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SveËana otvoritev Dnevnega centra aktivnosti za starejše
SrËna pot Ëez Golovec
Praznovanje 80-letnice »ebelarskega druπtva Barje

Uvodnik

P

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

VSEBINA
SveËana otvoritev Dnevnega centra aktivnosti za starejπe

Pozdravljeni!

Obnova Iæanske ceste

Najbolj vroč del leta je za
nami, da pa bi ohranili malo
te toplote in si polepšali dni,
vas v tokratni Četrtinki seznanjamo z vročimi novicami.

Dela potekajo po predvidenem planu
Prenova kolesarske infrastrukture na obmoËju »S Rudnik
Moπki pevski zbor Barje spet navduπil krajane
KmeËka poroka malo drugaËe
Mestno redarstvo v »S Rudnik
Peta obletnica skupine Livada
Sadjarsko in vrtnarsko druπtvo v Ljubljani

Za začetek bi izpostavila dve.
Prva se nanaša na Dan Četrtne skupnosti Rudnik, ki bo
letos še pestrejši in zanimivejši. Podrobna predstavitev
sledi že takoj na začetku.

SrËna pot Ëez Golovec

Druga vroča novica pa se nanaša na odprtje Dnevnega centra aktivnosti (DCA), ki je namenjen starejšim. Ker pa si
želimo medgeneracijskega sodelovanja, da ponovno zaživi
solidarnost med ljudmi, da se ponovno zavemo, kako neprecenljiv vir znanja in modrosti so starejši, k sodelovanju vabimo
tudi mlajše generacije. V DCA lahko pridete vsak dan med
tednom, da preberete dnevno časopisje, popijete čaj ali kavo,
malo poklepetate, se družite, če pa se vam dopade, se udeležite tudi kakšne delavnice oziroma aktivnosti.

PoroËilo PP Ljubljana ViË

Praznovanje 80-letnice »ebelarskega druπtva Barje
10 let modelarstva na Rakovniku
Tekmovanje kmeËkih dvovpreg z rodovnikom SHL
Pravo taborniπko poletje
Oaza harmonije in πporta - Aikido na Rudniku
Rekreacija v »S Rudnik
POLIGILDA, druπtvo ustvarjalcev
ZaËetek vadbene sezone 2013/2014 za ritmiËarke
Ustvarjalne delavnice v »S Rudnik
Oktober v BotaniËnem vrtu
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Da pa ne bom dolgovezila, vas vabim, prelistajte Četrtinko,
zagotovo vas bo kakšen članek še posebej nagovoril.
Lepe jesenske dni….

R u d ni © k o » e t r t in k o
s o z a vas p ri p ravi l i
Izdajatelj:

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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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 X, številka 2, september 2013
Naklada: 5200 izvodov
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti Rudnik,
MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno Ministrstvo RS,
pod zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: D
 an ČS Rudnik 2012.
Foto: Arhiv ČS Rudnik

Vabimo vas na

DAN »ETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK
ki bo v Ëetrtek, 19. 9. 2013,
pred dvorano Krim na Galjevici
Osrednje prizorišËe
14.00
14.00
14.15
15.00
15.00
15.10
15.20
15.40
16.00
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
18.00
18.30
18.45
19.00
19.00-22.00

priËetek Dneva Ëetrtne skupnosti Rudnik
ritmiËna gimnastika s KRG Narodni dom ;
predstavitev in moænost uporabe rekvizitov
glasbeni premor in ogled dogajanj na drugih prizoriπËih
uradna otvoritev s kratkim nagovorom predsednice Sveta »S Rudnik
predstavitev obroËev Smoovey in moænost vadbe
karate nastop za otroke in mladino s Karate klubom Forum
slovenski ljudski plesi z otroπko skupino Vrtca Galjevica
nastop pevskega zbora in plesne skupine O© Oskarja KovaËiËa
predstavitev obroËev Hulahop z Inergijo in moænost vadbe
nastop æenskega pevskega zbora KPD Barje
podelitev priznanj Z©D Krim za leto 2012 in
nastop ritmiËne gimnastike KRG Narodni dom
nastop plesne skupine Mojce Horvat -1. del
telovadba z druπtvom ©ola zdravja
nastop folklorne skupine O© Oskarja KovaËiËa
Ogled stojnic s posameznimi predstavitvami
ærebanje nagradnih iger
glasbeni premor
zakljuËek uradnega dela s plesno skupino Mojce Horvat - 2. del
druæabni veËer z glasbo

V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v dvorani z rahlo okrnjenim programom.
Udeleæba na vseh aktivnostih je brezplaËna! Ure so okvirne in odvisne od vseh sodelujoËih.
Letoπnje leto so druπtva za vas pripravila πtevilne, malce drugaËne in izvirne nagrade. Naj omenimo nagrado
Sadjarsko vrtnarskega druπtva v Ljubljani - spomladanski obrez dreves v vaπem vrtu in nagradi Konjerejskega druπtva Barje - 2x voænja z zapravljivËkom po barju za 4 osebe. Na nekatere nagradne igre se je
potrebno le prijaviti, pri nekaterih (πportne igre, ustvarjalne delavnice) pa tudi sodelovati.

Vljudno vabljeni!

Delavnice:
Od 14. ure dalje ustvarjalne delavnice za mladino in odrasle z ustvarjalnim druπtvom Poligilda in
poslikava obraza z Rayherjem
Od 15. ure dalje modelarska delavnica s SMC Rakovnik
Od 16. ure dalje delavnica "Priprava okraskov za torte" v izvedbi Biotehniπkega izobraæevalnega centra

Obiskovalci si boste na pisanih stojnicah od 15. ure dalje lahko ogledali ponudbo:
Društva upokojencev Krim –Rudnik Dnevnega centra za starejše • Zavoda za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine Ljubljanskega barja • Sadjarsko in vrtnarskega društva v Ljubljani
• Društva Mali jezdec • Društva tabornikov rod Podkovani krap • Konjerejskega društva Barje
• Turističnega društva Barje • Športnega društva Dokiai • Društva prijateljev poti sv. Jakoba
• Društva Šola zdravja • Društva Bruna Groeninga • Čebelarskega društva Barje • Vrtca Galjevica

Dogajanja na vzporednih prizoriπËih
14.00 namizni tenis z Namiznoteniπkim klubom Olimpija; moænost treninga z aktivnimi igralci in rekreativci /zaËetek
mini turnirja v namiznem tenisu
14.00 predstavitev jadrnice razreda Optimist Jadralnega kluba Ljubljana
14.00 vadba z obroËi Smoovey
14.00 brezplaËno merjenje krvnega tlaka in srËnega utripa ter zdravstveno vzgojno svetovanje z Druπtvom za srce in
oæilje - merjenje in svetovanje bo na voljo do zakljuËka prireditve
15.00 igrajmo rokomet - prikaz treninga in sodelovanje parov v streljanju na gol v izvedbi RK Krim Mercator in ©D RK Krim
15.00 nogometni trening z æensko ekipo Nogometnega kluba Krim
16.00 vadba z obroËi Smoovey
16.00 prikaz vleËenja vrvi z dræavnimi prvaki, prijave skupin za tekmovanje v vleËenju vrvi za obiskovalce
16.10 orientacija z Druπtvom tabornikov rod Podkovani Krap s slastno nagrado
16.15 finale tekmovanja dvojic v metanju na gol z ©D RK Krim
16.30 nagradno tekmovanje »Kdo premaga aktivno vratarko Krimovk?« v izvedbi RK Krim Mercator
16.45 nagradno tekmovanje in finale mini turnirja v namiznem tenisu v izvedbi NTK Olimpija
17.00 vadba z obroËi Smoovey
17.15 priËetek nagradne igre "izvirnost pri ustvarjanju" z ustvarjalnim druπtvom Poligilda
17.30 finale nagradnega tekmovanja v vleËenju vrvi
18.00 vadba z obroËi Smoovey

Predavanja v sejni sobi dvorane Krim:
17.30 predavanje o nordijski hoji z NHT uËiteljem Friderikom Likavcem/ praktiËni del bo potekal na zunanji povrπini
18.00 predavanje na temo spoznavanja in odstranjevanja ambrozije v izvedbi Zavoda za ohranjanje naravne in
kulturne dediπËine Ljubljanskega barja
18.30 predavanje o Jakobovi poti v izvedbi Druπtva prijateljev poti sv. Jakoba

4

SveËana otvoritev Dnevnega centra
aktivnosti za starejπe
Mag. Andreja Troppan
3. 9. 2013 je bila v prostorih Društva upokojencev Krim – Rudnik svečana otvoritev
Dnevnega centra aktivnosti za starejše (DCA Rudnik).

D

nevni centri aktivnosti za starejše so namenjeni predvsem
starejši populaciji ljudi, ki želi biti aktivna in preživeti svoj
prosti čas čim bolj dejavno in ustvarjalno. Vse aktivnosti, ki se
odvijajo v DCA, vodijo prostovoljci in prostovoljke.
DCA ponujajo množico storitev, s katerimi se zagotavlja aktivnejše vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. To pa je vsekakor pogoj
za bolj polno, zadovoljno in zdravo življenje starejših
občank in občanov.
Dejavnosti v DCA bodo trenutno potekale od ponedeljka do
četrtka od 8.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 12.00 ure.
Udeležite se lahko poljubnega števila dejavnosti, glede na vaš

interes, želje in potrebe. Vse dodatne informacije lahko dobite
na spletnih straneh dnevnih centrov v Ljubljani www.dca-ljubljana.org, preko maila rudnik@dca-ljubljana.org ali po telefonu 01
427 12 21.
Mesečni prispevek za udeležbo na katerikoli dejavnosti, v kateremkoli centru je 7 eur.
V kolikor želite, lahko postanete naša prostovoljka/naš prostovoljec in svoja znanja delite z našimi članicami in člani.
Trenutni urnik dejavnosti, ki se bo tekom meseca še obogatil
in vam ponudil najrazličnejše aktivnosti, katere nam lahko s
svojimi pobudami pomagate sooblikovati tudi vi, je razviden iz
tabele.

TEDENSKI SPORED AKTIVNOSTI - DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJ©E - Pot k ribniku 3A
ura

PONEDELJEK

9.00-10.00 TIBETANSKE VAJE

ura

TOREK

ura

9.00-10.00

TELOVADBA

9.30-10.30 DRUÆABNI PLES

10.00-11.00 TELOVADBA
13.00-14.30 ©PANSKI JEZIK
ZaËetni teËaj

➜ dnevno Ëasopisje, revije, knjige, druæabne igre,…

SREDA

11.00-12.30 LJUDSKO PETJE

ura

»ETRTEK

ura

PETEK

10.00-11.00 URJENJE SPOMINA
IN LOGIKE
10.30-12.00 OSEBNOSTNA RAST

Velja od 4. 9. 2013 (Program financira MOL)

tel.: 01/ 427 12 21 e-mail: rudnik@dca-ljubljana.org www.dca-ljubljana.org
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Obnova Iæanske ceste
Helena Æidanek

K

onec junija 2013 so se pričela dela na Ižanski cesti, in sicer na odseku od križišča Ižanske ceste s Črno vasjo pa
do konca naselja Ljubljana. Datum pričetka del ni bil vnaprej
napovedan, zato je najbolj presenetil tam stanujoče krajane, ki
so kar naenkrat zagledali delno zaporo ceste (po njihovih besedah brez predhodnih obvestil), ki ji je ob zaključku šolskega leta
sledila še popolna. Po pozivu pristojnim službam, smo o delih
prejeli naslednjo informacijo:
»Direkcija RS za ceste, ki je upravljavec državnih cest, bo izvedel preplastitev zgornjega ustroja Ižanske ceste od križišča
za Črno vas do odcepa za Mateno. V okviru sočasnosti s preplastitvijo bo izvedena sanacija obstoječega cestnega jarka na
desni strani cestišča in zacevitev obstoječega cestnega jarka
na levi strani cestišča (gledano v smeri proti Igu). Sanacija
desnega jarka bo izvedena z betonskimi koritnicami in opornimi
zidovi, levi jarek pa bo zacevljen s cevmi iz armiranega poliestra.
Predvidena sanacija obcestnih jarkov bo omogočala izgradnjo
hodnika za pešce in kolesarske steze ter zagotovila konsolidacijo zemljišča za kasnejšo izgradnjo vakuumske kanalizacije.
Gradnja vakuumske kanalizacije je predvidena v okviru kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Ljubljanice - Krajinski park Ljubljansko barje za katerega so predvidena evropska sredstva. Vloga za pridobitev
sredstev kohezijskega sklada EU in študija izvedljivosti je bila
posredovana na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS oktobra
2012 in se predvidoma uvršča v finančno perspektivo 20142020. V primeru pravočasne izdaje odločbe o sofinanciranju
s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS je po termin6

skem planu predviden pričetek gradnje v drugi polovici leta
2014, zaključek pa v letu 2015. Pri morebitnem odstopanju
rokov za posamezne aktivnosti (pridobivanje investicijsko
projektne dokumentacije, zemljišč, gradbenega dovoljenja,
odločba ministrstva …) bo ustrezno korigiran tudi terminski
plan izvedbe, tako, da je pričetek in zaključek gradnje samo
informativnega značaja.« (vir: JP VO-KA)
Začetek del je bil težaven, v času delne zapore ni bilo vidnega posebnega napredka. Sedaj dela počasi napredujejo, kar
je razvidno tudi iz fotografij. Ob začetku šolskega leta je bilo
predvideno, da se zopet vzpostavi delna zapora, vendar je,
zaradi specifike gradnje in posledično zamude z deli, ostalo pri
popolni zapori. To je še posebej moteče za tamkajšnje krajane,
ki se morajo od doma in nazaj domov prebijati preko različnih
poljskih poti. Gneča na obvoznih poteh prizadene tudi krajane
živeče ob cesti skozi Črno vas, ki se sedaj vsak dan soočajo z
dolgimi kolonami vozil, na povezovalnih cestah pa tudi s prahom. Da bi krajani Brglezovega štradona normalno živeli do
zaključka gradnje, je izvajalec navedeno cesto asfaltiral. Enako
je želela storiti Občina Ig s cesto od naselja Lipe do Bresta (ob
hudourniku Iška), vendar so naši krajani asfaltiranje preprečili
s tem, da so pridobili negativno mnenje Zavoda RS za varstvo
narave. Ob pričetku šolskega leta sta MOL in LPP, na pobudo
OŠ Oskarja Kovačiča, uredila tudi prevoz osnovnošolskih otrok
z Ižanske ceste. Prevoz je s treh zbirnih mest organiziran s kombijem, ki otroke dostavi do postaje šolskega avtobusa. Želimo
si, da bi gradnja v nadaljevanju potekala s čim manj problemi in
da bi se čim prej zaključila.

Dela potekajo po predvidenem planu
Marjan Virant, Ëlan Svet »S Rudnik

J

užni del Mestne občine Ljubljana ali bolje rečeno območje
Četrtne skupnosti Rudnik, se tudi v letošnjem letu izgrajuje
po predvidenem planu. Naselje Rudnik, ki naj bi bilo dokončno komunalno urejeno v prihodnjem letu, je razdeljeno na štiri
gradbene faze.

Mateno in črnovaškim križiščem. V prihodnjem letu naj bi se
nadaljevala do križišča z Jurčkovo cesto, seveda obenem s kanalizacijskimi priključki za naselje ob njej.
Dela na nedokončani cesti Ob dolenjski železnici do Peruzzijeve ceste, bodo verjetno končana še v letošnjem letu, v kolikor

Prva dela so se pričela na Spodnjem Rudniku na cesti I z ostalimi ulicami (Ulica Bratov Martinec, Groznikova, Klančarjeva, Pot
na Grič) potem so se dela nadaljevala na cesti Spodnji Rudnik
II s pripadajočimi cestami (Spodnji Rudnik III, IV, V , Vinterca in
Hudourniška pot) . V letošnjem letu smo z gradnjo prešli v tretjo
fazo, t.j. na stari del Rudnika.
Dela na starem Rudniku potekajo po zastavljenem planu, izvajalci so že uspeli asfaltirati cestišče do osnovne šole. Cesta III
je končana, vrhnji sloj asfalta pa naj dokončali ob priliki polaganja asfalta na cesti II. Odsek proti cerkvi in pokopališču naj
bi bil dokončan predvidoma do konca meseca oktobra. Želji,
da bi cesto do cerkve po celotni dolžini vsaj delno razširili, ne
bo mogoče v celoti ugoditi, saj ni bilo soglasja vseh lastnikov
zemljišč. Urejena pa bo vsa druga infrastruktura, t.j. javna razsvetljava, plin, tel. kabel ter odvodnjavanje, ki je, kot je pokazalo
zadnje neurje, nujno potrebno.
Zadnja, t.j. četrta faza del, se bo pričela v letu 2014. Ta faza
zajema območje Gornjega Rudnika. Idejni projekt je bil že predstavljen na gradbenem odboru. Nanj so bile dane določene
pripombe, ki naj bi se upoštevale pri izdelanem projektu. Na
vprašanje nekaterih krajanov, zakaj je Gornji Rudnik pristal na
koncu gradnje oziroma kot zadnja faza, je bilo pojasnjeno, da
predvsem zato, ker ima samo ta del naselja Rudnik urejeno vodovodno omrežje, ki ga ne bo potrebno menjati, vsi ostali deli
Rudnika pa so imeli napeljavo vodovoda v glavnem staro več
desetletij v salonitnih ceveh. V naslednjih mesecih bodo dela
izvedena oziroma dokončana še na cesti II, saj je to mogoče
šele sedaj, ko je rešeno vprašanje lastništva zemljišč.
Naj navedem, da je bila dokončno rešena tudi manjkajoča cestna razsvetljava Dolenjske ceste med Semenarno in križiščem z
avtocesto. Ravno tako je bil postavljen tudi semafor z avtobusnega postajališča – obračališča št. 3, na katerega bodo tudi
v prihodnje vezani izvozi iz kareja Rudnik na Dolenjsko cesto.
Vsi lahko opazimo, da je Dolenjska cesta končno dobila pravi pogled južne vpadnice v glavno mesto države. V bodoče
pričakujemo samo še parkirišča za prihod v Ljubljano, in sicer
na prostoru med železnico in Dolenjsko cesto pri zadnji bencinski črpalki in bodočnosti tudi železniško postajališče.
Pospešeno se vrši rekonstrukcija Ižanske ceste med cesto za

ne bo prišlo do ponovnih zapletov pri iskanju izvajalca. V prihodnjem letu pa naj bi dokončali tudi manjkajoči del Peruzzijeve
ceste do križišča z Ižansko cesto.
V naslednjih letih - do leta 2016 - pričakujemo, da bo južni del
Ljubljane, t.j. Četrtna skupnost Rudnik, postal prijaznejši del
Ljubljane in s pomočjo krajanov zgled urejenega predmestnega naselja.

Prenova kolesarske infrastrukture
na obmoËju »S Rudnik

Prenova kolesarske infrastrukture se je letos v sredini aprila končno pričela tudi na območju ČS Rudnik.
Obnavljalo se je namreč kolesarsko stezo in pločnik
ob Dolenjski cesti, od Rakovnika do Peruzzijeve ceste. Za ureditev kolesarske steze je bilo ključnega
pomena, da se prestavi drogove javne razsvetljave,
saj se kolesarji drugače ne morejo varno voziti. Poleg prestavitve drogov, je bilo med prenovo potrebno urediti še skupinske in individualne uvoze ter popraviti robnike, ob tem pa upoštevati tudi ogromno
predlogov in zahtev lastnikov sosednjih parcel. Dela
so se zaključila konec julija, ko je kolesarska steza
dobila še talne označbe. Žal je steza urejena le v eno
smer - iz centra proti Rudniku- tako, da v smeri centra
še vedno uporabljajte cesto Ob dolenjski železnici,
ki je manj prometna in s tem tudi manj nevarna.
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Moπki pevski zbor Barje
spet navduπil krajane
Meta »ernoga

V

dvorani osnovne šole Oskarja Kovačiča je v petek, 10. maja
zvečer, potekal vsakoletni koncert Moškega pevskega zbora Barje. Pevci so - tako kot vsako leto zapored - spet pokazali,
da znajo razveseliti množico poslušalcev in poskrbijo za lep kulturni večer.
Zbor je bil prvič ustanovljen leta 1933, nepretrgoma pa deluje od leta 1976, ko so neutrudni krajani začutili kulturno
praznino v tem območju in jo delno zapolnili tudi na ta način.
V zboru poje dvajset pevcev, ki jih že 25 let vodi zborovodja
Venčeslav Zadravec. Pevci so večinoma krajani, nekateri pa
se na vaje vozijo tudi iz drugih koncev Slovenije. Medse želijo
privabiti nove pevce, posebno mlade, da bi zbor dobil tudi svoj
'podmladek'.
Izbor pesmi, ki jih izvajajo, je zelo širok in obsežen; v tem času
so osvojili že preko dvesto pesmi. Zavedajo se pomembnosti in
ohranjanja slovenske pesmi, zato ji namenjajo največjo pozornost, v svoj letošnji večerni nastop pa so vključili tudi nekatere

tuje pesmi, med drugim so občinstvo navdušili z izvedbo prelepe dalmatinske pesmi Ribari. Zbor nastopa na vseh pomembnih zborovskih srečanjih po Sloveniji, kar potrjuje tudi njihovo
strokovno raven. Zagotovo pa je tudi zanje najpomembnejši dogodek samostojni celovečerni koncert, ki ga priredijo za svoje
krajane. Ti si vsakič znova zaželijo, da zapojejo tudi 'legendarno' pesem Žabe. Tudi letos je bilo tako. Na vsak koncert za
popestritev medse povabijo tudi goste: tokrat je polno dvorano
obiskovalcev z vrhunsko izvedbo navdušil pevski duet na kitari
Matjaž in Matej, s humornim nastopom in izbranimi pesmimi pa
tudi Pevke izpod Bočja na Dolenjskem.
Koncerti se zadnja leta odvijajo v dvorani Osnovne šole Oskarja
Kovačiča, želijo pa si, da bi čim prej dobili tudi svojo matično
dvorano, kjer bi lahko še bolj samozavestno vadili in peli, hkrati
pa bi bil to lahko prostor, kjer bi se še bolj utrdil kulturni utrip v
tem delu mesta. "Morda pa se bo kaj spremenilo v naslednjih
letih," si želijo barjanski pevci.

KmeËka poroka malo drugaËe

K

onjerejsko društvo Barje je, v soboto 15. junija, poskrbelo za malo drugačno poroko. S pomočjo članov društva sta se mladoporočenca namreč popeljala s prečudovito
kočijo Viktorija po Ižanski cesti in Hladnikovi ulici do priveza
ladjice, ki ju je nato peljala do magistrata. S kočijo Viktorija
se je vozila tudi Angleška kraljica, ko je bila pred leti na obisku v Sloveniji. Tokrat sta bili v kočijo zapreženi rodovniški
kobili Gabi in Ibarka.
Poroka je bila za udeležence nepozabna, saj takega prizora
na območju Mestne občina Ljubljana ne vidiš več.

KD Barje
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Mestno redarstvo v »S Rudnik
mag. Andrej OraË, vodja mestnega redarstva

V

preteklem letu je Mestno redarstvo za ČS Rudnik uvedlo
delo vodje četrtnega okoliša v okviru Strategije v skupnost
usmerjenega dela Mestnega redarstva.
Širše gledano je vloga vodje četrtnega okoliša v nudenju pomoči krajanom in drugim partnerskim subjektom (četrtne skupnosti, vrtci, šole, društva in druge organizirane ali neorganizirane
oblike, kjer se ljudje združujejo), identificirati probleme, aktiven
pristop do zaznav deviantnih pojavov in zbiranja potrebnih informacij, ki vodijo k rešitvi in pomenijo dodano vrednost kvalitetnejšemu življenju in bivanju.
Namen preventivnega dela in sodelovanja vodje četrtnega okoliša je seznanjanje in obravnavanje določene varnostne problematike, ki poteka med mestnim redarstvom, vodjo četrtnega
okoliša, četrtno skupnostjo in drugimi partnerskimi subjekti v
obliki neposrednih stikov (razgovori, sestanki ipd.) in drugih
oblikah komunikacije.
Ne nazadnje je preventivno delo in neposredno sodelovanje
s četrtno skupnostjo in krajani usmerjeno k uresničitvi pomembnih ciljev, med katerimi je zagotovo iskanje rešitev za
odpravo določenih pojavov, ki negativno vplivajo na varnost
ali kvaliteto bivanja na določenem območju. Tukaj lahko uvrstimo tudi obveščanje javnosti o delu mestnega redarstva,
opozarjanje ljudi za izboljšanje samozaščitnih ukrepov oziroma spodbujanje zavesti za soodgovornost pri zagotavljanju
varnosti ter krepitev pozitivnega mnenja, ugleda in zaupanja
v mestno redarstvo ter sprejemanje kot partnerja, ki lahko
pomaga.
Na območju ČS Rudnik smo zaznali določena varnostna tveganja predvsem na območju Črne vasi, Dolenjske ceste, Peruzzijeve, Jurčkove in trgovsko poslovnega območja Rudnik, ki so
terjala tudi represivno delo in sicer:

•	Na območju Črne vasi je zaradi pomanjkljive cestne infrastrukture in neprilagojene hitrosti ogrožena varna hoja pešcev, predvsem otrok, ki hodijo v šolo. Na problematiko so
nas opozorili prebivalci in imamo evidentirane štiri lokacije,
na katerih izvajamo meritve hitrosti. Na vseh lokacijah smo v
letu 2012 skupaj opravili 70 ur efektivnega merjenja. Prav
tako smo območje večkrat nadzirali, predvsem pa skrbeli za
varnost pešcev in kolesarjev.
•	Na Dolenjski cesti, zaradi neprilagojene hitrosti (pred časom je bila tudi prometna nesreča s smrtnim izidom), varstva
otrok in pešcev, izvajamo meritve hitrosti na štirih lokacijah
in smo v letu 2012 opravili skupaj 73 ur in pol efektivnega
merjenja. Na Dolenjski cesti smo zaradi konstantnega parkiranja na pločnikih in kolesarskih stezah izvajali tudi nadzor
nad nepravilnim parkiranjem ter vožnjo vozil po pločnikih in
kolesarski stezi.
• Na Jurčkovi cesti opravljamo meritve hitrosti na treh lokacijah, v letu 2012 smo skupaj opravili 86 ur in pol efektivnega merjenja.
•	V poslovno trgovskem centru Rudnik izvajamo nadzor
nad nepravilnim parkiranjem na parkirnih mestih rezerviranih za invalide.
•	Na območju ČS Rudnik smo izvajali tudi nadzor nad parkiranjem tovornih vozil in na več lokacijah zaznali odlaganje
smeti v naravnem okolju (zadeve smo odstopili pristojnemu
inšpektoratu).
Z namenom obvladovanja varnostnih tveganj intenzivno in konstantno sodelujemo s Policijsko postajo Vič in v okviru tega
vodja četrtnega okoliša ČS Rudnik sodeluje z vodjo policijskega okoliša. Z letošnjim letom je vodja četrtnega okoliša za območje ČS Rudnik, mestni redar Marko Petojević.

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

NAMAZI (namaz iz orehovega olja, namaz iz konopljinega olja)
Posestvo Trnulja, »rna vas 265, Ljubljana, tel: 4271 903, 041 622 062

MOKA (ajdova, pπeniËna, tritikalna, koruzna, jeËmenova, sojina, konopljina)
Posestvo Trnulja, »rna vas 265, Ljubljana, tel: 4271 903, 041 622 062

ZELENJAVA
BerliË Simona, »rna vas 225, Ljubljana, tel.: 041/365-885

OLJA (konopljino, sojino, oljne ogrπËice, orehovo)
Posestvo Trnulja, »rna vas 265, Ljubljana, tel: 4271 903, 041 622 062

EKOLO©KA JAJCA
Ekoloπka kmetija ©erjak, »rna vas 139, Ljubljana, tel: 040 312 914

»e æelite, da vas dodamo na zgornji seznam nam piπite na rudniska.cetrtinka@gmail.com. Objava je brezplaËna.
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Peta obletnica skupine Livada
Silvica Erlih

D

rage občanke, občani, člani in simpatizerji Društva šole
zdravje-Livada. Prihaja jesen in z njo lepo jesensko vreme, ki
nas kar vabi v naravo. Po vročem in prevročem poletju se prileže
malo dežja in ohladitve. Spet se bomo srečali 19. septembra ob
dnevu četrtne skupnosti in predstavili našo dejavnost s telovadbo 1000 vdihov in 1000 izdihov.
Rada bi vas seznanila s praznovanjem naše 5. obletnice skupine
Livada, ki smo jo praznovali na Kajak-kanu klubu pod kozolcem,
kjer tudi telovadimo.
V petih letih skupnega druženja smo spoznali razlike med nami,
spreminjal se je naš odnos do drugih, postali smo bolj komunikativni, ustvarjalni in sposobni druženja z drugače mislečimi.
Vse to nam omogoča jutranja telovadba z druženjem pred in
po telovadbi. Marsikomu smo polepšali dan, mesec, leto. Naše
zdravstvene tegobe so se zmanjšale in postale manj boleče in
manj obremenjujoče. Z druženjem smo si poiskali prijatelje, ki so
pripravljeni poslušati in nas razumeti. Sprehodi, gibljivost telesa
in druženje po telovadbi so postali del življenja.
Praznovanje je bilo prijetno in prisrčno, kljub hudemu neurju in
deževju, ki je izbralo prav ta naš dan, da pokaže vso svojo moč,
vendar ni pokvarilo dobrega razpoloženja in zabava se je raztegnila do poznega popoldneva. Zahvala vsem, ki ste pripomogli k
temu lepemu vzdušju.
V soboto, 31. avgusta smo odšli v Piran na vsakoletno druženje s
skupinami iz celotne Slovenije. To tradicionalno druženje nas vedno še bolj poveže, saj takrat Tartinijev trg zažari v sončnih barvah

- mi telovadci pa dobimo novo moč za prostovoljno delovanje.
Pogled na 300 do 400 oranžnih majic je nekaj prečudovitega.
Prekrasen zaključek poletja s skupno telovadbo na Tartinijevem
trgu ostane vsakomur v spominu.
Danes sem vam predstavila delček letošnjega poletja, ki nas kljub
neznosni vročini ni ustavilo pri jutranji telovadbi. Pridobili smo
kar nekaj novih članov in simpatizerjev ter v Ljubljani ustanovili
nekaj novih skupin. Pridite tudi vi in ne bo vam žal. Imeli se bomo
lepo in poskrbeli boste za svoje zdravje. Obiščite našo stojnico
na dnevu četrtne skupnosti in razložili vam bomo še več o našem
prostovoljnem delovanju. Pisarna Društva zdravja v četrtni skupnosti je odprta vsak torek od 15:00 do 17:30.
Vljudno vabljeni!

Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani

Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani združuje sadjarje ter vrtičkarje iz Ljubljane in njene bližnje in daljne
okolice. Poslanstvo društva je izobraževanje na področjih
sadjarstva in zelenjadarstva. V ta namen organiziramo
predavanja, ki poleg osnov pridelave vključujejo tudi varstvo rastlin, predavanja o zdravi prehrani, kakšno pa rečemo tudi o okrasnih rastlinah. Člani večinoma pridelujemo
sadje in vrtnine za lastno uporabo, med nami so pa tudi
takšni z večjimi nasadi.
Kot vsako leto smo bili tudi v letu 2013 zelo aktivni. V zimskem času smo organizirali teden predavanj na Biotehniški fakulteti. Imeli smo degustacijo penin Mastnak in vin
Vinske kleti Krško. Praktična prikaza spomladanskih del
v sadovnjaku smo organizirali v nasadu Biotehniške fakultete in na privatnem vrtu v Trnovem. Spomladi v mesecu
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maju smo pripravili ekskurzijo na Gorenjsko. Ustavili smo
se v Biotehniškem centru Naklo, na kmetiji Janka Jegliča
in v sadovnjaku KGZ Lesce – SAVA. Odpravili smo se
tudi pogledat našo Planico v nezimskih razmerah. Pod
strokovnim vodstvom Jožeta Šlibarja smo izvedeli marsikatero skakalno prigodo o naši lepotici in skakalcih.
Prav v teh dneh, v sredo 11.9.2013, pa se odpravljamo
na našo jesensko ekskurzijo. Tokrat gremo na Koroško
v učni sadovnjak Jožeta Santerja, drevesnico Omorika in
na turistično kmetijo Marin na Šentanelu.
Vabimo vas, da se nam pridružite na predavanjih, tečajih in izletih. Več o društvu najdete na spletni strani:
sadjar-vrtnar.si, vsakršno vprašanje na mail naslovu:
matejkapodlogar@gmail.com pa je dobrodošlo. Veseli
bi bili tudi kakšnega novega obraza med nami.

SrËna pot Ëez Golovec
Franc Zalar
Pred stoletji so infekcijske bolezni morile po Evropi. Še danes pogosto uporabljen izraz »kuga 20. stoletja«, na nek način
nazorno kaže, koliko gorja so nalezljive bolezni povzročale človeštvu. V zadnjem stoletju, predvsem po drugi svetovni
vojni, pa jih je sodobna medicina uspela obvladati. Povprečna življenjska doba se je povečala, kvaliteta življenja je danes
čisto drugačna kot pred stoletji. Ker pa ne more iti vse samo na boljše, se je ob tem pojavila kuga 21. stoletja – to pa so
kronično nenalezljive bolezni (kot so rak in diabetes), predvsem pa bolezni srca in ožilja.

P

ri kroničnih nenalezljivih boleznih ni čudežnega zdravila,
kot je bil v zgodovini penicilin, zato mora za zdravje svojega srca skrbeti predvsem vsak sam. Dovolj gibanja, zdrava
prehrana, izogibanje raznim razvadam, kot sta kajenje in pretirano uživanje alkohola, obvladanje stresa in občasni preventivni
pregledi, so stalnica sodobnega zdravega življenjskega sloga.
Medicina seveda pomaga tistim, ki zbolijo. S preventivo poskušamo preprečiti kronične nenalezljive bolezni ali pa jih vsaj prestaviti v čim kasnejše življenjsko obdobje. Preventiva pomaga
tudi tistim, ki so že zboleli. Za preventivo ni nikoli prepozno,
preventiva koristi vsakemu.
Gibanje je človekova biološka potreba. Ni nujno, da smo športniki. Gibanje rabimo vsi, še posebej zato, ker danes vse več sedimo. Srčna pot je sicer pot kot vsaka druga, s svojim imenom
pa skuša pritegniti prav vsakega, saj jasno pove, da hodimo za
zdravje svojega srce.

Vsak prvi torek v mesecu naše društvo pripravlja vodene pohode po srčni poti. Ob nogometnem igrišču pa si vsak pohodnik
lahko brezplačno izmeri krvni tlak in nasičenost krvi s kisikom.
Hodimo v vseh letnih časih, le izredno slabo vreme nam kdaj pa
kdaj prepreči pohod po naši srčni poti. Poleti se odpravimo na
pot ob 18. uri, pozimi pa že ob 14. uri (podrobnosti objavljamo
na naši spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja).
Na srčno pot vabimo vse, ki želijo narediti kaj dobrega za svoje
zdravje. Hodimo vsak dan, vsak prvi torek v mesecu pa je priložnost, da gremo skupaj in se tudi pogovorimo o zdravju srca.
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je še veliko več od
tega. Skrbi za vse vidike preventive bolezni srca in ožilja. Svoje
prostore imamo na Cigaletovi ul. 9 v Ljubljani (za trgovino Sanolabor). Več o naših programih lahko najdete na spletni strani
www.zasrce.si.
Krajanke in krajane ČS Rudnik vabimo na srčno pot čez Golovec. Postanite tudi članice oziroma člani društva.
Vaše srce vam bo hvaležno!

»AS POHODA

Sedem let je že odkar smo srčno pot trasirali čez Golovec. Vodi
nas od igrišča nogometnega kluba Krim mimo Zvezdarne pa
do Blaževega hriba ob Litijski cesti. In nazaj. Na pot se lahko
podamo s te ali one strani. Ob obeh vstopnih točkah smo postavili kozolčka, tretji pa nas pozdravi ob poti na vrhu Golovca.
Postavili smo tudi nekaj smerokazov, da se ne zgubimo. Na
kozolčkih bo sprehajalec našel narisano pot in nekaj koristnih
napotkov za zdravo srce. Ko smo trasirali pot, smo sicer uporabili kar nekaj takrat že obstoječih stezic, kar nekaj delov poti pa
smo »vrezali« na novo skozi grmovje. Danes je pot dobro vidna.
To nas veseli, saj kaže, da so jo ljudje sprejeli za svojo.

Rakovnik – Vrh Golovca in nazaj 45 minut
Rakovnik – Vrh Golovca – Litijska cesta in nazaj 1.30 minut
Litijska cesta – Zvezdarna in nazaj 45 minut
Informacije:
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000
Ljubljana, telefon: 01/234-75-50, faks: 01/234-75-54,
e-mail: drustvo.zasrce@siol.net
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Praznovanje 80-letnice
»ebelarskega druπtva Barje
Milan Ovca, predsednik »D Barje

Del članov Čebelarskega društva Barje

Č

ebelarji ČD Barje smo v mesecu maju 2013 praznovali 80 let delovanja našega društva.
Slovesnost se je pričela s čebelarsko himno, otvoritvenim nagovorom staroste našega društva g. Draga Razborška ter nadaljevala s
pozdravnim govorom predsednika društva g. Milana Ovce. Vsem
navzočim je izrazil dobrodošlico, še posebej pa vabljenim gostom, predsedniku Lovske družine Tomišelj - mag. Ladu Bradaču,
podpredsedniku Čebelarske zveze Slovenije - g. Marku Alaufu in
predstavnici Turističnega društva Barje - ge. Maruški Markovčič.
Praznovanje je popestril nastop Moškega pevskega zbora Barje
in Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Livada.
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Svečani prireditvi je sledil ogled razstave slik s tematiko čebel
in članstva ter razstavljenih eksponatov iz materialne dediščine
društva.
Praznovanju je sledila pogostitev in sproščeno druženje.
Ob jubilejnem praznovanju smo izdali zgibanko » 80 let delovanja
društva«, ki opisuje zgodovino društva, dejavnost in članstvo.
Za izvedbo praznovanja 80-letnice društva se zahvaljujemo ravnatelju OŠ Livada g. Popoviću za vsestransko pomoč, Moškemu
pevskemu zboru Barje za nastop, donatorjem ter posameznim
članom, ki so z idejami in delom poskrbeli za lepo pripravljeno
razstavo, slavnostni program in pogostitev.

Pevski zbor OŠ Livada

Prikaz življenja čebel v opazovalnem panju

Podpredsednik Lovske zveze Slovenije, g. mag. Lado Bradač
in časni predsednik društva g. Drago Razboršek

Predsednik ČD Barje, g. Milan Ovca in ravnatelj OŠ Livada,
g. Goran Popović

10 let modelarstva na Rakovniku
Klemen Koπir, vodja modelarskega kroæka na Rakovniku

M

odelarstvo je poseben hobi in ni vsak, ki si je kupil letalo,
ali tisti, ki leti, tudi pravi modelar. Posebne fante druži žilica za filigramsko delo, polno izzivov, kako izboljšati, rešiti vedno
nove težave pri modelu, ki ne dopušča napak. Pravi modelar
model naredi, z njim upravlja in slej ali prej zmaga gravitacija
in s svojim izdelkom konča na tleh – v kosih. Potem se vrne,
v delavnici zbere razbitine in jih rekonstruira, reciklira – ali pa
mora začeti čisto od začetka. Modelarstvo je način razmišljanja
in posebna vztrajnost. Je tudi obvezni letalski miting v Lescah
na Veliki šmaren ter polno drugih dogodkov. In nenazadnje je
modelarstvo tudi štafetni hobi – treba ga je predajati naprej.
Nič manj kot mir in prah delavnice, me veseli delo z mladimi,
s katerimi letimo že skozi deseto sezono modelarskega krožka na Rakovniku. Fantje, ki se nam pridružijo, so osnovnošolci
prvih razredov in nekateri ostanejo z nami skoraj do polnoletnosti. V desetih letih smo zrezali zajeten kup balze in porabili kar
nekaj lepila za les, rezultat tega dela je lepo število manjših modelov. Za mlade je modelarstvo zahteven hobi: vedno jim dam
možnost, da si sami izberejo, kateri model bodo izdelali, znanju

oz. spretnosti pa prilagodimo tudi zahtevnost. Tako ponavadi
izdelujejo čisto drugačne modele, delajo sami, po pomoč pa
prihajajo k Darju ali meni.
Osebno menim, da je modelarstvo za današnji čas zahteven
hobi, saj v njem skoraj ni bližnjic, kajti površno oz. nenatančno
izdelan model ne povrne truda, vloženega v samo izdelavo. Zaradi tega se vsako leto bolj ali manj ponovi ista zgodba, ko sicer
huda začetna motivacija počasi kopni, ker izdelava ponavadi
traja dalj časa in dlje ko traja, bolj jih mineva potrpljenje in vztrajnost. Pa tudi koncentracija. V teh letih sem pri nekaterih dobil
občutek, da enostavno ne dohajajo stvari in nimajo motivacije,
ker imajo preveč stvari. Spet drugi so doma prezrti in nepotrjeni, da si ne zaupajo in niso ničesar sposobni končati sami. Nekateri pa enostavno spoznajo, da to ni za njih, kar je v bistvu kar
pomembno. Kljub vsemu najbolj vztrajni končajo sezono – pa
tudi svoje modele – in se naslednje leto vrnejo. In vedno pridejo
tudi novi. In ni večjega veselja, kot to, da gremo na enem zadnjih
srečanj na teren, kamor prinesem večji model in jim pokažem,
kako bo videti, če bodo vztrajali. In oči zopet postanejo velike…

Tekmovanje kmeËkih dvovpreg z rodovnikom SHL

K

onjerejsko društvo Barje se je tudi letos, na nedeljo
21.07.2013, udeležilo spektakularni dirk dvovpreg
kmečkih rodovniških SHL pasem konj, na hipodromu Vrbljene pod Krimom v Občini Ig.
Dirke sta se udeležila naša člana Miran Janežič s sovoznikom
Marjanom Rozmanom in Marjan Trček s sovoznico - vnukinjo,

komaj devetletno Aljo Trček. Uvrstitve so bile nepričakovane.
Miran Janežič je zasedel peto mesto, prvo mesto pa je pripadlo Marjanu Trčku. Kako težka je bila dirka, pove podatek, da
se je na drugo mesto uvrstil lanski državni prvak, Boštjan Gorc
iz Dobrniča, tretje mesto pa je zasedel Martin Bolha z Iga.
KD Barje
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Pravo taborniπko poletje
Anja Novljan
Ko je konec šole, je konec tudi tedenskih taborniških srečanj. Vendar pa se takrat prave dogodivščine šele začnejo! Letos
so nekateri preživeli res dolgo taborniško poletje.

V

začetku julija smo v Gozdu Martuljku izvedli taborjenje, ki
smo ga po dolgem času zopet pripravili samostojno, bilo
je čisto krapovsko taborjenje. Na taborjenju niso manjkali izleti
po prečudoviti okolici, tako smo se podali do Martuljških slapov, Mojstrane in njene okolice, obiskali smo planinski muzej

in plesnih delavnic, delavnic s področja komunikacije, okolja in
družbe. En dan pa je bil posvečen gibanju in tisti dan so bili na
vrsti kopanje v Blejskem jezeru, veslanje, jahanje, obisk jame
pod Babjim zobom in izleti. Ves čas so nam družbo delali tudi
vojaki, saj smo taborili na njihovem vadbišču, zato so nam en
dan pripravili pravi vojaški poligon.
Za nekatere je bilo s koncem Zleta konec tudi taborniškega
poletja, druge pa so čakale nove preizkušnje. Tako so se naši
člani udeležili tečaja pionirstva in bivanja v naravi ter vodniških
tečajev, kjer so se učili, kako ravnati s svojim vodom otrok. Da
pa smo iz poletja iztisnili še čisto zadnji dan, se je skupina naših
članov odpravila na Triglav.

in uživali ob prelepi Savi Dolinki. En dan smo preživeli tudi kot
Indijci, jedli smo pravo indijsko hrano in se pozabavali z metanjem barvnega prahu, kot to počnejo na praznik barv Holi. Da

Tako smo si poleti vsi nabrali novih izkušenj, energije in motivacije, da lahko s polnim zagonom začnemo novo taborniško
sezono. Prvi sestanek, kjer bomo vpisovali tudi nove
člane, bo 12. 9., več pa bo objavljeno na naši spletni
strani rpk.rutka.net, kjer lahko najdete tudi slike z vseh poletnih dogodivščin. Z novim letom tako v svojo družbo vabimo
nove člane, tiste majhne, pa tudi malo starejše, da tudi sami izkusijo čarobnost vzdušja, ki ga pričarajo zvezdnato nebo, gozd,
ogenj, kitara in dobra družba.

pa letos ni bilo posebnost le samostojno taborjenje, smo pripravili tudi družinsko taborjenje, ki so se ga lahko udeležile družine
naših mlajših članov in članov, ki imajo že svoje otroke. Tako
smo dva dni in pol tudi za njih pričarali pravo taborniško vzdušje,
kjer niso manjkale niti nočne straže.
Po kratkem predahu se je za starejše tabornike začela nova
zgodba. Z začetkom avgusta se je začel tudi Zlet – vseslovenski tabor, ki ga je organizirala Zveza tabornikov Slovenije. Vsi
udeleženci so se zbrali v Škofji Loki, nato pa so po treh različnih
poteh (iz Škofje Loke, Tržiča in z Jesenic) po treh dneh prišli na
zletni prostor, ki se je nahajal v neposredni bližini Bleda. Tudi
tam sta nam okolica in vreme nudila odlične pogoje za izvajanje programa, ki je bilo po dneh razdeljeno v različne tematske sklope. Tako so se udeleženci lahko udeležili ustvarjalnih
14

Taborniški pozdrav!
Z-D-R-A-V-O

Oaza harmonije in πporta Aikido na Rudniku
Tadej PaËnik, foto: Aleksandr Starovojtov, Tadej Maligoj

Staro, zapuščeno skladišče smo pretvorili v kraj športa in druženja.

A

ikido Klub Dokiai je športni klub, kjer treniramo borilno
veščino aikido. Aikido je netekmovalna moderna borilna
veščina. Poleg samoobrambe se učimo univerzalnih veščin, sodelovanja, harmonije, neagresivnosti. Nudimo tečaje za odrasle
vseh starosti, moške in ženske ter otroške tečaje. Vsako leto
organiziramo tri uvodne tečaje aikida, kjer lahko vsak poskusi
in izkusi, kaj je aikido v varnem okolju, kjer je vadba prilagojena
začetnikom. Za najmlajše otroke, starosti 5-8 let, nudimo tečaje
aikida, kjer skozi igro spoznavamo svet borilnih veščin, otroci pa
pridobijo dragocene izkušnje v športu, ki jih lahko kasneje s pridom izkoristijo v življenju. Starejši otroci, 8-12 let, imajo že bolj
resne treninge, pomagamo jim razumeti, kaj je to disciplina in
delo, kako spoštovati avtoriteto drugega, poskušamo pomagati
šoli in staršem vzgojiti mladostnike v pokončne, samozavestne
državljane.
Aikido klub Dokiai deluje v lastnih prostorih na Dolenjski
cesti 44a. Vsi prebivalci Rakovnika dobro poznate skladišče
ob železniški postaji, porisano z velikim grafitom. Zapuščeno
skladišče, ki je bilo dolgo časa le zbirališče nočnih ptic, smo
spremenili v funkcionalno stavbo, kjer se neprestano nekaj
dogaja. Ob obnovi smo naleteli tudi na igle, okoli stavbe so
se potikali sumljivi ljudje, tudi sami smo bili deležni negativne pozornosti občanov, češ da prodajamo droge in zavajamo otroke. Sedaj lahko s ponosom rečemo, da je to staro
skladišče postalo kraj, kjer se ljudje srečavajo, družijo in iz nje
odhajajo sproščeni ter polni energije. V prostor smo vnesli dodatno pozitivno energijo, ponudili dodatne športne programe
drugih borilnih veščin in tako doprinesli k kvaliteti življenja v
Četrtni skupnosti Rudnik. Znano je, da trening borilnih veščin
zmanjša nivo agresije in tako pomaga k bolj harmoničnemu
življenju v skupnosti.

Aikido zmanjšuje nivo stresa

Če lahko hodite, lahko trenirate aikido!

15

PoroËilo PP Ljubljana ViË
Vanja Vidic, vodja policijskega okoliπa
Policija izvaja različne metode in oblike dela, s katerimi želi

preprečiti čim več kaznivih dejanj in prekrškov.

S številnimi

projekti in sodelovanjem na preventivnih prireditvah svetujemo občanom, kako naj poskrbijo za lastno varnost in varnost
svojega premoženja.

Najbolj pogosto se poslužujemo svetovanja in opozarjanja, izobraževanja otrok in odraslih ter
organiziranja in izvajanja preventivnih projektov. V sklopu informiranja preko glasil, vam predstavljamo statistično
poročilo PP Ljubljana Vič za območje ČS Rudnik v prvem polletju 2013.

V

omenjenem obdobju je PP Ljubljana Vič v povprečju na
mesec obravnavala okoli 70 kaznivih dejanj splošne kriminalitete, večinsko kazniva dejanja tatvin in sicer registrskih
tablic in tatvine v trgovinah trgovskega centra Rudnik. Večje
število tatvin registrskih tablic beležimo v nočnem času in sicer
na parkiriščih, kjer je povečano število parkiranih vozil (skupna
parkirišča stanovanjskih blokov, vrstnih hiš, itd.), parkirišča, ki
so neosvetljena ali slabo osvetljena in tista, ki so umaknjena iz
strnjenega naselja. Vlomi v stanovanjske hiše in objekte se pojavljajo po celotnem območju ČS Rudnik medtem, ko se vlomi
v vozila pojavljajo pretežno na parkiriščih v trgovskem centru
Rudnik.

PrepreËevanje:
Za preprečitev vloma v stanovanjske objekte je najbolje uporabljati tako mehansko kakor tudi tehnično zaščito, zato svetujemo uporabo katerega od naslednjih ukrepov:
•	na vratih nameščene ustrezne ključavnice (zaščita cilindričnega vložka s ščitom proti lomljenju ključavnice), nameščena proti vlomna vrata z ustreznim podbojem in tečaji (vendar
le v stanovanjih v višjih nadstropjih stanovanjskih blokov) ali
kakšna od cenejših variant npr. prečna zapora, kukalo in dodatna ključavnica;
•	okna zaprta oziroma zaščitena z mehansko zaščito t. j dodatne ključavnice za zaklepanje okenskih kril in balkonskih kril,
zaščitena z proti vlomnimi folijami ali kovinskimi rešetkami
(primerna za kletna okna in okna v pritličju);
•	objekt zaščiten z alarmnim sistemom, nameščen tako, da
ga storilec ne more predhodno onesposobiti. Pri tem je pomembno, da so nameščeni kvalitetni senzorji gibanja,
•	namestitev močne osvetlitve okolice, pri čimer svetujemo
uporabo senzorskih luči in namestitev ogledal.

Preventiva

V povprečju se število prometnih nesreč na območju giblje okoli števila 10 na mesec. Od tega je največ prometnih nesreč I.
kategorije (posledica materialna škoda) s pobegom na parkiriščih, sledijo prometne nesreče I. kategorije na cestah, najmanj
pa beležimo prometnih nesreč II. kategorije (materialna škoda
in telesne poškodbe). Prometne nesreče I in II kategorije se
večinsko dogajajo na bolj prometno obremenjenih cestah t.j.
mestnih vpadnicah, in sicer na Dolenjski cesti, Jurčkovi cesti,
Ižanski cesti in na cestah znotraj trgovskega centra Rudnik.
PP Ljubljana Vič je v vmesnem obdobju leta 2013 beležila povečanje kaznivih dejanj velikih tatvin (vlomov) v stanovanjske
bloke in hiše. Da bi bilo tovrstnih kaznivih dejanj čim manj oz.
da bi bili državljani čim manj oškodovani, vam v nadaljevanju posredujemo nekaj koristnih informacij in napotkov glede zaščite
pred vlomilci v stanovanjske objekte.
Statistični podatki kažejo, da se največ vlomov zgodi v nočnem
času (med 21.00 in 05.00 uro). Storilci v objekte vstopajo skozi vhodna vrata (lomljenje cilindrične ključavnice), skozi stranska vrata, balkonska vrata ter kletna in pritlična okna. Vsak izmed v nadaljevanju opisanih ukrepov, zmanjša možnost vloma
v objekt.
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Pri kaznivih dejanjih velikih tatvin (vlomov) v stanovanjske
objekte je na prvem mestu preventivno delovanje državljanov
v smislu lastne varnosti in zaščite premoženja. V preventivnem
smislu svetujemo:
•	ne hranite doma gotovine in vrednih predmetov. Morebitno
zlatnino shranjujte v sefih, vgrajenih na skritih mesti (lokacijo
povejte le bližnjim osebah), z dovolj močnimi vijaki pritrjenimi
v steno in tla;
•	ne hranite predmetov (ključi, denarnice, torbice) na različnih
omaricah v predsobi, temveč naj bodo pospravljeni v predalu ali na drugem varnem mestu;
•	stalno oz. sprotno opazujte, kaj se dogaja v okolici doma
(neznane osebe v okolici, zapiše se reg. številko vozila in v
primeru kaznivih dejanj podatke posreduje policistom);
•	v okolici hiše ne puščajte orodja (krampi, sekire, itd.), saj se
s tem olajša delo storilcu.

Daljša odsotnost
V primeru daljše odsotnosti od doma svetujemo, da se zaprejo
vsa okna in zaklenejo vrata.
Pri tem je dobro vedeti naslednje:
•	hiša ne sme dajati videza, da ni nikogar doma. Ključa se ne
skriva v okolici hiše;
•	v času odsotnosti se izključi zvonec na telefonu;
•	spremeni se uvodni govor na telefonski tajnici, da ne pokažemo okoliščin, ki kažejo na odsotnost;

•	poudarjamo, da se obvestil o odsotnosti oz. potovanju ne objavlja na najrazličnejših socialnih omrežjih, kjer se dostikrat
opiše odhod potovanja, prihod na želeno mesto in čas trajanja odsotnosti od doma.
V primeru, ko dejansko pride do vloma in tekom kaznivega dejanja naletimo na storilca, je najpomembneje, da se z njim ne
spuščamo v spopad. Veliko bolj pomembno je, da si zapomnimo oz. takoj napišemo osebni opis storilca (spol, višina, starost,
obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora, tetovaže,
idr.), morebitno registrsko številko ter barvo, znamko in tip vozila in smer, v katero je storilec pobegnil. Če pride do vloma,
ničesar ne premikamo in zaradi uničenja sledi, ne hodimo po
prostorih objekta!
Zavedati se moramo, da je odgovornost za varnost najprej
osebna; s samozaščitnim ravnanjem lahko vsak posameznik

naredi največ v smeri odvračanja storilcev prekrškov ali kaznivih dejanj in zaščite življenje in premoženje (npr. z zaklepanjem, alarmno napravo, osvetlitvijo, ipd.). V nadaljevanju
pa varnost zagotavlja policija, ki lahko z različnimi oblikami
policijskega delovanja (preventivnega in represivnega) pa
tudi strokovnim preiskovanjem že storjenih kaznivih dejanj,
bistveno pripomore k zajezitvi in zmanjšanju kriminalitete na
določenem območju.
V okviru preventivnih projektov in svetovanj na temo samozaščitnega ravnanja pri kaznivih dejanjih splošne kriminalitete vam nudimo predavanja in predstavitev teme Varni
doma in na ulici. Če ste zainteresirani, se lahko obrnete na
Četrtno skupnost Rudnik (E: mol.rudnik@ljubljana.si). V
primeru zadostnega povpraševanja bo vodja policijskega
okoliša PP Ljubljana Vič organizirala predavanja na dogovorjeni lokaciji.

Na Barju so se zabavale male æabice

T

udi letos so se na Barju zabavale male žabice, tokrat
na soboto 15. junija. Veliko jih je bilo, zato se je regljanje slišalo daleč naokrog.
Res je, da žabe potrebujejo dež, toda tokrat jim kljub
visokim temperaturam ni zmanjkalo energije za zabavne vragolije.
Ustvarjale so na kreativnih delavnicah, si poslikavale
obraze, se pomerile v številnih zabavno-športnih igrah,
se dodobra naskakljale in naigrale v napihljivem gradu,

pele, plesale, našle že dolgo izgubljeni zaklad, si ogledovale nastope pravih rock'n' roll plesalcev, vmes pa so
se, seveda, sladkale.
Ker je prireditev vsako leto brezplačna, za še večje veselje malih žabic poskrbijo številni sponzorji.
Turistično društvo Barje vabi male žabice, da nas obiščejo ob letu osorej. Spremljajte nas na www.td-barje.si

Karmen Končan
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Rekreacija v »S Rudnik
www.rekreacija.si, www.zsd-krim.com
Naša društva izvajajo vadbo na različnih lokacijah po Četrtni skupnosti Rudnik in sicer: v prostorih dvorane Krim, v
osnovni šoli Oskarja Kovačiča, v kajakaškem centru Livada, na nogometnem igrišču, na balinišču na Rakovniku in na
Konservatoriju za glasbo in balet. Na teh lokacijah se lahko tudi osebno pozanimate o treningih in vpisu, seveda pa so na
voljo tudi informacije na spletu ter po telefonu.
Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana, zsd.krim@gmail.com, tel 041 750 794
BADMINTON

NOGOMET

RITMI»NA GIMNASTIKA

ROKOMET

NAIZNI TENIS

©portno druπtvo Rokometni klub Krim (deËki)
- Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
- Osnovna πola Oskarja KovaËiËa, Dolenjska c. 20
Info: 031/600-597, www.rk-krim.si

Badmintonski klub Olimpija
©portna dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 040/330-161(Maja), www.badminton-olimpija.com
Vpis: vsako sredo v Ëasu treninga
Klub za πportno ritmiËno gimnastiko Narodni dom
Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 031/524-280, klubrg-narodnidom.si
Poskusni treningi in vpis: cel september od
ponedeljka do petka od 17. do 18 v dvorani Krim
Namiznoteniπki klub Olimpija
- Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
- O© Oskarja KovaËiËa, Dolenjska cesta 20
Info: 041/750-794, www.ntkolimpija.org
Vpis: od ponedeljka do Ëetrtka od 16h do 18h, v dvorani Krim
Namiznoteniπki klub Ljubljana
Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 040/321-141, ntk.lju@gmail.com

Nogometni klub Krim
Nogometno igriπËe na Rakovniku
Info: 041 421 214 , nkkrim@siol.net
Vpis: ponedeljek, sreda, petek ob 17h (deËki in deklice)
Rokometni klub Krim Mercator (deklice)
- Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
- Osnovna πola Oskarja KovaËiËa, Dolenjska c. 20
Info: 051/636-677, www.rkkrim.com

RAZLI»NA VADBA ZA MALE IN VELIKE
©portno druπtvo ABC πport
- O© Oskarja KovaËiËa, Dolenjska cesta 20
- Konservatorij za glasbo & balet Ljubljana, ©portna
πpica, Iæanska cesta 10
Info: 040/632-020, abcsport.openjaws.com

Namiznoteniπki klub Veteran
Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 041 782 183, udir.jenko@siol.net

Z©D KRIM
ODBOJKA

Ples Plus podjetje za kulturno
dejavnost d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si

©portno druπtvo Fitt »rnuËe
Dvorana Krim, Ob dolenjski æeleznici 50
Info: 031/360-845, www.drustvo-crnuce.si

FITNES

Ples Plus podjetje za kulturno
dejavnost d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si

VTT, storitve z dodano vrednostjo, d.o.o.
Bodyshaping studio Rudnik, TPK Rudnik,
Ukmarjeva ulica 4 (prej:JurËkova cesta 231)
Info: 041/693-302, www.bodyshaping.si

FUNKCIONALNA VADBA
©portni klub V gibanju
Gasilski dom Rudnik, Dolenjska cesta 137
Info: 040/990-022, www.vgibanju.si

JUDO
Judo klub Golovec Ljubljana
O© Oskarja KovaËiËa, Dolenjska cesta 20
Info: 040/432 612, www.judo-golovec.com

NOGOMET
©portno druπtvo Otroπka nogometna
πola Ljubljana
O© Oskarja KovaËiËa, Dolenjska cesta 20
Info: 041/599-322, www.onsljubljana.si

18

Kajak kanu klub Ljubljana
Kajakaπki center, Livada 31
Info: 040/432-271, www.kajak-ljubljana.si

BALINANJE

Balinarski πportni klub Krim
BaliniπËe Rakovnik, Pot k ribniku 3A
Info: 01/427 45 79
Druge lokacije naπih druπtev:

JADRANJE

JK Ljubljana, Livada 31
Info: info@jadralni-klub.si www.jadralni-klub.si.

CURLING

Curling klub Zalog, Ob dolenjski æeleznici 134
Info: curling.zalog@gmail.com, http://curling-zalog.si/

KARATE

Karate klub Shogun Ljubljana ViË Rudnik
Info: tel. 040 215 251, www.derenda.org

ZVEZA ©PORTNIH DRU©TEV KRIM vas vabi na ©PORTNI DAN Z©D KRIM,
ki bo v Ëetrtek, 19. 9. 2013 pred dvorano Krim, na Galjevici. VeËina naših
društev se bo tam tudi predstavila in pripravila zanimive aktivnosti, pri
katerih boste lahko tudi sodelovali. VeË o tem v programu Dneva »etrtne
skupnosti Rudnik.

AEROBIKA

Fit center PMAT druæba za zdravo
æivljenje, πport in rekreacijo d.o.o.
Fit center Fitman, Ukmarjeva ulica 6
Info: 070/555-900, www.fitman.si

KAJAK IN KANU NA TEKO»IH VODAH

PILATES

Fizioterapija Zrnec
Salezijanski zavod Rakovnik (Rotunda),
Rakovniπka ulica 6
Info: 01/562-67-36, www.svetzdravja.si

PLES
Druæabni ples
Ples Plus podjetje za kulturno
dejavnost d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
Navijaπke skupine
Akademsko πportno druπtvo za plesne
in navijaπke skupine Diamond
O© Oskarja KovaËiËa, Galjevica 52
Info: 041/777-663, www.zmaji.com
Druæabni in tekmovalni
Plesna πola Mojca, Mojca Dance studio
Dolenjska cesta 115a, 1000 Ljubljana
Info: 041/73 93 45, www.mojcadance.com

RIBI©TVO - KASTING IN
SLADKOVODNI ©PORTNI RIBOLOV
Ribiπka druæina Barje
pisarna RD Barje, Hladnikova ulica 11
Info: 041/740-314, www.rdbarje.si

SPLO©NA TELOVADBA
Druπtvo ©ola Zdravja
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
Iæanska cesta 12
Kajakaπki center, Livada 31
Info: 01/426-34-34, 041/646-838,
www.srce-me-povezuje.si/solazdravja
Masaæe, refleksoterapija, zdravo
æivljenje, Vanja Rotar s.p.
Telovadba z obroËi smovey
»S Rudnik, Pot k ribniku 20
Info: 041/901-973, www.smoveyobroci.si
Ples Plus podjetje za kulturno
dejavnost d.o.o.
Plesna πola Ples plus, Rakovniπka ulica 5
Info: 041/362-837, www.plesplus.si
Tamal-A, Zavod za izobraæevanje,
svetovanje in socialno pomoË
Tamalin druæinski center, TPK Rudnik,
JurËkova cesta 205
Info: 051/369-900, zavod-tamala.si

STRELSTVO
Strelsko druπtvo Olimpija
StreliπËe, Dolenjska cesta 11
Info: 040/748-868, www.sd-olimpija.si

VESLANJE NA DESKI - SUP

Nervoza projektiranje d.o.o., Ljubljana
Kajakaπki center, Livada 31
Info: 041/667-692, www.supslovenia.si

AIKIDO
©portno druπtvo Dokiai
Dolenjska c. 44a (stavba ob æeleznici
Rakovnik), 1000 Ljubljana
Info: 040/699 953, www.dokiai.com

TELOVADBA PROTI OSTEOPOROZI
©portno druπtvo Rudnik
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana
Info: 031/551 459

VADBA

DRUGIH DRU©TEV
IN ZAVODOV

POLIGILDA, druπtvo ustvarjalcev
Roberta Mohar

D

ruštvo ustvarjalcev Poligilda je novo ustavljeno društvo s
sedežem Ob dolenjski železnici 12, Ljubljana. Društvo je
namenjeno vsem tistim, ki jim je ustvarjanje hobi, ter tistim, ki
jim je delno ali v celoti poklic.

skupaj z našimi člani bomo organizirali sejme, sejmov se bomo
tudi sami udeleževali, vsaj enkrat letno pa bomo pripravili tudi
strokovno ekskurzijo. Seveda čakajo člane društva še druge
ugodnosti, o katerih bomo sproti poročali na blogu http://poligilda.blogspot.com/ in na FB-ju https://www.facebook.com/
Poligilda/info.
Svoje delo bomo predstavili na prireditvi Dan ČS Rudnik v
četrtek, 19.9.2013, od 14h dalje. Vljudno vabljeni vsi ljubitelji
ustvarjanja, saj bomo skupaj s ČS Rudnik pripravili zanimive
delavnice. Če boste želeli, boste z nekaterimi izdelki, narejenimi na delavnicah, lahko sodelovali pri tekmovanju za najboljši
izdelek.
Prav tako vas vabimo, da se včlanite v naše društvo, kar lahko
storite preko e-pošte, lahko pa tudi osebno, na prireditvi.

gsm: 041 225 104
http://poligilda.blogspot.com/
poligilda.slo@gmail.com

V društvu bomo skrbeli za povezanost med posameznimi ustvarjalci, pripravljali bomo redna srečanja, organizirali delavnice
domačih in tujih ustvarjalcev, pripravljali predstavitve, sami ali

ZaËetek vadbene sezone 2013/2014
za ritmiËarke
KRG Narodni dom Ljubljana

K

lub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana
vabi deklice od 4. leta dalje, da se pridružijo ritmičnim gimnastičarkam KRG Narodni dom!
Ritmična gimnastika je šport, ki ga odlikujejo izredna gracioznost in eleganca, elementi klasičnega baleta, bleščeči dresi in
skoraj akrobatske plesne vaje na preprogi z uporabo rekvizitov:
kolebnic, žog, kijev in trakov. Sočasno razvija psihofizične
sposobnosti, ponosno in elegantno držo ter privlačno postavo. Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana vabi
deklice, da se jim pridružijo na vadbi.

Poskusni treningi in vpisi za zaËetnice bodo potekali cel
september od ponedeljka do petka od 17. do 18. ure v
prostorih KRG Narodni dom Ljubljana, v ©portni dvorani
Krim na Galjevici, Ob dolenjski æeleznici 50.
Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana ima več kot
dvajsetletno tradicijo. V njem redno trenira preko 100 deklet,
starih med 4 in 25 let, v tekmovalnem in rekreativnem programu.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na strokovno vodjo in
glavno trenerko kluba, gospo Aleno Yakubouskaya (M: 031 524
280, E: lenaya@siol.net, S: http://klubrg-narodnidom.si/)
Vabljeni torej na posebno razgibavanje, ki bo trajalo kar vse leto.
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Ustvarjalne delavnice v »S Rudnik
Katarina ©inkovec

N

aše brezplačne delavnice so zadnja leta stalnica v
ČS Rudnik. Namenjene so vsem, ki se radi zamotijo
z delom, zato je na njih velikokrat prav zanimiva kombinacija mladine in odraslih.
Delavnice potekajo enkrat mesečno, predvidene datume
sporočimo vnaprej, o točnih pa obveščamo prek spletne
strani http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/
rudnik/novice-in-obvestila/, prek Facebooka in letakov na
oglasnih deskah. Redne informacije pošiljamo tudi po e-pošti,
zato lahko vsi tisti, ki bi radi bili na tekočem z informacijami,
pišete na ustvarjajmo@gmail.com, in vas bomo dodali v seznam.
Z Ustvarjalnimi delavnicami ČS Rudnik občasno sodelujejo
tudi drugi ustvarjalci, tako ljubiteljski, kot profesionalni. Zato
bodo tokrat na prihajajoči prireditvi DAN ČS RUDNIK izvedli
ustvarjalne delavnice Umetniško društvo POLIGILDA in podjetje RAYHER. Kot vse naše delavnice bodo tudi te namenjene
vsem – otrokom in odraslim! Najbolj pogumni bodo od nas
lahko odšli z umetniško poslikanim obrazom in z idejo, kako se
to lahko naredi tudi doma.

Predvideni termini Ustvarjalnih delavnic v sezoni
2013 -14 (do decembra 2013):
četrtek, 19. 9. 2013, na dnevu ČS Rudnik, od 14h dalje
petek, 18. 10. 2013, od 16.30 do 18.30
petek, 15. 11. 2013, od 16.30 do 18.30
petek, 13. 12. 2013, od 16.30 do 18.30
Vljudno vabljeni!

Oktober v BotaniËnem vrtu
Sreda, 23. oktober 2013 ob 17.uri

Sreda, 30. oktober 2013 ob 17. uri

Delavnica

Delavnica

IZREZOVANJE STRAHCEV IZ BU»

NAGROBNI ARANÆMA IZ
NARAVNIH MATERIALOV

Delavnica je namenjena otrokom in njihovim staršem, pa
tudi vsem ostalim, ki bi si radi izrezali strahce iz buč.
S seboj prinesite svoje buče, nekaj jih boste lahko kupili tudi
v vrtu. Za najmlajše bo hkrati potekala delavnica izdelovanja
majhnih duhcev, netopirjev, pajkov in čarovniških palic. Da
bo delo še prijetnejše, smo za vas pripravili okrepčilo – merico kostanja in kozarec čaja ali bučnega kompota, kar je že
vključeno v ceno.
Delavnica bo v vsakem vremenu!

Vstopnina: 5 EUR

Poklonite se spominu na preminule na oseben način. Izdelajte nagrobni aranžma sami. Tak bo veliko lepši, saj bo vanj
vpletena ljubeča misel. Delavnico bosta vodili mag. Blanka
Ravnjak in Stanka Fišer, dipl. inž. agr. in hort., ki vas bosta
usmerjali skozi kompozicijo in strukturo.
Delavnica je sicer namenjena odraslim, veseli pa bomo tudi
spremstva mlajših, saj s tem ohranjamo medgeneracijsko
sodelovanje in povezanost.
S seboj prinesite svoje sveče, ves ostali material dobite pri
nas, in je že vključen v ceno.
Delavnica bo v vsakem vremenu!

Vstopnina: 5 EUR
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