sposobnosti na delavnicah, ki so nam jih pripravili. Po tako polnem
dopoldnevu smo razkošje ponudili tudi svojim želodčkom. V
kuhinji so nas čakali slastni krofi.
Sledila je še razglasitev najboljših mask. Strokovna žirija je
podelila nagrade v štirih starostnih skupinah in po njihovih besedah je imela zelo težavo delo. Otroci so tudi odkrili našega
skrivnega gosta, ki se je čez cel dan sprehajal med mladimi.
Tako, po razglasitvi smo se še malo zadržali v prostorih igralnice, potem pa smo vsi veselo »odpustovali« domov.
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Ob 40 letnici Sadjarskega in
vrtnarskega druπtva v Ljubljani
Zvonko Æagar
Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani je v letu 2012 praznovalo 40 – letnico delovanja. Ob tem visokem jubileju je
upravni odbor društva izdal publikacijo, v kateri se nekateri ustanovitelji društva spominjajo na dogodke in probleme pri
ustanavljanju društva, ob tem pa navajajo tudi oblike in načine organiziranja sadjarjev in vrtnarjev v Ljubljani in v Sloveniji
v 19. in 20. stoletju.

M

ed sodelujočimi pri pripravi zadevne publikacije,
velja omeniti zlasti ustanovna člana društva Jožeta
Strgarja, prvega župana Ljubljane po osamosvojitvi Slovenije in znanega hortikulturnega strokovnjaka ter Slavka
Zgonca, prav tako strokovnjaka za hortikulturo ter upravnika trgovine Sadjar in vrtnar. Prispevek za publikacijo
pa so prispevali tudi nekateri člani sedanjega vodstva ter
zunanji sodelavci in podporniki društva. Med temi velja
zlasti omeniti nagovor prof. dr. Francija Štamparja, profesorja na Biotehniški fakulteti in Jožeta Grzina, sedanjega
častnega predsednika društva. Ob jubilejni obletnici je
s svojim prispevkom počastil društvo tudi sedanji župan
Ljubljane Zoran Janković.

Častni predsednik-podpredsednik-predsednica društva.

Iz prispevkov nekdanjih in sedanjih članov društva izhaja, da
je sedanje Sadjarsko in vrtnarsko društvo nastalo leta 1972,
vendar je le-to naslednik Sadjarskega in vrtnarskega društva
za Slovenijo, ki je bilo ustanovljeno leta 1923 in razpuščeno
z državnim »dekretom« leta 1948. Tega leta je imelo društvo
16.859 članov. To društvo je ob nacionalizaciji razpolagalo z več
nepremičninami in društvenimi prostori. Sadjarsko in vrtnarsko
društvo v Ljubljani in Strokovno sadjarsko društvo Slovenije sta
naslednika tedanjega društva, vendar ob denacionalizaciji nista
dobili vrnjenega društvenega doma, nekdanjega hotela Lloyd
na Trubarjevi ulici niti društvenih prostorov na Cankarjevem
nabrežju, s katerimi pa je društvo v prejšnji državi razpolagalo,
seveda v najemnem odnosu. V teh prostorih je imelo društvo
vse pogoje za delovanje, upravljalo pa je tudi trgovino Sadjar
in vrtnar, ki je bila zelo atraktivna, saj je dobivala veliko pohval,
tako pisnih kot ustnih, saj so bili prodajalci ustrezno strokovno
usposobljeni.
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Obrezovanje sadnega drevja.

Kot je razvidno iz povedanega, se je društvo v obdobju svojega
delovanja srečevalo z večjimi ali manjšimi problemi in težavami,
zlasti kar zadeva prostor za dejavnost. Ob številnih družbenih
spremembah so člani izgubili svoje premoženje, prostore na
Cankarjevem nabrežju pa je društvo izgubilo leta 2008, ko nam
je sedanje županstvo odpovedalo najem navedenih prostorov.
Najpomembnejša dejavnost Sadjarskega in vrtnarskega
društva v Ljubljani je izobraževanje članov in vseh, za te dejavnosti, zainteresiranih občanov. Društvo vsako leto organizira
predavanja na katerih udeleženci pridobivajo znanja o gojenju
sadnega drevja, jagodičja, okrasnih rastlin ter vseh vrst zelenjave. Na predavanjih in raznih delavnicah se člani društva in
drugi udeleženci le-teh seznanjajo tudi z načini predelave in
shranjevanja sadja in vrtnin. Društvo organizira tudi tečaje o
spoznavanju bolezni in škodljivcev na rastlinah ter o uporabi
zaščitnih /fitofarmacevtskih/ sredstev, saj le-teh ni mogoče
uporabljati brez ustreznega znanja. Sicer pa društvo priporoča
ekološki način pridelave sadja, jagodičja in vseh vrst vrtnin. Z
ekološkim gospodarjenjem pa zmanjšujemo uporabo fungicidov, insekticidov, akaricidov in drugih fitofarmacevtskih sredstev. Zmanjšuje se tudi uporaba mineralnih gnojil. S tem, ko
zmanjšujemo uporabo naštetih substanc, pomembno prispevamo k zmanjševanju onesnaženosti okolja, zlasti zemlje, zraka in
podtalnih voda. V okviru izobraževanja potekajo tudi vsakoletne
delavnice na katerih pridobivajo udeleženci znanje o obrezovanju in cepljenju ter precepljanju sadnega drevja.
V ljubljansko sadjarsko in vrtnarsko društvo je bilo v minulih
nekaj letih včlanjeno od 200 do 650 članov, kolikor je štelo
društvo ob koncu preteklega stoletja. Število članov sicer variira od leta do leta, vendar zgolj številke o članstvu ne odražajo
dejanske uspešnosti in kvalitete delovanja društva, saj se predavanj, raznih tečajev, praktičnih delavnic, ekskurzij in drugih

aktivnosti udeležujejo tudi mnogi sadjarji, vrtnarji, vrtičkarji, ljubitelji okrasnega rastlinja in drugi ljubitelji naravnega okolja, ki
formalno niso člani društva. Velja ugotovitev, da se sicer število
članov zmanjšuje, povečuje pa se število udeležencev na vseh
oblikah dejavnosti društva.

Precepljanje starega drevesa

Kljub temu, da je društvo zaradi odpovedi najema društvenih
prostorov na Cankarjevem nabrežju v Ljubljani, prišlo v organizacijsko krizo pa le-to s pomočjo zvestih članov uspešno
premaguje. Sestanke upravnega odbora in drugih organov
društva in druge oblike sestajanja članov organizira društvo
na domovih nekaterih članov, predavanja pa na Biotehniški
fakulteti, razne druge oblike izobraževanj, kakor tudi raznovrstne
delavnice pa na ekskurzijah, v nasadu Biotehniške fakultete, v
nasadu Kmetijskega inštituta in v nasadih naših članov.

Za uspešnejše bodoče delo pa vodstvo društva pričakuje, da bo
Mestno županstvo ponovno presojalo posledice odpovedi najema prostorov na Cankarjevem nabrežju /Sadjar in vrtnar/ in
le-temu v nadomestilo ponudilo druge za uspešno delo društva
primerne prostore. Glede na Odisejado, ki jo je v zvezi s prostori doživljalo Sadjarsko in vrtnarsko društvo in glede na pomen
dejavnosti, ki jo opravlja društvo ter glede na več desetletno
prizadevno delo je to pričakovanje povsem upravičeno. Društvo
si to vsekakor zasluži, saj s svojo obsežno in vsestransko dejavnostjo prispeva velik delež k urejenemu in lepemu videzu
Ljubljane in seveda tudi njene okolice. Vtise o delovanju društva
so v zadevni publikaciji opredelili in strnili tudi nekateri člani
društva, ki so v svojih prispevkih izrekli veliko pohval. V le-teh
pretežno ugotavljajo, da so v društvu pridobili ustrezno znanje
in napotke za uspešno in strokovno urejanje svojih sadovnjakov,
zelenjavnih in okrasnih vrtov. V večini se člani pohvalno izražajo
o delu društva, pri čemer gre zahvala Upravnemu odboru, ki
je znal uspešno voditi društvo skozi vse težave, ki pa jih ni bilo
malo. Izraženo je bilo mnenje, ki logično izhaja iz povedanega,
da so člani društva pa tudi nekateri drugi udeleženci predavanj
in drugih delavnic, ki jih organizira društvo, usposobljeni za urejanje svojih vrtov pa tudi vrtov svojih sorodnikov, prijateljev in po
potrebi in naročilu tudi drugih zainteresiranih občanov. To člani
društva v večjem ali manjšem obsegu tudi počnejo. S tem pa v
dobršni meri prispevajo k urejenosti in lepšemu videzu našega
mesta. S takšno dejavnostjo bo društvo tudi v bodoče prispevalo k urejenosti sadnih in okrasnih vrtov, zelenic, skratka za
čim več zelenja in lepote in s tem pomagali uresničevati ugotovitev župana Zorana Jankovića, da je Ljubljana najlepše mesto
na svetu.

Aktivnosti in napovedi dogodkov- SMC Rakovnik
Jure Babnik

T

udi pomlad v letu 2013 bo v Salezijanskem mladinskem
centru izredno zanimiva in polna izobraževalnih in zabavnih
programov.
Vsi lepo vabljeni v našo igralnico, ki je odprta vsak dan od
15.00 do 22.00. Ročni nogomet, biljard, pikado, zračni hokej
in tamtam so samo ene izmed možnosti kako lepo preživeti
čas v naši igralnici.
Že vrsto let z mnogimi skupaj v prostorih mladinskega centra
praznujemo rojstne dneve. Zunanja igrišča z igrali, notranja
telovadnica, igralnica in prostori za pogostitev pripravljajo odličen ambient, da letos praznujete z nami.
Lepo vabljeni tudi na naše kulturne aktivnosti; gledališka gostovanja, glasbene večere, potopisna predavanja in različne
natečaje.
Na Velikonočno nedeljo, ki bo letos 31. marca, vsi lepo vabljeni na tradicionalno sekanje pirhov.
11. maja bo na Rakovniku festival Čarno jezero, ki združuje
mlade iz vsega konca Slovenije. Dogodek bo sovpadal z obiskom romanja relikvij Sv. Janeza Boska in vseslovenskega
srečanja otroških pevskih zborov.

Od 17. do 19. maja bomo na Rakovniku gostili mednarodni
odbojkarski turnir za dekleta. Vabljeni na prireditve ob tem
dogodku.
V pomladi tudi vsi lepo vabljeni, da se nam pridružite pri prostočasnih aktivnostih;
Vabijo Vas pri:
MODELARSKI DELAVNICI • KLEKLJANJU • KUHARSKEM TEČAJU • TEČAJU ŠIVANJA • OTROŠKI IN
STAREJŠI DRAMSKI SKUPINI • MINISTRANTIH •
OTROŠKEM, MLAJŠEM MLADINSKEM IN MLADINSKEM ZBORU • AEROBIKI • ODBOJKI ZA DEKLETA
IN NOGOMETU TER KOŠARKI ZA FANTE.

Za prijave in dodatne informacije nas lahko kontaktirate na:
Vodja Mladinskega centra: g. Jure Babnik SDB,
telefon: 041 856 452; e-mail: smc.rakovnik@salve.si
spletna stran: www.donbosko.si/rakovnik
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Program dela TD Barje v letu 2013
Darinka Berdajs, predsednica TD Barje

Čistilna akcija 2012

Otroške barjanske žabarije 2012

V

Turističnem društvu Barje smo v letu 2012 uresničili
celoten program. V največje veselje nam je, da so bili
vsi obiskovalci naših dogodkov zadovoljni, da se z veseljem
vračajo in da ostajajo prijatelji Turističnega društva Barje.

Pestro leto 2012 lahko opiπemo takole:
•	najprej smo marca organizirali čistilno akcijo in se priključili
tudi vseslovenski čistilni akciji. Sanirali smo kar nekaj črnih
odlagališč, ki rastejo kot gobe po dežju,
•	v sodelovanju s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in
Turističnim društvo Borovnica smo v maju izvedli 8. Pohod
po Ljubljanskem barju. Pohodniki so spoznavali območje
okoli Borovnice in Preserij,
•	otroke smo razvajali junija na Otroških barjanskih
žabarijah, kjer so tekmovali, peli, ustvarjali, se družili in
sploh uživali; zvečer so se starejši poveselili ob zvokih Podkrimskih falotov na tradicionalni Barjanski noči, ki je spet
privabila mlado in staro,
•	oktobra smo na Jesenski noči kuhali bučno juho, prodajali
sladke jesenske dobrote in bogate kmetijske pridelke,
•	celo leto so se družile in ustvarjale Morostarke,
•	svojo dejavnost smo predstavili v okviru sejma Turizem in
prosti čas ter vsem zainteresiranim na Dnevu Četrtne skupnosti Rudnik,
•	s finančno pomočjo Četrtne skupnosti Rudnik smo obnovili
6 obcestnih panojev s predstavitvenimi motivi Ljubljanskega
barja,
•	leto smo zaključili z decembrsko okrasitvijo križišča Peruzzijeve in Ižanske ceste.

V letu 2013
bomo nadaljevali z našimi tradicionalnimi dogodki in razveselili
s tem vse naše zveste obiskovalce.
Vse ljubitelje Ljubljanskega barja vabimo na

9. Pohod po Ljubljanskem barju
18. maja 2013, ki bo letos speljan ob novo
nastali uËni poti ob Iπki.
Junija bo spet pestro in namenjeno naπim najmlajπim.

Otroπke barjanske æabarije
bomo pripravili v soboto, 15. junija 2013 dopoldan.
Vabimo vse otroke in njihove starπe, da preæivijo z nami
prijetne urice v igri, tekmovanju, petju in plesanju,
vse odrasle pa tudi zveËer na

Barjansko noË.
Odzvali se bomo povabilom Odseka za razvoj podeželja (MOL),
Četrtne skupnosti Rudnik in ZOLB ter se predstavili na Festivalu za 3. Življenjsko obdobje v oktobru, Dnevu Četrtne skupnosti Rudnik in na Tekmovanju koscev in grabljic.
Lepo vas vabimo, da si vse podrobnosti našega dela ogledate na naši spletni strani www.td-barje.si. Vse aktivnosti bodo
tudi letos izvedene s prostovoljnim delom članov in finančno
pomočjo zavoda Turizem Ljubljana in sponzorjev.
Vabljeni na vse naše dogodke, veseli smo vsakega posameznika, ki se nam pridruži.

Blagoslov konj

K

onjerejsko društvo Barje je v sredo, 26. 12. 2012, organiziralo tradicionalni blagoslov konj. Blagoslov je potekal v sodelovanju z Župnijo Barje, kjer mašuje gospod Primož Lavtar, na parkirišču za mogočno Plečnikovo cerkvijo sv. Mihaela v Črni
vasi. Pred tem je bila tudi maša za vse rejce in ljubitelje konj.
Blagoslova so se s svojimi lepimi živalmi udeležili predvsem rejci iz Črne vasi, omeniti
pa velja, da so bile vse živali avtohtona slovensko hladnokrvna pasma. Rejci so jih
privedli na povodcu,večinoma pa vprežene v prečudovite zapravljivčke. Po končanem
uradnem delu, so se rejci in ostali obiskovalci ob požirku rujnega spustili v pogovor o
konjereji na Ljubljanskem barju, nato pa so se popeljali po čudovitem Barju.
Upravni odbor KD Barje
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Kajak Kanu klub Ljubljana
Matej Trampuæ
Kajak kanu klub Ljubljana sodi med klube z najdaljšo tradicijo v mestu Ljubljana. Letos poteka že dvainosemdeset let
od njegove ustanovitve, daljnega 20. oktobra leta 1931. Njegov prvi predsednik je bil ing. Ciril Pogačnik. Klub je bil
leta 1936 ustanovni član Kajakaške zveze Jugoslavije in v istem letu so se trije člani kluba že udeležili olimpijskih iger v
Berlinu, kjer so dosegli solidne uvrstitve.

V

zporedno s tekmovalnimi uspehi je raslo tudi klubsko življenje. Ob Ljubljanici je zrasla čolnarna. Mesto je dalo prostor,
načrte je zrisal predsednik ing. Pogačnik, material pa so plačali
člani kluba s prispevki. Prostori kluba so bili nasproti Špice, tam
kjer je danes del kluba, ki se imenuje »levi breg«. V tragičnem požaru leta 1972 je zgorelo kakšnih 30
starih, unikatnih lesenih kanujev in
kajakov. Vzrok požara, v katerem je
izginil velik del klubske materialne
zgodovine, je bilo maščevanje brezdomca, ki je izgubil udobno ležišče
v enem od motornih čolnov, ki ga je
imela turistična sekcija društva za
takrat zelo popularne izlete s čolni.
Prostore na levem bregu so z velikim trudom leto kasneje obnovili.
Leta 1958 je bilo ukinjeno ljubljansko kopališče na desnem bregu
Ljubljanice. Klubu je uspelo dobiti ta prostor in nanj je preselil svoj
tekmovalni del. Sicer je bil klub na
desnem bregu prisoten že od leta
1945. Na mestu, kjer dandanes stoji kozolec, so stale barake.
Te so med vojno služile vojakom, ki so stražili žične meje
okupirane Ljubljane. Barake so bile last Ljudske tehnike in tekmovalci so si v njih izdelovali čolne. Nespremenjena je ostala le
spomeniško zaščitena upravna zgradba kluba, okolica pa je z
leti glede na klubske aktivnosti spreminjala svoj videz.
Po vojni so veslači čolne kupovali v tujini, kar pa je bilo zaradi carin zelo drago. Zato je k razvoju kajakaštva veliko pripomogla lastna proizvodnja čolnov. Takratni čolni so bili izdelani iz
domačih materialov, le gumirano platno so uvažali. Mednarodna
tekmovanja pa so se odvijala z enodelnimi trdimi kajaki. Tekmovanj se takrat začele udeleževati tudi ženske. Leta 1946 se
je klub preimenoval v kajak klub Cveto Močnik, po narodnem
heroju, ki je bil član kluba in mednarodni študentski prvak v
smučanju. V začetku petdesetih se je ponovno preimenoval in
sicer v Ljubljansko brodarsko društvo, leta 1976 pa se je klub
zaradi novega zakona o športu registriral kot Kajak kanu klub
Ljubljana in ima še dandanes značilen klubski znak – okroglega kanuista. Ta znak so v klubu ljubkovalno poimenovali Jošt
po trenerju Joštu Svetku, ki je s svojim delom zaznamoval klub
v osemdesetih letih in je preminil julija 2012.
V petdesetih in šestdesetih letih je bilo na klubu živahno tekmovalno in družabno življenje. Posebnost klubskega življenja
so bili krsti, ki so jih opravljali za prva tekmovanja doma in še
posebno za krste v Tacnu. Skozi zapornico v Tacnu je prvič
potekala tekma leta 1952. Ta zahtevni odsek še danes pomeni
pravo prelomnico pri vsakem veslaču. Vsi, ki so jo preveslali

vedo, koliko hrabrosti so potrebovali v tistih letih, da so se v
lesenih čolnih spustili skozi zapornico. Po vsakem prvem spustu je sledil krst s koprivami po nagi zadnjici!
Prvih tekem v tujini so se naši tekmovalci začeli udeleževati v
50. letih in že leta 1955 so mednarodni forumi zaupali organizacijo
svetovnega prvenstva Brodarski
zvezi Slovenije. Za realizacijo tega
tekmovanja je bil najbolj zaslužen
Kajak kanu klub Ljubljana, ki je
prvenstvo dejansko organiziral.
Veliki športni dogodek se je začel
s sprevodom športnikov po ljubljanskih ulicah, tekmovanja v Tacnu
pa si je ogledalo za takrat neverjetno število 15.000 obiskovalcev.
Takrat so naši tekmovalci tudi prvič
videli plastične čolne, ki jih je imela
francoska reprezentanca.
V Elanu, kjer so že izdelovali lesene
čolne, so kaj kmalu prešli na izdelavo plastičnih kanujev, za katere
je načrte večinoma izdelal nestor
slovenskega kajakaštva Natan Bernot.
Šestedeseta leta so bila nedvomno ena od vrhuncev našega
kajakaštva in sestavni del teh uspehov so bili prav člani Kajak kanu kluba Ljubljana. Uspehi na domačih in tujih tekmah,
vklučno s svetovnimi prvenstvi in olimpijadami, so se v naslednjih desetletjih zaporedoma vrstili.
Težko je izpostaviti dobitnike neštetih zlatih, srebrnih in bronastih kolajn s svetovnih prvenstev, ter prejemnike športnih
priznanj in plaket, vendar so imena kot je Milan Zadel, Natan
Bernot, Alenka Bernot, Borut Justin, Andrej Jelenc, Srečko Masle, Dejan Kralj, Simon Hočevar, Jaka Jazbec trajno zapisana v
zgodovino Kajak kanu kluba Ljubljana. Da pa zgodba o uspehu
še traja, najbolj potrjuje mlajša generacija, na čelu z Evo Terčelj,
Jernejem Korenjakom, Luko Slapšakom, Simonom Ovnom,
Timom Kolarjem, Urbanom Jarcem in Maksom Frančeškinom.
Tudi v letu 2013 KKK Ljubljana organizira kajakaško šolo za
najmlajše na lokaciji Livada 31. Poleg začetnih tečajev organiziramo tudi športne dneve s kajakaškimi vsebinami in piknik
pod kozolcem.
Za vse informacije smo na voljo na www.kajak-ljubljana.si,
kkklj@siol.net ali na telefonsko πtevilko 041/360-511 (Uroπ
Polajnar, vodja in izvajalec teËajev za zaËetnike).

Povzeto po brušuri »Kajak kanu klub Ljubljana - 70 let«, za katero je besedilo napisal Jakob Marušič, izdal KKK Ljubljana,
leta 2001.
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Najboljπa slovenska ritmiËarka
Tjaπa ©eme konËala kariero
Vir: STA

D

olgoletna slovenska reprezentantka v
ritmični gimnastiki Tjaša Šeme, večkratna državna in pokalna prvakinja Slovenije,
zadnja leta najboljša slovenska telovadka v
tej športni panogi, je končala kariero.
Tjaša Šeme je bila na mednarodni sceni vedno znana kot izjemno elegantna in izrazna
telovadka z zelo zanimivimi koreografijami in
atraktivnimi sestavami z vsemi štirimi orodji,
za kar sta najbolj zaslužni njeni dolgoletni
trenerki Alena Yakubouskaya in Alena Salauyova. Slovela je tudi po tem, da je znala
zelo dobro uskladiti težine s telesom z odličnim ravnanjem z rekviziti, na tekmovalnem
tepihu pa pokazala tudi izjemno zrelost. V
ritmični gimnastiki je vedno zelo uživala, posebej je blestela s kiji.
Pri 26 letih se je odločila za konec kariere z bogato zbirko kolajn z najrazličnejših
tekmovanj. Svoje izjemne uspehe je kovala
pod vodstvom trenerk Yakubouskaye in Salauyove v ljubljanskem klubu KRG Narodni dom. Poleg tega,
da je večkratna slovenska državna in pokalna prvakinja, je tudi
vzornica številnim mladim slovenskim ritmičarkam, ki se zgledujejo po njej in si iz dneva v dan na treningih prizadevajo, da

bi nekoč žele podobne uspehe ali jih celo
presegle. Vedno si vzame čas za mlada dekleta in z veseljem predaja bogate izkušnje
mlajšim generacijam.
V bogati karieri je nastopila kar na petih
svetovnih (leta 2005 v Bakuju, 2007 v
Patrasu, 2009 v Mieju, 2010 v Moskvi in
2011 v Montpellierju) in tudi petih evropskih prvenstvih (leta 2004 v Kijevu, 2005
v Moskvi, 2007 in 2009 v Bakuju in 2011
v Minsku), številnih svetovnih pokalih in tekmah za veliko nagrado.
Na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu,
jeseni leta 2011 v francoskem Montpellierju, je dosegla svoj največji uspeh in tudi
največji slovenski uspeh v predolimpijskem
letu. V mnogoboju je končala na 37. mestu,
kar do zdaj v letu pred olimpijskimi igrami ni
uspelo še nobeni Slovenki. S tem uspehom
se je prebila tudi v ozek krog telovadk, ki so
se nato lahko na dodatnih kvalifikacijah v
Londonu borile za zadnjih nekaj mest za olimpijski nastop. Tudi v
prihodnje bo Tjaša Šeme ostala povezana z ritmično gimnastiko,
zelo jo zanima trenersko delo, a že pred tem jo najprej čaka nov
izziv, saj s fantom predvidoma aprila pričakujeta otroka.

OD CICI KORAKOV DO SVETOVNIH PRVAKOV

J

e moto Plesne šole Mojca, ki je v dvorani na Dolenjski
cesti 115a letos dodala novo polico – za devet pokalov
s svetovnega prvenstva v show plesih, od tega kar 5 zlatih!
Zmagovalci letošnje sezone pa so prav gotovo najmlajši predšolski, ki so na zimski produkciji 10. februarja v Španskih borcih še posebej presenetili. Nova in izjemno talentirana skupina rudniških malčkov ( 3 – 6 let ), je samostojno
in suvereno odplesala Vrtnarja in Kavbojsko polko, požela
gromek aplavz in napovedala, da bodo čez kakšno leto treba
postaviti še kakšno polico za pokale....
Pa prvenstvo ali javni nastop ni cilj, ampak le motiv za plesalce vseh generacij z Rudnika in širše okolice. Združijo cele
družine, saj v veliko primerih pri nas zaplešejo najprej otroci,
potem pa še starši in celo babice, ali obratno !
Radi in veliko nastopamo v mesečnih in javnih produkcijah,
radi seveda tudi zmagujemo, še posebej radi pa aktivno navijamo in podpiramo svoje sokrajane, še posebej rokometašice Krima.
Že drugo sezono zapored smo prispevali za show med odmori v evropski rokometni ligi prvakinj, zmagovalne plesne
energije pa so se v tej sezoni očitno nalezle tudi Krimovke!
Pa ne le Krimovke, še posebej zanimivo je navijaško sodelo16

vanje z Rugby klubom Ljubljana, saj fantje prav navdušeno
sodelujejo v naših plesnih točkah!

Kaj nas Ëaka do konca sezone?
Nova skupina rekreativcev - rekreativk, ki začenja vadbo z
aprilom, Svetovno prvenstvo v maju, zaključna produkcija v
juniju in gostovanje na največjem otroškem festivalu Radost
Evrope v Beogradu.
In seveda še veliko plesnih užitkov, h katerim vabimo prav vse - za eno uro ali za celo življenje.

Tadeja Sodec svetovna prvakinja
Miha Sodec
Na minulem svetovnem prvenstvu v balinanju

v turški

Manisi, so ''krimovke'' tudi v

reprezentančnem dresu uspešno predstavljale slovensko balinanje.

T
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V finalnem obračunu je Tadeja premagala Italijanko Chiaro
adeja Sodec, Nina Novak,
Botteon s 25:21 in stopila na najvišjo stopničko zmagovalneAna
Vorih
in
Denis
Vidmar,
a
d e j članice ljubljanskega Krima, so na
a
T
ga odra. "Izjemno sem vesela te moje druge zlate kolajne. Na
S v e t o v n a p r v a k i nj a
zelo težkih igriščih sem se odlično znasvetovnem
šla, zadržala koncentracijo do konca
prvenstvu v turški Main zmagala. Solze sreče so me oblile
nisi za slovensko balinanje priigrale štiri
že pred zadnjo igrano kroglo," je svoje
nova odličja. Zlato Tadeje je bila krona
očutke ob koncu velikega dvoboja ranastopov v katerih so Tadeja in Nina v
zložila naša junakinja, ob sprejemu na
klasični igri dvojic osvojili bronasto kobrniškem letališču, kjer smo naše ''krilajno, Nina tudi bron v hitrostnem zbimovke'' pričakali v veselem vzdušju
janju ter Ana bron v natančnem zbijanju
zvestih navijačev, žal pa brez vsakega
ob sedmem mestu Denis v klasični igri
predstavnika sedme sile. Neresno vseposamezno. S tem so zbirko odličij na
kakor, vendar to ni pokvarilo veselja in
velikih tekmovanjih povečale v ženski
proslavljanja ob vrnitvi naših deklet.
konkurenci na 25, vse balinarske reSlovenska reprezentanca: selektor Milan
Tadeja Sodec, 23-letna absolventka
prezentančne kategorije pa so do sedaj
Bozovičar, Nina Novak, Ana Vorih, Tadeja
Ekonomske fakultete, doma s Kureščv samostojni Sloveniji osvojile kar 146
Sodec, Denis Vidmar
ka iz vasice Škrilje nad Igom, ima doodličij na velikih tekmovanjih.
slej že sedem odličij z velikih tekmoZlato v svoji najljubši disciplini si je Tavanj. Prvo zlato je osvojila na svetovnem
deja priigrala z dobrimi igrami v predprvenstvu pred šestimi leti v Wenzhou
tekmovanju kot tudi v izločilnih bojih,
vendar v natančnem zbijanju. S SP
saj je imela skozi vse tekmovanje konin EP ima še pet kolajn v igri v krog,
stantne in najvišje rezultate te zanimive
dvojici ter štafetnem zbijanjuV pravkar
atraktivne discipline. Prava drama je bil
končani sezoni 2012 je ob štirih naslopolfinalni obračun z eno naboljših bavih najboljše v Sloveniji v posameznih
linark, francozinjo Valerie Mougirone,
disciplinah osvojila še zadnje letošnje
kjer se je redni del končal z neodločetekmovanje Masters 2012, tekmovanje
nim rezultatom 21 : 21. V podaljšanih
osmih najbolje ocenjenih tekmovalk
igrah, potrebne so bile kar tri, pa je TaPolfinale Slovenija : Kitajska,
sezone, hkrati pa tudi sedmi zaporedni
deja končno strla odpor francozinje in
klasična igra - dvojice
naslov balinarke leta.
zmagala z 31:29.

Druæenje, prijateljstvo, smeh in zabava = igra = nogomet = dekliški nogomet!
Dekleta NK Krim tudi v zimskem času ne
počivajo, marljivo trenirajo vsaj trikrat
tedensko.
Obe ekipi (DU12 in DU14) po jesenskem delu 2012 zasedata 1.
mesto v tekmovanju Nogometne
zveze Slovenije.

V zimskem času so dekleta U14 v Ilirski Bistrici odigrala kvalifikacijski turnir in se z vsemi osvojenimi točkami na turnirju
uvrstila na finalni državni turnir zimske lige deklet U14. Dekleta U12 so kvalifikacijski turnir uspešno odigrala v Šenčurju
ter se ravno tako uvrstila v finale državne zimske lige deklet.
Na finalu, ki je potekalo februarja 2013 v Velenju, so dekleta
U12 v zimski ligi državnega prvenstva osvojila 3. mesto, dekleta U14 pa 2. mesto.
Dekleta bodo z rednimi treningi in mini pripravami
aktivna tudi v mesecu marcu, aprila pa se nadaljuje spomladanski del sezone v tekmovanju deklet U12 in U14.
Te zanima druženje, prijateljstvo,
smeh in zabava? Pridruži se nam
na igrišču NK Krim!
Vljudno vabljene nove članice.
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RitmiËarke Narodnega doma
ubranile pokalno zmago
KRG Narodni dom, Ljubljana

T

ekmovalke ljubljanskega kluba za ritmično gimnastiko
Narodni dom Emina Haračić, Karmen Petan in Zala
Dornig so na ekipnem pokalu Slovenije, ki je bil 24. novembra 2012 v Mariboru, slavile novo zmago. To je za
tekmovalke Narodnega doma, ki vadijo pod vodstvom
trenerk Alene Yakubouskaye in Alene Salauyove, že šesta zaporedna zmaga v absolutni kategoriji. V kategoriji
deklic so se na najvišje mesto zmagovalnih stopničk povzpele deklice Narodnega doma v sestavi Teja Leskovšek,
Lara Pikovnik in Aleksandra Podgoršek. Tretje mesto pa
je osvojila druga ekipa Narodnega doma (Maruša Škrjanc
Lapajne, Anastasia Vidovič, Maša Zaletelj).

bljana v sestavi Lana Lozej (kiji), Aja Jerman (trak), Taja Karner
(obroč) in Saša Bilič (žoga) je osvojila četrto mesto (78,542).
Tudi v mlajših kategorijah so ekipni pokal Slovenije osvojile telovadke Narodnega doma. Prvo ekipo so sestavljale Aleksandra
Podgoršek (obroč, žoga), Teja Leskovšek (brez orodja) in Lara
Pikovnik (kolebnica). Drugo mesto je pripadalo prvi ekipi Most
v sestavi Ana Kragulj, Lara Skočir in Laura Nemeš. Tretje mesto je osvojila druga ekipa Narodnega doma v sestavi Maruša
Škrjanc Lapajne, Maša Zaletelj in Anastasia Vidovič.

Čeprav je nastop za prvo ekipo Narodnega doma zaradi bolezni
odpovedala mladinska prvakinja Špela Kratochwill, so tekmovalke ljubljanskega kluba, za katere je z obročem nastopila članica
poleg nje pa dve mladinki, udeleženki letošnjega evropskega prvenstva, Haračićeva, Petanova (žoga, kiji) in Dornigova (trak), po
letih 2007, 2008, 2009, 2010 in 2011 vknjižile novo zmago v
absolutni kategoriji. Skupno so zbrale 90,200 točke.
Za njimi so se na drugo oziroma tretje mesto zvrstile ritmičarke
Most. Prva ekipa Most, ki so jo sestavljale tri članice Sara Kragulj (obroč, kiji), Pia Arhar (žoga) in Veronika Cencen (trak), je
zbrala 86,467 točke, druga ekipa v postavi Kaja Purič (obroč),
Iza Zorec (žoga), Tamia Dulce Villca Šeme (kiji, trak) pa na tretjem mestu 82,393 točke. Druga ekipa KRG Narodni dom Lju-

Izidi, pokal Slovenije:

Pokal Slovenije je bil eno zadnjih večjih tekmovanj v letošnjem
koledarskem letu pri nas.

• absolutno:
		 1. KRG Narodni dom I ............................... 90,200 točke
		 (Emina Haračić, Karmen Petan, Zala Dornig)
		 2. ŠD Moste I . ............................................................86,467
		 3. ŠD Moste II ............................................................82,393
• mlajše kategorije:
		 1. KRG Narodni dom I . .........................................75,750
		 (Aleksandra Podgoršek, Teja Leskovšek, Lara Pikovnik)
		 2. ŠD Moste I . ............................................................72,425
		 3. KRG Narodni dom II .........................................66,850
		 (Maruša Škrjanc Lapajne, Anastasia Vidovič, Maša Zaletelj)

V priËakovanju 26. MTM Narodni dom Ljubljana
20. aprila 2013 bo v Hali Tivoli potekal 26.
MTM Mednarodni turnir v ritmični gimnastiki.
To je najstarejši tovrstni turnir v Centralno
Evropski regiji, ki ga organizira Klub za ritmično gimnastiko NARODNI DOM LJUBLJANA,
pod okriljem svetovne gimnastične federacije
FIG, Gimnastične zveze Slovenije ter Mestne
občine Ljubljana.
V preteklih letih smo na turnirjih gostili najboljše tekmovalke sveta - olimpijske in evropske
prvakinje ter svetovne prvakinje in podprvakinje - in tudi letos bomo organizatorji poskrbeli,
da bo na tekmovanju nastopilo nekaj največjih
zvezdnic tega športa.
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Na letošnjem turnirju pričakujemo več kot 90
tekmovalk iz tujine, ob njih pa se bodo predstavile tudi najboljše slovenske reprezentantke na čelu s članicama Emino Haračič
in Sašo Bilič ter mladinkami, udeleženkami
lanskega evropskega prvenstva Špelo Kratochwill, Karmen Petan, Zalo Dornig ter ostale
tekmovalke našega kluba: Lana Lozej, Aja Jerman, Taja Karner, Anja Tomazin, Teja Leskovšek, Aleksandra Podgoršek itd.
Vabimo vas, da se nam 20. aprila 2013 pridružite na 26. MTM, v Mali dvorani Hale Tivoli.
KRG Narodni dom Ljubljana

Ustvarjalne delavnice in
ustvarjalni sejem FairArt
Katarina ©inkovec

V

ČS Rudnik zelo radi spodbujamo ustvarjalnost pri mladih
kot tudi pri starejših. Dandanes praktično že na vsakem vogalu lahko najdemo »ustvarjalno delavnico«, ki jo ponujajo razni
posamezniki in društva. Tudi pri nas so ustvarjalne delavnice
stalnica že nekaj let. Morda se naše od drugi razlikujejo toliko,
da so za krajane brezplačne, in da izdelke, ki jih naredijo, udeleženci odnesejo domov. Zelo radi pa priznamo, da spodbujamo ustvarjalnost pri starejših, saj se zavedamo, da imajo otroci
ustvarjalnih dejavnosti v šoli in vrtcu na pretek in nenazadnje,
starši so prej pripravljeni plačati udeležbo na delavnici otroku
kakor sebi. No, da ne bo pomote in bo kdo zmotno mislil, da

Se odloËate za nakup,
gradnjo ali prenovo doma?
Skrb za lastni dom je prav gotovo ena od najpomembnejših
in investicija vanj je za marsikoga velik zalogaj. Zadolževanje je lahko pot do cilja, a mora ostati v razumnih okvirjih.

Dolga doba odplačila kredita

V ponudbi nekaterih bank je zagotovo zanimiva dolga doba
odplačila stanovanjskih kreditov (do 30 let) in konkurenčna
obrestna mera za komitente banke, kar je še posebej pomembno za mlade družine, ki si nakup stanovanja ali hiše
težko privoščijo.

Pri nakupu lahko sodeluje cela družina

Stanovanjski kredit, zavarovan s hipoteko, lahko posameznik odplačuje sam ali skupaj z družinskimi člani. Skupaj
solidarno jamčijo za odplačilo celotnega kredita, stroški
odobritve pa se s tem znižajo.

Posebna ponudba v poslovni enoti Rudnik

Marina Stefanova, vodja poslovne enote Rudnik, UniCredit Bank: »V okviru posebne ponudbe UniCredit Bank vam
poleg bančnih storitev nudimo tudi 3 mesce brezplačnega
vodenja transakcijskega računa, nadgradnjo paketa z uporabo Mobilne banke GO! brez stroškov pristopnine, deležni
pa boste tudi prednosti stanovanjskega ali potrošniškega
kredita s 50 % popustom na stroške odobritve. Ponudba velja do vključno 28. aprila 2013 v poslovni enoti Rudnik na
Ukmarjevi 4.«

pri nas mladine ni – je, je, in veseli smo, da vsak otrok s seboj
pripelje kakšnega odraslega! Potem ustvarjamo skupaj, se družimo, se pogovarjamo in tako neznanci počasi postajajo znanci,
pa čeprav samo »tisti iz ustvarjalne delavnice«.
Vedno pravijo, da so umetniki posebni ljudje, da neradi prodajajo svoje izdelke. Če dobro pomislim, se s tem delom precej
strinjam, saj ima izdelek, ki si ga sam naredil (pa naj bo to umetnost kakršnekoli vrste), s katerim se po vsej verjetnosti istovetiš
in ti je še zelo všeč, posebno vrednost, ki jo kot ustvarjalec ceniš
na drugačen način kakor drugi. Nikakor pa ne morem trditi, da
ustvarjalci niso veseli, če je njihov izdelek všeč še komu. To vedo
pravzaprav skoraj že v vrtcu, še bolj pa v šoli, ko se otroci začnejo
zavedati pomena prodaje izdelkov.
Zato z veseljem podpiramo bazarje in podobne sejme. Doslej
smo imeli v naši četrtni skupnosti možnost obiska takih sejmov
le v organizaciji vrtca in šole. V nedeljo, 17. marca 2013 pa se
je v Konservatoriju za glasbo in balet na Ižanski cesti zgodil prvi
pravi tak sejem v našem okolju. V okviru festivala FairArt se
je v odlični organizaciji Marjane Cajhen, članice novega ustvarjalnega društva Poligilda iz naše četrtne skupnosti, predstavilo
60 razstavljavcev – umetnikov iz Ljubljane in iz vse Slovenije.
Tudi z domačega konca smo zasledili dve stojnici – Marjučke
in Izdelovalnico malih umetnin. Festival FairArt je tokrat prvič
ugledal luč sveta, a kljub temu lahko z veseljem zatrdimo,
da je presegel pričakovanja. Odlična organizacija, glasbena
spremljava in raznovrstna ponudba na stojnicah so pripomogli
k prijetnemu, domačemu vzdušju. Če je stvar tako dobra, jo
je seveda treba ponoviti. Zato vas na sejem vabimo spet 14.
aprila 2013, kjer bomo od 10h do 12h izvedli tudi ustvarjalne
delavnice četrtne skupnosti Rudnik.

VeË informacij o vseh ustvarjalnih dejavnostih
najdete na spletu in pa seveda v naπi pisarni, na
telefonu 01 428 03 45 in na e-poπtnem naslovu
ustvarjajmo@gmail.com, kjer se lahko na vse
naπe delavnice tudi prijavite.
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Sadjarsko in vrtnarsko društvo
v Ljubljani v letu 2013
Predavanja:
Sadjarstvo - koπËiËasto sadje in nove sorte,
predavateljica: ga. Valentina Usenik
Zelenjavarstvo - pridelava zelenjave v vrtu,
predavateljica: ga. Miπa Puπenjak
Okrasne rastline - na vrtovih in balkonih,
predavateljica: ga. Valentina Schmitzer
Varstvo rastlin - bolezni in zaπËitna sredstva,
predavatelj: g. Marko Babnik
po predavanju degustacija penin in vin Vinske kleti Krπko in
Mastak
Zdrava prehrana - predelava in skladiπËenje,
predavatelj: g. Rajko Vidrih

Strokovna dejavnost:
15. maj Strokovna ekskurzija po Gorenjski
7. september	Predavanje in ogled sadovnjaka KIS Brdo pri
Lukovici ˝Dan odprtih vrat˝
11. september	Strokovna ekskurzija Koroπka in dolina reke
Drave
15. september	Sodelovanje na razstavi ˝Praznik jeseni˝,
Sadjarsko in vrtnarsko druπtvo E.J.K. Sostro
Izlet: 5. junij Pohod Trubarjeva pot - muzej
VËlanite se nam in povabite πe svoje prijatelje!

PRODAJA DOMA»IH
PRIDELKOV IN IZDELKOV
Da bo hrana po najkrajπi moæni poti na vaπem kroæniku, obiπËite
pridelovalce s svojega obmoËja:
MED
Ovca Milan, »rna vas 494, Ljubljana, tel: 041 820 346
MOKA (ajdova, pπeniËna, tritikalna, koruzna, jeËmenova, sojina, konopljina)
Posestvo Trnulja, »rna vas 265, Ljubljana, tel: 4271 903, 041 622 062
OLJA (konopljino, sojino, oljne ogrπËice, orehovo)
Posestvo Trnulja, »rna vas 265, Ljubljana, tel: 4271 903, 041 622 062
NAMAZI (namaz iz orehovega olja, namaz iz konopljinega olja)
Posestvo Trnulja, »rna vas 265, Ljubljana, tel: 4271 903, 041 622 062
ZELENJAVA
BerliË Simona, »rna vas 225, Ljubljana, tel.: 041/365-885
»e æelite, da vas dodamo na zgornji seznam nam piπite na
rudniska.cetrtinka@gmail.com. Objava je brezplaËna.
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ODKRIVANJE ZAKLADOV
LJUBLJANSKEGA BARJA 2013
Ljubljansko barje pestuje πtevilne naravne vrednote in bogato kulturno
dediπËino, ki je marsikomu premalo znana. Verjamemo, da boljπe poznavanje
parka pomeni tudi korak k drugaËnemu odnosu in spremembi obnaπanja do
Ljubljanskega barja. V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo zato v sodelovanju z domaËini in s priznanimi strokovnjaki, ki vsak na svojem podroËju
raziskujejo to obmoËje, pripravili progam strokovnih vodenj za leto 2013, ki
vam bodo odkrila nekatere barjanske skrivnosti:

Dan
Tema
20. april Skrivnostna barjanska tla in vode
Dr. Mihael BrenËiË
18. maj Premagovanje razdalj na Barju nekoË
Dr. Andrej Gaspari, Dr. Anton VeluπËek
15. junij ZelišËarstvo na Ljubljanskem barju
Anica Ilar, Tadeja Vadnjal

Kako
s kolesi in peπ
minibus in peπ
minibus in peπ

Dodatne informacije na: info@ljubljanskobarje.si ali 08/2052 350 (dop.)

