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Tole sonce me kar nosi naokrog. Polna veselja in novega elana listam Četrtinko in
spravljam skupaj nekaj uvodnih besed. Počutim se kot
včasih v šolskih klopeh, ko
nam sonce, ki je zunaj prijazno in norčavo sijalo, mi pa
smo ždeli notri in si pridobivali nova znanja, ni dalo miru
in smo samo na pol sledili
pouku in v nizkem štartu
čakali, da pohitimo ven, na
zrak, da se družimo. Tudi
mene sedajle vleče ven, pa vendarle…
Vabim vas, da prelistate Četrtinko, si ogledate kaj je novega in
se morda priključite kakšni aktivnosti, ki vas bo med prebiranjem nagovorila.
Želim vam lepe, tople pomladne dni, čimveč gibanja na svežem zraku in čimveč druženja – s sovrstniki, sokrajani, ali z
drugimi generacijami – vedno smo se od nekoga učili in vedno
bomo nekomu predajali naša znanja.
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RUDNI©KO »ETRTINKO
S O Z A VA S P R I P R AV I 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 odgovor-

na urednica), Katarina Juvanc Šinkovec, Vera Debeljak, Metodij Rigler, Helena Židanek

©tevilka izdaje: Letnik XI, številka 1, marec 2014
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: Ž
 ugov tolmun Foto: Arhiv ZOLB

Kratko poroËilo o delu Sveta »S Rudnik
O

d zadnje izdaje Rudniške Četrtinke se je Svet ČS Rudnik sestal na treh sejah;

Jesihov štradon preloži v kasnejše obdobje, ko bosta oba prizidka
že zgrajena.«

18. redna seja;

17. redna seja;
Svet je potrdil zapisnik 16. redne seje in 1. korespondenčne seje
ter se seznanil z aktivnostmi s svojega območja. Ob tem je med
drugim sprejel sklepe v zvezi s postavitvijo PVC krožišča na Peruzzijevi cesti pred AC, potrditvijo sejnin članom sveta za leto 2013,
ureditvijo parkirišč za staro Galjevico ter podal predlog za ureditev
pešpoti in kolesarske steze od ceste Ob dolenjski železnici do
Lorenzove ceste.
V nadaljevanju so se člani podrobno seznanili s protipoplavnimi
ukrepi za območje Rudnika in Ilovice ter na pobudo člana sveta,
podali predlog za komunalno ureditev zadnjega kraka ceste Ob
dolenjski železnici.

2. korespondenËna seja;
Svet je na dopisni seji, kot pripombo na rebalans proračuna za
leto 2014, sprejel sklep:
»Svet ČS Rudnik nasprotuje gradnji stanovanjske soseske Jesihov štradon, ne da bi se ob tem zagotovil prostor za otroke v
vrtcu in šoli. Investicija izgradnje prizidka k Vrtcu Galjevica se namreč planira šele v letu 2016, prizidek k OŠ Oskarja Kovačiča v
letu 2017 ali kasneje, otrok v obeh javnih zavodih pa je že sedaj
preveč.
Svet ČS Rudnik tako predlaga, da se v rebalansu proračuna za
leto 2014 zagotovijo sredstva za prizidek k Vrtcu Galjevica in prizidek k Osnovni šoli Oskarja Kovačiča, ali pa naj se gradnja soseske

Prvo redno sejo v letu 2014 je Svet ČS Rudnik pričel s potrditvijo zapisnikov, nato pa je obravnaval finančno poslovanje četrtne
skupnosti v preteklem letu ter sprejel Izvedbeni načrt izvrševanja
projektov, programov in aktivnosti za leto 2014 in druge sklepe
vezane na izvrševanje finančnega načrta za leto 2014. Sledila je
kar precej dolga predstavitev aktivnosti z območja ČS Rudnik, ki
so se zgodile med obema sejama ter obravnava petih pobud občanov. Pred koncem seje je sledila še obravnava dveh predlogov
članov sveta.

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

Informacija o delih:
Na Iæanski cesti na odseku od kriæiπËa s »rno vasjo pa do odcepa
za Mateno; dokonËanje odseka se predvideva najkasneje do
30. maja 2014. ToËen priËetek del πe ni znan.
Na cesti Ob dolenjski æeleznici - odsek od Pregljeve ulice do
Peruzzijeve ceste dela - potekajo v skladu s terminskim planom
in morajo biti konËana najkasneje do 15. aprila 2014.

Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani
V mesecu marcu organizira teËaj, ki bo ob
15:00 uri:
➔	Ëetrtek 20. 3. 2014 Spomladanska opravila
v sadnem vrtu*, Drago Plasajec, privatni vrt
na Brdu-Vrhovcih, Brdnikova 40, Ljubljana.
	* V primeru slabega vremena bo teËaj teden
dni kasneje.
Tudi letos pripravljamo dve strokovni
ekskurziji, ki bosta v:
➔	sredo 21. 5. 2014 v Vipavsko dolino in
➔	sredo 17. 9. 2014 na Dolenjsko v okolico
Novega mesta.
O podrobnostih glede ekskurzij in pohoda (sreda
11. 6. 2014) veË na naπi spletni strani www.
sadjar-vrtnar.si
Jesenske aktivnosti v mesecu septembru in
oktobru:
➔	dan odprtih vrat na Kmetijskem inπtitutu
Slovenije v sadovnjaku na Brdu pri Lukovici,
➔	Dan Ëetrtne skupnosti Rudnik, Dvorana Krim,
Ob dolenjski æeleznici 50, Ljubljana,
➔	Jesenska trænica na Barju, TuristiËno druπtvo
Barje, na sejmiπËu na Peruzzijevi,

➔	razstava Praznik jeseni, Sadjarsko vrtnarsko druπtvo J.E. Krek Sostro v Osnovni
πoli v Zadvoru,
➔	Pohod pod Pugledom, Druπtvo podeæelja
Lipoglav,
➔	Teden ljubljanskega jabolka, v centru
Ljubljane, Mestna obËina Ljubljana.
Predavanja, ki smo jih organizirali konec
januarja in v zaËetku februarja so bila lepo
obiskana. Teme so bile Vse o ajdi, Ivan Kreft,
Sorte hruπk nekoË in danes, Boπtjan Godec,
SoËne, zapeljive breskve, marelice in πe kaj,
Metka Hudina, ZaπËita rastlin, Marko Babnik,
Gojenje πpargljev in Ëebulnic v vrtu, Iztok Vidic,
Batata krompir, Nataπa Kunstelj in Balkonsko
cvetje, Nataπa ©ink.
Za Ëlane Druπtva so vsa predavanja in oba
teËaja brezplaËna. Za neËlane je predavanje/
teËaj 5 evrov. Prispevek Ëlanov za zgoraj
omenjeni strokovni ekskurziji bo niæji kot za
neËlane. »lanarina je 15 eur.
Za dodatna pojasnila pokliËite Damijana
Mlakarja (041 766 133) ali Matejko Podlogar
(041 501 462), ali jih poiπËite na naπi spletni
strani www.sadjar-vrtnar.si

Lepo povabljeni v naπo druæbo!
Sadjarsko in vrtnarsko druπtvo v Ljubljani,
Pot k ribniku 20, 1108 Ljubljana
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Æugov tolmun
Jernej KorenËiË, ZOLB
Na jugovzhodnem delu Ljubljanskega barja, v Mestni občini Ljubljana, ob meji z občino Ig, kamor
štradonu pripelje makadamska pot, ko pred sabo zagledaš laporni osamelec

te iz naselja

Hauptmanice, po Šinkovem

Grmez, prostrane travnike obdane z jelšami, ko se svet umiri in

slišiš le zvoke narave, spokojno in zapuščeno leži mrtvi rokav Iščice imenovan

Žugov tolmun.

Že samo dejstvo, da ima neka lokacija ob nekem potoku svoje ljudsko ime, ki ni uradno nikjer navedeno, vendar ga domačini že stoletja
prenašajo iz roda v rod, dovolj pove, da gre za spoštovanja vredno območje.

Ime izvira po lastniku parcele, posestniku Žuga iz Iške 6 - mlin omenjen že konec 17. st. (sedaj Mavec), po kateri je skozi stoletja svojo
vijugasto ilovnato strugo izdolbla reka Iščica.

T

udi stalni vodotok Iščice, do sred. 19. st. plovne reke, ki na
območju Žugovega tolmuna nekako doseže sredino svoje cca
9,5 km vodne poti, med glavnim izvirom na Igu in izlivom v Ljubljanico, je skozi stoletja vplival na prisotno raznoliko rastlinstvo in
živalstvo.
Tu je bil za ljubljanski magistrat, predvsem pa dunajsko gospodo
na področju Ljubljanskega barja, eden najboljših lovnih in ribolovnih terenov.
V revirju so se srečavale tako imenovane hribške in značilne močvirske prostoživeče živali. Naleteli so tako na jelena, prašiča, zajca, fazana, prepelico, škurha, več vrst rac in čapelj, bobra, vidro,
kot na ščuko, sulca, lipana, platnico, klina in postrvi.
Še v času 60 let 20.st. je predstavljal Žugov tolmun sinonim za lov
na race mlakarice, racmanov »krivec« za klobukom pa kot obvezna barjanska lovska lovorika.
Pri iskanu povezave z imenom bližnjega naselja Hauptmanice, trnovski župnik g. Ivan Vrhovnik, leta 1933 povzema iz župnijske
kronike legendo, da je v davnih časih gospodoval nad Grmezom
ter se napajal v tolmunu Iščice mogočni tolovaj, ki je napadal in
ropal po Dolenjski cesti potujoče ljudi ter bližnje in daljne vasi. Tako
naj bi se po tem roparskem poglavarju imenovalo zemljišče, kasneje nastalega koloniziranega naselja.
Že A. Melik leta 1927 ugotavlja, da je to ime starejše od tamkajšne današnje kolonije, ker ga najdemo že na karti iz leta 1780.
Osnova tega imena izvira prav gotovo na spominu do nekega poglavarja oziroma hauptmana, vprašanje pa je na kakšnega.
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Priimek Hauptman v Ljubljani ni nenavaden, vendar Hauptmanice
z njim ne morejo imeti nobene povezave. V tem primeru bi namreč
šlo za privatno posest, o tej pa tu ne more biti govora, ko vemo,
da razpolaga z dotičnim ozemljem vse do 1871 leta, kot neomejen gospodar, le Mestna občina Ljubljana. Tako v svoji raziskavi
A. Melik zaključi verjetnost, da je bil barski svet Hauptmanic lovišče, rezervirano oziroma prihranjeno kot deputat, ki ga je s svojim
spremstvom užival vsakokratni vojaški poveljnik Kranjske.
Ob regulaciji Iščice v 60 letih 20. st. so nastali številni mrtvi rokavi.
Do današnjega dne so se vsi razen Žugovega tolmuna, ki je bil
tudi največji, v globino tudi čez 3 m1, počasi »zalezli«.

Ker ni bilo rednega pretoka (le ob večjih poplavah) se je obrežje in
sam otoček zarastel z grmičevjem ter domačimi in tujimi invazivnimi rastlinami, sam tolmun pa je postal mlakuža, kamor so od leta
1975 naprej postopoma vozili različni odpadni material. Nekaj let,
do približno 1990 leta, so v njem še vzdržale žabe. Sedaj niti teh
dvoživk ni več. Postal je košček zapuščenega, praktično mrtvega,
ozemlja v Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki je v upravljanju
MKO oziroma ARSO.
Ker je pokrajina Ljubljanskega barja tudi sicer, v naravovarstvenem smislu, čedalje bolj ogrožena (urbanizacija znotraj in obrobju
brez učinkovite komunalne infrastrukture in čedalje bolj agresivno

V kolikor nam bo uspelo napraviti pogoje za življenje in reprodukcijo, bomo svoj cilj dosegli. Sicer pa bodo vzpostavljeni habitatni
pogoji (tako kot nekoč) tudi za druge kopenske in vodne ogrožene
živali.
Pri tem bo prav gotovo pomagala tudi ZOLB-Sekcija koscev in
grabljic in tako nadomestila aktivnosti, ki so bile do sedaj v glavnem povezane z »Medobčinskim tekmovanjem koscev in grabljic
za pokal Ljubljanskega barja« ki se, po vsej verjetnosti po prvem
7- letnem krogu, do nadaljnega zamrzuje.
Želeli bi torej, da postane Žugov tolmun neka točka raznovrstne
neokrnjene narave, kjer bo lahko tudi človek s prijaznimi tihimi obiski občudoval in spoznaval živali in rastlinstvo, v povsem mirnem
in naravnem okolju.
Če bo temu tako, pa ni odvisno samo od naše volje ampak predvsem od ozaveščenosti ljudi, ki vedno bolj posegajo v ta barjanski
prostor, saj so v bližini že postavljeni trije bivalni kontejnerji, ograjeni s kovinsko ograjo ter z vso »infrastrukturo« za pečenje odojkov.
Če se bo to nadaljevalo, bo ob Šinkovem štradonu kmalu nastala
nova Rakova oziroma Hauptmanška jelša. Samo vprašanje časa
je tudi, kdaj bodo okoliške neokrnjene travniške površine, spremenjene v koruzna polja. Le upamo lahko, da vplivi okolice ne
bodo bistveno ogrozili habitatne pogoje na »rehabilitirani« vodni
rokav in otoček Žugovega tolmuna.

P

intenzivno kmetijstvo), je popolnoma jasno, da kljub morebitnemu sprejetju Uredbe o upravljanju v Krajinskem parku Ljubljansko
barje ter sprejeti direktivi Natura 2000, ne bo možno rešiti celotnega območja krajinskega parka, ki je opredeljen pod prvo stopnjo
zaščite.
Zato menimo, da je potrebno takoj pristopiti k ohranitvi vsaj tistih
nekaj točk, ki jih zgoraj navedena globalizacija še ni uničila in imajo
pogoje za ohranitev in razvoj značilne barjanske biotske raznovrstnosti. Ker pa je po denacionalizaciji večino barjanske kotline v lastniški strukturi, in ni denarja za nakup parcel, je potrebno zadevo
pričeti reševati vsaj tam, kjer je lastnik država ali lokalna skupnost.
Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega
barja – ZOLB se tega dobro zaveda, zato se je prijavil na javni
razpis sofinanciranja, ki ga je v letu 2013/14 objavil MOL- Oddelek za okolje, z naslovom » Izvedba naravovarstvenih ukrepov za
ohranitev, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih
in rastlinskih vrst iz rdečega seznama« in mi smo se odločili za
močvirsko sklednico (Emys orbicularis) na območju Žugovega
tolmuna.
Projekt je bil pozitivno rešen, tako da smo v februarju že počistili
obrežje in odstranili črno odlagališče iz mlakuže. Sledi zatravitev
terena, puljenje tujih invazivnih rastlin, nasaditev barjanskega grmičevja (dobrovita, borovita, trdo leska, dren), nasaditev barjanskih
avthotonih vodnih rastlin, torej zagotovitev pogojev za nastanitev
želve sklednice, ki sedaj išče svoj prostor pod soncem, v kilometer oddaljeni okolici med jarki in jelševimi mejicami.

o naši zakonodaji oziroma Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (UL RS 130/04,
53/06, 38/10 in 3/11) je potrebno, za pridobitev dovoljenja UE Ljubljana, za odstranitev nelegalnega odlagališča odpadkov oziroma
posega v prostor na varovanem območju, kar pomeni praktično za
celotno Ljubljansko barje, sledeče dokumente:
• izdelava elaborata za sanacijo črnega odlagališča (pooblaščena
družba),
• soglasje lastnika zemljišča, da dovoli poseg na njihovo ozemlje (v
našem primeru ARSO),
• soglasje lastnikov sosednjih parcel, ki so predmet postopka,
• vodno soglasje (ker je črno odlagališče tudi na vodni površini)
(ARSO),
• soglasje Zavoda RS za varstvo narave (območna enota Ljubljana),
• če je potreben, pri sanaciji črnega odlagališča, tudi poseg v ozemlje, soglasje Zavoda za kulturno dediščino Slovenije,
• pozitivno mnenje Krajinskega parka Ljubljansko barje
Povprečna čakalna doba za pridobitev posameznega soglasja je od
15 - 30 dni.
Termin dovoljenega posega v naravo na varovanem območju (Krajinski park Ljubljansko barje), je možen od 1.oktobra do 28. februarja.
Iz omenjenih predpisov je možno razumeti, da so vse čistilne akcije, prostovoljcev in nevladnih organizacij na področju Ljubljanskega barja, ki posegajo v prostor (napr. obrežje jarka itd.), v bistvu
nelegalne.
Kakšne so razlike v kazni, če te dobi inšpekcija med nelegalnim odstranjevanjem (saniranjem črnih odlagališč) in nelegalnim odlaganjem odpadkov pa nismo preverjali.
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»arobno decembrsko popoldne
Katarina ©inkovec

R

esda je že pomlad na vratih, a nikakor ne smemo prezreti
predprazničnega dogodka, ki je bil v dvorani Krim. V organizaciji Vrtca Galjevica, OŠ Oskarja Kovačiča in ČS Rudnik smo
otrokom pripravili Čarobno decembrsko popoldne.
Tokrat so si otroci ogledali igrico Žogica Nogica, ki so jo pripravili
vzgojitelji Vrtca Galjevica. Odlično pripravljena in zaigrana igrica je
zabavala vrtčevske otroke in otroke do 3.r. osnovne šole ter tudi
starše in ostale obiskovalce. Tudi tokrat ni manjkala dobra vila Galja, ki so ji otroci predali prijazna sporočila in želje za dobre može.

Po igrici so nas z nekaj nastopi zabavali plesalci plesne šole Mojce Horvat, ki so na koncu vse povabili k skupnemu rajanju.
Pred in po predstavi je potekal prednovoletni sejem, kjer so svoje
izdelke ponudili vrtičkarji, osnovnošolci in ustvarjalne delavnice
ČS Rudnik.
Veseli smo, da je bila dvorana Krim skoraj premajhna za ta
dogodek, zato z veseljem kličemo: »Se vidimo prihodnjo
zimo!«.

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
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

»e æelite, da vas dodamo na zgornji seznam nam piπite na rudniska.cetrtinka@gmail.com. Objava je brezplaËna.
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»astitljiv jubilej Marije JankoviË
Vlasta Zadnikar, foto: Tilen ©inkovec
Gospa Marija Jankovič je častitljiv jubilej, 105 let, praznovala konec decembra 2013 v krogu družine, prijateljev in znancev, voščit pa so
ji prišli tudi župan mesta

Ljubljane, gospod Zoran Janković ter predsednica Četrtne skupnosti Rudnik, gospa Katarina Šinkovec.

M

arija Jankovič je bila rojena 29. decembra 1908
v številčni kmečki družini staršev Lužar v Krvavi
peči. Takratne razmere časa ji niso omogočale
brezskrbnega otroštva, saj pogoji kmečkega-družinskega življenja niso bili rožnati. Že kot
sedemletna deklica in najstarejša v družini se je
morala soočiti s kruto usodo preživetja. Mama
jo je na svojih ramenih v zimskem času ponesla na bližnjo kmetijo, kjer je služila kot pestunja domačim otrokom. Vajena skromnosti in delavnosti je pri novi družini ostala
kar nekaj let. Pozneje si je sama poiskala
delo in fizično opravljala kmetijska opravila na različnih kmetijah in nazadnje v Črni
vasi. Prav tu je pred drugo svetovno vojno
spoznala svojega bodočega moža Toneta in se poročila. V zakonu se jima je leta
1940 rodil prvi sin Marko, drugi sin Tone
pa po vojni.

Vojni čas jo je zaznamoval z velikim odrekanjem, skrbmi in trpljenjem. Mož Tone je kmalu odšel v partizane.
Sama z majhnim otrokom je s fizičnim delom poskrbela za preživetje. Ob vsem tem pa je bila vestna aktivistka v narodnoosvobodilnem boju in nemalokrat
bila v resnični nevarnosti pred aretacijo okupatorja,
vendar je bila sreča na njeni strani. Zelo tvegana
pa je bila njena odločitev, da svojega ranjenega
moža skrije in ga zdravi na svojem domu. Z
njeno iznajdljivostjo ji je to uspelo in tako sta
skupaj z malim sinkom dočakala svobodo.
Po vojni sta z možem, vsak po svojih močeh, poskrbela za družino in si postavila svoj
dom. Vse življenje je bila vezana z delom na
zemlji in še v tej visoki starosti jo včasih zvabi opravilo na njivi. Zdravje ji še kolikor toliko
služi, le slušnost ji je odpovedala. Odlikuje
jo velika delavnost, skromnost, poštenost in
solidarnost do sočloveka.

Blagoslov konj v »rni vasi na Ljubljanskem barju

V

četrtek 26. 12. 2013 ob 10.30 je Konjerejsko društvo
Barje v soorganizaciji z Župnijo sv.Mihaela organiziralo tradicionalni blagoslov konj v Črni vasi na Ljubljanskem Barju za mogočno Plečnikovo cerkvijo.
Slabo vreme rejcev ni odvrn ilo od blagoslova, vendar pa so
se ga s svojimi ljubljenci udeležili res najzanesljivejši rejci z
območja Barja.
Poudariti velja,da so bile vse privedene živali rodovniške
SHL avtohtone pasme in slovenski ponos - Lipicanci.
Po končanem uradnem obredu so se gledalci (ki je bilo veliko) in rejci okrepčali s kuhanim vinom.
Konjerejsko društvo Barje se zahvaljuje župniku, gospodu
Primožu Lavtarju in družinama Čož in Janežič za pomoč pri
organizaciji dogodka.

KD Barje
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Golovec kliËe na pomoË
Marjan Jernej Virant
Pred dnevi je novinarka pisala, da je jokala, ko je obiskala našo Šmarno goro. Zgodilo se pa je, ne samo Šmarni gori, pač pa skoraj polovici
Slovenije, oz. tudi nam, ljubiteljem ljubljanskih zelenih pljuč – Golovca. Grmelo in hrumelo je nekaj dni in noči v februarju in ko se je
naredil dan, smo videli tisto, kar si nismo mogli zamisliti.

Poleg popolnega gospodarskega krča, nas je udarila še narava.

N

eka vremenarka pravi, da bomo potrebovali 10 let, da bo naza to usposobljeni, ki pa jih je, glede na našo gozdarsko politiko
rava to popravila. Slabo je ocenila, saj to ni suša ali povodenj,
zadnjih 20 let, zelo malo. Že pred dnevi je gozdarski inženir iz Gorice pisal, da smo po letu 1990 gospodarjenje z našim naravnim
ki se letno spreminja. Po prvih ogledih je to katastrofa stoletja ali
bogastvom – gozdom, zanemarili, čeprav so pred tem časom bili
najmanj generacije. Prve ocene škode v gozdovih in na infrastrukturi v njih ni le 31% ali 32 %, kar so nekateri »kvazi« strokovnjaki
za vzor mnogim gozdarskim strokovnjakom v Evropi in učna ura
na hitro ocenjevali; še dobro, da ni nekdo izračunal, da je škode za
pri njihovih obiskih. Res pa je tudi, da se je z novo nastalo državo, po letu 1990, gozdarska služba in njena urejenost popolnoma
31,6%! Še posebej pa je neodgovorno take številke javljati čez prst
degradirala, z vzpostavljanjem javne službe (Zavoda za gozdove),
po desetih dneh, saj sem prepričan, da tudi 10 % gozdov in škode
pa popolnoma osiromašila, saj včasih, po pripovedovanju njihovih
v njih nismo mogli pregledati zaradi neprehodnih in neprevoznih
vodilnih, nima niti za gorivo za službene avtomobile. Do tega je
poti in gozdnih vlak. Kajti slika iz helikopterja je le podaljšan nedeljski izlet. Sam sem prepričan, da bo to ocenjevanje še dolgo časa
pripeljala politika nekaterih gospodarjev po letu 1990, ki so hoteli
trajalo in škoda ni samo 200 milijonska, pač pa gonekaj spremeniti, samo da bo drugače, pa čeprav je
vorimo o škodi, ki bo lahko milijardna ali celo še
služba prej dobro delovala. Tak primer je tudi npr.
več. Letni posek in s tem vrednost pa bo za
ukinitev Vodnih skupnosti (zadnja povodenj
naslednjih 50 let ali še več z zmanjšanim
v Ljubljani), ali pa Zavoda za urejanje hudournikov. Vrnili pa smo tudi vse gozposekom za polovico manjši. Tudi škoLedeni objem Golovca in padec borovih dreves
da ne bo le zaradi manjše vrednosti
dove grofom in veleposestnikom ter
Ëez cesto na Gornjem Rudniku I. je 2. februarja
lesa, pač pa mnogo večjih stroškov
RKC, ki so vrnitev v mnogo primerih
2014 povzroËil potrgano elektriËno napeljavo iz
za poseke in spravilo kot ob norizkoristili za pravo degradacijo prej
nosilcev, pretrgano telefonsko in internetno povezavo ter
malni sečnji. Kajti delo v gozdu po
lepih in ohranjenih gozdov. Iz nekneprehodno cesto med zadnjima dvema hiπama v ulici. Iskreno
danjega gozdnega sklada, ki se
takem stanju, ko je večina drevja
se zahvaljujemo delavcem intervencijske skupine Elektra
Ljubljana, da so po obvestilu æe naslednji dan, 3. februarja v
je zbiral od posekanega lesa, se
ne samo polomljena, pač pa zelo
dopoldanskih
urah
uredili
zaËasno
elektriËno
napeljavo
in
omogoËili
je zagotovil trajni pritok denarja
veliko tudi izruvana s koreninami,
delni prehod po cesti. Iskreno se zahvaljujemo prostovoljnim
in bile so narejene in vzdrževane
je izredno nevarno in težavno.
gasilcem PGD Podgorica ©entjakob za takojπen odziv na klic
mnoge ceste, poti in vlake. Veliko
Taka dela so sposobni opravljati le
v sili 112 in dokonËno sprostitev prevoznosti ceste. Obenem
se
je vlagalo v gojenje gozdov in s
se zahvaljujemo Ëetrtni skupnosti Rudnik za nasvete za
številnimi drevesnicami, ki so vzgajapomoË in intervencijo, da je KPL dokonËno odstranilo
vejevje z bankin ceste.
le sadike iz domačega semena pogozdene prenekatere jase ali zaraščajoča grDruæina Perko
mišča. V sedanjem času praktično domačih
sadik gozdnega drevja nimamo. Kajti ravno ob
tej katastrofi bo nujno pogozditi nastale jase (frate),
ki se naravno tudi desetletje ne bodo obnovile. Tisti, ki je predlagal Vladi, da takoj ustanovi d.o.o. za odkup lesa, se na stanje
kakršno je, zelo malo ali sploh ne spozna. Tehnično slabšega lesa
ali navala pri odkupu v celoti ne bomo sposobni niti pravilno skladiščiti, ker za milijone kubičnih metrov lesa skladišč nimamo. Nastal
pa bo problem, kako ta les čim prej prodati, ker bodo listavci že
v prvem letu v večini izgubili svojo vrednost. Domača predelava
je uničena, saj nam jo je v 20ih letih uspelo spraviti na kolena v
celoti, ki pa je bila prej naš veliki ponos. Tujci pa bodo želeli ta les
odkupiti glede na kvaliteto po čim nižji ceni. Moj predlog bi bil, da
bi vsaj v bližini naselij in na dostopnih predelih, les za kurjavo, v
kolikor ga lastniki v 30-60 dneh ne bi pospravili, podarili raznim
zainteresiranim skupinam. Potreben bi bil le nadzor glede spravila
in vzpostavitev gozdnega reda, ki je v navadi. To bo omogočilo čim
prejšnjo naravno obnovo ali pa zasaditev. Golovec in bližnja okolica
Ljubljane, kjer je podrtega, polomljenega in poškodovanega več
kot 10,000 kubičnih metrov gozdnega drevja, bi se vsaj na lažje
dostopnih krajih dalo v letu dni odstraniti. Drevje na odročnih po-

ZAHVALA
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dročjih (grapah) pa verjetno ne bo dočakalo tega in bo v desetletju
ali več izginilo po naravni poti. Nastali kraterji po podrtih drevesih
pa bodo ostali vidni vsaj 50 let, kot so vidni ostanki obrambnih jarkov iz italijanske okupacije po Golovcu, ob žici okupirane Ljubljane.
Dejansko stanje je težko opisati in ti, ki se po Golovcu – zelenimi pljuči Ljubljane, sprehajajo, mi bodo to potrdili. 50-metrski pas,
goličava, posekan leta 1942, se je obnovil v zadnjih 70 letih. To je
primerjava za nastale goličave, ki se bodo po naravni poti na tak
način obnavljale. Dela je toliko, da se da pri mnogih delih spomniti
nekdanje solidarnosti – prostovoljnega dela ali pa tudi ljudi, ki so
sposobni za taka javna dela, pa so na Zavodu za zaposlovanje.
Marsikatero odlomljeno vejo ali vrh redni sprehajalci – obiskovalci Golovca že sami odstranjujemo. Vsa pohvala pa gre predvsem

gasilcem in tako so gasilci iz Bizovika, ki so z njihove strani očistili
edino prevozno cesto preko Golovca, zgrajeno v času italijanske
okupacije. Zahvala gre tudi »našim« gasilcem z Rudnika, ki so pristopili k čiščenju poti, ki z Rudnika oz. Dolenjske ceste potekajo
na Golovec. Prav ta cesta je pogoj za vsa nadaljnja dela. Torej vsi
ljubitelji moramo pomagati in čim prej vrniti naravi tisto, kar nam je
tudi z delno nepravilnim gospodarjenjem uspelo vzeti. Tako bomo
z veseljem spremljali nadaljnje stanje gozdov Golovca, za katerega
pa bi danes lahko resnično le jokali.

Pomagajmo naravi in to Ëim prej,
saj nam bo narava to tudi vrnila.

Kaj se novega dogaja
v dnevnem centru aktivnosti za starejπe?
mag. Andreja Troppan, vodja DCA Rudnik

P

ri nas smo že prav spomladansko razposajeni. Iz tedna v
teden nas je več, iz meseca v mesec so nove aktivnosti, vse
z namenom, da nam je lepše, boljše, da si popestrimo dneve, da
se kaj novega naučimo in da se družimo.
Zadnje novosti, ki vam jih ponujamo v DCA so: telovadba za
krepitev telesa z utežmi, plesna telovadba, či gong in plesi v
krogu ter namizni tenis. Ob vseh preostalih aktivnostih pa vam
ponujamo še najrazličnejše tematsko obarvane delavnice. Seveda pa nam ne uide noben praznik, nobeno slavje. Novoletna
zabava, pust, dan žena,… pa še rojstni dnevi – obilo razlogov
za veselje in smeh. Živimo tako, kot da nam je dan samo današnji dan. Ne oziramo se nazaj, ne stremimo v prihodnost,

ampak enostavno živimo in se veselimo, tukaj in zdaj.
Če ne drugega, smeha nam v naši družbi
res ne manjka.
Vsi, ki še oklevate in
zbirate pogum, da bi
enkrat le pokukali k
nam, vabljeni, kar pridite. Ne grizemo, ne
težimo in se ne grupiramo. Dobrodošel je
vsak.

TEDENSKI SPORED AKTIVNOSTI - DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJ©E - Pot k ribniku 3A
Velja od 7. 2. 2014 (Program financira MOL)
ura

PONEDELJEK

7.308.00
8.009.00

1000 gibov
TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

8.008.30

1000 gibov

9.0010.00
10.0012.00
10.0012.00
12.0013.00
13.0014.00
14.0015.00

TIBETANSKE VAJE

9.0010.00
10.0011.00
11.0013.00
13.0014.00
13.0014.00

FIZIOTERAPEVTSKA
TELOVADBA
FIZIOTERAPEVTSKA
TELOVADBA
ANGLE©KA
KONVERZACIJA
©PAN©»INA
(zaËetni teËaj)
JOGA OBRAZA
(zaËnemo 18.3.)

USTVARJALNE
DELAVNICE
LITERARNI KROÆEK
PLESNA TELOVADBA
NAMIZNI TENIS

ura

TOREK

VAJE ZA KREPITEV
TELESA Z UTEÆMI

ura

SREDA

7.308.00
8.159.15

1000 gibov

ura

»ETRTEK

ura

PETEK

TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

8.008.30

1000 gibov

8.159.15

TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

9.3011.00
9.3011.00
9.3011.00
11.0012.30
12.3014.00
14.0016.00

NORDIJSKA HOJA

9.0010.00
10.0011.00
10.0011.30
11.0012.30
12.3014.00
14.0015.00

TELOVADBA

9.3010.30
10.3012.00
12.0514.00
14.0015.00

EFT TAPKANJE

CHI GONG IN
PLES V KROGU
TAROK
LJUDSKO PETJE
ITALIJAN©»INA
(zaËetni teËaj)
NEM©»INA
(zaËetni teËaj)

NAMIZNI TENIS
TAROK
DRUÆABNI PLES
Plesne vaje
ANGLE©»INA
(zaËetni teËaj)
URJENJE SPOMINA
IN LOGIKE

OSEBNOSTNA RAST
(Pogovorna skupina)
NAMIZNI TENIS
VAJE ZA KREPITEV
TELESA Z UTEÆMI

➜ 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
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Poplavljene hiπe in kmetije v naseljih
»rna vas in Lipe
Iniciativni odbor »rna vas in Lipe, Foto: Matej Leskovšek - Planet-siol.net

V

sredo 12. februarja 2014 popoldne je pri cerkvi Sv. Mihaela v Črni vasi na Ljubljanskem barju potekal sestanek
predstavnikov ministrstev in Iniciativnega odbora Črna vas
in Lipe. Iniciativni odbor je sestanek sklical potem ko so po
večdnevnem deževju narasle vode na Ljubljanske barju pričele poplavljati stanovanjske hiše in kmetije v naselju Lipe, ogrožajo pa tudi hiše v Črni vasi. Sestanka so se udeležili Samo
Omerzel, minister za infrastrukturo in prostor, Mira Kobold in
Tonček Cezar kot predstavnika ARSO ter Uroš Kek, predstavnik urada predsednika republike.
Predstavniki Iniciativnega odbora Črna vas in Lipe so najprej
predstavili aktualno situacijo v naseljih Črna vas in Lipe, kjer so
po večdnevnem deževju močno narasle vode poplavile travnike,
precej hiš in kmetijskih objektov in delno tudi cesti, ki vodita iz
Črne vasi do Podpeči in iz Črne vasi do Tomišlja. Zaradi tega je
že od torka 11. februarja ukinjen tudi promet LPP linije 19B.
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe izpostavlja, da zaradi ponavljanja poplav po dobrih treh letih ne moremo več govoriti o ti.
»stoletnih vodah«. Že ob poplavah v 2010 so se prebivalci Črne
vasi in Lip organizirali v Iniciativni odbor in aktivno opozarjali odgovorne institucije (na državni ravni in na ravni Mestne občine
Ljubljana) na nujno potrebne preventivne ukrepe za preprečitev
podobnih poplav v prihodnje. Opozoril pristojni niso upoštevali, zato smo danes , dobra tri leta kasneje, žrtev neizvedenih
sistemskih protipoplavnih ukrepov. Izkazuje se , da poplave še
zdaleč niso »stoletne«, saj voda ponovno vdira v stanovanjske
hiše in kmetijske objekte. V sredo 12. februarja zjutraj je bila na
črnovaški cesti že postavljena zapora, saj je cesta od Črne vasi
do Podpeči od sredine naselja Lip dalje na precej mestih poplavljena.
Na sestanku je mag. Andrej Vidmar iz Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo (Katedra za splošno hidrotehniko) izpostavil rešitve, ki jih že vrsto let zapored predstavlja odločevalcem na ravni
mestne občine in vlade, vendar doslej brez vidnega učinka. V
svojem dokumentu »Zmanjšanje ogroženosti pred škodo poplav
južnega dela Ljubljane« je mag. Vidmar že januarja 2012 izpostavil najnujnejše protipoplavne ukrepe za povečanje prevodnosti
struge Ljubljanice (odstranitev nanosov plavin v Ljubljanici, redno
čiščenje sekundarnih odvodnikov na Ljubljanskem barju, ipd).
Minister Samo Omerzel je izrazil zavedanje, da se poplavna problematika rešuje prepočasi in da so številne rešitve za izboljšanje
poplavne varnosti že znane. Izpostavil je, da je bila isti dan (v sredo 12. februarja) na vladi imenovana delovna skupina, ki jo vodi
minister Omerzel, katere namen je pripraviti sistemske rešitve za
sanacijo nastale škode ob nedavnih ujmah zaradi žledu. Minister
se je v pogovoru s predstavniki lokalne skupnosti zavezal, da bo
v okviru te delovne skupine poskrbel tudi za pripravo ukrepov
za reševanje poplavne varnosti na območju Ljubljanskega barja.
Minister Samo Omerzel si je po sestanku pobliže ogledal poplavljeno območje in v pogovoru s krajani obljubil, da se bo osebno
zavzel za dolgoročne sistemske rešitve poplavne problematike.

Več informacij: www.crnavas.si
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Dobrodelna koπarkarska tekma
za 27 otrok Vrtca Galjevica
Barbara Novinec, ravnateljica

N

a pobudo starša iz Vrtca Galjevica, ga. Andreja Sladiča, ki
je ob sodelovanju prijateljev, znancev in vrtca organiziral
ter izvedel dobrodelno košarkarsko tekmo v Dvorani Krim, je
bilo sobotno popoldne, 25.1.2014, še posebej prijazno in polno
prijetnih športno-družabnih doživetij ob navijanju za obe košarkarski ekipi, ki sta ju spremljali maskoti Lj. Zmajčka ter Kužka
Zavarovalnice Triglav, akrobatski skupini Dunk Kings in Žabice,
plesna skupina Ladies, ansambel Veseli Morostarji, idr.
S pomočjo vseh obiskovalcev (staršev z otroki, znancev, prijateljev, zaposlenih) in donatorjev smo z dogodkom zbrali 2.840,00
EUR, kar bo zadostovalo za pokritje vseh stroškov subvencioniranih programov letovanj in taborov za vseh 27 otrok našega vrtca.

V imenu Vrtca Galjevica se zahvaljujemo prav vsem, ki ste s svojim delom, sodelovanjem, prisotnostjo na dogodku ali donacijo
omogočili letovanje in taborjenje za vse otroke našega vrtca. Še
posebna zahvala pa gre pobudniku in organizatorju dogodka, g.
Andreju Sladiču z ekipo, vsem sodelujočim športnikom, športnim
klubom in reprezentancam, ki so prispevali podpisane ekipne
športne drese za licitacijo, g. Milanu iz OŠ Oskarja Kovačiča za
ozvočenje ter Zavodu Šport Ljubljana za možnost uporabe Dvorane Krim ter županu MOL g. Zoranu Jankoviću za podporo.
Zahvala je namenjena vsem, ki ste na svoj način pomagali pri uresničevanju projekta. Verjamem, da bomo s podobnimi projekti in
programi lahko pomagali otrokom tudi v bodoče.

Medgeneracijsko sodelovanje na PodruæniËni πoli Rudnik
Na PodruæniËni πoli Rudnik se od oktobra
2013 odvija teËajna oblika dela, namenjena
prepreËevanju padcev v starosti. Delo poteka
v manjπi skupini πestih Ëlanov in treh prostovoljcev - πiriteljev programa za prepreËevanje padcev v starosti. Delo, ki ga izvajamo,
nas vodi skozi vse πtiri skupine dejavnikov, ki
najpogosteje povzroËajo padce in poπkodbe
zaradi njih. To so:
1. slabo ravnoteæje,
2. starosti neprilagojeno stanovanje,
3. slabe osebne navade,
4.	nezavedni strah pred padcem, potem
ko ga je Ëlovek doæivel.
Ko to piπem, je za nami æe veËina sreËanj.
S skupino se bomo dobili πtirinajstkrat, toliko je tudi tematskih sklopov v priroËniku
- dnevniku, ki ga dobi vsak Ëlan skupine.
SreËujemo se tedensko, vedno na isti dan,
ob isti uri in v istem prostoru. Program za
prepreËevanje padcev po tem priroËniku obsega πtirinajst osnovnih sreËanj, ki trajajo
od ure in pol do dve uri. V skupini smo se

nauËili πest vaj za prepreËevanje padcev, ki
jih izvajamo na vsakem sreËanju. Na sreËanjih glasno prebiramo besedila in navodila v

priroËniku, izmenjujemo mnenja ter izkuπnje.
Glasno branje so Ëlani z veseljem sprejeli in
ugotavljali, da æe od πolskih dni na ta naËin
niso glasno brali. Tak naËin komunikacije nas
zbliæuje in omili naπo negotovost. SreËanja
potekajo v razredu, kjer je πe zveËer Ëutiti
toplino otroπkega vrveæa in to πe posebej blagodejno uËinkuje na klimo skupine. Zahvala
gre tudi ravnateljici Osnovne πole Oskarja
KovaËiËa, mag. Olgi Kolar, ki je odobrila in
podprla potek sreËanj v prostorih πole in s
tem izkazala naklonjenost medgeneracijskemu soæitju v pravem pomenu te besede.
Zadovoljstvo Ëlanov in nas prostovoljcev je
neizmerno, soæitje je doseglo svoj namen.
Inπtitut Antona Trstenjaka s sodelavci pa je
pokrovitelj in pobudnik izobraæevanja prostovoljcev, saj jim je mar, kako se bo odvijalo
æivljenje tretje generacije.
Namesto zakljuËka naj vas povabim na naslednji sklop sreËanj, ki se bodo odvijala na
PodruæniËni πoli Rudnik z zaËetkom v mesecu
aprilu 2014.
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AAB - nagajiv poziv z namigom k dejavnosti
Anton Pivk, predsednik AAB druπtva

P

rogram aktivnosti se širi glede na kapacitete
in želje članov v vse smeri.
Osnova je povezovanje podobno mislečih ljudi, ki
žele nekaj prispevati zase, za svoje bližnje in našo družbo. Naš
član naj bi naklonil delček svojega znanja in časa drugim ter to
nakazal v svoji pristopnici. Vsekakor so tu zajete visoke moralne
in kulturne vrednote in ponos na njih. Naše geslo je: NIKOLI NI
PREPOZNO, DA ZAČNEMO DELATI PRAV! (Mandela)
Članarina je nizka, za leto 2014 znaša 30 evrov, posamezne aktivnosti se sofinancirajo s strani društva oz. posameznika. Vsak član
dobi vsakoletno člansko majico.
Jedro vodenja društva je na aktivnih starejših članih, ki imajo ogromno znanja, izkušenj in želijo to znanje prenesti na mlajše in jim
pustiti odprto, uhojeno pot.
Vsekakor pa želimo prijazno usmerjati mlade ljudi v »prave« aktivnosti tako, da bodo sebi in nam starejšim v veselje, naša modrost
pa uporabna.
Redna fizična in psihična vadba je nujno potrebna za zdravje in
edina prava stalna življenjska pot, ki odbija vse strese in druge
tegobe v človeškem življenju.
Pomoč članov društva posamezniku naklonimo po ustreznem
posvetu odbora za pomoč.

Ker pa brez denarja ne gre, najemi vadbišč in
igrišč so dragi, bomo naprosili vse, ki imajo možnost, da za naše aktivne člane poiščejo prave
prostore, termine in ceno. Ko bomo uspešni, bomo zgradili nove
prostore za vadbe.
Začeli bomo z otroško vadbo in jo nadaljevali preko članov in veteranov ter poskrbeli za strokovne voditelje. Vodili bomo različne
sekcije, krožke in nastope. Ob obletnicah bomo sestavili praznovanje in nagradili zaslužne.
Imeti želimo delavne prostovoljne aktivne člane.
Aktivnosti: najmanj en delovni dan pomoči pri organizaciji teniškega srečanja, kolesarjenja, planinskega pohoda, računovodska
dela, knjigovodska dela, priprava piknika, učenje petja, tenisa itd.
Upravni odbor bo odgovorno nadziral pravilnost poslovanja društva. Prav tako bodo člani dobili vsa ustrezna pojasnila pooblaščenih vodij.
V tajništvu se bodo zbirale informacije, prijave, članarina, vpisi,
sprejemali predlogi. Zaželena komunikacija je sodobna po e-mailu: info@aabdrustvo.si oz. skype-u in telefonu: 041 631 240.
Več informacij o društvu in njegovem programu najdete na spletni
strani: www.aabdrustvo.si

AAB - SPLO©NI OSNOVNI PROGRAM za leto 2014
Tenis, odbojka, rekreacija, plavanje, folklora, gledaliπËe, koncert, prostovoljna pomoË itd..
Program zima - jan, feb, mar.

2x teniπki turnir - uvodni januarski sobota 19. januar.
in 8. marec
2x enodnevno smuËanje
1x enotedensko smuËanje
2x planinski izlet

Program pomlad: april, maj, junij 2014
2x teniπki turnir
2x kolesarski kros
2x planinski izlet
Klubski druæinski piknik in koncert
1x tedenska plovba z barkaËo po Jadranu

Program poletje: julij, avgust, sep.
2x teniπki turnir
2x kolesarski kros
2x planinski izlet
1x jadranje
1x teniπki morski izlet

Program jesen: okt. nov. dec.
2x teniπki turnir
2x kolesarski kros
2x planinski izlet
podelitev priznanj in koncert
silvestrovanje

Za vse aktivnosti se sestavi ustrezna ekipa:
organizator, namestnik, 2 pomoËnika ali veË
Vabimo Ëlane, da dopolnijo seznam in navedejo, kje
bodo prispevali svoje sile.
Predvidene sekcije v πportu:
Tenis, Kolesarjenje, Planinstvo, SmuËanje, Plavanje,
Jadranje, Telovadba, Judo, Prstomet, Jadranje na
deski, Golf, Tek na smuËeh, itd…..
Predvidene sekcije v kulturi:
Likovna, Glasbena, Literarna, RaËunalniπka, Teater,
Kuharska, RaËunalniπka, Itd.

Predvidena pomoË - psihoterapevtska, denarna ali v prostovoljnem delu ustrezno sklepu naπe komisije za pomoË, itd.
Mislim da je prav, da prestopimo malomeπËansko oz. vaπko zaplankanost in postanemo SLOVENSKO druπtvo - aktivno hoËemo æiveti, dokler smo æivi. NoËemo se loËevati na
vse moæne finte. Tu smo doma (SLOVENIJA) in ponosni smo na naπe skupne uspehe. Æelimo narediti ljudem ugodnejπe æivljenje, narediti kar je v naπih moËeh. Ne bomo
dovolili, da nas negativci loËujejo lokalno na "æabarje" oz. "mone", hoËemo povezovanje in prijateljstvo. Prav tako se bomo distancirali od zlovoljneæev in jim odpustili.
Ker smo pa tudi v EVROPI, æelimo v njej pustiti pravi vtis, pojasniti in uporabiti moænosti, ki jih ponuja. Vsekakor pa æelimo sodelovati in imeti na vidnih mestih ljudi, ki so
druæbeno moralno in zakonsko neomadeæevani. Ne bomo dajali obljub, katerih ne bomo izpolnili, "beseda je zakon". Lahko bi leæali in trohneli - noËemo.
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Mednarodno sodelovanje na razredni
stopnji O© Oskarja KovaËiËa
Anuπa MiheliË, uËiteljica razrednega pouka

N

aša šola že nekaj let aktivno sodeluje v mednarodnih projektih v okviru programa Comenius, ki ga v naši državi koordinira center za mobilnost CMEPIUS. Prepričani smo, da medsebojno povezovanje, spoznavanje različnih kultur ter navad
pripomore k bogatenju ter razširjanju obzorja.
Prav zato smo se z veseljem odzvali na povabilo omenjene organizacije in sprejeli medse kitajskega študenta. Yunfan Zhang
v okviru izmenjave študira na ljubljanski univerzi, učencem 4.c
razreda pa je 26.11. 2013 približal svojo domovino, otroke naučil kitajsko pesem in igro, učenci pa so zanj izdelali brošuro o
Sloveniji. Skupaj smo preživeli prijeten dan, učenci so spoznali
kulturo in geografske posebnosti daljne dežele, Yunfan pa se je
prepričal, da je naša dežela polna naravnih in kulturnih znamenitosti ter prijaznih ljudi.
V jesenskem in zimskem času pa smo učiteljice in učenci 4.
razredov sklenili del svojih aktivnosti posvetiti sodelovanju s
kosovskimi šolami in sicer malo drugače. Povezali smo se s
slovensko vojsko na Kosovu, ki v okviru zveze NATO pomaga
prebivalstvu na tem območju. Pripravili smo polleten projekt, v
katerem so tamkajšnji učenci deležni drobnih pozornosti naših,
obenem pa si bodo na svojo željo lahko tudi dopisovali.
V prvih mesecih smo izdelali zgibanke o šoli, mestu Ljubljana
in Sloveniji, poslali svinčnik z ročno sešitim obeskom in bralno
kazalo. V februarju pa smo jim predali zvezke s svojimi portreti
in posvetilom.

Pri tem projektu z nami sodeluje štabna vodnica Elizabeta Tome,
ki trenutno službuje na polletni misiji na Kosovu. V času njenega
dopusta v domovini nas je obiskala in se nam v imenu kosovskih
otrok zahvalila za drobne pozornosti in sodelovanje. S slikami
nam je skušala približati življenje in šolanje tamkajšnjih otrok, ki
se bistveno razlikuje od našega. Učenci so jo z zanimanjem poslušali, nekatere zgodbe so se jih dotaknile in jih spodbudile k
razmišljanju.
Naši učenci ob vseh teh aktivnostih spoznavajo jezik, kulturne
in naravne znamenitosti države, s katero sodelujemo. Ob tem
ugotavljajo, da vsi nimajo enakih možnosti za izobraževanje ter
varno odraščanje in da jim lahko tudi oni pomagajo. S tem krepijo čut za solidarnost ter spoznajo prijatelje tudi izven naših meja.
Obenem pa se tako zavedajo danosti, ki jih ponuja odraščanje v
svobodni in demokratični državi.

Aktivnosti TuristiËnega društva Barje
5. april -	»istilna akcija
V primeru slabega vremena bo akcija
prestavljena na 12. 4. 2014
10. maj - Pohod po Ljubljanskem barju
14. junij - Otroπke barjanske æabarije
11. oktober - Jesenska trænica
VeË informacij najdete na http://www.td-barje.si/
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Predstavitev
Æenskega pevskega zbora Barje
mag. Alojzija Ljuba Strle, predsednica Æenskega pevskega zbora Barje

N

aš Ženski pevski zbor Barje se tokrat prvič predstavlja
v glasilu Rudniška Četrtinka, čeprav skupaj delujemo že
šesto leto. V zboru je trenutno 25 članic in ocenjujemo, da je
to optimalno število za naš zbor, saj imamo za svoje delovanje na razpolago neustrezne oziroma neprimerne pogoje za
delovanje in v prihodnje pričakujemo ugodno rešitev le-teh, s
strani pristojnih občinskih organov. Pa vendar kljub težavam
uspešno izvajamo naše zastavljene cilje oziroma naš obsežen
vsakoletni program nastopov in sicer tako v občinskem, regijskem prostoru kot tudi širše.
Naše kulturno poslanstvo temelji na ohranjanju slovenskih ljudskih pesmi iz naše bogate kulturne dediščine. To je vodilo pri
oblikovanju naših programskih vsebin za nastope ob različnih
priložnostih. Zgolj nastopanje na različnih prireditvah pa ni naš
glavni in edini namen. Pomembno nam je naše skupno druženje,
na katerem se pogovorimo tudi o našem veselju in tudi o naših
težavah.
Posebno smo hvaležne in ponosne, da lahko dobrodelno nastopamo v domovih starejših občanov predvsem v ljubljanski regiji,
saj udeležence koncerta s svojimi izvedbami pesmi in recitacij

neizmerno razveselimo in jim polepšamo vsakdan. Vsako leto
se udeležimo projekta Po Prešernovih stopinjah in letos smo nastopile prav na trgu pod Prešernovim spomenikom z njegovo
pesmijo Pod oknam, in ta naš nastop je RTV Slovenija direktno
prenašala v oddajo Dobro jutro. Poslušala in gledala nas je vsa
Slovenija, to pa ni kar tako.

Naš najpomembnejši vsakoletni projekt pa je tradicionalni celovečerni koncert, ki bo letos že tretji. Organizirali ga bomo v mesecu aprilu in sicer natančno v petek 11. aprila 2014 ob 19,00
uri, pod naslovom »Ne čakaj na maj«, v prekrasni dvorani
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta
12 (nasproti Botaničnega vrta). Ob tej priložnosti na koncert
prisrčno vabimo vse krajane, sorodnike, prijatelje, znance ter vse
ostale ljubitelje narodnih pesmi. Skupaj z našimi gosti vam pripravljamo nabor pesmi, ki vam bodo gotovo ugajale. Potrudili
se bomo, da bomo pomladni večer preživeli skupaj kar se da
prijetno. Prijazno vabljeni.
Želimo si, da bi še dolgo tako uspešno delovale in še naprej
razveseljevale predvsem naše sokrajane Barjane.
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Olimpijska urica z Iztokom »opom
v skupini Zvezdice na lokaciji
Dolenjska cesta Vrtca Galjevica
Simona in Mojca, skupina Zvezdice

V

torek, 21. 1. 2014, je bil za nas prav
poseben dan, saj smo imeli Olimpijsko
urico z Iztokom Čopom. To je bila posebna
nagrada, ki nam jo je podelil Olimpijski komite Slovenije – Slovenska olimpijska akademija za sodelovanje pri likovnem natečaju Športne zveze Ljubljana v sklopu Mini
olimpijade, ki je lanskega oktobra potekala
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Za ta dogodek smo se pripravljali kar nekaj
časa, saj večina otrok niti ni poznala tega
našega pomembnega športnika in najboljšega olimpionika, kot tudi drugih slovenskih
športnikov ne. Hkrati smo se seznanjali tudi z olimpizmom.
Ko smo končno dočakali ta dan, smo bili zelo vznemirjeni
in nestrpni. Dopoldne se je vleklo, pripravili smo igralnico in
kmalu so začeli prihajati: fotograf, snemalec, novinarka in zaposlena iz Športne zveze Ljubljana ter iz Olimpijskega komiteja. Otroci pa so komaj čakali na Iztoka Čopa, ki se nam je
kmalu pridružil. Pozdravili smo ga z aplavzom, uradno pa
ga je prišla pozdravit pomočnica ravnateljice vrtca Galjevica,
Vesna Panič - Podboj. Ogledali smo si krajši film o njegovih
nastopih na Olimpijskih igrah, nato pa smo se pogovarjali z

njim. Pokazal nam je svoj tekmovalni dres in
osvojene zlato, srebrno in bronasto medaljo.
Otroci so mu postavljali vprašanja, on pa jim
je odgovarjal, čeprav je bil bolj redkobeseden. Presenetil nas je s svojo preprostostjo,
skromnostjo in prijaznostjo.
Nato smo začeli s športnim delom Olimpijske urice tako, kot se za Olimpijske igre
spodobi: z olimpijsko baklo, zastavo, himno
in prisego. Otroci so radi sodelovali, čisto so
»padli notri«. Prav tako so odlično sodelovali
pri gibalnih dejavnostih, saj je z nami vadil
Iztok Čop.
Ob koncu smo si izmenjali darila, zahvalili smo se za čudovito
Olimpijsko urico in za darila ter obisk, ki smo ga bili resnično
veseli. Otroci so zapeli pesmico Mali učenjaki, Iztok Čop pa
nam je delil avtograme na svojo sliko. Seveda smo se za spomin tudi skupaj fotografirali in ob tem nismo skrivali ponosa.
Dogodek so posneli za televizijo, za A kanal, in sicer za oddajo ŠKL in otroci so izkazali tudi kot odlični poznavalci športa
in slovenskih športnikov, še posebej Iztoka Čopa. Če ste si
slučajno ogledali oddajo, ki je bila na programu v začetku
marca 2014, ste se o tem lahko tudi sami prepričali.
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Kako smo preæiveli zimo
Anja Novljan, Foto: Matic Pandel

L

etošnja zima ni prav preveč bela, ravno nasprotno, deležni
smo bili nenavadno visokih temperatur za letni čas, spoznali
pa smo tudi negativnejšo plat moči narave, ki nam je zobe pokazala v obliki žleda. Vsi taki pojavi pa seveda vplivajo tudi na
naše aktivnosti.

December je mesec, ko so vsa mesta praznično okrašena in
polna prazničnih stojnic. Zato smo se odločili, da letos izkusimo
vzdušje v Celju, kamor smo se odpravili z našimi majhnimi taborniki, s starejšimi pa smo se kot že nekaj let odpravili v tujino,
v Salzburg. Mlajši izletniki so si v Celju najprej pogledali otroški
muzej Hermanov brlog, kjer so se z igro učili o denarju in pridno ustvarjali, nato pa se podali še na raziskovanje mestnega
središča. Starejši izletniki pa so si poleg središča Salzburga in
raziskovanja prazničnih sejmov ogledali tudi bližnji rudnik soli.

Januarski sankaški izlet na Roglo ni odpadel. Pravi tabornik se
poda v naravo v vsakem vremenu! Kljub temu pa nam je vreme nekoliko ponagajalo in sankaški izlet se je spremenil v pohodniškega. Prvotni cilj naše poti smo uporabili kot izhodišče
za pohod do Lovrenških jezer, kamor so se nazadnje prebili le
najhitrejši in najpogumnejši, saj so nam dež, megla, sneg in led
vseeno nekoliko oteževali pot. Jezer sicer niso videli, saj so bila
zakrita s snegom, so pa se povzpeli na razgledni stolp.
Nekaj tednov kasneje je večino Slovenije prekril žled, ki je za
seboj pustil veliko škode na infrastrukturi in v naravi. Ker smo
taborniki pripravljeni pomagati (4. taborniški zakon), smo se
odzvali na prošnjo postojnskih taborniških prijateljev. Nekaj
članska skupina se je odpravila v Postojno, kjer je pomagala pri
delu v kriznem centru in v njegovi okolici.
Zima počasi odhaja, morda pa nas še preseneti s kakšnim snegom. Zato se mi že pridno pripravljamo na naše spomladovanje, taborjenje in ostale manj zimske aktivnosti, ki nas čakajo
v prihodnjem letu. Med drugim tudi praznovanje naše okrogle
obletnice, ki jo slavimo letos, saj smo ujeti v taborništvo že 40
let.
Obiščete lahko našo spletno stran rpk.rutka.net, najdete pa
nas tudi na Facebook-u.

Na skupšËini hrvaških uzgajivaËa konj æupanije Krapina

Z

druženje rejcev konj slovensko hladnokrvne pasme
in Konjerejsko društvo Barje smo se kot delegacija, v
nedeljo 05.01.2014, po pooblastilu predsednika g. Mihelčiča, udeležili 10. redne skupščine hrvaških uzgajivača
konj županije Krapina. Na skupščini je bilo čez 500 udeležencev in velik politični vrh sosednje republike Hrvaške.
Našo delegacijo so zastopali podpredsednik Združenja
rejcev konj SHL pasme g. Anton Gorc, ki je imel tudi pozdravni nagovor in člani združenja g. Branko Grmovšek,
g. Ivan Lah in predsednik Konjerejskega društva Barje g.
Trček Marjan. Po končanem uradnem delu smo si izmenjali izkušnje pri vzreji konj in jih povabili na naš zbor, ki
naj bi bil kot običajno, v mesecu marcu 2014. KD Barje
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»ebelarji æanjejo priznanja
Marija Podræaj
Čebelarsko društvo Barje je bilo ustanovljeno davnega leta 1933 z namenom združiti čebelarje v skupnost,
v kateri bi se strokovno izobraževali in enotno nastopali pri širjenju čebelarstva.

Č

ebelarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojitvijo čebel z namenom pridobivanja njihovih produktov, predvsem
medu. V društvu veliko aktivnosti izvajamo za promocijo slovenskega medu, postajamo pa tudi skrbniki zaenkrat še dokaj neokrnjene narave, saj smo vse pogosteje tudi glasniki, ki opozarjamo
na onesnaževanje in neprimerno ravnanje z okoljem.
Glavni čebelji produkt je, poleg cvetnega prahu, med. Med je hrana, zdravilo in živilo. Vrst medu je veliko, pri nas pa so med bolj
znanimi gozdni, cvetlični, kostanjev, akacijev in hojev med. Med je
simbol naravnosti in zdravja.
Društvo šteje 60 članov. V zadnjem času se nam je pridružilo nekaj mladih čebelarjev, ki smo jih z veseljem sprejeli v našo sredino.
Aktivno sodelujemo z Odsekom za razvoj podeželja in upravne
zadeve Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne
občine Ljubljana, Četrtno skupnostjo Rudnik, Četrtno skupnostjo
Trnovo, Turističnim društvom Barje in Osnovno šolo Livada. V Vrtcu Galjevica in Vrtcu Trnovo sodelujemo v akcijah kot je »Med

Janez Mausar, Jurečič Ivan, Ovca Milan in Tatjana Grdadolnik z priznanji iz Semiča.

v vrtcih«. Člani društva z veseljem obiskujejo oddelke otrok, kjer
otroke seznanjajo o pomenu čebel za okolje, o nastanku medu v
procesu od cveta do mize, delijo zgibanke in brošure ter otroke
pogostijo z medom, ki ga prispevajo naši čebelarji.
Člani našega društva Janez Mausar, Ivan Jurečič, Milan Ovca in
Tatjana Grdadolnik so se udeležili mednarodnega ocenjevanja
medu v Semiču, kjer se je ocenjevalo 325 vzorcev medu iz sedmih
držav. Naši člani so bili zelo uspešni in so prejeli:
• Janez Mausar - srebrno priznanje;
•	Ivan Jurečič - tri zlata, eno srebrno priznanje in pokal
podprvaka kostanjevega medu;
•	Milan Ovca - štiri zlata priznanja in pokal prvaka za kostanjev med;
• Tatjana Grdadolnik - zlato in srebrno priznanje;
Tudi udeležba na mednarodnem ocenjevanju medu v Sežani, ki
sta se jo udeležila Milan Ovca in Ivan Jurečič, je bila za naše člane
zelo uspešna. Milan Ovca je prejel štiri zlata priznanja, Ivan Jurečič
pa dve zlati, eno srebrno in eno bronasto priznanje.
Milan Ovca je od vseh ocenjenih medov zasedel 2. mesto za gozdni med.
Regijskega senzoričnega ocenjevanju medu v ČD Moste Polje sta
se udeležila Milan in Anita Ovca. Milan Ovca je prejel zlato priznanje za hojev in akacijev med - njegov akacijev med pa je dobil
naziv šampion t.j. najboljši med ocenjevanja za leto 2013, Anita
Ovca pa zlato priznanje za gozdni med, ki je osvojil naslov prvaka
vrste.
Zaključna slovesnost državnega senzoričnega ocenjevanja medu
je potekala v Postojnski jami, kjer so se zbrali najbolje ocenjeni
medi iz meddržavnih ocenjevanj. Program je potekal s številnimi
govorniki in nastopom svetovno znanega tenorista, gospoda Janeza Lotriča. Podeljena priznanja za najboljše SLOVENSKE medove v letu 2013 sta podelila evropski poslanec - gospod Lojze
Peterle in predsednik ČZ Slovenije - gospod Boštjan Noč. Naš
član Milan Ovca je prejel priznanje za kostanjev med.
ČESTITKE!
Vsa priznanja potrjujejo, da barjanski čebelarji pridelujemo med
najboljše kakovosti. Med zaradi svojih dragocenih hranilnih vrednosti postaja vedno bolj cenjen tudi med slovenskimi potrošniki.

Naj medi!
Ovca Milan na podelitvi v Moste Polju.

Ovca Milan z priznanji in nagrado iz Sežane.

Ovca Milan z ženo Anito in člani ČD Barje na podelitvi v
Postojnski jami.
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Druπtvo πola zdravja pripravlja sreËanje
vseh skupin telovadcev Slovenije
Erlih Silvica, Foto: Ubald Trnkoczy

P

rihaja pomlad in z njo nova številka
Četrtinke, ki vas bo seznanjala z novostmi v letu 2014. V Društvu šola zdravja pripravljamo srečanje vseh skupin telovadcev Slovenije. Predstavili se bomo
26. avgusta 2014 na Kongresnem trgu v
Ljubljani. To srečanje s skupno telovadbo, pod vodstvom dr. Grishina s kulturnim
programom in ogledom Ljubljane gostimo
ljubljanske skupine. Vabimo vas, da nas
obiščete in začutite tudi vdih zdravega življenja in oranžne energije.
Letošnja zima je bila zelo nezimska, razen
februarja, ki nam je pokazal zobe, smo
telovadili na prostem v dosti večjem številu kot prejšnje zime. V ČS Rudnik, so v
Dnevnem centru Rakovnik pridno telovadile in nabirale moči naše telovadke vsak
ponedeljek, torek in četrtek. Ste pozabili
kje telovadijo? Našli jih boste pred vhodom
v Dnevni center, ali pod krošnjami dreves.
Zelo bodo vesele, če se jim pridružite, ne
pozabite slogana ,,Vsak trenutek je nov
začetek'' in 1000 vdihov- 1000 izdihov1000 gibov.

Nekaj utrinkov z letošnje zime po sneženju.

PUST, PUST, ©IROKIH UST

V

soboto, 1.marca, so Ljubljano zasedle pustne maske.
Odvijal se je tradicionalni Zmajev karneval. Tudi naša
osnovna šola, Oskarja Kovačiča, ni smela manjkati. Letošnja
tema karnevala je bila 2000-letnica izgradnje rimske Emone,
ki jo v Ljubljani praznujemo v letu 2014/15. Domišljiji smo
pustili prosto pot in na koncu ustvarili zanimivo in unikatno
skupinsko masko. Maske smo izdelovali v podaljšanem bivanju, na koncu pa so nam na pomoč priskočili tudi starši,
v popoldanski delavnici. Učiteljice smo predstavljale grozne
Gorgone s kačami na glavi, učenci pa so predstavljali rimske
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kipe. Vsak izmed njih je bil unikat in imel neko posebnosti.
Manjkal ni niti kip Emonca. Skupaj smo se sprehodili mimo
Novega trga, pot nadaljevali čez Čevljarski most do Mestnega
trga, po Stritarjevi ulici na Prešernov trg in po Wolfovi ulici do
Kongresnega trga. Ob poti so nas spremljali starši učencev in
izkoristili vsako priliko za odlično fotografijo in glasno spodbujanje. Učenci so se na vsaki točki ustavili in dejansko predstavili kip. Na koncu ni manjkal niti posladek s krofi in razglasitev
najboljših mask.

Katarina Tiršek, učiteljica v podaljšanem bivanju

KRG Narodni dom slavil zmago v
mladinski in Ëlanski kategoriji
Lucija Mak Uhan, KRG Narodni dom Ljubljana

Špela Kratochwill in
Aja Jerman

V

športni dvorani Krim je 8. marca letos potekala 1. prvenstvena tekma A programa v ritmični gimnastiki za mladinke
in članice. Tekma je bila zelo pomembna in obvezna za vse mladinke – kandidatke za EP 2014 in članice – kandidatke za SP
2014. Zmago v mladinski kategoriji je slavila Aja Jerman iz KRG
Narodni dom, v članski kategoriji pa je bila nepremagljiva njena
klubska kolegica Špela Kratochwill.
Na prvi prvenstveni tekmi so sodelovali trije klubi – ŠD Moste,
KŠRG Šiška in KRG Narodni dom Ljubljana. Sodnice prve prvenstvene tekme so bile Alena Yakubouskaya, Viktorija Rus, Natalia Belkina, Ana Kokalj, Špela Dragaš, Urša Pucelj, Urša Cvetko in Tina Čas. Vodja tekmovanja je bila Ana Rebov. Tekmovanje
je potekalo pod strokovnim nadzorom predsednice Strokovnega
odbora za ritmično gimnastiko pri GZS asis. dr. Branko Vajnegrl.
V članski kategoriji je slavil zmago KRG Narodni dom Ljubljana s
prvim mestom Špele Kratochwill (62,350 točke). Špela je bila nepremagljiva v vseh štirih sestavah (obroč, žoga, kiji, trak). Drugo
mesto je osvojila tekmovalka ŠD Moste Sara Kragulj (56,300),
na tretje mesto pa se je uvrstila Karmen Petan (54,000) iz KRG
Narodni dom. Njena klubska kolegica Zala Dornig pa je osvojila
peto mesto (48,400).

V kategoriji mladink sta prvi dve mesti osvojili ritmičarki Narodnega doma. Najboljša v mladinski kategoriji je bila Aja Jerman
(53,300). Aja je z vsemi štirimi sestavami (obroč, žoga, kiji, trak)
osvojila najvišje ocene med mladinkami. Srebro je osvojila Aleksandra Podgoršek (49,650), na tretjo stopničko se je povzpela
tekmovalka ŠD Moste Zoja Marija Ivančič (49,000). KRG Narodni dom sta v kategoriji mladink zastopali še Taja Karner, ki
je osvojila nehvaležno četrto mesto (47,950) in Anja Tomazin z
uvrstitvijo na sedmo mesto (44,450).

RitmiËarke Ëaka nova preizkuπnja na domaËih tleh
29. marca - druga prvenstvena tekma A programa v ritmiËni gimnastiki, na kateri se bodo predstavile ritmiËarke
vseh starostnih kategorij. 19. in 20. aprila pa mednarodno
tekmovanje MTM, ki bo letos ponovno na domaËih tleh v
©portni dvorani Krim.

Rezultati 1. PT A programa:
»lanice:
Špela Kratochwill (62,350), KRG Narodni dom
Sara Kragulj (56,300), ŠD Moste
Karmen Petan (54,000), KRG Narodni dom
Tamia Dulce Villca Šeme (48,900), ŠD Moste
Zala Dornig (48,400), KRG Narodni dom
Veronika Cencen (46,350), ŠD Moste
*Monija Čebašek (42,800), KŠRG Šiška
Zaradi poškodbe se je Monija Čebašek predstavila le s tremi
vajami, in sicer z obročem, žogo in kiji. Bolečine so bile prehude
za zadnji nastop s sestavo s trakom.

Mladinke:
Aja Jerman (53,300), KRG Narodni dom
Aleksandra Podgoršek (49,650), KRG Narodni dom
Zoja Marija Ivančič (49,000), ŠD Moste
Taja Karner (47,950), KRG Narodni dom
Iza Zorec (46,400), ŠD Moste
Maša Bizjak (45,800), ŠD Moste
Anja Tomazin (44,450), KRG Narodni dom

»estitamo!
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Vabljeni na delavnico

POENOSTAVIMO SI ÆIVLJENJE
V petek, 4. 4. 2014, od 17.00 do 18.30 v prostorih Pot k ribniku 20 v Ljubljani.
S seboj prinesite manjšo plastiËno embalaæo s širokim vratom (npr. plastenko od
jogurta) saj boste izdelek - pralni prašek - odnesli domov, da ga boste lahko preizkusili. Embalaæa ne sme biti steklena!
©tevilo udeleæencev je omejeno, zato se Ëimprej prijavite. Prijave zbiramo na tel.
št. 01/428 03 45 in po e-pošti: mol.rudnik@ljubljana.si najkasneje do 3. 4. 2014
oziroma do zasedbe prostih mest. Udeleæba je brezplaËna!

Spoπtovani sokrajani

Æ

ivimo v modernem Ëasu, ki na nas vpliva, nas spreminja, pomaga in nemalokrat tudi zmede. V poplavi izdelkov, ki nam jih
ponujajo na trgu, se teæko odloËimo za pravega, obenem pa, ob
obilnem oglaπevanju le teh, dobimo obËutek, da brez njih skorajda
ne moremo veË æiveti. Ni Ëisto tako!
Vse preveËkrat pozabljamo, da si æivljenje lahko zelo poenostavimo;
	Poskrbeti moramo za svoje zdravje in zdravje svoje druæine.
Mnogo izdelkov vsebuje nevarne in strupene snovi, za katere
bi bilo bolje, da se v naπih stanovanjih in hiπah ne bi nikoli
pojavile, zato se bomo nauËili odstraniti πe tako trdovratne
madeæe v gospodinjstvu, brez uporabe strupenih kemiËnih
pomagal. Izvedeli boste πe, kako beliti perilo, narediti

1.

Cici ples - hudo zares!

Tokrat naj se z Dolenjske ceste 115a, kjer domuje plesna šola Mojca,
oglasimo z noviËkami o naših najmlajših. ©e posebej zanje sta bila
december in januar zelooooo naporna.
Cici plesalci so poæivili prazniËno vzdušje sokrajanom na prednovoletnem »arobnem popoldnevu na Galjevici, konec decembra je
sledilo prednovoletno rajanje in nastop za starše v plesni šoli..... in
tako s plesnim korakom tudi po novem letu.
30. januarja smo, kljub sneæni ujmi, otvorili vrtec v Velikih LašËah,
zdaj pa je na vrsti æe prvi polËas, polletna produkcija v ©panskih
Borcih.

In kaj poËnejo njihovi starejši kolegi?
ZaËela se je tekmovalna sezona in z njo najprej kvalifikacije za SP na
Slovaškem.
O rezultatih vas bomo sproti obvešËali, a glede na zagnanost in dobro
formo tudi letos lahko priËakujemo kakšno ælahtno odliËje. Dræimo fige!
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pralni praπek, domaËi
dezodorant, odmaπiti odtoke, oËistiti fuge, zaægano peËico, odstraniti vonjave
iz prepotenih πportnih Ëevljev, povrniti Ërnim oblaËilom
barvo, odstraniti veËino πkropiva s sadja, ...

2.

	Odgovornost za okolje je na naπih ramenih in vse preveË odpadne embalaæe, s katero planet zasipamo, nam ni v Ëast,
mnogokrat pa se ji lahko tako enostavno izognemo.

3.

	Ko preπtevamo evre in cente, se nam vsak prihranek πe
kako pozna in letno lahko prihranimo tudi 500 EUR, Ëe le
upoπtevamo nekatere modrosti in se nauËimo praktiËnih znanj.

Vljudno vabljeni na delavnico!

