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Pri tabornikih se dogaja veliko zanimivega
Svetniki »etrtne skupnosti Rudnik
Dobrodelnost na Galjevici
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Uvodnik

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

Pozdravljeni,
pomlad je tu, dela na vrtu so se
pričela, lepo vreme nas vabi na
plano. Na srečo živimo v okolju,
kjer je možnosti za rekreacijo kar
veliko, predvsem pa so na dosegu roke. Lahko se povzpnete na
Golovec in se sprehodite do Orel,
Bizovika,.. lahko se odpravite po
PST ali se s kolesom odpravite
do Iga, Kureščka, …
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»lani KD Barje spodbujajo rejo konj na Ljubljanskem barju
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Da pa bo pot bolj zanimiva, se lahko pridružite članom dnevnega centra na Rudniku, ali pa se na pot po Golovcu podate
v okviru akcije Grem, greva, Gremo na Orle. Otrokom in mladostnikom pa so vedno na voljo taborniki.

Druπtvo Mali Jezdec v letu 2014!
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Skratka, obrnite list za listom in preverite, kaj je novega in
zanimivega na našem koncu.
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©pela Kratochwill v Berlinu do uspeha kariere

15

Do naslednje številke pa prijetno vrtičkanje, hribolazenje,
sprehajanje, kolesarjenje in še marsikaj, predvsem pa vdihnite, izdihnite in na polno zaživite. Šteje vsak dan.

©portno druπtvo Zadvor vabi na Orle!
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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: mag.Andreja Troppan (glavna in

odgovorna urednica), Maruša Penzeš, Anton Grošelj,
Ana Žličar in Andreja Vrtačnik Kremžar.

©tevilka izdaje: Letnik XII, številka 1, april 2015
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:
Sajenja dreves na Golovcu Foto: Vita KontiË/arhiv MOL

Svetniki »etrtne skupnosti Rudnik
Katarina Juvanc ©inkovec

P

omlad se končno prebuja in z njo tudi
nova izdaja našega glasila. Prvega glasila v novem mandatu sveta četrtne skupnosti
Rudnik, ki pa, vsaj glede na svoje opravljeno
delo ni več tako zelo nov. A vseeno se vsi zavedamo, da smo šele na začetku poti, take,
ki smo si jo sami zastavili, prehodili pa jo
bomo skupaj z vami, spoštovani sokrajani.
Prepričana sem, da bomo tudi v tem mandatu nadaljevali delo v prijateljskih odnosih in s skupno idejo delati dobro za krajane, kot smo to počeli to v zadnjih dveh mandatih.
Naša četrtna skupnost je (po površini) druga največja v Ljubljani.
Razdeljena je na tri dele, ki so med seboj raznoliki in imajo vsak
svoje lastnosti, želje in težave. Vsak del je enota zase, a vsekakor povezan s preostalimi. čeprav so za vsakega posameznika
težave, s katerimi se sooča, najpomembnejše, se v našem svètu
trudimo, da vse prepoznamo in rešujemo. Zato bi na tem mestu povedala, da smo svetniki četrtne skupnosti prostovoljci, ki
prihajamo iz vrst krajanov in zato se vseh težav in problemov
zavedamo enako, kot ostali krajani. Naša funkcija je neprofe-

sionalna in naše pristojnosti so omejene, zato smo odvisni od
drugih služb, da opravijo svoje delo. Zato upamo, da bomo skupaj z vsemi službami MOL- a v tem mandatu razrešili čim več
neprijetnosti, ki vas motijo pri vsakdanu.
Da pa ne bomo samo razreševali težave, bomo poskrbeli tudi
za bolj prijetne zadeve. Za vas bomo pripravili veliko aktivnosti,
upamo, da boste našli kakšno tudi za sebe. V sodelovanju z
društvi in zavodi bomo pripravili predavanja, delavnice, posvete,
različne projekte s področja zaščite in reševanja ter družbenih in
športnih dejavnosti, hkrati pa vas bomo povabili k sodelovanju,
saj je naša četrtna skupnost odprta za vse krajane.
Vsa vprašanja in pobude lahko vedno naslovite v našo pisarno,
kjer vam bodo naši sodelavci na voljo za pomoč. Ker pa so spremembe stalnica življenju, so spremenjeni tudi sodelavci v pisarni.
Med njimi pa ne boste več srečali Helene Židanek, ki je bila dolga
leta naša desna roka in enciklopedija četrtne skupnosti Rudnik.
Po dolgih letih od nas odhaja, novim nalogam in izzivom naproti.
Vesela sem, da sem delala s teboj, bilo mi je v veselje. Na novi
poti ti želim vse dobro in naj te popelje čim višje!
Tudi vam želim vse dobro in prepričana sem, da bomo tudi v
novem mandatu dobro sodelovali.

Novi svetniki »etrtne skupnosti Rudnik

mag. Peter Bartol

Rojen 1956, po izobrazbi magister poslovnih ved. Zaposlen sem na področju telekomunikacij, ukvarjam se s področjem kakovosti.
Želeni cilj: izboljšanje gospodarske situacije
Predpogoj: ustrezne aktivnosti na državnem nivoju

Anton Groπelj

Star sem 57 let in kot informatik zaposlen v
enem od izpisnih centrov v Ljubljani. Življenje me je pred leti iz Dolenjske pripeljalo na
Vinterco, torej v četrtno skupnost Rudnik.
Zaradi svoje strasti do amaterske astronomije in tudi sicer si želim, da Ljubljana ne
bi bila preosvetljena; pa tudi veliko krožišč,
ki med drugim omogočajo dobro vključevanje lokalcev v promet, resne kolesarske steze in seveda optično
infrastrukturo vsepovsod. Glavno v prosveti pa vsaj zame niso
nove šole in mnogo igrišč (čeprav prostori z okolico seveda morajo biti sodobno urejeni in v skladu s predpisi), ampak predvsem
optimistično in visoko profesionalno učiteljstvo, ki bo s svojim
znanjem in avtoriteto tudi izobraževalo in vzgajalo veselo in optimistično mladino.

Ana ÆliËar

Po dobrih 38 letih dela sem se spomladi 2013 upokojila. Najdlje
sem bila zaposlena v zdravstvu, in sicer na Onkološkem inštitutu, kjer sem pot od vodje analitske službe do direktorice prehodila v 26 letih. Inštitut je bil več kot samo zaposlitev, bil je pomemben sopotnik na moji poklicni poti, v katerem sem se veliko
naučila o življenju, ljudeh in vrednotah. Tam sem še utrdila svoje
prepričanje, da so na prvem mestu ljudje — ne glede na to, kdo

so in od kod prihajajo — in da si vsak od nas zasluži pozornost
in dostojno življenje. S tem prepričanjem ter z energijo in voljo,
ki ju še vedno premorem, želim v tem mestu delovati zanje – za
vse nas.

Lado Glaæar

Sem član četrtne skupnosti. Po poklicu sem
komercialist, sem pa že v pokoju. V svojem življenju sem deloval tudi družbeno in politično,
v času osamosvojitve Slovenije sem v Nemčiji
vodil demonstracije za priznanje samostojne
Slovenije.
Podpiram naš program za razširitev šole,
otroških vrtcev, obnovo barjanskih kanalov,
dograditev kolesarskih stez, popravilo cest in
omogočanje delovanja kulturnim in športnim društvom.
Želim si čim več vaših predlogov, da bi razširili naš program potrebam krajanov.

Pavel Klavs

Po poklicu sem dipl. ekonomist in pravnik.
Poklicno pot sem pričel na takratni občini
Vič-Rudnik na oddelku za gospodarstvo, kjer
sem opravljal dela vodje odseka.
Nato sem bil imenovan za sekretarja Samoupravne skupnosti za komunalno gospodarstvo občine Vič –Rudnik. Po združitvi ljubljanskih občin z Mestno občino Ljubljana, sem
delo nadaljeval v Komunalni skupnosti
Ljubljana kot vodja službe. Po ukinitvi le teh, sem bil imenovan najprej za namestnika nato pa za načelnika Oddelka za komunalno
gospodarstvo promet in zveze Mestne občine Ljubljana, za skoraj tri
mandate. Sedaj sem v pokoju.
V tem času sem vodil najzahtevnejše projekte s področju komunalnega, cestnega in prometnega gospodarstva Ljubljani.
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Kratko poroËilo o delu Sveta »S Rudnik
1. redna seja, 26. 11. 2014
Prvo sejo Sveta Četrtne skupnosti Rudnik je po pooblastilu
župana MOL vodil pooblaščenec župana, podžupan MOL g.
Dejan Crnek. V prvi točki je predsedujoči ugotovil število navzočih novoizvoljenih članov sveta Četrtne skupnosti Rudnik, v
drugi točki pa je namestnica predsednice Volilne komisije četrtne skupnosti ga. Hermina Kastelic podala poročilo o izidu
volitev za člane omenjene četrtne skupnosti. Pod tretjo točko je
predsedujoči imenoval Komisijo za potrditev mandatov članov
sveta četrtne skupnost, pod četrto točko pa je predsednik Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti, g.
Marjan Jernej Virant, podal poročilo in predlog sklepa Komisije
za potrditev mandatov članov Sveta Četrtne skupnosti Rudnik.
V peti točki je potekala izvolitev predsednika oz. predsednice
Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, kjer je bila predlagana in izvoljena gospa Katarina Juvanc Šinkovec.

2. redna seja, 9. 12. 2014
Svet je pri prvi točki potrdil zapisnik 1. redne seje, v drugi točki
pa je potekala izvolitev podpredsednika oz. podpredsednice
Sveta Četrtne skupnosti Rudnik. Pod tretjo točko ja na seji potekalo imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje v pravnih
poslih, odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije in odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega
značaja, pod četrto točko pa so potekala imenovanja članov
delovnih teles pri svetu. V peti točki je svet obravnaval poročilo
o aktivnostih, kjer je bil sprejet sklep, da ima Četrtna skupnost

Rudnik, poleg rednih in izrednih sej, tudi korespondenčne seje,
ki jih sklicuje predsednica Sveta ČS Rudnik. V šesti točki 2.
redne seje so se obravnavala še vprašanja, pobude ter predlogi
s strani članov Sveta ČS Rudnik.

3. redna seja, 21. 1. 2015
Svet je pri prvi točki potrdil zapisnik 2. redne seje Sveta ČS
Rudnik, v drugi točki pa je svet imenoval člane delovnih teles
pri svetu. V tretji točki je sledila obravnava poročila o aktivnostih, kjer je Svet z Četrtne skupnosti Rudnik s sklepom podprl
projekt »Uvajanje Varne soseske v lokalne skupnosti«. V zvezi
s prejeto pobudo občana g. Kumalića je svet podprl pobudo
za spremembo regulacijske linije in območju Kobetove ulice in
s tem povezano spremembo prostorskega akta MOL. V četrti
točki seje je sledila priprava in potrditev finančnega načrta in
plana malih del za leto 2015 in leto 2016, pod peto točko pa
so bile obravnavane prioritetne naloge, za katere je Svet ČS
Rudnik pozval delovna telesa, da pripravijo predloge za prioritetne naloge s svojega področja. Pod šesto (zadnjo) točko so
se obravnavala vprašanja, pobude ter predlogi s strani članov
Sveta ČS Rudnik.

1. korespondenËna seja, 27. 1. - 29. 1. 2015
Sklicana korespondenčna seja je bila namenjena potrditvi finančnega načrta ČS Rudnik za leto 2015 s planom malih del
ter potrditvi finančnega načrta ČS Rudnik za leto 2016 s planom malih del.

Golovec kliËe na pomoË!
M

inilo je leto dni odkar sem v časopisu Dnevnik in nato v
»četrtinki« naše četrtne skupnosti objavil članek o katastrofi, ki je prizadela Slovenijo, istočasno tudi nam bližnji Golovec. Moja napoved, da tega ne bo mogoče sanirati v enem
letu, se je uresničila. Neki strokovnjaki na Skladu kmetijskih
zemljišč so dajali izjave, da bo mogoče to sanacijo izvršiti v
dobrem letu. Sedanje ugotovitve pa so, da je do danes pospravljena le dobra tretjina gozdov. Les ima iz dneva v dan
manjšo vrednost, še posebej to velja za listavce.
Da pospešimo obnovo katastrofalnega stanja, smo se tudi
po sklepu sveta četrtne skupnosti, odločili priskočiti na pomoč pri obnovi po ledeni ujmi povzročene škode. S pomočjo
MOL in pod strokovnim vodstvom Zavoda za gozdove, enota
Ljubljana, se je pristopilo k hitrejšemu urejanju gozdnih poti
(vlak), ki omogočajo hitrejše spravilo poškodovanega drevja.
Teh poti je bilo na ožjem območju Golovca narejenih več kot
3 km. S tem je bilo omogočeno spravilo več sto kubičnih
metrov različnega gozdnega drevja.
Les različnih kvalitet je bil večinoma že odpeljan in nekatere
poseke pripravljene za pogozditev. Marsikdo je videl težaško
delo pri poseku in spravilu tega lesa. Na tem mestu bi izrazil
vse priznanje ljudem, ki so to delo opravili.
Po nekaterih predelih MOL (Rožnik in Šmarna gora) so že bila
opravljena pogozdovanja. Na našem koncu pa se je akcija
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pogozdovanja izvedla 11. aprila. Za pogozditev posek je bilo
pripravljenih 2500 do 3000 sadik gozdnega drevja, predvsem
listavcev.
Z vsako posajeno sadiko vračamo naravi tisto, kar ji je bilo
odvzeto in bi trajalo leta, da bi se samo obnovilo. Naša pomoč
pa bo povrnjena s prijetnim počutjem, ki nam ga urejena narava daje.
Vsem se opravičujemo za nastale težave pri sprehodih po poškodovanih poteh Golovca, na katerih bi bila sicer nemogoča
sedanja dela. Želim pa si, da bi v najkrajšem času k sanaciji
pristopili vsi lastniki gozdov na Golovcu oziroma, da ne bi sanacije celo ovirali. Predlagam, da bi se tudi v prihodnje poslužili
pomoči nekvalificiranih delavcev pri pospravljanju in urejanju
gozda, kjer je to možno. Naj nam bo vzor pripravljena površina
za sajenje na južni strani Golovca in najlepši razgledni točki
na Barje in Krimsko pogorje (pri obelisku ob Poti spominov).
Za slab zgled pa nam je pospravljena gozdna parcela Sklada
kmetijskih zemljišč v bližini.
Končam z željo, da vrnemo in pomagamo naravi, kar smo ji
tudi ljudje pomagali uničiti.
Vsem prisotnim na pogozdovanju pa se zahvaljujemo.

Marjan Virant

Pri tabornikih se dogaja veliko zanimivega
Taborniki iz Rodu Pokovani krap tudi med zimo nismo počivali. V začetku decembra smo se odpravili na zimovanje na Skomarje pod Roglo.
Igrali smo se različne igre, starejši taborniki in tabornice so se odpravili na orientacijski pohod, tisti malo mlajši pa na lov na lisico.
Kljub hudemu vetru smo preživeli tri nepozabne dni in v naše vrste s svečanimi zaprisegami in novimi ruticami pozdravili naše nove člane.

N

ovo leto smo začeli z odlično uvrstitvijo naše ekipe na tradicionalnem orientacijskem tekmovanju Glas svobodne Jelovice. Kmalu zatem smo se odpravili na zimski sankaški izlet.
Na Ljubelj se nas je odpravilo dovolj za cel avtobus, ker pa nam
jo je vreme zagodlo in ker je tabornik vedno pripravljen, smo se
kljub dežju peš odpravili do koče, kjer smo pomalicali, in se nato
utrujeni ampak veseli vrnili v Ljubljano. Prav tako smo se konec
januarja z najmlajšimi odpravili na izlet v Kranj. Po vožnji z vlakom je sledil ogled starih tunelov pod mestnim centrom in še
kratek ogled mesta.
V začetku februarja pa smo se zbrali na občnem zboru. Po
3 letih je funkcijo načelnika našega taborniškega rodu zpredal
Rok Pandel. V času njegovega načelništva se je število članov
našega taborniškeg društva skoraj podvojilo, s svojim prostovoljnim delom pa je prav gotovo zaslužen, da je program, ki ga
ponujamo našim članom, še vedno kvaliteten in sledi osnovnim
taborniškim načelom. Nasledil ga je Tilen Kreft, vodnik skupine
starejših tabornikov, ki je na občnem zboru predstavil načrt dela
za prihodnost našega rodu. Seveda Tilnu vsi čestitamo in verjamemo, da je rod ostal v dobrih rokah.
Tisti malo starejši taborniki smo se v februarju odpravili na zimovanje popotnikov in popotnic v Šmartno na Pohorju. Preizkusili
smo se v kurjenju ognja v snegu in si nad njim nato skuhali

kosilo. Naučili smo se plesati nekaj klasičnih plesov ter preživeli
večer ob zvokih kitare. Na poti proti Ljubljani smo se ustavili še
na Trojanah, kjer smo se posladkali z zasluženimi krofi.
V marcu smo skupaj s taborniki iz Rodu Sivega volka organizirali orientacijsko tekmovanje GG race. Udeležilo se ga je skoraj
50 ekip, ki so v petek preplavili Salezijanski mladinski center
Rakovnik. Da so se mladi med seboj bolje spoznali in povezali, smo v petek zvečer organizirali strateško igro, kuharji pa
so za vse udeležence z veliko pomočjo palačinkomata spekli
kar 1100 palačink. V soboto so se prve ekipe že navsezgodaj
odpravile na orientacijski pohod, kjer so preverile svoje znanje
morsejeve abecede, prve pomoči, ... Akcija je bila odličo izpeljana in vsi udeleženci so domov odšli polni novih izkušenj ter
poznanstev.
Vse to pa je le kratek opis vsega, kar se dogaja pri tabornikih. če
te zanima življenje v naravi, večeri ob tabornem ognju, spanje v
šotorih in spoznavanje novih prijateljev ter pridobivanje izkušenj
se nam lahko pridružiš. Taborniki vpisujemo člane skozi celo
leto. Vsi, ki bi se nam pridružili sedaj, ste prav tako vabljeni na naš
tabor, ki bo potekal od 9. do 17. julija na prelepi lokaciji v okolici
Bovca. Več o terminih sestankov in o tem, kaj počnemo čez leto,
pa lahko najdeš na naši spletni strani: http://rpk.rutka.net/ ali na
facebook strani Rod Podkovani Krap –RPK.
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©portne aktivnosti v DCA Rudnik
V našem DCA se vedno kaj dogaja. Glede na to, da je tu pomlad in da je »fajn«, da naše telo spravimo v formo, vas vabim, da se
Poleg jutranjih vadb, ki so naša stalnica, se sedaj na urnik počasi vrača kolesarjenje, pa tudi nordijska hoja bo
postala bolj redna.

nam pridružite.

PLANINARJENE
Vsi tisti, ki radi hribolazite imate na voljo dve možnosti. Prva je,
da se pridružite našemu članu Dolfetu, ki se je lani resno lotil
projekta, ki smo ga poimenovali »Z Dolfetom v planine«. Na
»njegove« ture se odpravimo z lokalnim busom ali vlakom, pot je
skrbno načrtovana, za cilj pa si zadamo kočo, ki jo je potrebno
obiskati, da si naberemo moči za spust. Največkrat je pot speljana krožno, kar pomeni, da se ne vračamo po isti poti, predvsem
zato, da imamo možnost spoznati in odkriti čim več zanimivega.
Drugo odpravo pa vodi Marko, ki z navdušenjem, dobro voljo,
predvsem pa veliko potrpežljivostjo, vodi svojo skupino okrog po
Sloveniji. Največkrat se do izhodiščne točke peljejo z osebnimi
avtomobili. Ta skupina se ponavadi odpravi malo višje. Organizacija prevoza, odhoda, usklajevanje, preverjanje odprtosti koč,…
vse to počne Marko. Vreme mu kdaj pa kdaj zagode in odprava
pade v vodo, a kaj 'čmo, takle 'mamo. Ta projekt hribolazenja
smo poimenovali »Z Markotom v hribe«.
Da si boste lažje predstavljali koliko so prehodili, vam bom naštela nekaj hribov, ki so jih že osvojili: Porezen, Ratitovec, Soriška planina, Kriška planina, Velika planina, Komna, Planina Korošica,… in še nekaj nam bližnjih: Orle, Krim, Janče,…

NORDIJSKA HOJA IN SPREHODI
Če ste omejeni s časom, pa bi vendarle radi nekaj naredili zase,
lahko pridete do nas, saj se v lepem vremenu odpravimo na
malo intenzivnejši sprehod. Dobra družba, voden sprehod z navodili prostovoljke Gordane in zanimiv cilj, ki vas dodatno motivira, vse to je tisto, kar vas nagovarja, da preizkusite.

KOLESARJENJE
Kdaj ste nazadnje sedli na kolo? Pravzaprav je vseeno. Čas pa
je, da poskusite, kajti ne boste ne prvi, ne zadnji, ki bo po dvajsetih, tridesetih ali še več letih sedel ponovno na kolo. Veste,
nekaterih stvari, ki smo se jih naučili kot otroci, enostavno ne
pozabimo in so v nas. Le obuditi jih moramo. Torej, čelado na
glavo, vodo v bidon in akcija. Za začetnike je odgovorna naša
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Biserka, ki skrbi, da kolesarimo v gosjem redu in da primerno
skrbimo za hidratacijo našega teleščka.
Vsi tisti »kaveljci«, za katere velja »zdrav duh v zdravem telesu«
in ste športniki po duši in dejanjih, pa imate na voljo kolesarjenje
z vzponi. Nad dodobra načrtovano organizacijo bedi Jakob, ki
je res zagnan športnik in ima ogromno znanja o zdravi prehrani.
Vzpon zna biti za koga naporen, a je veselje ob premaganem
vzponu in prihodu na cilj, neprecenljivo.

Vsem aktivnostim pa je skupno to, da se odvijajo v naravi. Njena
lepota ti veliko da, te očara in navduši, druženje z enako mislečimi ljudmi pa ti da možnost tkanja novih znanstev in prijateljstev,
ki so mnogo bolj pomembna, kot si dovolimo priznati.
Zatorej, ne zapirajmo se med štiri stene, pojdimo ven in se korak
za korakom lotimo najprej manjših, kasneje pa tudi večjih vzpo-

nov. Naredili bomo veliko za svoje telo, še več za svojo dušo.
Seveda pa nismo pozabili na tiste, ki se raje držijo notri. Ker je
naš moto, da je migat treba in da se miga do konca, vas vabim
na našo telovadbo in na igranje namiznega tenisa. če ne drugega, smeha vam res ne bo manjkalo, zraka pa tudi ne, saj na
stežaj odpremo okna in zrak pride k nam not' …

TEDENSKI SPORED AKTIVNOSTI
DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI ZA STAREJ©E - Pot k ribniku 3A
(Program sofinancira MOL in MDDSZEM)
ura

PONEDELJEK

ura

TOREK

ura

SREDA

ura

»ETRTEK

7.308.00

1000 gibov

7.308.00

1000 gibov
PLANINARJENJE

7.308.00

1000 gibov
PLANINARJENJE

7.308.00

1000 gibov
KOLESARJENJE

ura

PETEK

8.009.00

TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

8.009.00

TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

8.009.00

TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

8.009.00

TELOVADBA ZA
8.00HRBTENICO IN SKLEPE 9.00

TELOVADBA ZA
HRBTENICO IN SKLEPE

9.0010.00

UTEÆI

9.0010.00

TELOVADBA

9.0010.00

UTEÆI

9.0010.00

TELOVADBA

9.0010.00

UTEÆI

10.00- TIBETANSKE VAJE V
11.00 KOMBINACIJI Z
RAZTEZNIMI VAJAMI

10.00
11.30
13.00
14.00

RA»UNALNI©TVO 1.skup.
RA»UNALNI©TVO 2.skup.
RA»UNALNI©TVO 3.skup.
RA»UNALNI©TVO 4.skup.

10.00- TAROK
12.00

10.0012.00

NORDIJSKA HOJA

10.30- OSEBNOSTNA RAST
12.00 (Pogovorna skupina)

10.00- ©PAN©»INA
12.00

10.4512.15

DRUÆABNI PLES

12.05- NAMIZNI TENIS
14.00

10.00- USTVARJALNE
12.00 DELAVNICE

10.30- ANGLE©KA
12.30 KONVERZACIJA

12.00- NAMIZNI TENIS
13.45

12.1516.00

NAMIZNI TENIS

11.00- NAMIZNI TENIS
14.00

12.30- ANGLE©»INA
14.00

12.30- LJUDSKO PETJE
14.00

14.00- ITALIJAN©»INA
15.30

14.30- NEM©»INA
16.00

14.00- JOGA
15.30

15.30- KOMUNIKACIJA
16.30
16.30- CHI GONG
17.30
17.30- OB»ASNA TEMATSKA
19.00 PREDAVANJA

Delovni Ëas: PONEDELJEK OD 7.00 DO 18.00 OD TORKA DO PETKA OD 7.00 DO 16.00
tel.: 01/ 427 12 21 e-mail: rudnik@dca-ljubljana.org www.dca-ljubljana.org
KAKO DO NAS? LPP št.3, postajališËe Rakovnik (za Mercatorjevo modro stavbo, za bloki in garaæami, v nizki rjavi leseni
stavbi, poleg balinišËa in nogometnega igrišËa) tel.št.: 01/ 427 12 21 in e-mail: rudnik@dca-ljubljana.org
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Druπtvo upokojencev Krim Rudnik
se predstavlja
Darja Perko, foto: Peter IleniË
Krim Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in v letu 2015 praznuje že 63 leto uspešnega delovanja pod
Zveze društev upokojencev Slovenije. Na začetku je delovalo v prostorih nekdanje občine Rudnik na lokaciji, kjer so
sedaj garaže v ulici Pot k ribniku. Kasneje se je preselilo v lastno stavbo v ulici Pot k ribniku 3A, kjer deluje še danes. Društveni
Društvo

upokojencev

okriljem

prostori in urejena okolica z baliniščem nudijo članom društva prijetno okolje za aktivno preživljanje prostega časa ali samo za
klepet in srečanje z znanci.

Socialno zdravstvene zadeve

Ples

Vsako prvo sredo v mesecu ob 16.00 uri se izvaja merjenje krvnega pritiska in sladkorja razen v juliju in avgustu.
Komisija sodeluje v projektu ZDUS in Slovenske filantropije »Starejši za boljšo kakovost življenja doma«. Naši prostovoljci obiskujejo prebivalce četrtne skupnosti Krim Rudnik, ki so starejši
od 69 let, beležijo njihove želje in potrebe, hkrati pa sodelujejo
s patronažno službo Zdravstvenega doma Vič, enota Rakovnik.
Vljudno vabimo vse, ki so pripravljeni sodelovati kot prostovoljec
v aktivnostih komisije in prispevati k izboljšanju kvalitete življenja
in medčloveških odnosov v četrtni skupnosti Rudnik, da se pridružijo našim prostovoljcem.

Zelo priljubljena so tedenska plesna srečanja ob sobotah in nedeljah med 16.00 in 21.00 uro ob živi glasbi hišnega glasbenika,
ki se jih udeležujejo člani iz vse Ljubljane in okoliških krajev. Vabimo vas, obiščite nas, saj ples združuje, pomlajuje in razveseljuje.

Meπani pevski zbor
Mešani pevski zbor društva deluje in razveseljuje člane društva
na prireditvah in proslavah društva. Zbor nastopa in skrbi za veselo počutje starostnikov v Domovih starejših občanov v Ljubljani, nastopa tudi v dnevnih centrih ter na prireditvah kot je Festival
za tretje življenjsko obdobje. Pevci imajo tedenske vaje vsak torek od 16.00 ure do 18.00 ure. Zapojte z nami!

Prireditve
V društvu obeležujemo državne praznike s kulturnim in zabavnim programom. Posebno obiskano je srečanje ob Dnevu žena
in Materinskem dnevu.
Vsako leto prirejamo Srečanje jubilantov-članov starih 70, 80, 90
in več let, ki se jih udeleži večina povabljenih. Številčno najbolj
obiskana so vsakoletna pustovanja, martinovanja in silvestrovanja z zabavnim programom-obujanjem starih šeg, navad in
plesom.
V poletnih mesecih občasno organiziramo srečanja-piknike, kjer
ob hrani z žara in glasbi udeleženci veselo zaplešejo.

Izleti in letovanja
Tradicionalno organiziramo enodnevne izlete, katerih organizacijo in vodenje v letu 2015 izvaja pooblaščeni vodič s certifikatom
za vodenje izletov. Program je predstavljen članom z obvestili
2015 ob plačilu letne članarine in na spletni strani društva.
Društvo je lastnik apartmaja za 4 osebe v počitniškem naselju
červar, Hrvaška. Vsako leto v marcu je objavljen razpis terminov
koriščenja eno tedenskega letovanja v obdobju od
1. junija do 15. septembra.

©port in rekreacija
člani društva se udejstvujejo v različnih športnih dejavnostih kot
so balinanje, kegljanje, strelstvo, šah, pohodništvo. Poleg športno rekreativne aktivnosti v društvenih prostorih sodelujejo člani-športniki na meddruštvenih, območnih in pokrajinskih tekmovanjih, kjer dosegajo zavidljive uspehe.
Vabljeni, vključite se v športne sekcije in aktivno preživite prosti
čas.
V društvenih prostorih deluje Dnevni center aktivnosti za starejše
od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00 ure.
Društveni prostori v ulici Pot k ribniku 3A, Ljubljana so odprti in
na voljo članom od torka do nedelje od 16.00 do 21.00 ure.
Uradne ure društva so vsak torek in četrtek od 16.00 do 18.00
ure. V tajništvu društva, kamor vas prijazno vabimo, vas bosta
tajnica in predsednik društva informirala o dejavnostih društva in
vam odgovorila na vaša vprašanja.

Lahko nas pokliËete po telefonu na tel.: 01 427 12 21
ali nam pišete na elektronski naslov: du.krimrudnik@gmail.com
Vabimo vas na ogled spletne strani društva: www.du-krimrudnik.si
Dejavnosti, ki jih ponuja društvo nas ohranjajo vitalne, nam
bogatijo vsakdan in utrjujejo naše medsebojne odnose.
Vabimo vas, da se nam pridruæite in s svojimi idejami in predlogi
dodate æarek novosti k uspešnemu delovanju Društva upokojencev Krim Rudnik v prihodnjih letih.

Pridite, priËakujemo vas in veselimo se sreËanja z vami.
Izrazi v besedilu so napisani v moški slovnični obliki in veljajo za oba spola.
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Domicilna barjanska druπtva nov zaËetek
mag. Alojzija Strle, »lanica Upravnega odbora KPD Barje
Veliko novic imamo za naše krajane Barja. Kot je znano so barjanska društva več let prosila organe MOL- Mestno občino
Ljubljana in lokalno skupnost Rudnik, da naj zagotovijo nove nadomestne prostore za svoje delovanje, saj so bili na naslovu
Ižanska cesta 305 (Zadružni dom) neustrezni oziroma celo zelo nevarni. V zadnjih letih so v teh prostorih delovali poleg
Kulturno prosvetnega društva še Turistično društvo Barje, Športno društvo Barje in Konjerejsko društvo Barje. Kulturno
prosvetno društvo Barje (KPD Barje) je na naslovu Ižanska cesta 305 delovalo vse od leta 1953 in imelo številne sekcije.
Nekatere, dramska in folklorna, sta morali prekiniti z delovanjem, saj je bil, pred več kot desetimi leti, Zadružni dom uradno
zaprt, zaradi ugotovljene statične neustreznosti. Vsa društva skupaj niso obupala zaradi nastale situacije in so še naprej izvajala
svoje zastavljene programe in vseskozi opozarjala pristojne organe na nujnost rešitve prostorskega vprašanja.

Z

aradi nenehnih zahtev po rešitvi prostorskega vprašanja delujočih barjanskih društev sta MOL in Zveza zadrug Ljubljana, proti koncu leta 2014, izvedla zamenjavo lastništva Zadružnega doma Barje za staro šolo Barje, skupaj s pripadajočim
zemljiščem in s tem je šola postala last MOL. Prostori šole so
sedaj namenjeni uresničevanju programov četrtne skupnosti Rudnik oziroma bodo prostore v širšem pomenu lahko uporabljala
obstoječa barjanska društva in s tem naj bi ta prostor postal
lokalno središče vsakovrstnega dogajanja, kar si že dolgo želi
večina krajanov Barja.
Ob tej informaciji četrtne skupnosti Rudnik v glasilu Rudniška četrtinka, so se večkrat sestali vsi predstavniki barjanskih društev in
na koncu ocenili svoje okvirne potrebe po prostorih in jih sporočili
MOL-četrtni skupnosti Rudnik. Kmalu oziroma kar med božičnimi in novoletnimi prazniki je s strani pristojnega organa MOL prišlo sporočilo po nujni izpraznitvi prostorov v Zadružnem domu in
prenosu opreme na nove lokacije. Z dogovarjanjem smo barjani
dosegli, da je bila izvršena selitev v staro barjansko šolo, v kateri
sta nam bila za vsa društva po dogovoru začasno dodeljena dva
zaokrožena prostora-enote. Celotna obnova šole bo po zagotovilih pristojnih potekala v prihodnjih dveh letih, do samega začetka
obnove pa bodo opravljena le nujna vzdrževalna dela.
To naj bi bilo nekakšno nadomestilo za izgubo Zadružnega
doma, ki so ga zgradili barjani s prostovoljnim delom, naši starši
in stari starši, zato si ga krajani še vedno nekako lastimo. Za vse

nas domačine je bila to velika izguba, ki gre težko v pozabo.
Vsekakor bomo v prihodnje upravičeno zahtevali v zamenjavo
veliko več, kot smo ta trenutek dobili.
Vendar življenje gre naprej in zahteva nenehne spremembe. Večletno prizadevanje barjanskih društev za pridobitev novih nadomestnih prostorov je bilo delno uspešno. Veselimo se možnosti
pričetka novega obdobja delovanja in za to novo priložnost ima
veliko zaslug naš Župan gospod Zoran Janković, s svojimi sodelavci. Posebno zahvalo izrekamo tudi vodstvu naše četrtne
skupnosti Rudnik za tvorno sodelovanje. Seveda bomo tudi v
prihodnje pričakovali od pristojnih predstavnikov in organov vsestransko pomoč pri zagotavljanju normalnih pogojev za delovanje naših društev, tako prostorskih kot tudi finančnih, seveda v
okviru danih možnosti in skupnih dogovorov.
Za leto 2015 imajo vsa društva pripravljene in nekatera tudi že
sprejete programe dela, ki so bila v celoti posredovana tudi lokalni skupnosti z namenom, da se seznanijo z njihovo vsebino
in obsegom.

Ob tej priliki bralce »etrtinke obvešËamo, da v mesecu
maju, natanËneje v petek, 8. maja 2015, v prostorih Konservatorija za glasbo in balet organiziramo koncert tudi
KPD - Moški pevski zbor Barje.
Vljudno vabljeni vsi!

APRIL V BOTANI»NEM VRTU
Torek, 21. april 2015 ob 17h

Sreda, 22. april 2015 ob 18h

»EMAÆ IN NJEMU PODOBNE
STRUPENE RASTLINE

Predavanje ZASTRUPITVE Z

Pod strokovnim vodstvom Alenke MarinËek,
prof. biol. boste spoznali Ëemaæ in njemu
podobne rastline.
Vstopnina: 3,5 EUR

S prihodom pomladi se priËne tudi nabiranje
rastlin, ki pa jih nabiralci nemalokrat premalo
poznajo in uæitne zamenjajo s strupenimi.
O zastrupitvah z rastlinami pri nas nam bo
predaval doc. dr. Miran Brvar, dr. med., s Centra
za zastrupitve UKC Ljubljana.
Vstopnina: prostovoljni prispevki

RASTLINAMI V SLOVENIJI

Petek 24. - nedelja 26. aprila 2015 od 9.00
do 19.00 v rastlinjaku sredozemskih rastlin in
soËnic v bliæini Oddelka za biologijo Biotehniπke
fakultete, na VeËni poti 111 v Ljubljani nasproti
æivalskega vrta

18. Razstava eksotiËnih
æivali Bioexo
Druπtvo ljubiteljev eksotiËnih æivali Bioexo
info@bioexo.com

Vabimo vas tudi v TROPSKI RASTLINJAK BotaniËnega vrta, ki se je razrasel æe v pravo dæunglo in »AJNICO PRIMULA.
Rastlinjak in Ëajnica sta obiskovalce odprta vsak dan od 10. do 17. ure v Ljubljani, na Iæanski cesti 15.
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»lani KD Barje spodbujajo rejo konj na
Ljubljanskem barju
K.D.Barje
Na občnem zboru KD Barje je predsednik Marjan Trček poleg pregleda uspešnih rezultatov in dela preteklega leta in letošnjih
načrtov podelil priznanja za dolgoletno sodelovanje.

Z

elo produktivno društvo na južnem delu Ljubljane,v osrčju
Ljubljanskega barja KD Barje je bilo ustanovljeno leta 1997
z namenom povečanja reje konj na močvirnatem Ljubljanskem
barju. Od vsega začetka uspešno drži krmilo v rokah predsednik
Marjan Trček, društvu pa se je zaradi zanimivega programa priključilo vsako leto več ljudi iz bližnje in širše okolice. Tako je danes
aktivnih čez 40 članov, večina se ukvarja z rejo SHL pasme konj.
Sodelujejo z veliko društvi, nastopajo na družabnih prireditvah, v
zadnjem letu pa jim je v sodelovanju z MOL uspelo pričeti izvajati zahteven projekt, vožnjo turistov po Ljubljani in Ljubljanskem
barju, kar predstavlja dobrodošlo popestritev turistične ponudbe
v prestolnici in bo prineslo še večjo promocijo društvu.
Na letošnjem občnem zboru, kjer je predsednik poudaril tudi
druge pomembne dosežke lanskega leta, so tako izstopali naslednji dogodki:
-	zelo odmevna prireditev »S konji po Ljubljanskem barju« v
maratonskem slogu, saj je bila pot dolga 42 km in je potekala
preko štirih občin Ljubljanskega barja,
- udeležba na kasaških dirkah na hipodromu Vrbljene pri Igu.
-	predstavitev najlepših predstavnikov SHL pasme na mednarodnem agroživilskem sejmu »AGRA« v Gornji Radgoni,
-	organizacija 1. blagoslova konj na župnijski dan sv. Mihaela
pred Plečnikovo cerkvijo v Črni vasi, na katerega je prišlo veliko slovenskih rejcev konj, ne samo iz ljubljanskega okoliša,
ampak tudi od drugod, vodil pa ga je spoštovani gospod župnik Primož Lavtar,
-	priprava zgibanke s predstavitvijo rejcev in njihovih aktivnosti,
ki jo je moč dobiti tudi v turistično-informacijskem centru v
središču Ljubljane in v lokalu Kolišče v Lipah pri Črni vasi.

Obetavni naËrti
V tem letu se nameravajo še bolj posvetiti vožnji turistov v sodelovanju z MOL, poleg tega pa imajo v načrtu številne dogodke in
aktivnosti, ki bodo še bolj gradili njihovo prepoznavnost:
-	organizacija 2. blagoslova konj pri Plečnikovi cerkvi v Črni
vasi,
-	organizacija številnih strokovnih predavanj in strokovne ekskurzije,
- urejanje svoje spletne strani,
- priprava zloženke o vožnji z vpregami,
- sodelovanje na državnem prvenstvu SHL pasme v kasu,
-	organizacija prevozov smeti na deponije s konji pri čistilnih
akcijah za čistejšo Ljubljano,
- usposabljanje novih članov za vožnjo turistov,
-	v sodelovanju z ZRKSHP in predsednikom Jožetom Mihelčičem bodo pomagali pri organizaciji državne razstave SHL
konj v Ljubljani,
-	sodelovanje na testu delovne sposobnosti konj SHL pasme v
Šentjerneju,
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-	sodelovanje pri organizaciji licenciranja plemenskih žrebcev in
odkupu moških žrebet.
Tudi povabljeni gostje so spregovorili o dobrem medsebojnem
sodelovanju. Tako je predsednik KD Krim Jože Škulj pohvalil delovanje in pripravljenost sodelovanja tudi v naprej. Pred kratkim
postavleni komandir Postaje konjeniške policije Ljubljana Janez
Podobnik je pojasnil delovanje in aktivnosti policistov konjenikov,
medtem ko z društvom sodelujejo predvsem z varnim spremstvom na prireditvah. Predstavnika domačije Gorc Miran in Suzana iz Dolenjih Selc pri Dobrniču pa sta pojasnila, zakaj se z
veseljem udeležujejo njihovih dogodkov tudi člani drugih društev.
Ker pa bo KD Barje praznovalo čez dve leti zavidljivih 20 let,zelo
aktivnega delovanja, je ob koncu uradnega dela predsednik
podelil še posebna priznanja za dolgoletno sodelovanje članu
Matiji Žgajnarju, postaji Policije, blagajničarki Lilijani Mandelj in
navsezadnje tudi uredništvu Revije o konjih, ki zvesto spremlja
delovanje društva in se udeležuje njihovih prireditev vse od njihovega začetka.

Druπtvo Mali Jezdec v letu 2014!
Vojko Erjavec
V letu 2014 smo se v društvu odrekli vsem večjim prireditvam. Vljudno smo zavrnili tudi vsa povabila drugih društev za
Glavni razlog za odpoved je finančne narave, sledi problem logistike, ne nazadnje pa tudi
upadanje zanimanja za organizacijo večje prireditve med člani društva.

sodelovanje na njihovih prireditvah.

Popeljali so se s poni vprego.

Prikaz prirezovanja kopit.

Veselje pri kopanju konjiča.

Debatni krožek na temo splošno o konjih.

N

o, ne glede na to pa v minulem letu vseeno nismo bili popolnoma neaktivni. V poletnih mesecih smo imeli na travniku
društva v Lipah postavljen stalen "tabor" z nadstreški , senčniki,
ostalo pripadajočo opremo in z vso potrebno infrastrukturo s
parkirnimi prostori. Tabor je bil na razpolago družinam z majhnimi otroki za različne dogodke, kjer so preživeli popoldansko
druženje ali praznovali rojstni dan svojih nadobudnežev. Tabor
je uporabilo tudi nekaj vrtcev za organizacijo slovesnosti ob zaključku šolskega leta.
Na željo vodstva srednje Waldorfske šole iz Ljubljane smo v
mesecu juniju skupno z društvom SOŽITJE Z NARAVO iz Lip,
ki ga vodita Ana Ilar in Tadeja Vadnjal realizirali projekt z naslovom BARJE KOT UČILNICA, kjer so dijaki pridobivali osnovna
znanja iz kmetijstva.
Naš del izobraževanja je vseboval tematiko iz živinoreje in sicer
na temo SPLOŠNO O KONJIH. V jutranjih urah so dijaki pet dni

zapored v skupinah prihajali v naš kamp. Z Majo sva jim pripravila teoretični in praktični izobraževalni program. Tematiko smo
na osnovi skripte, katero je pripravil Erjavec, obdelali na prijeten,
poljuden način preko debatnega krožka, v katerem so sodelovali
vsi prisotni.
V praktičnem delu so dijaki pomagali pri prirezovanju kopit pri
konjih, čiščenju hleva, krmljenju živali, še največ smeha in zabave
pa je bilo pri kopanju konjičev, še zlasti pri dekletih.
Na koncu so se lahko popeljali tudi s konjsko mini vprego po
travniku. Ta srečanja so v obojestransko zadovoljstvo popolnoma uspela in bomo z njimi morda tudi nadaljevali.
Pri tej naši lokalni dejavnosti za otroke smo ugotovili, da smo
precej odvisni od vremena, zato bi nujno potrebovali malo
močnejši, večji šotor, kamor bi se lahko zatekli v primeru dežja. Te naše želje (pobožne) pa so seveda že povsem druga
zgodba.
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Dijaki Waldorfske šole smo kmetovali

Na kmetiji v »rni vasi
na Ljubljanskem barju
Barbara Venek

V

prvem letniku smo odšli na kmetijski praktikum. Čeprav
se je večina na začetku pritoževala čez vse in vsakogar,
smo po nekaj dneh ugotovili, da se imamo prav lepo. Vsekakor smo posadili veliko zelja in opleli veliko zemlje.
Večinoma smo bili razdeljeni po skupinah, ki so se med seboj
izmenjevale pri delu. Ena skupina je izdelovala čoln in popravljala
hišico, ki so jo postavili že v devetem razredu. Čoln smo splavili
v Ljubljanici, ko so nas prišli obiskat starši in nam prinesli hrano,
predvsem sladkarije, ki nam jih je ekstremno primanjkovalo.
Druga skupina je delala na njivi. Izkopali so krompir, posadili zelje
in buče, pobrali pridelke in opleli del njive. Po nekaj dneh dela
so nas hrbti pošteno boleli, ampak je bilo vredno, ko smo lahko
zadnji dan končali malo prej.
V kuhinji je delala tretja skupina. Pravzaprav so tam pomagali
predvsem tisti, ki zaradi kakršnega koli razloga niso mogli delati
na njivi ali pomagati kje drugje. Imeli smo nekaj poškodb med
hojo po travi brez čevljev, saj Ljubljansko barje nima ravno najmehkejše trave, med rastjem pa se rada skrije tudi kakšna žival.
Polži so nam ponoči zagotovo šli pošteno na živce.
Četrta skupina se je odpeljala s kolesi do zeliščnega vrta. Tam
smo pomagali pograbiti seno, nabrati cvetove kamilic, obrati jagode in ribez, ki sta večinoma romala v naše želodce, in opleli
vrt. Ista skupina je obiskala tudi kmetijo s konji, kjer so dobili
izčrpno predavanje o konjih in skrbi zanje, nato pa so pomagali
oprati ponija.

Učitelji so nas nekajkrat spustili do jezera, kjer smo se lahko
kopali. Tisti popoldnevi so bili čudoviti in končno smo se lahko
primerno oprali. Pri šotorišču smo seveda imeli postavljene tuše,
ampak jih nismo kaj dosti uporabljali. Voda je bila na začetku
prevroča, nato pa se je za nekaj sekund ohladila na pravšnjo
temperaturo. Sledil je mrzel curek, ki je prebudil še tako zaspane
dijake. Obiskali smo tudi kmetijo Trnulja, kjer smo se pozanimali
o biološkem kmetijstvu.
Večere smo preživljali skupaj ob tabornem ognju, dokler nismo od
utrujenosti skoraj pospali na travniku. Nekatere večere smo peli,
poslušali zgodbe, primerjali vtise dneva ali si pripovedovali šale.
Kmetijski praktikum se je vlekel. Tistih deset dni se je nekaterim
zdelo, da trpimo peklenske muke, sploh, ker so bili prepovedani mobilni telefoni, predvajalniki glasbe in podobno. Nad hrano
smo bili skoraj zgroženi, vendar smo kmalu ugotovili, da nas je
večina preveč lačna za upiranje. Zato smo bili zelo vedeli, ko nas
je obiskal lutkar. Po lutkovni predstavi je vsak dobil kos torte, saj
je imela ena izmed dijakinj rojstni dan.
Pogrešamo našo kmetijo. Čeprav se pritožujemo nad praktikumom in delom na kmetiji, smo uživali. Naučili smo se nekaj novih
reči, pridobili potrpežljivost in se še bolj povezali med seboj. Držali smo skupaj, ko nam je šlo za nohte in ko je šlo kaj narobe.
Posadili smo dovolj rastlin, da bi letos lahko vsa šolska kosila
prihajala z naše njive.

Konjerejsko društvo BARJE, Ëisti ekološko

S

ončno soboto, 28. 3. 2015, se je konjerejsko društvo Barje
po programu udeležilo vse splošne čistilne akcije na Ljubljanskem barju. Člani so vpregli v vozove dva para kobil avtohtone slovenske hladnokrvne pasme in po Črni vasi pobrali vreče napolnjene s smetmi in drugimi odpadki, katere so nabrali
člani Turističnega društva Barje in prepeljali na zbirno mesto.
Po končani akciji je sledila malica na bivšem sejmišču in dogovor, da se prihodnje leto zopet dobimo.

K.D.Barje
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Zbor Ëlanstva jakobËkov ob kulturnem
prazniku v Kanalski dolini
Metodij Rigler

V

sako leto se člani društva zberemo ob kulturnem prazniku,
da pregledamo prehojeno pot v preteklem letu, potrdimo zaključni račun in sprejmemo program za tekoče leto. Bistveni del
našega srečanja je praznovanje kulturnega dne z akademijo, h
kateri pritegnemo še domačine, da se spoznamo. Navežemo
stike z osnovnimi šolami in krajevnimi skupnostmi v raznih krajih
naše domovine. Tako smo imeli naša srečanja že v Narinu in
Hrastovljah na Primorskem, v Črešnovcih v Prekmurju in Ormožu na Štajerskem in v Dragatušu v Beli Krajini, da jih naštejem
le nekaj.

Kam pa letos?
Vsako leto romamo po gorenjski veji na Svete Višarje, zato smo
se odločili, da letos obiščemo Slovence, ki živijo v vaseh pod
Svetimi Višarjami v Kanalski dolini. V Uradu vlade RS za Slovence po svetu in zamejstvu so nas napotili na gospo Ano Wedam
iz Ukev, ki pripravila celodnevni program. Začeli smo z mašo v
cerkvi sv. Jakoba iz 13.stoletja. Beneški duhovnik Mario Gariup,
ki deluje tu že 40 let in je steber ohranjanja slovenskega jezika,
predstavil življenje v Kanalski dolini. V kroniki, ki jo je zapisal na
tisoč straneh debeli knjigi, je ohranil resnico o Slovencih v Kanalski dolini. V kulturnem domu nas je pozdravil predsednik Združenja Don Mario Cernet, g. Antonio Sivec in predstavil lik narodno

zavednega duhovnika Lamberta Ehrlicha, teologa, etnologa in
politika, rojenega v Žabnicah.
Domači otroci, ki imajo samo enkrat tedensko slovenski pouk
so pod vodstvom gospe Alme Hlede zapeli slovenske otroške
pesmi. Prisrčno so s pomočjo slik predstavili pesnika Prešerna
in njegovo življenje.
Vrstile so se recitacije Prešernovih pesmi naših članov in predstavitev pisatelja Alojza Rebule, ob njegovi devetdesetletnici, zakonca Štefanič sta zapela dve pesmi, eno v beneškem, drugo v
rezijanskem narečju. Za konec nas je razveselil narodno zabavni
ansambel iz Žabnice in smo skupaj zapeli nekaj slovenskih narodnih.
Med našim nastopom pa so pridne domačinke pripravile okusno
kosilo.
Popoldne nam je predstavil g.Luciano Lister še druge kraje Kanalske doline, Tabljo, kjer je bila nekdaj meja med Italijo in Avstro-Ogrsko, svojo rojstno vas Ovčja ves, kjer je bil župnik brat
pesnika Prešerna, Jurij Prešeren, v Žabnicah nas je pozdravil
rektor svetišča Svete Višarje, domačinka je predstavila še zgodovino kraja in življenje v njem. Poslovili smo se z obljubo, da se
še vidimo; upamo, da že v jeseni na romanju na Svete Višarje.
O našem obisku pri Slovencih v Kanalski dolini sta izšla dva članka v časopisu Dom in v Matajurju.

13

Dobrodelnost na Galjevici
Barbara Novinec, ravnateljica

V

soboto, 31.1.2015 je v dvorani Krim na Galjevici potekala dobrodelna košarkarska tekma za 35 otrok Vrtca
Galjevica, ki se bodo letos udeležili zimovanja na Pokljuki
ter letovanja v Savudriji. Na njej so med odmori v obliki
dražbe zbirali denar za počitnikovanje otrok iz vrtca Galjevica. Pomerili sta se ekipa organizatorja dogodka g. Andreja Sladiča (organizatorji) in ekipa zvezd (znani Slovenci). V
ekipi zvezd so med drugim igrali glasbenik 6 Pack Čukur,
Jože Potrebuješ iz skupine Čuki, televizijski voditelj Boštjan
Romih, športniki Primož Cenkar, Slavko Kotnik, idr. Pevec
Zoran Predin je pred tekmo zapel slovensko himno. Tekmo
je obiskal tudi ljubljanski župan Zoran Janković, s plesom
pa so občinstvo zabavale članice plesne skupine Ladies.
Med tekmo sta otroke zabavali maskoti ljubljanski zmaj, ki
je otrokom delil majice ter slon Bansi RTV Slovenije, ki otrokom razdelil 50 knjigic Nenavadno potovanje slona Bansija
ter zapel svoj Eko rock.

S pomočjo vseh obiskovalcev (staršev z otroki, znancev, prijateljev, zaposlenih v vrtcu Galjevica) in donatorjev je bilo z dogodkom zbranih 2.932,50 EUR, kar bo Fundaciji Vila Galja omogočilo subvencioniranje programov januarskega zimovanja na
Pokljuki ter junijskega letovanja za 35 otrok vrtca.
V imenu Vrtca Galjevica se zahvaljujemo prav vsem, ki ste s svojim delom, sodelovanjem, prisotnostjo na dogodku ali donacijo
omogočili letovanje in zimovanje za vse otroke našega vrtca.
Še posebna zahvala pa gre pobudniku in organizatorju dogodka, g. Andreju Sladiču z ekipo, vsem sodelujočim »zvezdam-športnikom«, Zoranu Predinu, športnim klubom, športnikom
in reprezentancam, ki so prispevali športne drese za licitacijo,
Zavodu Šport Ljubljana za možnost uporabe Dvorane Krim ter
županu MOL g. Zoranu Jankoviću za podporo in nagovor na
dogodku.
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.
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©pela Kratochwill
v Berlinu do uspeha kariere
©pela Kratchowill

Š

pela Kratochwill je uspešno zastopala slovenske barve
na tekmovanju za veliko nagrado v ritmični gimnastiki, Berlin Masters. Komaj 16-letna ritmičarka Kluba za ritmično gimnastiko Narodni dom Ljubljana je v dvorani Maxa
Schmellinga presegla pričakovanja in dosegla uspeh kariere, saj se je prvič uvrstila v finale na tekmovanju serije Grand
Prix - in to kar v dva. Potem ko je Dušica Jeremič pred 13.
leti na istem tekmovanju, Mastersu v Berlinu, postavila nov
mejnik za slovensko ritmiko, ko se je z žogo in s kiji uvrstila
v finale, je Špela, ki komaj prvo leto nastopa v članski kategoriji, ponovila tovrsten uspeh.
Po uspešnih nastopih v mnogoboju, kjer je končala na devetem
mestu, se je z odličnima nastopoma z obročem in žogo uvrstila
v finale. Tudi drugi dan tekmovanja je v finalih varovanka trenerk
Alene Yakubouskaye in Alene Salauyove vnovič pokazala dva
dobra nastopa in z obema rekvizitoma zasedla sedmo mesto.
Na tekmovanjih za veliko nagrado - serija šteje Moskvo, Thiais,
Holon, Brno, Berlin in finale v Innsbrucku - lahko nastopi po
12 najboljših telovadk z lestvice ter državne prvakinje preostalih
držav.

Strokovna vodja KRG Narodni dom Ljubljana Alena Yakubouskaya in Špela Kratochwill

Zlate tudi nogometašice Krima!

V

soboto 7. 2. 2015 smo se z ekipo
DU15 udeležile mednarodnega dvoranskega zimskega turnirja v Ribnici. Jutranji smeh ob vicih je opravil svojo nalogo in prebudil ekipo, tako da smo bile
pripravljene na začetek tekem.
Skupinski del smo zaključile brez poraza
in se uvrstile v polfinale, kjer smo igrale
proti tuji ekipi (ŽNK Rijeka Jack Pot). Po
neodločenem izidu so o napredovanju v
polfinale odločali kazenski streli, kjer so
bile naše strelke uspešnejše in tako smo
se uvrstile v finale. Tam smo se srečale z
ekipo ŽNK Ajdovščina, ki nam je že v skupinskem delu predstavljala največji izziv.
S preudarno taktiko trenerke, borbeno
igro in športno srečo nam je uspelo dan
zaključiti s prvim mestom. Po celem dnevu garanja in čakanja je bil trud vsekakor
poplačan!

Neja Fazarinc,
kapetanka ekipe DU15
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©portno druπtvo Zadvor vabi na Orle!
Primoæ Leban

V

okviru Športnega društva Zadvor je lani prvič dokončno
dozorela ideja o pohodništvu za katerega niso potrebne
obsežne priprave v organizacijskem, logističnem ali kašnem
drugem smislu. Društvo je želelo zgolj spodbuditi dostopno
pohodništvo, namenjeno vsem nivojem pripravljenosti in
motiviranosti, kar je pomenilo predvsem spodbujanje pohodništva v loklanem okolju. V ta namen je društvo lani prvič
pripravilo projekt GREM, GREVA, GREMO NA ORLE, ki je v
premierni izvedbi naletelo na zelo dober odziv, zaradi česar
se je društvo odločilo za izvedbo tudi v letu 2015, upajoč, da
bo zadeva postala tradicionalna. Mimogrede: lansko število
udeležencev je v tem trenutko že preseženo, kar pomeni, da
se redno rekreira že vsaj 80 zanesenjakov.

GREM, GREVA, GREMO NA ORLE je projekt s katerim se nagovarja vse ljudi zdravega koraka k rednemu pohajkovanju po
Golovcu, Zadvorskemu hribu in vseh ostalih gozdnih obvozih,
ki pripeljejo na Orle. Z akcijo želi društvo okrepiti zavedanje o
pomembnosti rednega gibanja v naravi. Običajno zgolj poziv k
rednemu gibanju ne zagotovi ustreznega odziva, zato so organizatorji v projekt vnesli malo zdrave tekmovalnosti, pomešane
s trmo in vztrajnostjo. Udeleženci naj zakorakajo v ritem redne
in zdrave rekreacije preko zbiranja žigov v obdobju enega leta,
pri čemer bodo tisti najvztrajnejši, z največjim številom zbranih
žigov, nagrajeni. Žig se nahaja v Gostilnici Orle ( Orle 37, 1291
Škofljica) na Orlah. Prav tam lahko vsi zainteresirani pridobite/
kupite kartonček za zbiranje žigov (10 €). Seveda lahko knjižico
za žigosanje pridobite tudi vsak prvi ponedeljek v mesecu na
uradnih urah društva (v društvenih prostorih v Zadružnem domu
Zadvor; C. II. Grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrnuje).
Bistvena lastnost pobude je prilagodljivost vsakemu posameznemu udeležencu posebej. Zanj je obvezna samo pridobitev žiga, ki
se nahaja na Orlah, medtem ko je vse ostalo prepuščeno posameznikovi domišljiji. Kdaj, kako in od kod so vprašanja na katere mora odgovoriti vsak sam, društvo želi zgolj poudariti, da čim
večkrat, brez prisile in z užitkom. Vsekakor pohodnike ne glede
na izbrano izhodišče na sprehodih proti Orlam (453 nmv) čaka
nekaj svežine na prijetnih gozdnih poteh, s katerimi so prepredeni
gozdovi v okolici vasi, ki leži na jugovzhodu Ljubljanske kotline, na
koncu južnega grebena Golovec in tik pred njegovim prehodom
v Molnik, ki je osrednji hribovski ponos tega konca Ljubljane. Vas
sicer sodi k Občini Škofljica, zagotovo pa je blizu tistim Ljubljančanom, ki uživajo v raziskovanju sredogorja v okolici glavnega mesta. Iz vasi se odpira tako razgled na vršace v Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah in Julijcih kot tudi na Dolenjsko hribovje.

16

GREM, GREVA, GREMO NA ORLE: ©D ZADVOR vabi na
redno pohodništvo na Orle! Preko zbiranja æigov v obdobju
enega leta ujemite ritem redne in zdrave rekreacije!
Več o podrobnostih pobude GREM, GREVA, GREMO NA ORLE
si lahko preberete na spletni strani društva: http://www.sportnodrustvozadvor.si/prireditve/grem-greva-gremo-na-orle/
ŠD Zadvor pa vse zainteresirane tudi obvešča, da so uradne ure,
kjer se lahko podrobneje seznanite z delovanjem društva, vsak
prvi ponedeljek v mesecu, od 17h do 18h, v društvenih prostorih
v prvem nadstropju Zadružnega doma Zadvor. Vabljeni k obisku
! Uradne ure društva pomenijo še dodaten komunikacijski kanal
(poleg spletne strani http://www.sportnodrustvozadvor.si/, elektronskega naslova info@sportnodrustvozadvor.si, FB profila, obveščanja preko elektronske pošte) preko katerega se lahko pozanimate o delovanju društva, podajate pobude in se vključite v
društvo. Na tem mestu vse zainteresirane vabimo tudi k udeležbi
na rednih tedenskih rekreacijah (ženska rekreacija, nogomet, odbojka, funkcionalna vadba, joga, ples za odrasle in otroke, otroška
telovadba, pilates, zumba, nogomet in ostalo). Ustrezne kontakte
in podatke o vadbah najdete na že omenjeni spletni strani.
Na koncu dovolite še nekaj besed o društvu. ŠD Zadvor je na
področju športa in rekreacije prisotno že 33 let. Že od začetka je
namen društva prizadevanje za promocijo zdravega, aktivnega
življenjskega sloga. Na podlagi svojega delovanja je med drugim
pridobilo tudi naziv »ZDRAVO DRUŠTVO«. Člani vseh starostnih
skupin uresničujejo svoje rekreativne ambicije v okviru 21-tih različnih rednih tedenskih vadb, ŠD Zadvor vsako leto organizira ali
sodeluje pri izvedbi tradicionalnih dogodkov, ki so vedno znova
odlično sprejeti: Kostanjev maraton, Tek ob baklah, Veter v laseh, Dan športa ČSS ter kolesarski Po klančku gor, po klančku
dol in zaščitni znak društva: tekaška prireditev Molniški tek.

Mamma Mia, svetovni muzikal brusi
pete na Rudniku!
Po evforiËni premieri v Beogradu se musical Mama Mia seli v
Ljubljano, v enaki avtorski zasedbi, ki jo je priporoËila Mojca
Horvat za znamenito Pozorište na Terazijama in Beograda.
V slovenski zasedbi nastopajo znana imena: Gojmir Lešnjak
Gojc, Alenka Godec, Damjana Golavšek, Simona Vodopivec … in
seveda plesalci Plesne šole Mojca.
Slovenska premiera bo 15. 6. 2015 v Kriæankah.
INFORMATIVNA PREDAVANJA - Fenomen Bruno Groening
Termini: 26. 4. 2015, 17. 5. 2015, 7.6. 2015, 21. 6. 2015, 19. 7. 2015, 9. 8. 2015 ob
17.45h v prostorih »S Rudnik.
Informacije na tel: 041/ 574-105

OBE©ANJE »RNE ZASTAVE OB SMRTI KRAJANA
Krajani Ëetrtne skupnosti Rudnik za podroËje »rna vas,
Lipe, Iæanska cesta in del Peruzzijeve se lahko obrnete
na gospoda

ROBERTA »OÆA tel.: 031 540 530.
Zastava se po novem obesi pred objektom Iæanska cesta 303.

