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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL
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ČETRTNE
SKUPNOSTI
RUDNIK,
18. 9. 2014

Otvoritev Iæanske ceste
Slovenska Jakobova pot
©portne igre Galjevica

S

Uvodnik

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

Spoštovani krajani in
krajanke naše ČS,
mandat sveta četrtne skupnosti se izteka in z njim se
poslavlja tudi ekipa, ki je
zadnja štiri leta soustvarjala
našo in vašo Četrtinko. V
vseh teh letih smo sledili naši
zavezi, da vas skozi prelistavanje glasila seznanjamo z
novostmi v ČS in vas obenem nagovarjamo, da nas
obveščate o vseh stvareh, ki
se dogajajo na terenu in jih
želite deliti z vsemi krajani. Kljub močnim interesom posameznikov, firm,… po oglaševanju, smo želeli ohraniti glasilo
zanimivo za branje, ne pa ga »obremeniti« z reklamami, ki jih
je tako ali tako veliko, kamorkoli se obrnemo. Članki, ki ste
jih prebirali, so vam skušali po eni strani predstaviti dogajanje
in problematiko naše ČS, po drugi strani pa so vas skušali
navdušiti, da se lotite kakšne aktivnosti, da kaj zanimivega
preberete, se česa novega naučite.
Kako se bodo stvari zasukale po volitvah, kdo vse bo v novi
sestavi sveta, bo jasno v pozni jeseni. V upanju, da bodo
člani, ki bodo sestavljali svet, delali v dobro vseh krajanov in
krajank, ter da bodo tako dobro sodelovali in bili konstruktivni na sejah, kot smo bili mi, vas vse lepo pozdravljam in vas
vabim na prireditev Dan Četrtne skupnosti Rudnik, kjer bomo
lahko v živo poklepetali in se pozabavali.
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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 2, september 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: Dan »S Rudnik 2013 Foto: Rok Pandel

PoroËilo o delu Sveta »S Rudnik
Č

eprav so bile vmes poletne počitnice, se je Svet ČS Rudnik
od zadnje številke Rudniške Četrtinke, sestal kar na štirih
sejah.

19. redna seja , 19. 3. 2014
Svet je na seji potrdil zapisnik prejšnje redne seje ter se podrobno seznanil z vsemi aktivnostmi od zadnje seje. Ob tem je sprejel
sklep naj se uvede inšpekcijski nadzor nad odlaganjem komunalnih odpadkov na nekaterih konkretnih lokacijah. Pod tretjo
točko je svet obravnaval problematiko sejmišča Barje, pod pobudami pa pobudo glede prenosa zemljišča ob pokopališču na
Rudniku v upravljanje JP Žale ter pobudo glede posredovanja
dokumentacije v zvezi s kanalizacijo skozi Črno vas.

20. redna seja, 21. 5. 2014;
Svet je potrdil zapisnik prejšnje redne seje ter se seznanil z aktivnostmi po terenu, v nadaljevanju pa je obravnaval organizacijo
prireditve Dan Četrtne skupnosti Rudnik ter določil termin izvedbe, t.j. 18.9.2014.

9. izredna seja, 11. 6. 2014
Svet ČS Rudnik je na izredni seji obravnaval vsebino prireditve
Dan ČS Rudnik, se seznanil z neodzivnostjo pristojnega oddelka pri reševanju vprašanj gradnje kanalizacije skozi Črno vas,
z informacijo o menjavi zemljišč in stavb na lokacijah Ižanska
cesta 303 in 305 med Mestno občino Ljubljana in Zvezo zadrug
Ljubljana ter z informacijo o sodelovanju prostovoljnih gasilcev
pri odpravljanju posledic poplav v Obrenovcu.

3. korespondenËna seja, 3. 7. - 10. 7. 2014
Vezano na prihajajoče lokalne volitve, so člani sveta na dopisni
seji potrdili predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja glede sestave Volilne komisije Četrtne skupnosti Rudnik, ki je imenovana za dobo štirih let.

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

Otvoritev Iæanske ceste
V

nedeljo, 31. 8. 2014 sta župan Mestne občine Ljubljana,
g. Zoran Janković in župan Občine Ig, g. Janez
Cimperman, slovesno otvorila prenovljen odsek Ižanske ceste
od križišča s Peruzzijevo cesto pa do odcepa z Mateno.
Gradnja je obsegala čiščenje obcestnih jarkov, zabijanje
12 metrov dolgih betonskih pilotov, betoniranje plošče,
montažo vnaprej pripravljenih montažnih sten (nekje tudi do
290 cm višine), izdelavo uvozov do poslovnih in individualnih
objektov, postavitev zaščitne ograje, obnovo celotne voziščne
konstrukcije ter izvedbo obojestranske kolesarske steze in
pločnika.
Zaradi zahtevnosti gradnje je bila kar nekaj časa vzpostavljena
popolna zapora ceste, to pa je povzročalo nemalo preglavic
stanujočim ob Ižanski cesti, kot tudi vsem, ki prebivajo ob
vseh obvoznih poteh, čeprav uradno to sicer niso bile, saj so
se soočali s kolonami vozil. Izvajalec je namreč za izvedbo del
potreboval mehanizacijo z visoko nosilnostjo in veliko težo,
ki zavzame ogromno prostora, tovrstno mehanizacijo pa je
bilo mogoče varno stabilizirati le na obstoječem asfaltnem
cestišču Ižanske ceste, zato polovična zapora ceste ni bila
ustrezna rešitev.
Žal je sedaj prenovljen le en del Ižanske ceste, v bližnji
prihodnosti pričakujemo, da bo ustrezno saniran (s širitvijo,
urejenim odvodnjavanjem in obnovo cestišča) tudi odsek
do križišča z Jurčkovo, sama preplastitev pa bi bila nujno
potrebna tudi na odseku od Jurčkove ceste do križišča s
Hradetskega cesto, saj je zaradi raznih prekopov že zelo v
slabem stanju. H. Ž. Foto: Metodij Rigler
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Barjanska pevska zbora
razveseljujeta svoje zvesto obËinstvo
Mag. Alojzija Strle, vodja ÆPZ Barje

K

ot je bilo predhodno napovedano, je Ženski pevski zbor
Barje (ŽPZ Barje) v aprilu 2014 izvedel že tretji celovečerni koncert narodnih pesmi, pod naslovom »Ne čakaj na maj«.
Koncert se je odvijal v dvorani Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana, nasproti Botaničnega vrta na Ižanski cesti. Udeležba
je bila številna, saj so bili vsi sedeži v dvorani zasedeni že skoraj
eno uro pred pričetkom. Dodatne sedeže je bilo potrebo dodati
ob obeh straneh parterja dvorane, pa še ni bilo dovolj. Ocenjeno
je bilo, da se je koncerta udeležilo okoli 400 poslušalcev, kar
kaže na to, da ima ŽPZ Barje že številno zvesto občinstvo, ki ga
sestavljajo predvsem krajani Barja, sosedje in prijatelji.
Na začetku koncerta je prisotne, v imenu vseh članic zbora in v
imenu zborovodje Jurija Štrbenka, nagovorila predsednica ŽPZ
Barje Alojzija Strle in o zboru povedala naslednje: Kljub temu, da
nimamo ustreznih prostorov za svoje delovanje, uspešno izvajamo obsežni program nastopov ob različnih priložnostih. Še vedno se rade družimo in marljivo pripravljamo na izvedbe številnih
novih pesmi. Predstavnice ŽPZ Barje veliko aktivnosti izvajamo
tudi v zvezi z zagotovitvijo osnovnih pogojev delovanja in sicer za
vsa domicilna društva na tem področju Barja, katerega končni
cilj je vzpostavitev t. i. Kulturnega centra Barje.
V nadaljevanju je predstavila tudi gosta – Mešani pevski zbor
Horjul, pod vodstvom zborovodkinje Tatjane Štrbenk, ki je pomagal pri izvedbi koncerta in pozvala povezovalko koncerta, Ireno Zadnikar, da napove prvo pesem.
Skozi celotni potek koncerta je v dvorani vladalo prijetno vzdušje. Poslušalci so uživali ob besedilih in zvokih narodnih pesmi,

kar se je odražalo ob vsakokratnem dolgem ploskanju in pozivanju k nadaljevanju. Nekaj pesmi so poslušalci spontano popevali
skupaj s članicami zbora, kar je bila velika dodana vrednost tega
koncerta.
Ob zaključku koncerta je bila izražena iskrena zahvala vsem donatorjem, ki so omogočili izvedbo koncerta v tako lepih prostorih
Konservatorija.
Drugi pomemben dogodek, v katerem je sodeloval ŽPZ Barje,
je bil izveden poletni koncert narodnih pesmi na prostem, pod
naslovom »Zvezdni junijski večer«. Koncert je organiziralo KPD
Barje kot sodelovanje v okviru projekta Teden ljubiteljske kulture,
ki sta jo organizirala Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Ljubljana. Pri konkretni izvedbi sta s svojim
programom sodelovala oba pevska zbora KPD Barje-moški in
ženski pevski zbor. Umetniški vodja, Breda Kapelj, je pripravila program koncerta, ki je poleg narodnih pesmi vseboval tudi
recitacije pesmi Franceta Prešerna in Toneta Pavčka. Pri sami
organizaciji prireditve so znatno pomoč nudili člani Športnega
društva Barje in Turističnega društva Barje.
Program koncerta se je odvijal na prostem, na »Sejmišču Barje«, dne 20. 6. 2014, v večernih urah. Poslušalcev je bilo relativno malo, okoli sto, saj je močno ponagajalo vreme ravno ta
dan oziroma v tem večeru. Pa nič hudega, vsi navzoči so bili,
kljub dežju in obveznim dežnikom nad glavo navdušeni, predvsem zaradi enkratnosti dogodka. Izražene so bile želje, da bi
ta prireditev postala tradicionalna za ta naš barjanski prostor.
In tudi bo.

Nova pridobitev v BotaniËnem vrtu Ljubljana

V

»AJNICA PRIMULA

začetku junija je v Botaničnem vrtu potekala slovesna
otvoritev Čajnice Primula, ki je nastala kot rezultat dobrega sodelovanja med botaničnim vrtom in sosedom prek ceste, t.j. Biotehniškim izobraževalnim centrom ter s finančno
pomočjo zavoda Turizem Ljubljana.
Kot se spodobi za botanični vrt, je Čajnica Primula zelo premišljeno dobila svoje ime. Imenuje se namreč po naši endemični vrsti jegliča – kranjski jeglič, ki se ponaša z lepimi
vijoličnimi cvetovi. Prijeten ambient čajnice, ki jo najdete v
majhni hiški, je s kranjskim jegličem barvno usklajen, svojim
obiskovalcem pa ob sončnih dneh nudi prijetno senco pod
100 in več letnimi drevesi, ob dežju pa je urejen prostor v
notranjosti, ki ga dopolnjuje priročna knjižnica. Za dnevno
sveže sladke in slane dobrote skrbi Biotehniški izobraževalni
center.
Čajnica Primula je odprta vsak dan od 10. do 18. ure.
Vabljeni!
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Dan odprtih vrat v »D Barje z O© Livada
Milan Pipan, »ebelarsko druπtvo Barje

Č

ebelarji ČD Barje smo v prostorih društva dne 13. 6. 2014
organizirali dan odprtih vrat, katerega glavni namen je bilo
izobraževanje in informiranje javnosti o pomenu čebel in čebelarstva. Obiskovalcem smo tako predstavili pomen čebel in čebelarstva za okolje, v katerem živimo. Poudarili smo pomembno
vlogo avtohtone čebele - kranjske sivke, kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje zdrave naravne hrane. Predstavitev je ob teoretičnih osnovah potekala s praktičnimi prikazi
na opazovalnem panju.
Dogodka so se, poleg ostalih obiskovalcev, udeležili še učenci
razredne stopnje OŠ Livada v več skupinah s krajšimi ogledi,
med katerimi so pridobivali nova spoznanja o čebelarstvu in spo-

znavali pomen čebeljih pridelkov v prehrani. Naša dva dolgoletna
čebelarja sta z doživetim pripovedovanjem in prikazom najbolj
praktičnih primerov prav posebej navduševala najmlajše učence
in tako tudi malo starejše, ki so veliko spraševali ob spodbujanju
dobro motiviranih učiteljev.
Vse boljše sodelovanje med društvom in šolo, ob kateri ima društvo svoje prostore, se kaže v obojestranski pomoči, še posebej
glede izmenjave prostorov ob raznih potrebah društva ali šole in
seveda pri aktivnem vključevanju društva pri čebelarskem vzgajanju učencev. To skupno vzgojno delovanje je podprto z dobro
osveščenostjo vodstva skupaj z ostalimi delavci šole, kar bomo
v društvu lahko še nadalje spodbudno razvijali.

September v botaniËnem vrtu v Ljubljani, na Ižanski c. 15
»etrtek, 18. september 2014 od 18. do 19. ure
Četrtkova vrtnarska urica za vedoželjne

JESEN JE »AS ZA SAJENJE NOVIH
GRMOVNIC in DREVES
Za sajenje grmovnic in dreves si je potrebno vzeti čas. Te rastline bodo krasile naš vrt daljše obdobje, zato je prav, da
jih izberemo s premislekom ter jih prav tako s premislekom
umestimo v naš vrt.
Na kaj moramo biti pozorni pri izboru, nakupu in sajenju, da
jih kasneje ne bomo presajali ali podirali. Kako pripraviti sadilno jamo in založno pognojiti…
Vaša vprašanja pričakujemo na el.naslov: vrtnarska.urica@
botanicni-vrt.si
Predavanje in pogovor s Stanko Fišer, dipl. inž. agr. in hort.
Vstopnina: 3 €

TROPSKI RASTLINJAK Botaničnega vrta,
je za obiskovalce odprt:
Ponedeljek – nedelja ter prazniki: 10 - 18h

Sreda, 24. september 2014 ob 17. uri
Delavnica: RIMLJANI IN RASTLINE
V jubilejnem letu Emone lahko preko različnih predavanj,
delavnic, razstav in drugih dogodkov spoznavamo življenje
Rimljanov. Pomemben del njihovega življenja so bile tudi rastline. Uporabljali so jih kot hrano, surovino za raznovrstne
življenjske potrebščine in izdelke, niso pa manjkale tudi pri
njihovih obredih.
Na delavnici bomo spoznali rastline Rimljanov in na katero
področje njihovega življenja je segala njihova uporaba.
Delavnica je primerna za otroke od 7. leta dalje in odrasle,
vabljeni pa tudi mlajši vedoželjni otroci v spremstvu staršev.
Delavnico bosta vodili Alenka Marinček, prof. biologije,
mag. Blanka Ravnjak in Stanka Fišer, dipl. inž. agr. in hort.
Vstopnina: 3,5 €

Čajnica Primula
Ponedeljek – nedelja ter prazniki: 10 - 18h
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Slovenska Jakobova pot
Metodij Rigler

Deblo Jakobove poti
Po skoraj petnajstletnem delu je Društvu prijateljev poti sv. Jakoba
v Sloveniji uspelo raziskati in označiti slovenske Jakobove poti.
Prvo pot, imenovali smo jo deblo, poteka od Slovenske vasi pri
Obrežju mimo Kostanjevice, Pleterja, Stične, Ljubljane, Vrhnike,
Logatca, Studenega, Podrage, Tomaja, Repentabora, Občin do
cerkve sv. Jakoba v Trstu. Pot je dolga 290 km in je po vodniku »Kje so tiste stezice, ki so včasih bile« razdeljena na 9 etap.
Uradno je bila odprta na Jakobovo nedeljo 25. 07. 2010. Vse
Jakobove poti v Sloveniji so enotno označene in so standardne.
To so: Smerna tabla z napisom Jakobova pot, s silhueto pešca,
Jakobovo školjko s palico in rumeni stilizirani žarki na modri podlagi, rumena aluminijasta školjka z napisom JAKOBOVA POT, ki
določa smer hoje, rumena školjka kot nalepka in rumena puščica.
Pri določevanju trase smo izhajali iz dejstva, da so srednjeveške
poti vodile po dolinah, kjer so danes asfaltirane ceste, mi pa smo
iskali stezice, ki so včasih bile in so zelo zaraščene. Na začetku
so bili ljudje ob poti do nas zelo zadržani, po večkratnih srečanjih,
pogovorih in predstavitvi našega dela, pa so nam z veseljem priskočili na pomoč in nam pokazali stezice in bližnjice, ki so bile zelo
zaraščene in opuščene. Na ta način je nastajala Jakobova pot,
tako, da smo se izognili asfaltnim cestam, ki so za romarja nekaj
najhujšega.
Pri določevanju trase Jakobove poti pa smo upoštevali tudi dokumente, ki smo jih pridobili iz arhivov in literature. Seveda pa je
Jakobova pot speljana mimo cerkva sv. Jakoba, ki jih je ob tej
poti 12.
Pot se začne pri meddržavnem mejnem prehodu s Hrvaško v
Slovenski vasi pri Obrežju. Po slabi uri hoje je prva romarska cerkev svetega Jakoba pri Slovenski vasi. Pot nas vodi ob šengenski
meji, mimo Klunovih toplic do srednjeveškega mesta Kostanjevica
(slovenske Benetke) s samostanom cisterjanskega reda z ustanovno listino z dne 8. maj 1249. V cerkvi na Malih Vodenicah smo
na prvi stopnici odkrili vklesano Jakobovo školjko, kar je materialni
dokaz, da je tu potekala Jakobova pot. Kljub temu, da smo kar
na visoki nadmorski višini, se spustimo v Dolenjski Lurd, kjer je
možno tudi prenočiti. Ko se dvignemo nazaj na hrib, se pred nami
odpre čudovita dolina s kartuzijo Pleterje, ki jo je ustanovil celjski

OTVORITEV DEBLA JAKOBOVE POTI V SLOVENSKI VASI
25. 7. 2012
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grof Herman II, leta 1407, Hermanov vnuk Urlik II - Celjski, pa je
romal v Kompostelo, za kar smo pridobili dokument iz španskih
arhivov. Pot nas vodi mimo Hrušice in s cerkve svetega Jakoba
ter mimo Napoleonove vrbe, kjer se približamo dolenjski metropoli
Novemu mestu. Pred nami sta še dva kraja s cerkvijo svetega Jakoba, to sta Vavta vas in Vrhtrebnje. Tu se nam že odpre ljubljanska kotlina. Mimo samostana v Stični pelje pot do Police in Velike
Dobrave, nato se čez Golovec spustimo proti Ljubljani. Hoja preko
Ljubljanskega barja je v vsakem letnem času nekaj posebnega. Za
Vrhniko in Logatcem se čez Planinsko goro spustimo v Studeno
in nato po robu Nanosa v Vipavsko dolino. Z vrha Štjaka se nam
odpre pogled na Kras in Repentabor v Italiji. Zelo strma pot je od
Občin do cerkve svetega Jakoba v Trstu, kjer je naš cilj.

Svetovišarska veja
Pri določanju trase je bilo manj težav. Starejši ljudje, zlasti v zgornjesavski dolini imajo romarsko pot še v spominu. Ob tej poti je 7
cerkva sv. Jakoba in to v Ljubljani, Stanežičah, na Petelincu, na
Brezovici, v Škofji loki, v Podbrezju in v Ribnem pri Bledu. Pot je
dolga 107 km in je razdeljena na 5 etap.
Prvi dan hoje iz Stanežič je zelo hribovit, mimo Petelinca do svetega Jakoba na Brezovici nato pa se pot polagoma spušča proti
Škofji Loki, tudi s cerkvijo svetega Jakoba. Od tu naprej je pot bolj
zložna, vodi nas mimo Crngroba, Čepulj, Besnice in Podnarta do
Podbrezij. V Podbrezju obiščemo Tabor in nato mimo Ljubnega
na Brezje do Radovljice z res lepo urejenim starim mestnim središčem. Tu prvič opazimo višarsko fresko. Spustimo se do Save
in se strmo dvignemo do Bodešč, kjer so v podružnični cerkve
freske, ki so povezane z Jakobovo potjo v Španiji. Iz Ribnega se
že odpre pogled k Bledu, »podobi raja« kot ga opisuje Prešeren.
V Mlinu se odločimo ali gremo s čolnom na otok, ali pa ob jezeru
proti Gorjam. Tu se začne dolga dolina Radovne, ki se zaključi v
Mojstrani, ki je spet znana po višarskih freskah. Od tu naprej vodi
naša pot ob kolesarski stezi do Gozd Martuljka, Kranjske Gore do
Rateč in že smo v Italiji. Tudi tu vodi pot ob kolesarski stezi mimo
Trbiža do Žabnice. V krožišču pri bifeju Dawid gremo levo in po
planinski poti na svete Višarje.
Nadaljevanje v prihodnji številki

OTVORITEV VIŠARSKE VEJE RIBNO, 5. 9. 2012

Novi nasadi« ambrozije
Jernej KorenËiË, ZOLB

V

Četrtni skupnosti Rudnik že četrto leto spremljamo prisotnost pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), invazivne tujerodne in izredno alergene rastline, ki pospešeno »osvaja«
slovensko ozemlje.
Najbolj ogrožena so sicer območja okrog avtocestnega obroča,
vendar se z cestnimi povezavami, skupaj z široko paleto drugih
vplivov, širi tudi v notranjost države.
Aprila 2010 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (UL RS št. 36/2010, ki
odreja nadzor nad invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami.
Od 4. avgusta 2010 pa je pričela veljati tudi Odredba, ki določa
ukrepe za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije, ki jih morajo izvajati lastniki posameznih zemljišč.
Ambrozija je izredno prilagodljiva in nepredvidljiva rastlina, ki ji
odgovarja suho ali vlažno področje, peščeno ali organsko bogato zemljišče, le da temu primerno prilagodi svojo rast od 5 cm
do 2 m višine. Semena pa lahko čakajo na svojo vegetacijo tudi
do 30 let.
Najbolj učinkovito odstranjevanje v urbanem okolju je puljenje s
celotno korenino, pri večjih količinah pa košnja pred cvetenjem s
tem, da je potrebno celotno »okuženo« območje spremljati več
let.
Pelinolistna ambrozija je lahko kot plevel izredno škodljiva tudi na
kmetijskih površinah. V letošnjem letu se je na področju Iškega
vršaja močno razširila po pšeničnih in krompirjevih poljih in to
kljub uporabi kemičnih sredstev.
Mestna občina Ljubljana (Oddelek za varstvo okolja) že vrsto let
izvaja in vzpodbuja ukrepe pri zatiranju tujerodnih invazivnih rastlin in živali.
V projekt so vključene tako pooblaščene javne delovne organizacije, kot tudi prek javnih razpisov okoljske ali naravovarstvene
nevladne organizacije.
Ena izmed njih je tudi Zavod za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine Ljubljanskega barja – ZOLB, ki je v letošnjem letu prevzel nalogo nadzora in odstranjevanja ambrozije na javnih površinah varovanega območja Ljubljanskega barja v MOL, kar v
bistvu pomeni doberšen del Četrtne skupnosti Rudnik.
Nekatera območja smo (vsaj za enkrat) uspeli sanirati, tako ni
več prisotne ambrozije na Jurčkovi cesti, srednjem delu Ižanske
ceste, na področju nakupovalnega središča Rudnik, Šinkovega štradona in hauptmaniške ter črnovaške ceste. Močno se je
zmanjšala prisotnost na južnem delu Ižanske ceste,
ob progi - oziroma mak. cesti (nabrežju) med Viator in mejo z
Škofljico, ob Galjevcu in Nebčevi ulici na Galjevici.
Na žalost pa se vzpostavljajo nova žarišča.
Pri urejanju zelenih površin ob rekonstrukciji ulice Ob dolenjski
železnici, v dolžini cca 200 m od Peruzzijeve ulice, je izvajalec
očitno uporabil okuženo zemljo - humus, saj je področje dobesedno posejano z ambrozijo.
Tudi sicer se ugotavlja da se, nova nahajališča ambrozije in drugih agresivnih tujerodnih invazivnih rastlin, največkrat pojavljajo
prav ob vzdrževanju obcestnih bankin ali urejanju javnih zelenic
- parkov.
Zato bi bila potrebna iz strani investitorjev zahteva po predhodni
analizi nasipnega materiala, humusa in travne mešanice, oziro-

Novi »nasad« ambrozije Ob dolenjski železnici, foto: arhiv ZOLB

ma pridobiti pogodbeno obveznost izvajalca del o odgovornosti
glede širitve invazivnih tujerodnih rastlin. Pri tem mislimo predvsem na ambrozijo, katere sankcije so zakonsko urejene, kot
tudi na vedno bolj problematični japonski dresnik ter kanadsko
in orjaško rozgo.
Prebivalce ČS torej naprošamo, da redno pregledujejo in odstranjujejo invazivne rastline iz svojih vrtov, da opazujejo tudi okolico
na javnih površinah ter po potrebi izpulijo posamezne primerke
pred cvetenjem, torej pred košenjem komunalnih podjetij, ki je
marsikdaj prepozno. S tem boste preprečili, da se prihodnje leto
pojavi ambrozija ali druga invazivka na vašem dvorišču, travniku
ali njivi.
Ker pa mnogi občani še ne ločijo med domačimi in tujimi invazivnimi rastlinami, bo ZOLB tudi letos, ob priliki srečanja
nevladnih organizacij ČS, dne 18. 9. 2014 pred športno dvorano Krim, ob svoji stojnici, razstavil posamezne primerke
omenjenih rastlin ter po želji podal tudi druge informacije o
zatiranju škodljivih tujerodnih invazivnih rastlin.

ZAHVALA

Vsem skupaj in vsakemu posebej se zahvaljujemo za
vsak zamašek, ki ste ga prispevali za Lukov napredek.
Zahvaljujemo se tudi za vso
srčnost, trud in pripravljenost pomagati.

ZBRALI SMO ŽE
15 TON ZAMAŠKOV!
Zbiranje zamaškov še vedno poteka in upamo, da
bo odziv v bodoče tudi
takšen kot je bil do sedaj.
Družina Bolha
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Salezijanski mladinski center Rakovnik
S

alezijanski mladinski center je v prvi vrsti vzgojno okolje, ki
deluje na področju župnije Rakovnik in njene širše okolice.
Odprto je vsem mladim, ki so pripravljeni sprejeti program in pravila SMC. Deluje v duhu velikega vzgojitelja mladih sv. Janeza
Boska, ki je svoje delo oprl predvsem na božjo moč in nas navdihuje, da mladim pripravimo varno, zanimivo in duhovno polno
okolje, v katerem lahko preživite pol ure ali pa ves dan.
Zavzemamo se za celostno vsestransko vzgojo mladih in razvijanje pozitivnih značajskih lastnosti, razvijanje in poglabljanje
osebne odgovornosti za kraj, vzgojo za sprejemanje človeka in
odprtost za različnost, zdrave oblike življenja, zabave in preživljanja prostega časa, spreminjanje obstoječega položaja mladih v smer večje samostojnosti, vključenosti v družbene tokove
človeka vrednega življenja in želimo vsem svojim članom nuditi
strokovno izpopolnjevanje na tečajih in predavanjih.
S svojim delovanjem posegamo na področje športa in rekreacije
(vodimo dve odbojkarski, nogometno in košarkaško ekipo, izvajamo plesno delavnico, otroško telovadbo in v svojih prostorih
organiziramo rekreativne turnirje v odbojki, nogometu in košarki). Smo soustanovitelji Salezijanske športne lige, kjer mesečno
združujemo več kot 200 mladih v zdravi obliki športa. Ukvarjamo se z glasbo in kulturo (imamo otroški, mlajši mladinski in
mladinski zbor, orkester in dva »benda«, pripravljamo in gostimo
gledališke igre in v sodelovanju z likovno delavnico pripravljamo različne umetniške natečaje). Uspešno vodimo svoj model
neformalnega učenja »projekt dux«, ki uvaja tristopenjski model

priprave mladih na vlogo animatorja. Pripravljamo vrsto ustvarjalnih delavnic kot npr. modelarska in risarska. Skupina zvončki
združuje naše najmlajše od 3 do 5 let. Spodbujamo običaje kot
so nekoč bili in organiziramo različne prireditve (materinski dan,
miklavževanje, pustovanje, velikonočni običaji...) Aktivni smo na
mednarodnih projektih, kjer se različnih turnirjev in izobraževanja
letno udeleži vsaj 30 mladih. Organiziramo otroška praznovanja
in skrbimo za popoldansko aktivnost v naši igralnici, ki je odprta 7 dni v tednu. Zelo dobro imamo razvit počitniški program,
zimski v času zimskih počitnic (konec februarja – smučarsko delavniški) in 4 tedenski program oratorij v mesecu juliju, ki združi
preko 300 mladih v celodnevnih delavnicah in igrah.
Celotno društvo v večini deluje na prostovoljni bazi, kar pomeni, da so skoraj vsi naši izvajalci programov mladi sami oziroma
prostovoljci. Prostovoljci so večinoma dijaki in študenti, nekaj je
tudi mlajših zaposlenih. Program je deloma odprtega tipa, tako
da se ga lahko udeležijo vsi, ki želijo pridobiti znanje na področju
neformalnega izobraževanja.
Prostorom, ki so dolgo samevali, smo dali možnost, da skupaj
z vami zaživijo. SMC je namenjen vsem in nas ne označuje na
»naše in njihove«. Želimo, da v njem najdete mesto zase tudi vi.

Jure Babnik
Vodja Salezijanskega mladinskega
centra na Rakovniku
Več o naših aktualnih programih si lahko prebereta
na naši spletni strani: http://www.donbosko.si/rakovnik/

Delavnica
Poenostavimo si æivljenje«
V prejšnji Rudniški Četrtinki smo objavili vabilo na delavnico
Poenostavimo si življenje. Zaradi omejenega prostora smo
morali omejiti tudi število mest. Z velikim veseljem lahko povemo, da so bila vsa razpoložljiva mesta zapolnjena v samo
dveh dneh. Žal se nekateri prijavljeni delavnice, ki je potekala 4. aprila 2014 nato niso udeležili, vendar smo vseeno
imeli polno omizje, ki je aktivno sodelovalo.
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Sadjarsko in vrtnarsko druπtvo v Ljubljani
Mateja Podlogar

V

letošnjem letu smo organizirali praktična prikaza obrezovanja drevja in predavanja o hruškah, breskvah, ajdi, špargljih,
batata krompirju, balkonskem cvetju in zaščiti rastlin v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in
Biotehniškim centrom Naklo. Tudi v začetku leta 2015 bomo pripravili pester program predavanj in tudi praktične prikaze del v
sadovnjaku in vinogradu.
Vsako leto organiziramo dve strokovni ekskurziji. Spomladi v
mesecu maju smo pripravili ekskurzijo v Vipavsko dolino. Ogledali smo si Sadjarski center Bilje, Rozarij HC Bilje, nasad burbonk na Kostanjevici in vrt Luciana Viatorija. Prav v teh dneh,
v sredo 17. 9. 2014, pa se odpravljamo na našo jesensko
ekskurzijo, prav lepo vabljeni v našo družbo. Tokrat gremo na Dolenjsko. Ogledali si bomo posestvo GRM Novo mesto
- Center biotehnike in turizma, kmetiji Medle in Karlovček, ter
Kartuzijo Pleterje.
Več o Društvu najdete na spletni strani: sadjar-vrtnar.si,
odgovore na vprašanja pa na naslovu
matejkapodlogar@gmail.com ali telefonu 041 501-462.

Druπtvo ©ola zdravja
Drage bralke, bralci in vsi naši simpatizerji. V naslednjih vrsticah vas ponovno seznanjam z našo dejavnostjo - telovadbo
na svežem zraku v jutranjih urah.
Po deževnem in hladnem poletju prihaja lepa jesen-vsaj upamo, da bo sončna, mavrična in topla. V poletju smo veselo
telovadili kljub dežju, saj je naš moto, da nas nič ne ustavi
in smo se v velikemu številu udeleževali jutranje telovadbe.
Pohvaliti moram naše telovadce, da so v tem deževnem poletju prihajali na igrišče v zelo velikemu številu ter uživali v
druženju.
Telovadba v jutranjih urah mnoge prebudi in disciplinira k
dejavnostim, ki so jim bile včasih odveč ali niso imeli časa.
Pridite tudi vi in spoznali boste, da lahko sami storite mnogo
za vaše počutje, zdravje in svoje telo in dušo. Stali vam bomo
ob strani, vas spodbujali, druženje pred in po telovadbi odvrne mnogo težav in polepša dan.
Pridite na našo predstavitev ob dnevu ČS, veseli vas bomo

in vam predstavili telovadbo ter vas seznanili z našo dejavnostjo. Ponovno vas vabim, da se udeležite telovadbe v Dnevnem centru za starejše občane, ki jo vodi naša voditeljica
vsak dan, razen petka. Lepa narava, svež zrak in mir, kar
vabita, da se udeležite vadbe in potem pohitite na Golovec,
seveda po kavici ali čaju.
Srečanja vseh slovenskih skupin na Kongresnemu trgu v Ljubljani, Dolenjskih Toplicah in Piranu vas navdušijo in prebudijo, da se nam pridružite. V Ljubljani se nas je zbralo več kot
400 oranžnih majic in vsi so bili zadovoljni s programom, druženjem z gospodom županom Jankovičem ter turističnem
vodenjem po Ljubljani, z izborom popustov pri hrani, kavi,
čaju ter vožnji po Ljubljanici in gondoli na Ljubljanski grad.
Vidimo se 18. septembra 2014 na Dnevu ČS Rudnik!

Napisala Silvica Erlih
Foto Ubald Trnkoczy
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Aikido klub Dokiai
na Rudniku
L

B

admintonski klub Olimpija vsako jesen vpisuje otroke
v šolo badmintona. Treningi pod vodstvom izkušenih
trenerjev in vaditeljev potekajo dvakrat na teden, igralci so
razdeljeni v dve skupini glede na badmintonsko znanje in
starost. Osrednji del treninga predstavlja učenje tehnike
badmintona, spremljajo ga igre, ki razvijajo osnovne motorične sposobnosti.
Badminton je izrazito raznolik šport, v katerem je na tekmovalnem nivoju potrebna hitrost, okretnost, eksplozivnost,
tehnika, taktika, vzdržljivost in psihična pripravljenost, zato
v njem lahko uspejo igralci s precej različnimi sposobnostmi
in naravnimi danostmi. Raznolikost hkrati zagotavlja zanimive treninge in vedno nove izzive.

eta 2010 je tik ob železniški postaji Rakovnik iz opuščenega skladišča nastal dojo. Postal je novi sedež Aikido
kluba Dokiai in hkrati seveda novi dom številnim aikidokam,
učencem uglajene veščine Aikida.
Aikido, sicer moderna borilna veščina, izvira iz bogate tradicije borilnih veščin, ki so se preko stoletij med posameznimi družinami tiho prenašale iz roda v rod. V obliki kot ga
poznamo danes, je bil izoblikovan kmalu po drugi svetovni vojni in bil v duhu tega povojnega časa okleščen vseh
smrtonosnih prijemov, katerih namen je uničiti; nadomestili
sta jih ideja in praksa harmonije z vsem kar biva. Morihei
Ueshiba oziroma O-Sensei, ustanovitelj Aikida, je predvidel
tegobe sodobnega človeka in namen vadbe iz podreditve in
obvladanja nasprotnika, preusmeril na ureditev in obvladovanje samega sebe.

Na rekreativnem nivoju je badminton predvsem igra, ki s
svojimi različnimi disciplinami in ravno pravšnjo fizično zahtevnostjo ponuja možnost športa za celo življenje. V našem
klubu tako poleg skupin začetnikov in tekmovalcev že vrsto
let potekajo tudi treningi rekreativcev in veteranov, ki omogočajo prijateljsko športno druženje.
Badmintonski klub Olimpija je najstarejši badmintonski klub
v Sloveniji, ki se ponaša s številnimi državnimi prvaki in igralci mednarodne kvalitete in je od mladih nog vzgojil obe dosedanji slovenski zastopnici na olimpijskih igrah.
Treningi se začnejo septembra, vpis otrok je možen vsako
sredo v času treninga. Vse podrobnejše informacije na internetni strani www.olimpija-badminton.si in na telefonski številki 040 330 161 (Maja).
VABLJENI!

Maja Pohar Perme,
Badmintonski klub Olimpija

To je ostala osnovna nota, po kateri se ravnajo oz. trenirajo vsi praktikanti Aikida po svetu, saj je različic, inačic, šol,
smeri danes že malo morje. Na Rakovniku sledimo smeri,
pravzaprav zvezi, ki je tako kot veščina neposredna zapuščnina O-Sensei-ja in jo lahko opišemo kot tradicionalni Aikido. Tradicionalno poteka tudi sama vadba - oblečeni smo v
tradicionalno opravo in uporabljamo tradicionalni protokol.
V osnovi je (vadba) sestavljena iz dveh delov; polovico časa
preživimo kot uke, tisti ki sprejema tehniko oz. tisti ki je vržen,
drugo polovico pa kot nage ali tori, se pravi tisti, ki tehniko
izvaja. Pri vsem tem pozorno sledimo navodilom, ki jih daje
inštruktor in skrbno pazimo, da je vadba kar najbolj varna,
saj tako lahko treniramo neomejeno časa prav s komerkoli.
Varnost vadbe navadno povečamo s tem, da se čimbolj izpilimo v padanju ali bolje umetnosti padca – ukemi-ju, kar je
prva stvar, ki se je naučimo na uvodnem tečaju. Ukemi ima
tudi značilen zvok, ki lahko preseneti mimoidočega sprehajalca, vendar sta se klub in Aikido v vseh teh letih že tako
vrasla v to okolico in postala del nje, da so domačini tega
že vajeni. Vsekakor ste vsi zainteresirani lepo vabljeni, saj v
resnici lahko Aikido spoznate samo na blazinah!

Boštjan Kenda, ŠD Dokiai
P.S.: Spol, leta, kilaža... niso ovira.
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S konji po Ljubljanskem Barju
Upravni odbor KD Barje

V

soboto, 14. 6. 2014 ob 8. uri, smo se člani in članice društva
ter povabljeni gostje iz domačije Gorc pri Dobrniču s svojimi
konji, zbrali na Pristavi v Podpeči.
Po obilnem zajtrku smo se ob 9. uri odpravili na pohod imenovan »S konji po Ljubljanskem Barju«.
Po začrtanem planu smo se prvič ustavili na pokopališču v Preserju, kjer je tričlanska delegacija v spomin velikemu rejcu in ljubitelju konj ter dolgoletnemu članu društva, g. Srečku Pristavcu,
prižgala svečo.
Povorka je nadaljevala pot čez Podpeč in vasico Jezero do hipodroma Vrbljene pod Krimom, kjer smo imeli postanek in napajanje konj. Za oskrbo z vodo so poskrbeli člani iz sosednjega
društva Krim, s katerim zelo dobro sodelujemo in se ob tej priložnosti zahvaljujemo za pomoč.
Iz hipodroma nas je pot vodila čez Iško vas do Iga, v vasi Staje se nam je pridružil jezdec, g. Dušan Jeršin in nas pospremil

naprej preko Barja do vasi Sela pri Lavrici, kjer nas je na svojem
ranču pričakal član našega društva, Matija Žgajnar. Tam smo
imeli daljši postanek, napojili in nakrmili smo konje, nam pa je
gostitelj postregel z izvrstnim bogračem. Pridružili so se tudi člani prijateljskega Konjerejskega društva Šentrupert s frajtonarico
in policista Konjeniške policijske postaje Ljubljana na službenih
konjih.
Po daljšem odmoru smo se čez Havtmance in Črno vas odpravili
nazaj na izhodišče v Podpeč na Pristavo, kjer je bil ob roštilju in
dobri kapljici zaključek prireditve.
Vreme je bilo ves čas pohoda idealno za tako prireditev. Ravno
ko smo vhlevili svoje konje ter pospravili opremo je začelo močno deževati, kot da bi bili dogovorjeni z vsemogočnim, vendar
smo že bili v varnem zavetju domačije Pristavec.
Pohod je bil dolg cca. 42 km, kar je velik zalogaj za konje in
udeležence,organizacija je bila profesionalna,druženje pa nepozabno.

Sodelovanje KD Barje na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
Za AGRO 2014 je bil za predstavljanje SHL pasme izbran
tudi član Konjerejskega društva Barje, g. Marjan Trček, iz
Črne vasi, ki že vrsto let v svojem hlevu vzreja omenjeno
avtohtono pasmo konj. Da si lahko predstavnik najštevilč-

nejše pasme v Sloveniji, je eno izmed največjih priznanj za
rejca - za g. Trčka tokrat že drugič. Prejel je vrsto zahval
in priznanj, bil je tudi uradni prevoznik sejma s slovenskim
zapravljivčkom.
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Pravilno odlaganje odpadkov
Pisarna »S Rudnik

Stara bremena« in zapuπËena vozila
Ločimo izrabljena motorna vozila, »stara bremena« in zapuščena
vozila.
V Sloveniji je s 1. majem 2004 začel delovati sistem ravnanja
z izrabljenimi vozili. Sistem zagotavlja zajem in razgradnjo vseh
izrabljenih vozil v Sloveniji, tudi t. i. starih bremen. Izrabljeno vozilo je vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb
ali starosti ali drugih razlogov, in je zaradi tega postalo odpadek
po merilih iz uredbe, ki ureja ravnanje z odpadki. Zadnji imetnik mora izrabljeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali
v obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil. Prevzem izrabljenega vozila je brezplačen. Ob
oddaji izrabljenega vozila zadnji imetnik brezplačno prejme potrdilo o uničenju izrabljenega vozila od upravljavca
obrata za razstavljanje.
Nadzor nad zapuščenimi vozili izvajajo mestni redarji MOL. Po
prijavi ali uradni dolžnosti nalepijo pisno obvestilo, da se mora
vozilo v osmih dneh odstraniti. Če je po osmih dneh vozilo
še vedno na istem mestu, mestni redar odredi odstranitev
zapuščenega vozila na varovan prostor in hkrati ugotavlja lastnika vozila. Odstranitev se opravi na stroške lastnika zapuščenega
vozila. Vozilo se nato hrani na varovanem prostoru (Avto sejem
na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani) največ 60 dni od dneva, ko je
bilo pripeljano. V tem času mestni redar pozove lastnika vozila,
da poravna vse stroške odvoza in hrambe vozila ter ga odpelje. Če po preteku 60 dnevnega roka lastnik vozila ne odjavi, se
šteje, da je vozilo brez lastnika.
Prosimo, da odsluženih vozil ne puščate na javnih parkiriščih, saj so javna parkirišča namenjena za parkiranje vozil, ki so še v uporabi!

Odvoz zelenega odreza
Storitev odvoza zelenega odreza (vejevje, ostanki košnje, listje,…)
lahko naročite na telefonski številki 01/477 96 32 in sicer vsak
delovnik med 7. in 15. uro ali preko mobilnega portala http://m.
snaga.si/zeleni odrez (za uporabo mobilnega portala pošljite sms
sporočilo s ključno besedo SNAGA na številko 3737 in v povratnem sms sporočilu boste prejeli povezavo na mobilni portal).
Brezplačno ga lahko odložite tudi na odlagališču Barje. V manjših količinah ga lahko odložite v smetnjake za BiO odpadke ali v
kompostnik na svojem vrtu.
Prosimo, da zelenega odreza ne odlagate na tujih ali javnih
zemljiščih!

12

Odvoz kosovnega materiala
V MOL lahko odvoz naročite kadarkoli, v primestnih občinah pa
znotraj razpisanih terminov (med 14. aprilom in 31. majem ter
med 1. oktobrom in 29. novembrom 2014);
Za uporabnike je odvoz kosovnih odpadkov enkrat letno brezplačen;
Odvoz je treba predhodno naročiti prek posebne naročilnice, ki
jo najdete v elektronski ali pdf obliki na spletni strani Snage (ko
na Snagi prejmejo naročilnico, pokličejo naročnika in se dogovorijo za datum odvoza);
Ko Snaga prevzame kosovne odpadke, mora biti njihov lastnik
obvezno dosegljiv po telefonu, če pa želi, je lahko tudi fizično
navzoč.
Kosovne odpadke je potrebno zložiti poleg posod za ostanke
odpadkov in jih razvrstiti glede na vrsto (kovine, les itd.). Odpadkov, ki niso kosovni odpadki, Snaga ne bo odpeljala in bo o njih
obvestila pristojne inšpekcijske službe.
Kosovne odpadke je potrebno pripraviti najkasneje do 6. ure zjutraj na dan dogovorjenega odvoza, vendar ne prej kot 24 ur pred
dnevom odvoza.

Odvoz avtomobilskih gum
Avtomobilske gume je treba zbirati ločeno. Brezplačno jih lahko
oddamo pri vulkanizerjih ali v zbirnem centru Barje (odda se lahko lahko en komplet in rezervo).
Gume ne sodijo v naravo!

Odvoz azbestnih odpadkov
Azbestni odpadki se lahko brezplačno pripeljejo v Zbirni center Barje, vendar le manjše količine azbestnih odpadkov
(evropaleta do višine pol metra); pripraviti jih je treba skladno z
navodili, zapisanimi v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo
azbest.
Trdno vezani azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem
pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči
sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju. Za pakiranje ali ovijanje trdno vezanih
azbestnih odpadkov je treba uporabljati vreče iz tkanin iz umetne
snovi ali polietilensko folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko slojih, da je zagotovljena debelina najmanj
0,6 mm. Snaga te odpadke odpelje na posebno polje v okviru
odlagališča, kjer jih trajno skladišči.

Tradicionalni namiznoteniπki turnir
rekreativnih igralk in igralcev
Joæe Mikeln, NTK Veteran

Memorial “Veteran” in Memorial
Andreja Kastelica - Sove

N

amiznoteniški klub Veteran bo 04.10.2014 v Športni dvorani
Krim priredil že XIX. Memorialni mednarodni turnir "Veteran"
in IX. Memorial Andreja Kastlica – Sove.

Tekmovanje se bo pričelo ob 9. uri, natančen urnik je razviden iz
priloženega razpisa tekmovanja.
Memorialni turnir Veteran je eno najstarejših tekmovanj rekreativnih igralk in igralcev namiznega tenisa v Sloveniji in se lahko pohvali tudi s precejšnjo udeležbo igralk in igralcev iz tujine (Italije,
Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Kosova). Vsako leto se
ga udeleži okoli 100 igralk, igralcev, ki radi prihajajo v Ljubljano,
kjer ob prijetnem druženju tekmujejo ženske v dveh starostnih
kategorijah (do 49 let in nad 50 let), moški pa v 7 starostnih kategorijah (do 39 let, 40 do 49 let, 50 do 59 let, 60 do 64 let, 65
do 69 let, 70 do 74 let in nad 75 let).
Vse udeležence organizator pričaka z zajtrkom in jutranjo kavico,
ob 9. uri pa se prične tekmovanje na 16ih mizah. Udeleženci
igrajo po skupinah s tremi do petimi igralkami, igralci in nadaljujejo tekmovanje v finalni skupini in tolažilni skupini na izpadanje, v

finalni skupin prva dva iz skupin, ostali pa v tolažilni skupini. Vsak
udeleženec tako igra vsaj 4 ali več tekem.
Prijavnina na tekmovanju znaša 15 EUR, v kar je vštet zajtrk,
bilten, primerno število tekem, pokali in medalje ter praktične
nagrade za prve štiri uvrščene v vsaki kategoriji.
Kljub pomoči Športne zveze Ljubljana, ki delno sofinancira najemnino dvorane, imamo člani organizacijskega odbora kar veliko
dela, da pridobimo potrebna finančna sredstva za organizacijo
(delno za najemnino dvorane, bilten, pokale in medalje, spominske majice, praktične nagrade, zajtrk,… ). Tudi organizacija
tekmovanja na 16ih mizah je zelo zahtevna, vendar se ves trud
poplača, ko udeleženci na koncu tekmovanja pohvalijo organizacijo in obljubljajo, da bodo še prišli na tekmovanje.
Krajane Četrtne skupnosti Rudnik vabimo, da se
tekmovanja udeležite ali kot igralke, igralci ali kot
gledalke, gledalci. Zagotavljamo vam, da boste uživali
ali kot aktivni udeleženci ali ob ogledu najboljših
rekreativcev, med katerimi so tudi nekdanji
asi slovenskega namiznega tenisa
(na primer Edo Vecko in ostali)!
Vabljeni!

XIX. MEMORIALNI ODPRTI MEDNARODNI NAMIZNOTENI©KI TURNIR “VETERAN”
IX. MEMORIALNI TURNIR ANDREJA KASTELICA - SOVE
KRAJ: Ljubljana, ©portna dvorana Krim,
Galjevica, Ob dolenjski æeleznici 50
»AS: 4. 10. 2014 z zaËetkom ob 9. uri
ORGANIZATOR: NTK Veteran
VODSTVO TEKMOVANJA: Marko Marolt
PRAVICO NASTOPA: imajo vsi neregistrirani igralci in igralke do 39 let,
v ostalih kategorijah pa tisti, ki izpolnjujejo starostne pogoje

DISCIPLINE:
MO©KI POSAMEZNO
a) do 39 let zaËetek ob 10. uri
b) 40 - 49 let zaËetek ob 10. uri
c) 50 - 59 let zaËetek ob 9. uri
d) 60 - 64 let zaËetek ob 9. uri
e) 65 - 69 let zaËetek ob 9. uri
f ) 70 - 74 let zaËetek ob 9. uri
g) nad 75 let zaËetek ob 9. uri
ÆENSKE POSAMEZNO
h) do 49 let zaËetek ob 11. uri
i ) nad 50 let zaËetek ob 11. uri

Pogoj za nastopanje v posamezni kategoriji je najmanj 5 nastopajoËih.
»e jih je manj, se prikljuËijo “najbliæji” mlajπi skupini.
Meja starostne skupine: leto rojstva.
IGRALKE, IGRALCI NASTOPAJO NA LASTNO ODGOVORNOST!!
NA»IN IGRANJA: Igra se po pravilih NTZS na 3 dobljene sete, v skupinah vsak z
vsakim, prvi in drugi se uvrstita v finalno skupino, kjer se igra na izpadanje. Ostali
igrajo v tolaæilni skupini na izpadanje. Za doloËitev nosilcev se upoπteva jakostna
lestvica rekreativnih igralcev Slovenije oz. dræav od koder prihajajo igralke, igralci.
PRIJAVE: pred priËetkom tekmovanja (najveË do 8,30 ure oz. pol ure prej za druge
kategorije).
ÆREBANJE: pol ure pred priËetkom tekmovanja za posamezne kategorije.
OPOZARJAMO NA TO»NOST.
PRIJAVNINA: 15,00 EUR - plaËilo pred priËetkom tekmovanja v dvorani.
NAGRADE: Prvi πtirje v posameznih kategorijah prejmejo pokale, prvi v tolaæilnih
skupinah kolajne. Prvi πtirje v finalnih skupinah prejmejo praktiËna darila. Po
konËanem tekmovanju bo ærebanje za bogate praktiËne nagrade za prisotne
tekmovalke, tekmovalce.
PREHRANA: Ob prihodu bo za nastopajoËe pripravljen brezplaËen prigrizek, kava in
brezalkoholna pijaËa.

NTK Veteran
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30 let Zveze πportnih
druπtev Krim (1984 - 2014)
Matjaæ Udir, Katarina ©inkovec

Z

veza športnih društev Krim domuje na Galjevici že od leta
1984. Tega leta je bila dokončana Športna dvorana Krim, ki
je bila po prvotnih načrtih predvidena samo kot šolska telovadnica. Potem pa je bila zgrajena kot centralna športna dvorana občine Ljubljana Vič - Rudnik, v kateri so dobili stalen domicil
vsi najvidnejši športni kolektivi, kot so namizni tenis, badminton,
odbojka, veslanje, jadranje, rokomet, nogomet, balinanje, ki so
tedaj dosegali vrhunske rezultate tako na nivoju države SFRJ,
kot tudi v evropskem in svetovnem merilu – večkratni državni prvaki v badmintonu, namiznem tenisu, balinanju, kajaku in kanuju,
medalje iz evropskih in svetovnih prvenstev in drugih mednarodnih tekmovanj.
26. junija 1984 so klubi iz takratne občine Vič – Rudnik, na pobudo SITKS in ZTKO Vič Rudnik ustanovili Zvezo športnih društev
Krim, z namenom enotnega vzdrževanja, upravljanja in koriščenja novo zgrajene Športne dvorane Krim. Ustanovnih članic Zveze športnih društev Krim je bilo šest: Športno društvo Krim, iz
katerega so kasneje nastali štirje klubi ženski Rokometni klub
Krim, moški ŠD Rokometni klub Krim, nogometni klub
Krim ter Balinarski športni klub Krim, Namiznoteniški klub
Olimpija, Kajak kanu klub Ljubljana, Jadralni klub Ljubljana, Badmintonski klub Olimpija ter Partizan Vič – odbojkarska sekcija, ki se je kasneje preimenovala v Odbojkarsko društvo Krim. Kot zadnje društvo prvotne Zveze športnih društev
Krim se je leta 1995 priključil še Klub za ritmično gimnastiko
Narodni dom.
V Športno dvorano Krim so športnice in športniki prvič stopili 1.
septembra 1984. Takrat je bila v uporabi samo dvorana. Leta
1985 je bil dograjen prizidek z garderobami, leta 1990 prizidek s
klubskim prostorom – internim bifejem, sejno sobo in delavnico,
leta 1999 pa nad prizidkom še namiznoteniška dvorana. Zveza
je do leta 2008 vzorno skrbela za vadbene pogoje, saj so bile
potrebe iz leta v leto večje.
Zvezo vsa leta vodi Izvršni odbor, prvi predsednik Izvršnega odbora je bil Rok Svetek (KKK Ljubljana, 2 mandata), nato Dušan

Graditev namiznoteniške dvorane leta 1999
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Doljak (ŠD Krim, 2 mandata), 3 mandate je bil predsednik Miran
Trontelj (JK Ljubljana), nato dr. Janez Reflak (NTK Olimpija, 2
mandata), sedanji predsednik IO ZŠD Krim je Tomaž Virnik ml.
(JK Ljubljana, 2. mandat). Od samega začetka do leta 2008 je bil
sekretar ZŠD Krim in kasneje njen direktor Matjaž Udir.
Do leta 2008 je bila glavna naloga Zveze skrb za objekt, torej za
športno dvorano Krim, za njegovo investicijsko vzdrževanje in
za organizacijo treningov in tekmovanj. Osnova za to delo je bilo
tudi odlično sodelovanje z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča ter
z Mestno občino Ljubljano oziroma njeno predhodnico Občino
Vič Rudnik.
Dvorana je bila vsa leta vrhunsko vzdrževana in odlično vodena, vadbeni pogoji v dvorani so bili vedno dobri. V podporo
športni dejavnosti je v dvorani deloval tudi interni bife Krimček, ki je skupaj z dvorano tvoril popolno ponudbo, predvsem
v času tekmovanj, ki so jo društva s pridom izkoriščala. Tako je
Zveza športnih društev Krim lahko v svojih prostorih organizirala tudi večje dogodke športnih organizacij, kot so praznovanja
obletnic, podelitve nagrad in priznanj ter poleg najema dvorane
ponudila tudi popolno gostinsko postrežbo.
V dvorani Krim so bila tedensko organizirana ligaška tekmovanja vseh selekcij, večkrat letno pa tudi odmevna mednarodna
tekmovanja, kot so Mednarodno mladinsko prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, Mednarodni turnir mladih v ritmični gimnastiki, rokometni Memorialni turnir Vinko Kandija in še večjih
tekmovanj.
Poleg vodenja dvorane je bil v Zvezi pomemben tudi enoten
nastop vseh društev ter simbolično nagrajevanje uspehov
športnic in športnikov, trenerjev in športnih delavcev društev
zveze s podelitvijo vsakoletnih društvenih priznanj. V 20 letih
smo podelili 1172 priznanj. Tako športnice in športniki kot ekipe še vedno dosegajo izjemne uspehe v svetovnem in evropskem prostoru, seveda pa tudi v državi. V času delovanja ZŠD
Krim so ekipe in posamezni člani društev dosegli odlične uspehe, saj so bili večkratni državni prvaki praktično v vseh športnih
panogah, dosegli so naslove svetovnih in evropskih prvakov,
med katerimi so najodmevnejše rokometašice. Posamezniki in
ekipe naših društev so bili med dobitniki odličij na evropskih in
svetovnih prvenstvih, bili pa so tudi udeleženci na olimpijskih
igrah (badminton, kajak kanu, namizni tenis).
1. 1. 2008 je vodenje dvorane Krim prešlo na Mestno občino
Ljubljana in Zveza športnih društev je s tem izgubila funkcijo, ki
jo je imela vsa leta, od njene ustanovitve. Namesto kontinuitete
dejavnosti, zaradi česar je bila dvorana pravzaprav tudi ustanovljena, se je Zveza znašla na samem začetku in je zopet začela
praktično iz nič, ob podpori društev, ki so ji že ob njenem začetku stala ob strani. Po letu 2009 so se že obstoječim članom
pridružila še nova društva (NTK Ljubljana in NTK Veteran,
ABC Šport, Curling klub Zalog, Karate klub Shogun Ljubljana Vič-Rudnik in Medregijska namiznoteniška zveza

Mednarodno mladinsko prvenstvo v namiznem tenisu leta 2004

Ljubljana) tako, da zveza danes šteje 15 članov/društev.
Skupaj z društvi sodeluje pri dejavnostih, ki so v podporo pridobivanju članstva klubom in širjenju prepoznavanja blagovne
znamke Krim ter prepoznavanja posameznih športnih panog.
Društvom zveza pomaga pri reklamiranju njihove dejavnosti ter
pri skupnem nastopanju na raznih dogodkih in prireditvah. Že 5
let tradicionalno, skupaj s Četrtno skupnostjo Rudnik, pripravi
Dan odprtih vrat, kjer imajo vsa društva ZŠD Krim možnost
predstavitve svoje dejavnosti. Prav tako nadaljuje s podeljevanjem priznanj najboljšim športnikom.
Ker je v današnjem času zopet zelo pomembno povezovanje in
skupno udejstvovanje, se ZŠD Krim aktivno povezuje z drugimi
zvezami športnih društev iz Ljubljane in se z njimi dogovarja za
različne projekte in sodelovanja. Prav tako še vedno dobro sodeluje z Mestno občino Ljubljana, katera tudi sofinancira njeno
dejavnost ter še vedno, preko svojih društev, ohranja aktivno
sodelovanje z OŠ Oskarja Kovačiča.

Kolektiv ZŠD Krim na izletu v Prekmurju leta 2005

Ob 30 – letnici si želimo, da bi se
povezovanje z društvi še večalo in,
da bi se prepoznavnost Zveze športnih
društev Krim v Ljubljani širila. Zato na
tem mestu vabimo v svoje vrste klube iz
nekdanje občine Vič – Rudnik, da se nam
pridružijo. Vsekakor pa smo odprti tudi za
sodelovanja z drugimi društvi. Vse, ki vas
zanima sodelovanje z nami, nam pišite na
zsd.krim@gmail.com

www.zsd-krim.com

ZaËetek vadbene sezone 2014/2015 za ritmiËarke
Posebno razmigavanje, ki
bo trajalo vse leto

K

o pride jesen in se začne šola,
odprejo vrata za nove člane
tudi športna društva in klubi. Ritmična gimnastika je zagotovo ena
izmed dobrih možnosti za dvoransko rekreacijo, saj je šport, ki
ga odlikujejo izredna gracioznost
in eleganca, elementi klasičnega baleta, bleščeči dresi in skoraj
akrobatske plesne vaje na tepihu

z uporabo rekvizitov. Razvija psihofizične sposobnosti, ponosno in
elegantno držo ter lepo postavo.
Klub za ritmično gimnastiko Narodni
dom Ljubljana vpisuje deklice od 4.
leta dalje. Začetnice bodo vpisovali
ves september od ponedeljka do
petka od 16. do 18. ure v prostorih KRG Narodni dom Ljubljana, v
Športni dvorani Krim na Galjevici, Ob
dolenjski železnici 50. Za vse podrobnosti lahko pokličete na telefonsko
številko: 031 343 522 ali pišete na
ana.rebov@gmail.com. Informacije
lahko poiščete tudi na spletni strani
kluba (www.klubrg-narodnidom.si).
Klub za ritmično gimnastiko KRG NARODNI DOM LJUBLJANA je eden
izmed športnih klubov z najdaljšo tradicijo ne le v Republiki Sloveniji, temveč tudi v širšem prostoru. V njem

trenira preko 100 deklet, starih med 5
in 25 let, v tekmovalnem in rekreativnem programu. Klub se lahko pohvali
z večkratnimi državnimi prvakinjami,
pokalnimi prvakinjami ter dolgoletnimi
članicami državne reprezentance. Klub
ima sedež Ob dolenjski železnici 50 v
Ljubljani, natančneje v športni dvorani
Krim na Galjevici, kjer poteka tudi vadba ritmičark Narodnega doma.

Klub za ritmično gimnastiko
Narodni dom Ljubljana
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©portne igre Galjevica
Vasko
Jovanoski
Katarina
Tirπek

V

sako leto Vrtec Galjevica skupaj z Osnovno šolo Oskarja
Kovačiča in Četrtno skupnostjo Rudnik organizira Športne
igre Galjevica. Tretji rojstni dan športnih iger smo praznovali v
petek, 5. junija. V lepem sončnem vremenu smo dočakali znak
za začetek iger. Otroci so se veselo pognali v dir in opravljali
različne športne naloge. Pisane barve majčk so napolnile vse
postaje. Po igrišču je odmevala glasba, na katero so zaplesali
naši najmlajši udeleženci. Odbijajoče žoge so napolnile košarkarsko igrišče, kjer so otroci spretno metali na koš. Na zelenici
so se pomerili v različnih štafetnih igrah. Zabavno so se spuščali po toboganu, skakali čez ovire, razvrščali kocke, z njimi
polnili klovnove žepe in tekli med ovirami. Spočili so se lahko na
postaji, kjer so si ogledali islandske konje in reševalne pse. Med
različnimi igrami so učenke osnovne šole, kot tudi vzgojiteljice
vrtca, prodajale srečke, vsaka je bila dobitna. Na koncu smo
izmed vseh srečk žrebali dva srečneža, ki sta prejela podpisan dres Gorana Dragića in Tomaža Razingarja. Športne igre
sta popestrila tudi župan Ljubljane, gospod Zoran Janković,
in kapetan slovenske hokejske reprezentance, gospod Tomaž
Razingar. Tomaž Razingar je pomagal pri podeljevanju medalj
in tudi osebno podelil dres zmagovalcu srečelova. Potekal je
tudi knjižni sejem Knjiga zate – zame (udeleženci iger so z darovanjem stare otroške knjige in z nakupom »nove« oziroma
rabljene knjige za 3 EUR ali več prispevali v sklad vrtca) in akcija
zbiranja odpadnega papirja.
Ponovno nas je združilo obilo dobre volje, pripravljenosti za so-

delovanje, dobrodelnost in veliko prijaznih nasmehov. Ob tej
priliki bi se zahvalili gospodu Tomažu Razingarju za obisk ter
podjetjem Beko, NLB, Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, SKB, Lidl, Pivovarna Union, Itak Sport, TS Media, Porsche
Verovškova, Butan Plin, DZS, Impuls, Direndaj in Ljubljanske
Mlekarne, da so prispevali k našemu srečelovu in s tem prispevali v sklada vrtca in šole. Vsa zbrana sredstva smo namenili za
Sklad vrtca in Šolski sklad OŠ Oskarja Kovačiča.

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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©RD Bober - borilne veπËine
Janez Mrak

Ž

e 14 let zelo uspešno delujemo na območju ČS Rudnik, ter
od samega začetka v povezavi z OŠ Oskar Kovačič. Program vadbe je prirejen starosti otrok in odraslih. Treninge izvajamo 2x tedensko v šolski telovadnici v podaljšku športne dvorane Krim. Dejavnost opravljamo tudi na PŠ Rudnik, ter v športni
dvorani OŠ Škofljica.
Kratka informacija o borilni veščini Jujitsu:
(povzetek: revija POLET 16. septembra 2004 – avtor Miloš
Gostojić).
V današnjem času, ko se zaradi hitrega razvoja vseh vrst tehnologije in posledično spreminjanja kakovosti življenja pri nas
in po svetu srečujemo s čedalje hujšim psihofizičnem nasiljem
na prostem, v ustanovah, lokalih, službi,na športnih igriščih in
drugod, je znanje samoobrambe vse pomembnejše, zato vse
samoobrambne veščine počasi in vztrajno pridobivajo svojo
veljavo. Pomen vsakega vztrajnega urjenja in obvladanja samoobrambne veščine ni samo v znanju same veščine ali športa,
ampak predvsem v oblikovanju celotne človeške osebnosti. Telesno šibkejši, pri tem mislim tudi na predstavnice nežnejšega
spola, naj bi bili sposobni ubraniti pred nasiljem ne samo sebe,
ampak vse, ki so te pomoči potrebni. Vztrajno in pravilno urjenje
samoobrambnih veščin je za mladega človeka pomembno, ker
mu pomaga pri razvoju duševnosti, samozavesti, samonadzora, razsodnosti in izoblikuje njegovo osebnost kot celoto, kar je
danes premalo poudarjeno v procesu razvoja mlajših generacij,
čeprav se mladostnik s samoobrambno borilno veščino Jujitsu
ukvarja zgolj rekreativno.

ŠRD BOBER
Mrzelova 9, 1000 Ljubljana
Tel: 031 842 852
Mail: bober.jujitsu@gmail.com
Program treningov in namen
Program obsega vadbo padcev, metov, parternih tehnik, blokad,
udarcev in kombinacij le-teh, obvladovalne prijeme ter obrambo
proti neoboroženim in oboroženim napadalcem.
Jujitsu s svojimi tehnikami in načeli omogoča obrambo pred napadom, zato se z njim ukvarjajo predvsem tisti ljudje, ki želijo izpopolniti svojo veščino, izboljšati svoje psihofizično stanje in si v
vsakem trenutku zagotoviti nujno potrebno samozavest, ter tudi
drugi, ki želijo svoj prosti čas uporabiti za rekreacijo in hočejo v
starejših letih ohraniti gibčno telo, moč, hitrost in svojo splošno
psihofizično pripravljenost. Jujitsu lahko trenirajo vsi, starost in
spol nista pomembna.
Pri redni vadbi, četudi bo potekala samo na rekreativni bazi, se
boste v kratkem času naučili temeljev veščine in po lastni presoji
nadaljevali do višjih stopenj znanja ali pa rekreativno skrbeli za
svojo splošno psihofizično pripravljenost. Zavedati se je treba,
da se z leti pridobljeno znanje vedno obrestuje, čeprav samo pri
uspešnem padcu na poledenelem pločniku, pri katerem si zaradi
poznavanja tehnike ne boste zlomili nobene kosti.

Ob prvi obletnici delovanja dnevnega centra aktivnosti za starejše
Tretjega septembra mineva naše
prvo leto delovanja. Od skromnih
začetnih korakov, z malo udeležencev in s tipanjem, češ, kaj pa
nam bo ta center prinesel, smo
prišli do prav fletnega druženja,
ki marsikomu osmisli dan, mu da
energijo in voljo do tega, da postane prav zabavno vsak dan
telovaditi, se razgibati, iti na »bicikl« ali v družbi odkrivati lepote naših hribov in gora. Učenje jezikov je med letom naša
stalnica. Pester izbor od angleščine, nemščine, španščine in
italijanščine, smo zaokrožili tako z ustvarjanjem kot petjem.

Občasne tematske delavnice ali predavanja so samo pikica
na i celotni ponudbi, ki gradi na tem, da se za vsakogar kaj
najde, obenem pa je iztočnica za skupna druženja. Druženja
so polna smeha in prav otroške razigranosti. Če vas zamika,
le vstopite, vrata so dovolj široko odprta, da je dobrodošel
vsak.
Dodatne informacije in urnike najdete na spletni strani www.
dca-ljubljana.org, seveda pa prijazno dvignemo telefon (01
427 12 21 in 051 664 941), na katerem smo dosegljivi v delovnem času. Lahko pa kar prikorakate k nam, kadar vas pot
pelje mimo nogometnega igrišča proti Golovcu.

mag. Andreja Troppan
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Kako smo na O© Oskarja KovaËiËa
obeleæili svetovni dan knjige
knjiæniËarke O© Oskarja KovaËiËa
23. april je bil izbran za svetovni dan knjige, ker je povezan z več pomembnimi datumi vrhunskih literatov, od rojstva Cervantesa do smrti
Shakespearja. Začel se je razvijati v organizacijo zelo raznovrstnih knjižnih dogodkov v različnih državah. Na sosednjem Hrvaškem so
prireditev z imenom Noč knjige z uspehom splavili že pred nekaj leti. Letos smo se tej pobudi pridružili tudi v Sloveniji.

M

ednarodni dogodek, ki podpira knjigo in branje kot temeljna gradnika zdrave družbe, nagovarja vse generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture in pismenosti

.

Prva noč knjige se je razplamtela kar na 167 prizoriščih in 79
krajih po Sloveniji in v zamejstvu. Nekatere knjigarne, knjižnice,
kavarne, šole in druge zainteresirane organizacije so bile celo
do enih ponoči prizorišče pogovorov, srečanj, delavnic, omizij
s ciljem postaviti knjigo v središče slovenske javnosti. Noč je
bila priložnost, da se je razsvetlilo knjižno nebo vsakega, ki je bil
udeležen.
Organizatorji so bili Založba Sanje, Društvo slovenskih pisateljev,
Narodna in univerzitetna knjižnica, revija Bukla, založba Morfem,
Mestna knjižnica Ljubljana in številni drugi.
Tudi na naši šoli smo organizirali dogodek Noč knjige. Kaj smo
na šoli počeli, kako so se učenci počutili in kaj jim je ostalo najbolj v spominu?

DOLENJSKA CESTA:

Na Dolenjski cesti smo zapisali nekaj odzivov učencev, ki so bili vsi po vrsti navdušeni.
Učenci, ki so se udeležili večera, so nam
povedali:
Na noči knjige mi je bilo všeč, da je prišla
novinarka, da smo dobili kemične svinčnike in beležke in da smo jedli palačinke.
Želel sem si, da bi lahko ostal dalj časa v
šoli. Kolja Starovojtov, 2. b
Na noč knjige smo prinesli igrače in prigrizek. Šli smo v knjižnico. Izdelovali smo
knjige in brali. Jedli smo palačinke. Nika Jurca, 2. b
Na noči knjige je bilo lepo. Predvsem mi je bilo všeč, da smo se
družili. Občutila sem prijetno toploto v srcu. Na šoli smo bili do
22. ure. Ava Schlamberger, 3. c
Na noči knjige mi je bilo všeč, ker smo
brali različne knjige. Imeli smo tudi večerjo. Prebrala sem knjigo Mini razreši
kriminalni primer. Pozno zvečer nam
je brala učiteljica. Kaja Krušič, 3. c
Ko je prišla novinarka v razred, je
učiteljica izbrala mene, Roka, Galileja, Gala in Andraža, da odidemo na
intervju. Njena vprašanja so se nanašala na program branja in pisanja
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zgodb. Povedal sem ji, da smo najprej
brali, nato je sledila razglasitev učencev, ki so napisali najboljšo detektivsko
zgodbo. Novinarki sem povedal, da
tudi sam pišem knjigo z naslovom Dežela groze. Intervju mi je bil zelo všeč,
tako kot tudi večerja. Palačinke so
bile slastne. Kateri otrok pa ne mara
palačink? Jakob Pogačar, 5. b
Na svetovni dan knjige, 23. aprila,
smo imeli v šoli noč knjige. Zelo sem
se zabaval. Prebrali smo veliko knjig in se pogovarjali o njih. Najbolj mi je bila všeč knjiga Detektiv Kvjatkovski. Naredili smo veliko plakatov, ki smo jih ob koncu večera obesili v šolsko avlo.
Tudi slastnih palačink sem se najedel! Obiskala nas je novinarka
Radia Slovenije, ki je pripravila radijski prispevek. Čeprav sem bil
zvečer že utrujen, me je noč knjige navdušila. Udeležil se je bom
tudi naslednje leto, zagotovo! Galilej Grabrovec, 5. b
Prisrčna hvala vsem udeležencem, ki so nam
s pomočjo večera opogumili zavest
o pomenu branja in dali poklon knjigi!

Knjižničarka: Lucija Beltram

GALJEVICA:
Pričetek ob 18.30. (za večerjo smo poskrbeli sami)
19.00 pogovor o knjigah, ki so dobile znak
za kakovost zlata hruška: AJDA IN RAZBOJNIKOVI, NO
IN JAZ, ČUDAK ROWAN, GOLI, V MORJU SO KROKODILI
22.00 predstavitev pisatelja Ivana Sivca, branje knjige
ZADNJI MEGA ŽUR in predstavitev Sivčevih knjig s pantomimo.
23.00 ogled filma po literarni predlogi
Ivana Sivca POZABLJENI ZAKLAD
1.00 spanje
NOČ V KNJIŽNICI JE BILA … ZAKON!!!!
Ko sem prišla v prazno šolo, se mi je vse zdelo nekam čudno.
Potem sem zaslišala zvoke iz knjižnice, ki je bila polna nasmejanih obrazov. Ko smo se vsi zbrali, nas je nekaj odšlo v kuhinjo
mesit testo za pico. Obiskali sta nas tudi gospa ravnateljica in
njena pomočnica. Pa tudi urednica iz Mladinske knjige je prišla
poslušat, ko smo predstavljali knjige, ki so dobile znak kakovosti
zlata hruška.
S pantomimo smo poskušali prikazati vsebino poljubne knjige
Ivana Sivca. Za tem smo brali njegovo knjigo Zadnji mega žur.
Sledila je pogostitev z domačimi dobrotami, ki smo jih prinesli

učenci. Ogledali smo
si tudi powerpoint o
Aleksandrijski knjižnici, nazadnje pa
film Pozabljeni zaklad, posnet po literarni predlogi
Ivana Sivca. Ko je bilo konec filma, smo še pozno v noč
igrali steklenico resnice. Spat smo šli zelo pozno in nekateri nismo mogli zaspati. Tla so bila trda, bilo je kot na taborjenju. Ko
sem naslednji dan prišla domov, sem imela za starše dve besedi: »Ful dobr.« Noč v knjižnici je bila izjemna izkušnja, ki je ne
želim pozabiti. Dana Pika Žigon, 7. c
Všeč mi je bilo, ker smo prespali v knjižnici in to je bilo res posebno doživetje. Sedaj sem videla, da res vsaka knjiga piše svojo
zgodbo. Glede na to, kako smo se zabavali, upam, da bomo to
ponovili tudi drugo leto. Živa Gartner Cerkovnik, 6. a
Noč v knjižnici mi je bila všeč, ker so nas prišle pogledat gospa
ravnateljica, gospa Alenka Kladnik in gospa Alenka Veler, urednica zlatih hrušk iz Mladinske knjige. Moja knjiga Goli mi je všeč.
Ker je polna doživetij in stvari, ki so v realnosti predstavljene drugače. Knjiga govori o fantih in dekletih, ki so stari približno 17 let
in so na pragu odraslosti. Na poti odraščanja jih podpirajo starši
in prijatelji. Nermina Dizdarević, 7. b
Meni je bilo všeč, ker smo lahko prespali v knjižnici. Všeč mi je
bilo, ker smo veliko brali, gledali film in najbolj všeč mi je bilo, ker
smo bili pokonci do zgodnjih jutranjih ur. Maša Kušar, 6. a
Ko je bila ura že ena zjutraj, smo se odločili iti spat. Seveda smo
bili fantje in punce ločeni. Fantje smo spali v učilnici za biologijo/
naravoslovje, punce pa so spale v knjižnici. Fantje smo zaspali
pred puncami. Žan Fistrovič, 8. d
Ta večer si bom zapomnila, ker sem izvedela veliko o Ivanu Sivcu, malo tudi o Aleksandrijski knjižnici. Za spomin na noč knjige
smo dobili bralna kazala. Freia Verbinc, 7. d

Obiskala nas je novinarka in dali smo skupinski intervju. Slišali
ste nas v petek, 9. maja, ob 6.45 v oddaji Dobro jutro otroci.

Anica Marinčič in Vida Frelih,
fotografije Darijan Trojar

RUDNIK:

Bilo je zabavno in pouËno.
Na noči knjige smo raziskovali, ustvarjali, se sladkali in kar je
najpomembnejše, brali, brali, brali.

Kaj so o knjigah povedali naπi knjiæni molji?
Knjiga mi pomeni več kot računalnik, ker so knjige bolj zanimive, z
računalnikom pa si le kvariš oči. Knjigo lahko listaš in lažje bereš,
kot bereš besedilo na računalniku. Neja, 3. d
Knjige so mi všeč, ker v njih piše veliko zanimivih stvari.
Anžej, 2. d
Knjige so mi všeč, ker so tako različne in tudi zabavne. Berem vsaj
pol ure na dan, najraje pa berem ob sobotah in nedeljah. Pia, 5. c
Knjiga je moja prijateljica ob kateri mi nikoli ni dolgčas. Lucija, 4. d
Rada berem, ker se tako tudi učim in preganjam dolgčas.
Tjaša, 4. d
Knjige mi največkrat prebira mami. Všeč so mi, ker so zanimive.
Anja, 1. d
Berem vsak dan. Za branje so me navdušili starši. Najraje berem
pustolovske knjige. Moja najljubša zbirka knjig je Lov na pošasti,
moj najljubši pisatelj pa Adam Blade. Anton Toni, 3. d

Alenka Milavec

LJUBLJANSKI MARATON
TOKRAT NA RUDNIKU

OTVORITEV CESTE OB
DOLENJSKI ÆELEZNICI

19. Ljubljanski maraton bo v nedeljo, 26. oktobra 2014, potekal tudi po naši četrtni skupnosti in sicer po naslednji trasi:
…Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva cesta, Ob
dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradetskega
cesta…
Vabimo vas, da tekače ob tej poti spodbujate, hkrati voznike
opozarjamo, da bo takrat popolna zapora prometa.

V duhu ljubljanskega maratona po naši četrtni skupnosti,
bomo na Dan ČS Rudnik, ki bo v četrtek, 18. 9. 2014, pripravili »mini maraton«, s katerim bomo uradno odprli prenovljen odsek ceste Ob dolenjski železnici od Pregljeve ulice do
Peruzzijeve ulice. Mini maratonci bodo učenke in učenci OŠ
Oskarja Kovačiča.
Otvoritev bo ob 16.30 uri, vljudno vabljeni!
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VA B L J E N I N A

DAN ČETRTNE
SKUPNOSTI RUDNIK
in
Športni dan
2014
Krim
ZŠD

Četrtek, 18. 9.dv2or0an1o4Krim na Galjevici.
z začetkom ob 16. uri pred

reditev v dvorani!

V primeru slabega vremena bo pri

PROGRAM

Za zabavo
bo poskrbela
DJ BilyBabe.

16.00 Otvoritev
Nastop skupine Vrtca Galjevica • Nastop kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom
16:30 Otvoritev ceste Ob dolenjski železnici in energetsko obnovljene šole z mini maratonom
16:50 Nagovor predsednice ČS Rudnik, ravnateljice OŠ Oskarja Kovačiča in
župana Mestne občine Ljubljana
17:00 Nastop folklorne skupine in pevskega zbora OŠ Oskarja Kovačiča
17:30 Prikaz borilnih veščin v izvedbi
Športnega društva Bober • Športnega društva Dokiai • Karate kluba Forum
17:45 Nastop Plesnega kluba Mojca
18:00 Nastop moškega pevskega zbora Kulturno prosvetnega društva Barje
Nastop ženskega pevskega zbora Kulturno prosvetnega društva Barje
Nastop glasbene skupine En kvartet Šole zdravja
18:30 Telovadba v izvedbi Šole zdravja
18:45 Agility s Športno kinološkim društvom Krim
19:00 Zaključek prireditve

17:00
Predstavitev Jakobovih
poti v Sloveniji; društvo
prijateljev poti sv. Jakoba

Na s t

ojnica
h in

igriščih

Merjenje krvnega pritiska,
holesterola in sladkorja
Mestna občina Ljubljana in projekt
MISLI NA SRCE, ki deluje v okviru Društva
študentov medicine Slovenije vas vabita
na obisk stojnice, kjer bodo opravljali
brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja ter
holesterola. S študenti medicine se boste lahko
pogovorili o dejavnikih tveganja za nastanek
srčno-žilnih bolezni ter o pomenu pravilne
prehrane ter ustreznega gibanja kot načinu
preprečevanje le-teh.

se bodo

• Ustvarjalne delavnice
s Poligildo
• Modelarska delavnica
s SMC Rakovnik
• Poslikava obraza
z Rayerjem

z dobrota
mi, predstavami, va ami,… predstavili še:
db

Turistično društvo Barje y KMN Olimpija Ljubljana y Vrtec Galjevica y OŠ Oskarja Kovačiča y Zavod za ohranitev Ljubljanskega Barja y
Prostovoljno gasilsko Barje y Konjerejsko društvo Barje y Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani y Društvo tabornikov rod Podkovani krap
y Badmintonski klub Olimpija y Jadralni klub Ljubljana y Namiznoteniški klub Olimpija y Rokometni klub Krim Mercator y Športno društvo
Rokometni klub Krim y Nogometni klub Krim y Vanja Rotar s Smoovey obroči y JP Snaga s projektom »Enkratno je stvari uporabljati večkratno!«
y JP VO-KA z maskoto Cevko y Timing Ljubljana s predstavitvijo Ljubljanskega maratona

Nekateri sodelujoči so pripravili tudi nagradne igre. Vljudno vabljeni!

