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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:  Rekonstrukcija ceste Ob dolenjski 
železnici – odsek od Pregljeve do 
Peruzzijeve ceste  
Foto: Arhiv ČS Rudnik

R U D N I © K O  » E T R T I N K O 
S O  Z A  V A S  P R I P R A V I L I

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

PPozdravljeni!

Preden nas zamede prvi 
sneg in preden se Ljubljana 
odene v pravljično podobo, 
vas vabim, da prelistate Če-
trtinko in si ogledate, kaj se 
je dogajalo v naši četrtni 
skupnosti, od našega za-
dnjega druženja.
Tudi na našem koncu sle-
dimo razvoju medgenera-
cijskega sodelovanja, kar 
je lepo prikazano na nasle-
dnjih straneh. Prebrali si 
boste kako mladi prostovoljci sodelujejo s starejšimi in jih 
učijo računalniških veščin. Tako sodelovanje pa krepi oboje, 
tako mlade kot stare. Lahkotnost, veselje, brezskrbnost in 
vedoželjnost se mešajo z modrostjo in izkušenostjo.
Brez naših tabornikov skoraj ni Četrtinke. V njihovem članku 
si lahko preberete, kako tudi oni, prav tako kot številni špor-
tniki, sodelujejo na najrazličnejših tekmovanjih in dosegajo 
številna priznanja.
Četrtinko zaključujemo z našimi najmlajšimi, in sicer s po-
vabilom na dve dobrodelni akciji ter vabilom na čarobno de-
cembrsko popoldne.
Želim vam, da si kanček čarobnosti pričarate tudi vi. Srečno!

Mag. Andreja Troppan
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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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Dan »etrtne skupnosti Rudnik
Helena Æidanek

Že tradicionalno srečanje krajanov smo letošnje leto poime-
novali Dan Četrtne skupnosti Rudnik. Potekal v četrtek, 19. 

oktobra 2013 od 14. ure dalje.  Vsako leto poskušamo priredi-
tev, ki je namenjena predvsem predstavitvi društev in druženju,  
malce izboljšati. Tokrat smo omejili dogajanja na osrednjem pri-
zorišču in dali prednost društvom na stojnicah, letošnja novost 
pa so bila tudi tri predavanja:
• Predstavitev nordijske hoje 
• Poznavanje ambrozije
• Predstavitev Jakobove poti

Nekatera društva so se letos še posebej potrudila z nagradn-
imi igrami. V naslednji Rudniški Četrtinki pričakujemo kratko 
poročanje s strani nagrajencev ali društev o koriščenju teh za-
nimivih nagrad.

Na prireditvi so se z nastopi, na stojnicah ali s  
predavanji predstavila številna društva:

Kulturno prosvetno društvo Barje  
z ženskim pevskim zborom

PGD Ljubljana-Barje 
Društvo upokojencev Krim –Rudnik

Zavod za ohranitev naravne in kulturne dediščine 
Ljubljanskega barja

Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani
Društvo mali jezdec

Konjerejsko društvo Barje
Društvo tabornikov rod Podkovani krap

Društvo prijateljev poti sv. Jakoba
Športno društvo Dokiai

Karate klub Forum
Turistično društvo Barje

Plesni klub Mojca
Društvo Šola zdravja

Čebelarsko društvo Barje
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 

Inergija,
 Poligilda

Biotehniški izobraževalni center
SMC Rakovnik
Vrtec Galjevica

OŠ Oskarja Kovačiča

In Zveza športnih društev Krim s klubi: 
KRG Narodni dom, Badmintonski klub Olimpija, 
Jadralni klub Ljubljana, Namiznoteniški klub Olimpi-
ja, Rokometni klub Krim, Športno društvo Rokomet-
ni klub Krim, Nogometni klub Krim, Medregijska 
namiznoteniška zveza.

Se vidimo naslednje leto!!!
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Svet ČS Rudnik je imel v letošnjem letu osem sej, zadnja 
seja pa je med pisanjem tega poročila ravno v pripravi. O 

dveh sejah smo že pisali v prvi Rudniški Četrtinki tega leta, o 
ostalih šestih pa tokrat:

14. redna seja, 21. 5. 2013;
Na 14. redni seji so člani sveta obravnavali pet točk dnevnega 
reda. Potrdili so zapisnik prejšnje seje, se seznanili z aktivnost-
mi na celotnem terenu in prevetrili prioritetne naloge. Po malo 
večji razpravi so sklenili, da so prioritetne naloge ČS Rudnik 
sledeče:
1.  Izgradnja komunalne infrastrukture v celotni četrtni skupno-

sti, s poudarkom na izgradnji na območju Črne vasi, Ižanske 
ceste in Gornjega Rudnika. 

2. Izgradnja Družbenega centra Barje.
3.  Izvedba predvidenih protipoplavnih ukrepov, vključno s 

čiščenjem vodotokov in obcestnih jarkov. 
4. Ureditev mirujočega prometa v ČS Rudnik. 
5.  Ureditev pešpoti ob Galjevcu, od Peruzzijeve do Ižanske 

ceste.

V nadaljevanju so člani nekaj časa posvetili še pripravi na Dan 
četrtne skupnosti ter redni točki »vprašanja, pobude in predlogi 
članov sveta«.

7. izredna seja, 11. 6. 2013;
Na terenski seji, ki je vključevala tudi ogled Ljubljanice in meja 
ČS Rudnik, so člani sveta razpravljali o vsebini prireditve Dan 
ČS Rudnik, pod točko razno pa obravnavali pregled večjih pro-
jektov v MOL s terminskim načrtom za izvedbo.

15. redna seja, 5. 9. 2013;
Na 15. redni seji so člani sveta obravnavali štiri točke dnevnega 
reda. Po potrditvi zapisnikov so kar nekaj časa posvetili obrav-
navi tekočih aktivnosti. Ugotovili so, da mala dela, za katera skr-
bi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL, niso bila 

izvedena. Omenjeno je kritično zato, ker so v njih zajeta predvs-
em dela ureditve zelenih površin - košnje in odstranitve grmovja, 
ki se je zato zelo razraslo, nepokošene površine pa kazijo videz 
okolice. Zato so od pristojne službe zahtevali odgovornost za 
neizvedena dela. V nadaljevanju so člani sveta razpravljali o pri-
reditvi Dan ČS Rudnik ter v zvezi s tem za finančne zadeve poo-
blastili tričlansko komisijo. Med vprašanji, pobudami in predlogi 
so obravnavali predvsem primere samovoljnega zaprtja raznih 
pešpoti s strani krajanov in odločili, da se o morebitnih soglasjih 
za zapore povpraša na ustrezne službe. 

8. izredna seja, 19. 09. 2013; 
Čas na tej seji so člani sveta namenili druženju s krajani in nji-
hovim pobudam, predlogom in vprašanjem. 

16. redna seja, 19. 10. 2013;
Dokaj neobičajna redna seja se je pričela v soboto zjutraj na 
sedežu ČS Rudnik s potrditvijo zapisnikov, seznanjanjem z ak-
tivnostmi ter kratko obravnavo finančnih zadev. Nadaljevala se 
je na terenu z ogledom aktualne problematike, ki jo člani sveta 
običajno obravnavajo v sejni sobi na sedežu ČS Rudnik, tokrat 
pa so si vse težave ogledali v živo, hkrati pa se seznanili še z 
vsemi novostmi na terenu. 

1. korespondenËna seja, 5. do 12. 11. 2013; 
Prva korespondenčna (dopisna) seja v dosedanjem mandatu 
članov sveta je bila pripravljena z namenom potrditve sklepov 
vezanih na realizacijo finančnega načrta. Predhodno je sicer 
tematiko obravnaval tudi Odbor za finance pri Svetu ČS Rudnik.

Zapisnike si lahko preberete na spletni strani Četrtne skupno-
sti Rudnik: 

http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik/ 
seje-sveta-cetrtne-skupnosti/

ali pa v času uradnih ur na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20

PoroËilo o delu Sveta »S Rudnik
Helena Æidanek

Člani Sveta ČS Rudnik na terenskem ogledu pri Kajak kanu klubu Livada.
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mag. Andreja Troppan 

Mala dela »S Rudnik

Na seznamu malih del za letošnje leto so bile števil-
ne košnje mestnih zemljišč po četrtni skupnosti  
in malo večja ureditev ob Galjevcu – na odseku 

od Ulice borcev za severno mejo do Melikove ulice - ki 
vključuje odstranitev grmovja, navoz nove zemlje in setev 
trave. Tam se namreč grmovje vsako leto tako zaraste, 
da je prehod po pešpoti komaj mogoč. Žal je letošnje 
leto izvedba malih del zelo pozna in grmovje ni bilo ure-
jeno do časa največje rasti. V naslednjem letu pa lahko 
pričakujete drugačno sliko tega dela.  
Ob piceriji Garaža na Dolenjski cesti smo dodatno na-
mestili pet aluminijastih količkov, ki preprečujejo parki-
ranje na pločniku. Žal tudi to ni dovolj, zato naprošamo 
vse, ki se pripeljete do te lokacije, da pločnika ne upora-
bljate za parkirišče, saj bomo v bodoče prosili za ukre-
panje redarjev. Pločnik mora biti prehoden. Ne pozabite, 

da se en pešec že prerine mimo vašega vozila, mamica z 
vozičkom pa mora zaradi vas zapeljati na cesto!

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

ura PONEDELJEK ura TOREK ura SREDA ura »ETRTEK ura PETEK

7.30-  
8.00

1000 gibov

8.00-  
9.00

TELOVADBA ZA 
HRBTENICO IN SKLEPE

8.00- 
8.30

1000 gibov 8.15-
9.15

TELOVADBA ZA 
HRBTENICO IN SKLEPE

8.00- 
8.30

1000 gibov 8.15-
9.15

TELOVADBA ZA 
HRBTENICO IN SKLEPE

9.00- 
10.00

TIBETANSKE VAJE 9.00-
10.00

FIZIOTERAPEVTSKA 
TELOVADBA

9.30-
11.00

NORDIJSKA HOJA
-----------------------------------
U»ENJE TAROKA

9.00-
10.00

TELOVADBA 9.30-
10.30

EFT TAPKANJE

10.00- 
12.00

USTVARJALNE DE-
LAVNICE

10.00-
11.00

FIZIOTERAPEVTSKA 
TELOVADBA

11.00-
12.30

LJUDSKO PETJE 10.00-
11.00

URJENJE SPOMINA 
IN LOGIKE

10.30-
12.00

OSEBNOSTNA RAST
(Pogovorna skupina)

12.00- 
13.30

LITERARNI KROÆEK 11.00-
12.30

ANGLE©»INA  
(konverzacija)

12.30-
14.00

ITALIJAN©»INA   
ZaËetni teËaj

11.00-
12.30

DRUÆABNI PLES
Plesne vaje

12.30-
13.15

FRANCO©»INA SKOZI 
©ANSONE

12.30-
14.00

ANGLE©»INA  
ZaËetni teËaj 

13.00-
14.30

©PANSKI JEZIK
ZaËetni teËaj

➜ Vsak dan vam je na voljo dnevno Ëasopisje, revije, knjige, druæabne igre,…                                                Velja od 11. 11. 2013 (Program financira MOL)

➜ Delavni Ëas: OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 15.00
➜ KAKO DO NAS? LPP πt.3, postajaliπËe Rakovnik  

(za Mercatorjevo modro stavbo, za bloki in garaæami, v nizki rjavi leseni stavbi, poleg baliniπËa in nogometnega igriπËa)

tel.: 01/ 427 12 21 e-mail: rudnik@dca-ljubljana.org www.dca-ljubljana.org

Za nami je že tretji mesec delovanja. V tem času smo razširili 
aktivnosti, tako da je naš dnevni urnik že kar precej raznolik.  

Glede na to, da je osnovni namen dnevnih centrov aktivno dru-
ženje starejših, dejavno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, 
pridobivanje in izpopolnjevanje znanj, vas vabimo, da pokukate 
k nam, si ogledate posamezne dejavnosti in se nam pridružite. 

Prav tako so vabljeni vsi, ki imajo 
kakršnakoli znanja, ki bi jih delili z 
ostalimi, kot prostovoljni izvajalci ak-
tivnosti.
DCA Rudnik gostuje v prostorih DU 
Krim Rudnik, Pot k ribniku 3a.

DCA RUDNIK -  
Dnevni center aktivnosti za starejπe

Grmovje ob pešpoti se zelo razraste.
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Društvo prijateljev poti sv. Jakoba v Sloveniji se je prvič ude-
ležilo svetovnega kongresa v Ultrechtu na Nizozemskem, 

kjer smo uspešno predstavili Slovenijo in tudi deblo Jakobove 
poti od hrvaške meje do Trsta. Navdušenje do Slovenije je bilo 
enkratno.
Po dveh letih je svetovni kongres Jakobovih društev organizira-
lo društvo na Poljskem v Krakowu od 5. do 7. septembra 2013, 
nekdanja prestolnica Poljske, ki v drugi svetovni vojni ni dožive-
la nobenega bombardiranja in čudovito mesto.
Predstavitev v Krakowu smo organizirali tako, da sva z ženo 
Marjeto predstavila društvo in  Jakobovo pot od Ljubljane do 
Višarij, to je gorenjska veja Jakobove poti, ki pelje naprej ali po 
kanalski dolini ali pa čez prelaz Podkoren po dravski dolini čez 
Lihenštajn, Švico, Francijo do izhodišča camino frances pod 
Pireneji do Kompostele. Štirje Slovenci so to pot že naredili 
od svojega doma (nad 3000 km, cca 75 dni) eden čez Švico, 
ostali trije čez Padsko nižino do Francije.
Letošnji kongres smo zelo nadgradili s 15-letnim vnukom Mar-
tinom, ki je predstavil svoj pogled na romanje, kateremu so se 
pridružili sestra Sara, sestrični Ana in Špela, bratranec Gašper 
in teta Urška in midva z ženo Marjeto.
Naslov predavanja je bil JAKOBOVA POT IN JAZ  s podnaslo-

vom ZAKAJ BI NAJSTNIKI MORALI TO DOŽIVETI?  V res 
odlični angleščini je poleg slik predstavil srečanje z mnogimi lju-
dmi od poti, kulturno dediščino ( Kostanjevico, grad Prežek, v 
katerem je bil mnogokrat tu France Prešeren, katerega lastnik 
je bil Andrej Smole, Pleterje, Novo  mesto, Stično),  čudovito 
naravo in pa tudi zabavo, ki so jo imeli ob poti do Stične, kjer 
je bil cilj.
Članica društva, Špela, pa je predstavila mladinsko romanje v 
Kompostelo. Ob koncu predavanj sem bil navdušen nad aplav-
zom, ki ga je stočlanska množica kongresnikov iz vsega sveta 
namenila Martinu in Špeli. Vsi navzoči so bili enotnega mnenja, 
da smo v kongres vnesli novega duha. Mnogi udeleženci kon-
gresa, med njimi tudi visoka delegacija iz Kompostele so izrazili 
željo, da bi bil prihodnji svetovni kongres v Sloveniji.
Zelo smo se razveselili na kongresu tudi naših sosedov Hrvatov 
in Madžarov. Domenili smo se, da bodo povezali slovenski ca-
mino z njihovimi potmi.
Poljska ima 5,000 km Jakobovih poti.  Zadnji dan smo se vsi 
udeleženci kongresa  udeležili 12 km dolgega pohoda.

Dragi bralci ČETRTINKE naš pozdrav je  "BUEN CAMI-
NO", pridružite se nam po slovenskih Jakobovih poteh.

Metodij Rigler

Svetovni kongres Jakobovih druπtev  
v Krakowu na Poljskem



7

V soboto, 19. 10. 2013 smo se zbrali pred gasilskim domom 
PGD Barje in odšli na ogled gasilsko-tehnične službo na le-

tališče Jožeta Učnika. Na letališče smo se otroci peljali z avtobu-
som, starši in mentorji pa s kombijem.
Najprej smo si ogledali vozila za odmrzovanje letal. Imajo štiri taka 
vozila, s katerimi po letalih brizgajo sredstvo za odmrzovanje. Vozi-
la so oranžne barve. 
Sledil je prehod čez varnostno kontrolo, kjer smo morali dati iz že-
pov vse kovinske predmete. Starejši so morali čez osebni pregled, 
otroci pa samo čez rentgenska vrata. 
Potem smo si ogledali gasilska vozila. To je bil veličasten pogled, 
saj takih vozil ni mogoče videti na cestah. Imajo štiri gasilska vozila 
– tri stara in eno novejše. 
Najmlajše vozilo ima dva vodna topa in velike rezervoarje za vodo 
in peno. To je specialno vozilo firme MAN, ki ga je za namene ga-
šenja predelalo podjetje Rosenbauer. Vozilo lahko drvi po pisti s hi-
trostjo celo do 150km/h, med vožnjo pa lahko uporablja tudi oba 
topova. Vozilo je osem kolesnik z vojaškim podvozjem. Zanimivo 
je,  da voznik v kabini sedi na sredini, levo in desno pa sta gasilca 
napadalca, ki lahko po potrebi upravljata s topovi.
Imajo še gasilsko cisterno, ki je zelo podobna naši, ter eno cister-
no, ki je od te malo večja. Četrto vozilo je malo starejše vozilo tipa 
MAN – Rosenbauer. Vozilo je malo manjše, ima le en vodni top ter 
manjša rezervoarja za vodo in za peno.
V tem letu pričakujejo še eno veliko gasilsko vozilo, ki bo imelo 
specialno opremo, tako da bo v goreče letalo lahko naredilo luknjo 
in ga od znotraj pregledalo s kamero, ocenilo škodo in vanj spu-
stilo gasilno sredstvo, ki bo pogasilo požar. To vozilo že nestrpno 
pričakujejo.
Nato smo si ogledali vozilo za manjše požare, ki posreduje, kadar 
zagori v objektih, na primer v parkirni hiši. Hkrati je to poveljniško 
vozilo. Videli smo tudi reševalno vozilo, ki je last Aerodroma Lju-
bljana. Predvideno je za reševanje le na območju letališča.
Sledil je prikaz delovanja vozila MAN – Rosenbauer, ki je z veliko 

hitrostjo vozilo po letališču in pri tem brizgalo vodo iz obeh vodnih 
topov. Nato smo tudi mi lahko poskusili brizgati s cevjo iz poveljni-
škega vozila. Takrat smo od blizu videli, kako pristaja letalo. 
Ogled smo nadaljevali z ogledom snežnih plugov in vozil za odme-
tavanje snega z letališke piste. Pista mora biti čisto suha, da na 
njej lahko pristajajo ali vzletajo letala – na njej ne sme biti vlage, 
snega ali ledu. Snežni plugi so zato opremljeni s sesalci za vodo. 
Na letališču imajo tudi posebno vozilo za merjenje vlage na pisti, ki 
pa ga žal nismo videli. 

Na letališču imajo tudi posebno vozilo za plašenje ptic, ki s poseb-
nim zvokom odganja ptice, da ne poškodujejo motorjev letal. Pri 
tem jim pomagajo tudi zunanji sodelavci, ki občasno pridejo na 
letališče z izurjenimi sokoli in tudi tako odganjajo ptice. 
Letališki gasilci morajo biti v vsakem trenutku pripravljeni na iz-
voz, da lahko pridejo do požara v treh minutah. Zato morajo biti še 
posebej dobro izurjeni. Dvakrat na leto imajo vaje na letalu, ki ga 
uporabljajo samo za vaje, večkrat na leto pa imajo izobraževanja v 
tujini. Pri vajah so eni izmed najboljših.
Zanimiv dan smo zaključili v gasilskem domu, kjer smo si privoščili 
pizzo. Zanimivo je bilo videti letališka gasilska vozila in snežno služ-
bo, saj takih vozil ne moremo videti nikjer drugje. Vsakomur, ki je 
zamudil ta obisk, je lahko zelo žal.

Maks in Nejc Goli

Ogled gasilsko - tehniËne sluæbe na 
Aerodromu Ljubljana (LetaliπËe Joæeta PuËnika) 
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Simbioza bo letos že tretjič povezala Slovenijo v tednu med 
21. do 25. oktobrom. Osnovno poslanstvo Simbioze ostaja 

sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbuja-
nje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške 
pismenosti in zanimanje za učenje e-veščin med starejšimi; želi 
jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. 
Po drugi strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, 
odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne pri-
hodnosti. Vsaka izkušnja, doživetje, namreč šteje.

Na naši šoli se je brezplačnih delavnic udeležilo  12 
udeležencev. Z njimi so svoje znanje delili: Karmen 
Žnidaršič, Klavdija Žnidaršič, Benjamin Tabakovič, Ajda Ra-
čič, Kaja Kosi, Neža Videmšek, Laura Smole, Nina Potočar, 
Rok Šeško, Benjamin Poniž, Iza Novak, Ana Kozlevčar, Tjaša 

Vrbinc, Lina Kregar, Pija Lara Garafol, Klemen Gačnik, Peter 
Berkopec, Klara Videmšek, Hana Škerlj. Delavnice so vodili 
mentorji: g. Matjaž Ljubič, ga. Teja Snoj in ga. Ivica Pirc, raču-
nalničarka na OŠ Oskarja Kovačiča.
Učenci prostovoljci in udeleženci so pod vodstvom mentorjev 
prostovoljcev navdušeno izmenjali izkušnje. 

Teme delavnic so bile:
Modul 1 RaËunalnik, moj prijatelj

Modul 2 Klik v svet

Modul 3 Brez elektronske poπte ne gre

Modul 4 Poveæimo se!

Modul 5 Svet mobilne telefonije

Letos sem æe tretjiË sodeloval kot prostovoljec Simbioze in drugiË na Osnovni πoli 
Oskarja KovaËiËa v Ljubljani. 

Vodja delavnice gospa Ivica Pirc, ki je uËiteljica raËunalniπtva na tej πoli, je nedvomno 
prispevala veliko za dobro izvedbo teËaja. Pogoji za delo so bili odliËni, saj je bilo poleg 
raËunalnikov za vsakega udeleæenca in njegovega prostovoljca na voljo tudi dovolj dru-
gih pomagal (sluπalke, tiskalniki, projektor, aktivna tabla itd.). 
Najaktivnejπi prostovoljci so bili uËenci 8. in 9. razredov te πole. Prav vsak teËajnik je 
imel ob sebi asistenta, ki mu je bil nenehno v pomoË pri posredovanju obravnavane te-
matike. Odmor je bil vedno prekratek, saj so imeli teËajniki πe toliko dodatnih vpraπanj. 
Komunikacija je bila odliËna, saj smo se vsi udeleæenci opremili s samolepilnimi nalepka-
mi z naπimi imeni. Pohvalni odzivi so v temi Brez elektronske poπte ne gre kar deæevali 
na naπe elektronske naslove. Poleg napovedanih tem smo po potrebi razlagali πe druge 
teme. Tako so si vsi udeleæenci ustvarili tudi Skype raËun. Zelo velik odziv pa je bil tudi 
na ponudbo Simbioze za Mojstrsko pomoË. 

Pozdrav, Matjaæ LjubiË - prostovoljec

Z veseljem sem se udeleæila letoπnje Simbioze na O© Oskarja KovaËiËa, saj sem imela 
dobre izkuπnje æe iz prejπnjega leta. Najbolj me je navduπila vpeljava osnovnoπolcev 

v ta program. Na ta naËin je bil vsak udeleæenec obravnavan individualno, hkrati pa 
jim je bilo odgovorjeno na veliko veË vpraπanj. Prav tako pa so se tudi mladi seznani-
li z delom s starejπimi. Na Simbiozi sem se dobro poËutila, saj je med prostovoljci in 
udeleæenci vladalo res prijetno vzduπje.

Teja Snoj

Ko sem sliπala za Simbiozo, me je zelo zanimalo, zato sem se odloËila, da se bom 
pridruæila. Prvo uro sem se prijavila in dobili smo navodila. Naslednjo uro pa je πlo 

zares. Priπlo je kar veliko starejπih ljudi. Za zaËetek smo jih lepo pozdravili in se potem 
kar hitro lotili dela. Priπla sem do gospe ter ji ponudila pomoË. NauËili smo jih, kako 
piπeπ in urejaπ besedila, gledaπ vse razne stvari po spletu, gledaπ videoposnetke na 
YouTubu in kako posluπaπ razliËne pesmi; prijavili smo se na facebook in na skype…
Bilo je zelo zabavno in πkoda, da je tako hitro minilo. Z veseljem se bom tega udeleæila 
tudi prihodnje leto. 

Klara Videmπek

Ivica Pirc, O© Oskarja KovaËiËa

Simbioza na O© Oskarja KovaËiËa

UTRINKI PROSTOVOLJCEV
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V tednu od 21. do 25. oktobra je na naπi πoli potekal projekt Simbioza. Namen je bil 
pomoË starejπim pri spoznavanju raËunalnika. 

Ko sem sliπala za Simbiozo, se mi je zdelo zanimivo in rekla sem si, da bom poizkusila. 
UËenci, ki smo se javili za prostovoljce, smo najprej prebrali gradivo za vseh pet dni. V 
ponedeljek, teden pozneje (21. oktobra) pa so ob 9. uri priπli starejπi in zaËeli smo s spo-
znavanjem. Vsak udeleæenec in prostovoljec je dobil kartonËek s svojim imenom. Sledil 
je prvi modul z naslovom RaËunalnik, moj prijatelj. Pri tej temi se je udeleæenec spoznal 
z zunanjo in notranjo opremo raËunalnika in se nauËil uporabljati tipkovnico. Drugi dan 
z naslovom Klik v svet so se udeleæenci povezali z internetom in se nauËili,  kako naj 
uporabljajo spletne brskalnike. V sredo pa so si udeleæenci ustvarili spletno poπto in se 
jo nauËili uporabljati. Æe je bil tu Ëetrtek in modul z naslovom Poveæimo se. Udeleæenci 
so si ustvarili facebook raËun in si tudi uredili profil (dodali sliko, ga zaklenili…). V petek 
pa so se spoznali z uporabo skypa in se med seboj tudi pogovarjali. 
Sodelovanje pri projektu se mi je zdelo zabavno in nekaj novega, Ëesar doslej πe ni-
sem doæivela. Z veseljem se bom prostovoljcem pridruæila tudi naslednje leto. Mislim, 
da so bili tudi udeleæenci zadovoljni s posredovanim znanjem in  spoznavanjem novih 
raËunalniπkih zmoænosti.

Klavdija ÆnidarπiË

Simbioza, ki  je  od 21. do 25. oktobra potekala na naπi πoli v Ëasu od 9. do 11. ure,  je 
dejavnost, pri kateri prostovoljci pomagamo starejπim obËanom uporabljati raËu-

nalnik. Vsak dan smo imeli razliËno temo. ZaËeli so z osnovami v programu Microsoft 
Word. Kasneje so æe uporabljali internet, pri Ëemer so se spoznali z elektronsko poπto in 
facebookom.  Vsi so se odrezali enkratno. Vtis s te delavnice je zadovoljstvo, ko gledaπ 
nasmejane obraze, ki so se nauËili nekaj novega. Ker mi je bila dejavnost zelo vπeË, se 
bom kot prostovoljka pridruæila tudi prihodnje leto.

Karmen ÆnidarπiË 

Moje ime je Lina in sem prostovoljka na Simbiozi æe drugo leto. Povedala vam bom, 
kako sem se imela letos  in kaj smo poËeli.

Vsak dan smo udeleæence Simbioze uËili nekaj novega, in vsak dan smo se zelo zabavali! 
Letoπnja skupina ljudi je presenetljivo veliko znala, tako da jim ni bilo potrebno veliko 
razlagati! Vsako leto spoznam veliko novih ljudi, s katerimi si delimo izkuπnje in znanje 
ves teden.
Osnovnoπolcem in dijakom priporoËam, naj se prijavijo kot prostovoljci, saj je res prije-
tno, in tistim, ki bi se radi prijavili kot udeleæenci, zagotovo vam ne bo æal! 

Lina Kregar

V tem tednu sem tudi sama spoznala veliko prijaznih in prijetnih ljudi. Upam, da so 
udeleæenci uæivali v delavnici tako kot jaz.

Kaja Kosi

V tem tednu sem se tudi sama veliko nauËila in ob tem zelo uæivala. Upam da se bom 
πe kdaj udeleæila Simbioze.

Neæa Videmπek

Opisala vam bom, kako sem se imela na Simbiozi. Tako kot prejπnje leto sem se imela 
odliËno. Spoznala sem veliko novih in prijaznih ljudi. Vsi so se bili pripravljeni vrniti 

v πolske klopi in se sveta raËunalnikov in interneta uËiti od mlajπih uËencev. NauËili smo 
jih veliko stvari, zraven pa smo se tudi dobro poËutili. Veliko jih je na Simbiozo priπlo 
æe s predhodnim znanjem, kar je naπe delo naredilo laæje in smo imeli veliko Ëasa tudi 
za nadgradnjo in smeh. Zelo sem vesela da sem se æe drugo leto udeleæila Simbioze kot 
prostovoljka, saj sem se imela obe leti zelo dobro. Upam, da bo prihodnja leta enako 
zabavno.

Pia Lara Garafol

Meni se zdi ta projekt zelo dober, saj povezuje starejπe in mlajπe. Bilo mi je v veselje, 
da sem lahko pomagala pri Simbiozi, saj sem dobila hkrati tudi veliko novih izkuπenj.

Ajda RaËiË

Oktobra smo se prostovoljci zbrali v raËunalniπki uËilnici in v priËakovanju poËakali 
teËajnike. Udeleæilo se jih je kar nekaj. NauËili smo jih osnovnih komand na raËunal-

niku in kako priti do stvari, ki jih zanimajo oz. jih bodo potrebovali. V tem enem tednu, 
kar je bila Simbioza, sem se nauËila pomagati in biti potrpeæljiva. Jaz sem se imela 
super in upam, da so se tudi starejπi teËajniki imeli tako dobro.  Upam tudi, da so se kaj 
novega nauËili in da bodo to znanje v prihodnje znali uporabiti. Bila je zanimiva nova 
izkuπnja in Ëe bi lahko, bi se je udeleæila πe enkrat. 

Laura Smole

Simbioza mi je bila vπeË, ker sem lahko pomagal starejπim in z njimi delil svoje 
izkuπnje. Rad sem tudi pomagal, zato ker imajo oni svoje izkuπnje, ki so na nek naËin 

bolj bogate. Gospod, ki sem mu pomagal, je bil operiran na glasilkah, zato je bila komu-
nikacija malo oteæena, a sem vseeno uæival ob pomoËi drugim.

Peter Berkopec

Na Simbiozi sem letos sodeloval drugiË, tako da sem se na uËenje starejπih æe spo-
znal. Letos sem delavnico predvsem fotografiral, v torek pa sem tudi pomagal. Opa-

zil sem, da so se starejπim zanimive zdele predvsem strani s kuharskimi recepti ter 
portal Prostor. Nekaj teæav so imeli le z miπko, a so jo kmalu osvojili. Prav tako se jim je 
zdela zanimiva uporaba programa za spletno telefoniranje Skype. Presenetilo me je, s 
kakπno zagnanostjo so se udeleæenci uËili. Simbioza je bila vsekakor zanimiva izkuπnja.  

Benjamin Poniæ 

Simbioza je bila super, pomagali smo jim pri uporabi raËunalnika. Med tem smo se zelo 
zabavali saj smo se z udeleæenci lepo razumeli. Udeleæence je zelo zanimal YouTube 

kjer so gledali zabavne filmËke in ponovitve njihovih najljubπih oddaj. Zelo smo se zaba-
vali tudi s spoznavanjem Skypa. Na koncu pa nam je prijazna udeleæenka razdelila nekaj 
sladkega. Moje mnenje je, da je Simbioza krasna in druæabna. Upam, da se je tako zdela 
tudi udeleæencem in da jim gre zdaj tudi bolje uporaba raËunalnika.

Rok ©eπko

Na Simbiozi sem letos sodelovala æe drugo leto in sem pomagala gospodu Joæetu. 
Skupaj sva odkrila skrivnosti raËunalnika in se pri tem zelo zabavala. VËasih sva 

se tudi dobro nasmejala. Najprej smo se nauËili dele raËunalnika, nato pa smo zaËeli 
spoznavati raËunalniπke programe in brskati po internetu. Ustvarila sva gmail, facebook 
in skype raËun in jih skupaj preizkusila. Mislim, da se je gospod Joæe veliko nauËil in mu 
bo to pomagalo pri vsakdanji uporabi interneta. Na Simbiozi mi je bilo zelo vπeË in sem 
se zelo zabavala.

Tjaπa Vrbinc 

Tudi sama sem uæivala pri delu s starejπimi in mlajπimi udeleæenci, ki smo bili v tem 
tednu po duπi skupaj mladi in vedoæeljni. Hvala za pomoË in prijetno vzduπje vsem 

udeleæencem in prostovoljcem.
Ivica Pirc 

Fotografije sta prispevala g. Matjaæ LjubiË in Benjamin Poniæ. 
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Kronika gmajnske poti
Jernej KorenËiË

V bistvu gre za nekaj manj kot km dolgo poljsko pot, ki 
so jo v 60 letih 19. st. uporabljali predvsem za pre-

voz šote do Koslarjevega posestva oziroma skladišča 
ob Ižanski cesti.
Pri tem so si pomagali tudi z rudniškimi tračnicami in vagončki. 
Pot je bila v šotnem obdobju, na južnem delu, povezana z brškim 
štradonom oziroma z vasjo Brest. Vendar se je ob prenehanju 
kopanja šote v letih 1965 zarastla z značilnim barjanskim rastlin-
stvom.
Sicer pa omenjeno povezavo sedaj rešuje, cca 1/2km oddaljeni 
vzporedni, primerno vzdrževani Rebekov štradon, ki se z rednim 
nasipavanjem vztrajno dviga. Ta ob razlitju Iške, nastopa kot proti-
poplavni obrambni nasip črnovaškega naselja in sočasno poplav-
no ogroža naselje ob južnem delu Ižanske ceste.  

Vsaka kronika je večinoma povezana z določenim okoljem, ča-
som, ki jo opisuje in socialno družbenim razmeram. Opis 31-dnev-
nega oktobrskega dogajanja na območju Gmajnske ceste, je le 
naključje nekih dogodkov, ki se, z izjemo investicije in proslave, 
več ali manj dogajajo skozi vse leto.   
Pri dnevni svetlobi je Gmajnska cesta spokojna mirna barjanska, 
večinoma makadamska pot, ki omogoča  kmetom dostop do svo-
jih parcel in odvoz kmetijskih pridelkov. Vedno bolj se uporablja 
tudi za sprehode in rekreacijske teke, kar pa čedalje bolj moti 
ozračje prepojeno s  pesticidi in prahom prehitrih avtomobilistov.
Vendar pa se ta navidezna spokojnost v nočnem času bistveno 
spremeni. »Rokav« Ižanske ceste, služi za določeno skupino ljudi, 
kot hitro povezavo med metropolo in skrivnim zaledjem, s samo 
eno kontrolno točko. 
Kaj vse se dogaja do zgodnjih jutranjih ur, lahko le ugibamo. Spre-
mljamo lahko le gost promet in občasno vpitje. 

Čez dan se zadeva pomiri, pokažejo pa se nekatera dejanja noč-
nih aktivnosti:
•   1. 10. 2013 iz garaže pred stanovanjsko hišo iz avtomobila 

ukradeni bančni kartici in ob 4,47 vnovčeni na bančnem avto-
matu Ob železnici 12 na Galjevici, ki edina daleč naokoli nima 
nameščene kamere,

•   07. 10. 2013 na travniku ob jelševem gozdiču, za spomenikom 
NOB, ukraden obračalnik (sonce) najnovejše tehnologije. 

•   15. 10. 2013 ob gmajnski cesti obrano (posmukano) 150 pre-
kel suhega stročjega fižola,

•   18. 10. 2013 zagori leseno poslopje s kontejnerjem pri Farjevcu,
•   19. 10. 2013 ročno posekana breza pred spomenikom NOB, 

ostanki nesnage z zabave,
•   21. 10. 2013 dokončno zabetoniran most čez Volar (z nosilni-

mi obrobami),
•   24. 10. 2013 komemoracija žrtvam NOB pred spomenikom,
•   25. 10. 2013 požagana in delno odtujena jelša za spomeni-

kom,     
•   26. 10. 2013 požagani in odtujeni jeseni (kom 4) na parceli ob 

Koslarjevem gozdu, 
•   31. 10. 2013 končna neuradna otvoritev Ižanske ceste skupaj 

z vzporedno začasno komunalno ureditvijo.

Slednji dogodek je krajane, predvsem južnega dela Ižanske ce-
ste, zaradi neurejenih obvoznih poti, še posebno razveselil. 
Poleg razširitve cestišča, ureditve kolesarske in peš poti, komu-
nalnih jaškov ter podložne osnove za vakuumsko kanalizacijo, se 
je končno po 183 letih uredila tudi struga Volarja z niveliranimi 
mostovi, ki naj bi v primeru več dnevnega deževja, bistveno pripo-
mogla k pravočasnemu odvodu vodne mase v Ljubljanico ter tako 
razbremenila sosednji Farjevec oziroma poplave v naselju.

Domačini jo imenujemo tako, sicer pa je mogoče bolj znana poD imenom cesta k spomeniku ali pot v koslarjevo goščo. 
vstop ima iz ižanske ceste, prečka oDvoDna jarka volar in Farjevec, poteka mimo koslarjeve gošče in se konča pri 

spomeniku žrtvam nob – meD Drugim preDvsem žrtvam tako imenovane črne roke.

Zožani predel potoka Volarja. Foto: arhiv ZOLB

Sanirana Ižanska c. pred vhodom na Gmajnsko cesto.
Foto: arhiv ZOLB
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Vendar se domačini sprašujemo, če bo temu res tako?! 
Stroka je namreč na začetku vodne poti, pred občinsko mejo z 
Igom, strugo Volarja, na območju cca 50 m1, zožala v nekakšen 
lijak. Pri tem je na tem delu volumen pretoka, glede na predhodno 
stanje  jarka, zmanjšan za cca 70%. Bojimo se namreč, da se bo 
dogodek iz septembra 2010 prestavil z ožine mostu na črnovaški 
cesti, na zgornje - južno naselje Ižanske ceste.
V namen razbremenitve Farjevca, ki sicer cca 500 m pred izlivom 
še vedno ni saniran, je bil namreč prav v lanskem letu očiščen in 
poglobljen povezovalni jarek Loščice do Ižanske ceste oziroma 
preko mostu na Ižanki do Iščice.
Prav Loščica kot izvirska voda Iškega vršaja ( 1830 - 1960 kot 
odprti vodovod) bi lahko, do izvedbe kanalizacijskega sistema, či-
stila nasedline morebitnih organskih snovi oziroma fekalij. Dejstvo 
je pomembno tudi zaradi tega, ker v določeni višini vodne mase 
tudi Iščica priteče v Volar. Drugo vprašanje do stroke pa se posta-
vlja na račun cca 50 cm povišanja globine jarka?
Ne glede na vse pomisleke, odgovore bo prinesel čas, je rekon-
strukcija Ižanske ceste in sanacija Volarja, tako za krajane kot za 
vse druge uporabnike te prometne povezave, izrednega pomena.
Močno upamo, da bo župan g. Zoran Janković uspel sanirati tudi 
stanje propadajočega zadružnega doma in aktivirati osnovno šolo 
Barje, po možnosti z vrtcem ter  športnim igriščem.
Menimo namreč, da vzgoja in izobraževanje otrok in mladine, sku-
paj s kulturo, športom in prostovoljnim društvenim delom v do-
mačem kraju, bistveno vpliva na pozitivni odnos do pripadnosti 
okolju, v katerem človek živi.
Osnovna šola Prule, kamor hodi večina šolo obveznih otrok južne-
ga dela Ižanske ceste in Črne vasi, to vrzel niti približno ne pokriva.  

Pripis:
Pomembne osebnosti, katere so vsaka v svojem obdo-
bju, na zelo različne načine, zaznamovali svojo priso-
tnost v prostoru in ljudeh na Barju po prvih naselitvah:
Župan Hradecki (v najhujših letih od 1830 do 1846 z hrano in 
obleko pomagal kolonistom Volarja za obstoj), župan Karl De-
schman (pospeševal šolstvo in otvoril prvo ekskurendno šolo 
na Barju l. 1873), župan Graselli z učiteljem Jankom Likarjem 
(dogradil in otvoril osnovno šolo na Barju leta 1895), župan Ivan 
Hribar z domačinoma Martinom Peruzzijem in Francem Črnago-
jem (pospeševal osuševalna dela, pospeševal kmetijstvo, ustano-
vil Društvo za obdelovanje Barja-1900), domačin, geograf, prof., 
dr. Anton Melik (znanstveno raziskov. dela na področju Ljubljan-
skega barja - Kolonizacija Barja - 1927), trnovski župnik Franc 
Seliškar Finžgar, duh. Matkovič ter Jože Plečnik (postavitev cer-
kve Sv. Mihaela v Črni vasi leta 1938-1940), povojni barjanski 
aktivisti in domačini s prostovoljnim udarniškim delom  (izgradnja 
kulturnega hrama- Zadružnega doma Barje - 1948), župan Zoran 
Janković (pomoč po katastrofalnih poplavah 2010, sanacija juž-
nega dela Ižanske ceste in odvodnega kanala Volar v letu 2013, 
………).

Ostanki vandalizma ob spomeniku NOB pri Koslarjevi gošči.
Foto: arhiv ZOLBPogorišče pri Farjevcu ob Gmajnski cesti. Foto: arhiv ZOLB

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
Medeni kotiËek , Sandi Slanc, Dolenjska cesta 153, Ljubljana  
tel: 01 290 99 20, mob 051 648 023.

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)
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

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

PRODAJA DOMA»IH PRIDELKOV IN IZDELKOV

»e æelite, da vas dodamo na zgornji seznam nam piπite na rudniska.cetrtinka@gmail.com.  Objava je brezplaËna.
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Jesen nam je ponudila že kar nekaj takšnih in drugačnih tabor-
niških tekmovanj. Udeležili smo se ROT-a (republiškega ori-

entacijskega tekmovanja), ki je letos potekal v Logatcu, velja pa 
za najtežje taborniško tekmovanje, saj traja 3 dni in od vsakega 
tabornika zahteva veliko znanja in fizične pripravljenosti. Letos je 
ekipam zagodlo še vreme, a prave ekipe se niso dale. Vsem eki-
pam je uspelo priti na cilj in že se pogovarjajo, kaj morajo do druge-
ga leta še postoriti, da bo rezultat še boljši. Da ne boste mislili, da 
so bili slabi. Ekipa, ki so jo sestavljali fantje iz različnih rodov, tudi 
našega, je zasedla 1. mesto v svoji kategoriji. Dekleta so se uvrstila 
nekoliko nižje, a nič ne de, to jim je le spodbuda za prihodnjič.
Za nekoliko mlajše sta v začetku oktobra potekali še dve tekmova-
nji – Grof, ki se je že drugo leto zapored odvijal na celjskem gradu 
in v njegovi okolici, in Zlata puščica, edino taborniško lokostrelsko 
tekmovanje. Na drugem sicer nismo posegli po višjih mestih, na 
Grofu pa smo dosegli 1. in 2. mesto. 
Udeležilo smo se tudi tradicionalno jesenske Fotoorientacije, ki 
vsako leto poteka v centru Ljubljane. Letos smo iskali tiste kotič-
ke, ki so bili upodobljeni na razglednicah iz 19. stoletja. Ugotovili 
smo, da se je v Ljubljani marsikaj spremenilo in nekaterih točk ni 
bilo lahko najti.
Čakala nas je tudi ena mednarodna akcija – JOTI (Jamboree on 
the Internet). Klepetali smo s skavti s skoraj vseh celin, iz več kot 
40 držav. Delili smo si taborniške izkušnje in navade. 
Ste vedeli, da je taborništvo v Indoneziji del obveznega 
pouka v šoli?
V oktobru pa je potekalo tudi kar nekaj promocijskih akcij ob priho-
du filma Gremo mi po svoje 2 v kina. Tako smo se udeležili taborni-
ških delavnic v Mercator centru v Šiški, pomagali na predpremieri 
v Koloseju, skupaj pa smo si tudi že pogledali, kaj počne filmska 
taborniška druščina.

Naše misli pa so tudi že pri zimi in celo poletju. Ekipa spet načrtuje 
novoletni izlet v tujino za starejše tabornike, zimski izleti pa čakajo 
tudi ostale. Z mislijo na poletje pa smo tudi že poiskali taborni pro-
stor, kjer bomo poleti taborili. Letos nas bo odneslo na drug konec 
Slovenije kot lani, v družbo številnih taborov ob Krki. Mi tabor že 
nestrpno pričakujemo.
Slike z naših akcij si lahko ogledate na naši spletni strani  
rpk.rutka.net in na facebook-u.

Taborniški pozdrav! Z-D-R-A-V-O

Anja Novljan

PeËen kostanj, taborniπka tekmovanja 
in priËakovanja

v novo taborniško sezono smo že prav pošteno zakorakali. jesenski meseci so nam ob taborniški Družbi in pečenem 
kostanju hitro minili in že je na pragu nov letni čas in zanj speciFične aktivnosti.

Povezani s svetom. Foto: Matic Pande Kam pa zdaj. Foto: Rok Pande Na Zlati puščici. Foto: Rok Pande

ZIMSKA SLUÆBA
V primeru teæav s pluæenjem ali posipanjem, kliËite  deæurno sluæbo 

KPL d. d.  na tel. πt.  01 47 69 213 ali 041 700 300.
ObËani lahko na sedeæu KPL, Tbilisijska 61, BREZPLA»NO prevzamejo 

15kg soli za posipanje proti poledici. Izkazati se morajo z osebnim 
dokumentom, iz katerega je razvidno, da so obËani Mestne obËine 

Ljubljana in s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.

NEPRAVILNO PARKIRANJE IN 
ZAPU©»ENA VOZILA

V kolikor imate teæave z nepravilno parkiranimi vozili, pokliËite Mestno 
redarstvo na tel πt. 306 16 32, za zapuπËena vozila pa na 01 306 16 25.

DIVJA ODLAGALI©»A, PREVRNJENI  
SMETNJAKI, ONESNAÆEVANJE OKOLJA

Deæurna πtevilka inπpektorata:  01 306 16 04.

ZAPU©»ENE ÆIVALI
V kolikor najdete zapuπËeno æival, kliËite ZavetiπËe za æivali na 

Gmajnicah: 01 256 02 79
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Na začetku leta sem v tem glasilu zapisal, da bi društvo po-
trebovalo čudež, da bi lahko priredilo otroški živ- žav 2013. 

Čudež se ni zgodil, vsled česar tudi nismo bili v stanju izpeljati 
prireditve, čeprav je bilo med nami kar precej zagretosti in do-
bre volje. Recesija pač dela svoje tudi v društvih.
Kljub temu med letom nismo lenarili. Prejeli smo precej pova-
bil drugih, večjih društev za sodelovanje na njihovih prireditvah. 
Precej vabil smo morali zavrniti zaradi oddaljenosti in s tem 
povezanimi stroški logistike. Zaradi bližine smo sprejeli samo  
povabilo Konjerejskega društva Krim in se dvakrat udeležili nji-
hovih velikih konjeniških prireditev v Vrbljenu. 
V našem kotičku za otroke so se otroci lahko učili ustvarjalnih 
spretnosti, lahko so navezovali stike s poniji in jih jezdili. S svo-
jimi aktivnostmi smo izdatno popestrili program prireditve, obi-
skovalcem pa polepšali dan, še zlasti tistim z majhnimi otroki.
Udeležili smo se tudi Dneva Četrtne skupnosti Rudnik. Ta sre-
čanja se iz leta v leto vsebinsko spreminjajo ravno toliko, da 
ostajajo pestra in za sodelujoče in obiskovalce zanimiva.
V mesecu oktobru smo pristopili tudi k realizaciji našega poiz-
kusnega projekta »SREČANJA«. Gre za vikend srečanja dru-
žin z majhnimi otroki, ki še nekaj dajo na naravo in sveži zrak. 
Doslej smo izpeljali tri srečanja na barjanskem travniku s po-

gledom na Krim. Družinam smo omogočili preživeti prijetno po-
poldne v družbi svojih otrok, se pomeriti v športnih aktivnostih, 
izrezovanju buč za noč čarovnic, peko kostanja jezdenju ponijev 
in še bi lahko našteval. K sodelovanju smo povabili tudi članici 
društva Živeti z naravo Tadejo Vadnjal in Anico Ilar iz 
Lip, ki sta poskrbeli za omamne vonjave iz brbotajočega kotla 
in s svojimi zdravilnimi napitki preganjali naše bolezni. 
Tovrstna srečanja bomo tudi v prihodnje prirejali, vse dokler bo 
zanje dovolj zanimanja.
Še nekaj besed o članstvu! Kot v drugih društvih se tudi pri nas 
soočamo z neplačevanjem članarin. Menimo, da ta pojav ni toli-
ko v povezavi z nestrinjanjem z našim delom in izčlanjevanjem, 
ampak je bolj posledica kriznih časov, v katerih živimo. 
Naj zaključim z dobro, posebno še danes aktualno Prešernovo 
željo Kranjcem po svetlejši prihodnosti.
Uredništvu glasila in bralcem Četrtinke želim prijetno in veselo 
praznovanje prihajajočih praznikov.

ÆIVALI NISO OTRO©KA IGRA»A, AMPAK SO ÆIVA 
BITJA, KI PRAV TAKO KOT »LOVEK OB»UTIJO 

BOLE»INO, ÆALOST, STRAH IN VESELJE.

Aktivnosti druπtva Mali jezdec

zemlja je ponovno zaokrožila okoli sonca in zaključila nov, tisočletni ciklus svoje poti. počasi se bliža konec leta. vrhove 
gora je že pobelil prvi sneg, kmetje s polj pospravljajo še zaDnje priDelke, iz mošta je vino nastalo!

Vojko Erjavec

Hitro so našli skupni jezik….!

Obiskali so nas mali plesalci iz vrtca Galjevica.

Na zaupanju se gradi prijateljstvo.

Srečanja družin z otroki v Lipah.



14

Tujerodna zlata rozga je bila v naše kraje zanešena kot 
okrasna rastlina, a je pobegnila z vrtov in se udomačila v 

naravi. Zaradi agresivne rasti (v višino lahko zraste nad dva 
metra) in tvorbe gostih sestojev, onemogoča rast domorodnim 
rastlinskim vrstam. Zmanjšuje raznovrstnost opraševalcev, 
predstavlja neprimeren habitat za nekatere ogrožene žuželke 
in spreminja življenjski prostor ogroženih travniških vrst ptic. Z 
razrastjo tujerodne zlate rozge postanejo habitati travniških vrst 
ptic zanje neprimerni, kar posledično prispeva k njihovemu izgi-
njanju. Uspešno se razširja s plodovi, ki jih raznaša veter. Kot pri 
mnogih drugih invazivnih rastlinskih vrstah ima tudi zlata rozga 
veliko sposobnost vegetativnega (nespolnega) razmnoževanja, 
kar pomeni, da se lahko razširja tudi s prenosom delov korenik, 
iz katerih poženejo nove rastline. Zato je potrebna previdnost 
pri prenosu zemljine, ki vsebuje podzemne dele rozge, na ob-
močja, kjer ta rastlina še ni prisotna. Rumena socvetja zlate ro-
zge lahko opazujemo od avgusta do oktobra ob cestah, železni-
ških progah, na opuščenih zemljiščih, gradbiščih in na brežinah 
vodotokov po skoraj vsej državi. 
Zlato rozgo smo v letošnjem letu pod drobnogled vzeli sode-
lavci Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine. V sklo- Orjaška zlata rozga.

Petra Hladnik in Igor Nekrep, Lutra, Inπtitut za ohranjanje naravne dediπËine

Tujerodna zlata rozga -  
nadloga Ljubljanskega barja

biotsko pestrost ljubljanskega barja, katerega skrajni severovzhoDni Del sega tuDi na območje 
četrtne skupnosti ruDnik, v zaDnjih Desetletjih meD Drugim ogrožajo tuDi številne invazivne tujeroDne 

rastlinske vrste. najpogostejša meD njimi je visokorasla rumenocvetoča trajnica, tujeroDna zlata 
rozga. s sleDnjim imenom označujemo Dve zelo poDobni severnoameriški vrsti, kanaDsko in orjaško 

zlato rozgo, ki se poleg DomoroDne navaDne zlate rozge pojavljata v sloveniji. 

Akcija odstranjevanja tujerodne zlate rozge s prostovoljci na območju ČS Rudnik med Ižico in Peruzzijevo ulico.
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pu projekta Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja, ki 
ga sofinancira Mestna občina Ljubljana, smo poleg drugih ak-
tivnosti v septembru izvedli akcije odstranjevanja te invazivne 
rastline. Na manjših površinah smo rozge skupaj s prostovoljci 
odstranjevali z metodo puljenja. Takšno zatiranje je učinkovito, 
v kolikor iz zemlje odstranimo tudi korenike. Previdno moramo 
ravnati s cvetočimi poganjki, saj se na njih lahko razvijejo plo-
dovi tudi potem, ko so rastline že izpuljene. V primeru večjih 
sestojev je popolna odstranitev zlate rozge s tovrstno metodo 
težavnejša. Alternativno lahko z vztrajno večletno košnjo pred 
cvetenjem rastline izčrpamo, kar postopoma privede do njiho-
vega propada. 

V kolikor se tujerodna zlata rozga pojavlja tudi na vaših zemlji-
ščih, jo odstranite oziroma z njo ravnajte previdno, da preprečite 
njeno širjenje. Več o tujerodni zlati rozgi si preberite v zloženki, 
ki je dostopna na spletni strani http://lutra.si.

Korenike tujerodne zlate rozge služijo tudi vegetativnemu 
razmnoževanju.

Nova skupina  
druπtva ©ola zdravja

KOSTANJEV POHOD

V zadnji letošnji številki Rudniške Četrtinke se vam 
lepo zahvaljujem za vašo zvestobo in spodbudo, da 
še naprej delujemo prostovoljno za boljše zdravje 
in počutje naših občanov. Predstavili smo se na pri-
reditvi in upam, da ste bili zadovoljni z našo pred-
stavitvijo. 

Sporočam vam, da smo 11. 11. 2013 ustanovili sku-
pino, ki bo delovala v Dnevnem centru za starejše 
Rudnik. Telovadili bomo trikrat tedensko, pričetek 
vadbe je bil v ponedeljek, 11. 11. ob 7:30. Telovadi-
li bomo zunaj, v deževnem vremenu pa v prostorih 
centra. Informacije boste prejeli v Dnevnem centru 
Rudnik, Pot k ribniku 3a.

V letu 2014 Vam želim mnogo zdravja,  
sreče ter veselja.

Erlih Silvica, Društvo šola zdravja

Konjerejsko društvo Barje se je v nedeljo, 20. ok-
tobra 2013, udeležilo tradicionalnega kostanje-
vega pohoda, ki je vzorno organizirala domačija 
Gorc iz Spodnjih Selc pri Dobrniču.
Naše društvo so s svojimi rodovniškimi kobilami 
SHL in dvema lipicankama zastopali Izidor Prista-
vec, Miran Janežič in Marjan Trček. Pohoda se je 
udeležilo 12 dvovpreg in 23 jezdecev. 
Pohod vedno pripomore k izmenjavi izkušenj pri 
kvalitetni vzreji rodovniških konj, namenjen pa je 
seveda predvsem druženju med konjerejci in lju-
bitelji konj. Prehodili smo cca 40 km po čudoviti 
dolenjski pokrajini. Ob zaključku pohoda se je 
prilegla zelo okusna obara, ki so jo postregli na 
domačiji Gorc.

KD Barje
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Delo kluba poteka pod strokovnim vodstvom glavne trener-
ke kluba Alene Yakubouskaya. Za uspehe naših deklet pa 

so zaslužne tudi trenerke Alena Salauyova, Ana Rebov, Špela 
Gala in ostale izkušene vadnice kluba. Ker je ritmična gimna-
stika šport, ki ga odlikuje izredna gracioznost in eleganca, ele-
menti klasičnega baleta in skoraj akrobatske plesne sestave na 
tepihu, v klubu redno sodelujemo z domačimi in tujimi strokov-
njaki s področja baleta, plesa in koreografije. 
Deklice se lahko v klub vpišejo od 4. leta starosti. Poskusni 
treningi v našem klubu potekajo cel september od ponedeljka 
do petka med 17. in 18. uro v športni dvorani Krim na Galje-
vici. Za vse, ki zamudijo poskusne treninge v septembru pa jim 
omogočimo vpis tudi tekom šolskega leta. 
Vadba ritmične gimnastike poteka v treh nivojih glede na sto-
pnjo in zahtevnost treningov in tekmovanj: vrhunski A program, 
rekreativni A1 program ter rekreativni C program, ki ga naše 
trenerke izvajajo po šolah. Začetnice vadijo praviloma dvakrat 
tedensko po eno uro, nato pa se količina treningov povečuje 

z napredovanjem v višje starostne kategorije in tudi glede na 
program vadbe. Najmlajše deklice se na začetku učijo osnov 
ritmične gimnastike preko igre. S sedmimi ali osmimi leti pa 
deklice že začnejo s prvimi tekmovanji. 
Naša dekleta imajo možnost, da se predstavijo na tekmovan-
jih doma in v tujini ter na javnih nastopih. Vsako leto pripravijo 
bogat novoletni nastop, ob koncu vadbene sezone in šolskega 
leta pa na zaključnem nastopu pokažejo svojo ustvarjalnost in 
vse kar so se naučile tekom leta. 
Več o klubu si lahko preberete na spletni strani www.klubrg-
narodnidom.si, spremljate pa nas lahko tudi na naši facebook 
strani. 

KRG Narodni dom Ljubljana
Ob dolenjski æeleznici 50, 1108 Ljubljana 

Tel: +386 (0)1 420 1660
Fax: +386 (0)1 427 3431

E: info@klubrg-narodnidom.si

KRG Narodni dom Ljubljana
Lucija Mak Uhan

Blagoslov konj 
Konjerejsko društvo Barje se je 
na povabilo Konjerejskega dru-
štva Radohova vas, na deževno 
nedeljo, 10. 11. 2013, ko pri njih 
goduje sv.Martin, udeležilo tra-
dicionalnega blagoslova konj, v 
vasi Bič pri Trebnjem.
Naše društvo je s svojima lipican-
kama zastopal Izidor Pristavec - 
Prigo iz Podpeči pri Ljubljani.
Slabo vreme ne zaustavi pra-
vih konjerejcev pri svoji nameri, 
zato se je omenjenega blagoslo-
va udeležilo veliko konjerejcev 

in ljubiteljev konj, iz domačega 
in sosednjih društev, še več pa 
je bilo gledalcev, ki so z zanima-

njem spremljali dolgo povorko 
okoli cerkve v Biču.

KD Barje

klub za ritmično gimnastiko naroDni Dom ljubljana je eDen izmeD športnih klubov z najDaljšo traDicijo v republiki 
sloveniji. v njem trenira preko 100 Deklet, starih meD 5 in 25 let, v tekmovalnem in rekreativnem programu. tekmovalke 
našega kluba so slovenske pokalne prvakinje, na letošnjem Državnem prvenstvu pa so osvojile kar 42 meDalj. oDlične 

rezultate Dosegajo tuDi na meDnaroDnih tekmovanjih. 
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Tomaæ Virnik, predsednik Z©D Krim

©portni dan na Rudniku

ZŠD KRIM

Prireditev je potekala pred dvorano Krim oz. v dvorani, saj 
nekatera društva zaradi specifičnosti športna le-tega ne 

morejo predstaviti zunaj. To se je pokazalo tudi z napove-
danim mini turnirjem v namiznem tenisu, ki je bil predviden 
na zunanjem igrišču, a je bil, zaradi premočnega vetra (za ta 
šport), neizvedljiv. Tako sta se namizni tenis in badminton 
predstavila v dvorani. 
Letošnje leto smo želeli, da vsa društva dajo možnost, da svoj 
šport predstavijo obiskovalcev na tak način, da le-ti lahko 
preizkusijo rekvizite in se pomerijo z aktivnimi športniki. 
Obiskovalci, tako odrasli kot najmlajši, so lahko tako preiz-
kusili v rokometu, nogometu in ritmični gimnastiki, badmin-
tonu in namiznem tenisu, s postavitvijo jadrnice optimist 
pa so lahko otroci dobili občutek, kako je, če zares zlezeš v 
jadrnico. Čeprav brez vode je bil, z nekaj več vetra, občutek 
skoraj popoln. Za posebno atrakcijo pa je poskrbela sicer v 
namizni tenis usmerjena Medregijska namiznoteniška zveza 
Ljubljane, ki je kot članica Rekreativne zveze Slovenije, tokrat 
namesto pingpongašev, povabila državne prvake v vlečenju 

vrvi. Rezultat v dvoboju med državnimi prvaki in obiskovalci je 
bil tokrat izenačen.
Čeprav je Dan odprtih vrat ZŠD Krim minil, imajo vsa naša 
društva za vse svoja odprta vse dni v letu. Kdaj in kam lahko 
pridete, pa si poglejte na naši spletni strani 
www. zsd-krim.com.

PRIREDITEV SMO IZVEDLI S POMO»JO

zveza športnih Društev krim vsako leto organizira Dan oDprtih vrat z namenom, Da imajo Društva,  
člani zveze, možnost preDstavitve svojih športnih Dejavnosti. 



18

Æivahen plesni korak v jesen
Mojca Horvat

Plesalci plesne šole Mojca, ki v dvorani na Dolenjski 
cesti 115 deluje že 24. sezono,  so v jesen stopili 

z velikimi koraki ( takšen je tudi njihov moto : » korak 
spredaj....« ) saj so že v zadnjem tednu poletnih poči-
tnic intenzivno trenirali od jutra do večera.
Zvezda teh priprav je bil vsekakor popularni  učitelj salse ALOIS 
JORGE iz Venezuele. (Mimogrede – Alois je tudi priznan 
latinskoameriški pisatelj !) Načrtujemo, da se bo vrnil v Ljublja-
no še v tej sezoni.
In če gostoljubno sprejemamo tuje plesne zvezde, smo seveda 
veseli tudi gostoljubja v tujini, natančneje -  povabila na legend-
arni otroški festival Radost Evrope v Beogradu, ki že več kot 
štiri  desetletja združuje najboljše otroške plesne, gledališke in 
glasbene skupine Evrope.
Teden druženja z beograjskimi vrstniki, sprejem na amba-
sadi, mednarodne delavnice, predstavitve, razstave in seveda 

- plesne zabave, vrhunec z nastopom v Sava centru, ki ga je 
prenašala tudi srbska nacionalna televizija,... mladi plesalci 
pravijo - nepozabno.
A tudi Beograd ne bo pozabil nas - koreografija »Bicikl« je 
požela aplavz večera.
S ponosom lahko rečemo, da smo potrdili ugled, ki ga naši ple-
salci kot svetovni prvaki in koreografinja Mojca Horvat uživamo 
v tujini.
Posebna zahvala za gostovanje pa gre vodstvu Rokometnega 
kluba Krim, ki nam je priskočilo na pomoč pri prevozu, zato 
bomo v tej sezoni še z večjim veseljem nastopali in navijali za 
»naše punce«.
Kljub temu, da zmagujemo globalno, pa še vedno delujemo 
lokalno – zato tudi med letom vabimo v skupine redne vadbe 
vse, ki jih ples veseli, od 3 let dalje pa vse do odraslih rekrea-
tivcev. Več na wwwmojcadance.com.
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Najuspešnejša slovenska balinarka vseh časov Tadeja Sodec, 
je tekmovalno leto 2013, končala z naslovom evropske pr-

vakinje v klasični igri posamezno in s 3.mestom v štafetnem zbija-
nju, skupaj s klubsko soigralko Nino Novak. A to še ni vse. Tadeja 
Sodec je osvojila zlato kolajno tudi na letošnjih Sredozemskih 
igrah, v disciplini natančnega zbijanja. po lanskoletnem naslovu 
svetovne prvakinje sedaj še sredozemska in evropska prvakinja, 
trije naslovi, ki so dragocenejši še za dejstvo, da je bila Tadeja 
vsakič prvakinja v različni disciplini balinarske igre.
Od svojega prvega reprezentančnega nastopa leta 2006 na 
svetovnem prvenstvu v Wenzhau, do letošnjega nastopa na EP 
na Komiži, ko je prav tako kot pred sedmimi leti na Kitajskem, 
osvojila dve medalji, zlato in bronasto, je doslej pri svojih 24 
letih,osvojila skupaj že 11 kolajn, od tega 4 zlate in 7 bronastih.
Poleg osvojenih kolajn na evropskem prvenstvu in na sredozem-
skih igrah, je Tadeja Sodec, letos blestela tudi v ekipnem klub-
skem tekmovanju, kjer je s svojimi soigralkami, Balinarskemu 
klubu Krim, priborila naslov državnih prvakinj, prvo mesto v med-
narodni ligi LIBL z udeležbo ženskih klubov iz Hrvaške, Italije in 
Slovenije in tretje mesto v evropskem klubskem pokalu, z udelež-
bo klubskih prvakinj Francije, Italije, Hrvaške in Slovenije.
Seveda odlični rezultati najboljše slovenske balinarke niso ostali 
neopaženi in so posledično privedli do prvega mednarodnega 
prestopa kakše slovenske igralke v balinarski klub iz tujine.
Tadeja Sodec je namreč jeseni iz matičnega BK Krim, prestopila 
v italijanski balinarski klub Graphistudio iz Spilimberga, ki si želi s 
Tadejo in drugimi okrepitvami, poseči po naslovu evropskih klub-
skih prvakinj, ki ga doslej ni uspelo osvojiti še nobeni italijanski 
ekipi. V dosedanjih, devetih nastopih v evropskem klubskem po-
kalu, so namreč kar osemkrat slavile Francozinje, enkrat pa BŠK 
Krim, ki je skupaj s Tadejo zmagal leta 2011.
Čeprav bomo Tadejo na slovenskih igriščih zelo pogrešali, pa 
smo prepričani, da bo z novimi izkušnjami, ki si jih bo nabrala v tu-
jini, postala še boljša in bo tudi v prihodnje osvajale nove kolajne 
za Slovenijo. Tudi najžlahtnejše. Prve že na prihodnjem svetov-
nem prvenstvu 2014. 

REZULTATI EVROPSKO PRVENSTVO 2013 Komiæa, 
Hrvaška 1. - 5. oktober 2013

POSAMEZNO - »ETRTFINALE
Lille (FRA) - Yordanova (BOL) 10-7
Sodec (SLO) - SajiË (SRB) 13-5
Perotto (ITA) - Sindik D. (»G) 7-13
Soler (©PA) - »anËareviË (HR) 8-9

POSAMEZNO - POLFINALE
Lille (FRA) - »anËareviË (HR) 3-13
Sodec (SLO) - Sindik D. (»G) 13-7

POSAMEZNO - FINALE
Sodec (SLO) - »anËareviË (HR)  13-2 (0-1, 1-1, 2-1, 4-1, 6-1, 6-2, 8-2, 10-2)

©TAFETA - POLFINALE
Francija (Barthet, Fabry) - 44/55
Italija (Ventorini V., Rebora) - 38/54
Slovenija (Sodec, Novak) - 33/52
TurËija (Keklic, Ence Ozturk) - 33/53

Duπan Butinar in Miha Sodec

Zlata æetev za Tadejo Sodec

Kvalifikacije
Lille (FRA) - 27 / 13
Venturini C. (ITA) - 26 / 13
Kumartaslioglu (TUR) - 22 / 21
Sodec (SLO) - 18 / 13
Antonjak (SRB) - 15 / 0
Vlahek (HR) - 10 / 14
Soler (©PA) - 11 / 12
Targhaoui (MAR) - 7 / 9
Elbez (LIB) - 9 / 6
Dridi (TUN) - 6 / 5
Aissioui (ALÆ) - 5 / 4

»etrtfinale
Sodec (SLO) - 19
Antonjak (SRB) - 13
Vlahek (HR) - 12
Lille (FRA) - 11
Targhaoui (MAR) - 9
Venturini C. (ITA) - 7
Kumartaslioglu (TUR) - 7
Soler (©PA) - 3

Finale
Sodec (SLO) - 26
Lille (FRA) - 12
Antonjak (SRB) - 8
Vlahek (HR) - 4

REZULTATI: SREDOZEMSKE IGRE MERSIN 2013 (TUR»IJA) 20.-30. Junij 2013

NATAN»NO ZBIJANJE:
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Luka je otrok s cerebralno paralizo, ki pri πestih letih samostojno sedi, se 
plazi in celo postavi na noge, vendar ne hodi. Da bi lahko napredoval, se 
uspeπno πolal in kasneje samostojno skrbel zase, obiskuje veË terapij, ki pa 
so vse plaËljive (podrobneje na internetni strani RdeËega kriæa Ljubljana pod 
rubriko Pomagajte ljudem v stiski). Therasuit terapija poteka tri tedne in ob-
sega tri ure vsakodnevne intenzivne vadbe (ura stane 40 eur), za doseganje 
Ëim boljπih in dolgotrajnih rezultatov pa je priporoËljivo, da se vsako leto 
opravi tri do πtiri sklope terapij. Poleg tega Luka tedensko obiskuje feldenk-
rais terapijo (ura stane 50 eur) ter hipoterapijo (ura stane 31 eur). Ker je to 
velik finanËni zalogaj, sva se odloËila za zbiranje zamaπkov, kar nam bi vsaj 
nekoliko olajπalo pot do Lukove samostojnosti.

Tanja in Andrej Bolha

Za vsa dodatna vpraπanja sva na voljo na telefonski πtevilki
041 785 114 in na mailu: zitkat@gmail.com.

Za odvoz zamaπkov prosim pokliËite na telefonsko πtevilko:
041 575 892 Alenko Æitnik.

Humanitarni raËun OZRK Ljubljana:
SI56 6100 0112 2334 482 (sklic za Luka: 14-08-2013)

ZBIRANJE ZAMA©KOV ZA

LUKA

DOBRODELNA AKCIJA  
ZBIRANJA PRIBOLJ©KOV ZA OTROKE  

IN ZIMSKIH OTRO©KIH OBLA»IL

Tudi letos bo Vrtec Galjevica v sodelovanju s »etrtno skup-
nostjo Rudnik, O© Oskarja KovaËiËa ter RdeËim kriæem 

Slovenije - obmoËna enota Ljubljana organiziral dobrodelno 
akcijo Zbiranje priboljπkov za otroke ter zbiranje zimskih 
otroπkih oblaËil.
Smo v Ëasu, ko je mnogo druæin potisnjenih v teæko finanËno 
stisko, zato vas vabimo, da s skupnimi moËmi otrokom teh 
druæin polepπamo prazniËni december. S priboljπki, kot so 
marmelade, kompoti, suho sadje, Ëokoladni namazi, med, 
Ëokolino oz. Ëokoleπnik, piπkoti, kosmiËi, grisini, sokovi, 
Ëaji in trajno mleko bomo razveselili otroke, ki sicer tega 
niso deleæni med letom.
Hkrati bomo zbirali tudi zimska otroπka oblaËila in obutev 
za otroke. 
Priboljπke bodo pomoËi potrebne druæine naπega vrtca lahko 
prevzele na lokaciji »etrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 
20, od 2. 12. do 5. 12. 2013 med 8. in 15. uro ter v sredo,  
5. 12. do 17. ure.

Ostanek priboljπkov in 
garderobo bomo v pe-
tek, 6. 12. 2013 pre-
dali RdeËemu kriæu 
Slovenije - obmoËni 
enoti Ljubljana. Pro-
simo, da prinesete 
primerno ohranjena 
in Ëista oblaËila v 
vreËki ali drugi em-
balaæi. 
Z æeljo, da bi bil decembrski Ëas prijazen 
do prav vseh, se vam za sodelovanje v naprej zahvaljujemo.

Spoπtovani sokrajani Dobrodelna akcija zbiranja priboljπkov in oblaËil 

bo potekala od 25. do 28. novembra 2013 v vseh 

πtirih stavbah Vrtca Galjevica, v vseh stavbah 

O© Oskarja KovaËiËa ter na sedeæu »S Rudnik.


