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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 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

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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DRUŽBENE DEJAVNOSTI V ČS RUDNIK  8
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Zahvala                                    
ob zaključku mandata
Svetniki četrtne skupnosti Rudnik: Katarina Juvanc Šinkovec 
(Lista Zorana Jankovića), mag. Andreja Troppan (Lista Zorana 
Jankovića), Andreja Vrtačnik Kremžar (Lista Zorana Jankovića), 
Dušan Breskvar (SDS), Anton Grošelj (SDS), Alojz Mlakar (Lista 
Marjana Šarca), Aleksander Rozman (SD), Vladimir Glažar (Nova 
Slovenija - Krščanski demokrati), Aliana Moscatello (SDS), Ro-
bert Okorn (Lista Zorana Jankovića), Jolanda Gregorc Leskovic 
(SDS), Žiga Skvarča (Lista Zorana Jankovića), Maja Rus (Lista Zo-
rana Jankovića), Maruša Penzeš, ki je zaradi selitve zamenjala 
Ljuba Bašo (Lista Zorana Jankovića), Pavel Klavs (Lista Zorana 
Jankovića) smo v štirih letih sodelovali pri uresničevanju števil-
nih projektov, s katerimi se je izboljšala kakovost bivanja v naši 
četrtni skupnosti. 

Mandat je zaznamovala pandemija, a kljub izzivom, pred ka-
tere nas je postavila, smo izvedli vse programe. Trudili smo se 
prisluhniti pobudam, sodelovali smo pri projektih in podpirali 
društva, ki delujejo na prostoru naše četrtne skupnosti. 

Ponosni smo na to, da smo dokazali, da se kljub »bogastvu raz-
ličnosti« s pozitivnim pristopom da rešiti prenekatero težavo in 
najti konsenz pri zadevah, o katerih smo odločali. Med nami se 
je razvila nekakšna harmonija v delovanju, vselej v želji biti v 
oporo in pomoč krajanom.

V Rudniški četrtinki so zato tokrat zbrani vsi vidnejši projekti, ki 
so bili v zadnjih štirih letih izvedeni v ČS Rudnik. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo prijetno biva-
nje v tem edinstvenem okolju med Golovcem, Ljubljanico in 
barjanskimi travniki. 
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Predstavljamo: Čebelarsko društvo Barje  12

Igra: Razgibajmo Ljubljano  14

Izzivi in dobre prakse v naših društvih v času Covid-19  16

Intervju: Jure Žabjek, prvak v gorskem kolesarstvu  24

Covid izzivi za telovadce  26

Nalezimo se dobrih navad  28

Pomagajte ali poiščite pomoč: ključni kontakti                                               
in prostovoljske organizacije   29

Epidemijo nam lahko pomaga zajeziti šest 
preprostih napotkov.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

Ključni projekti v ČS Rudnik
Četrtne skupnosti vsako leto oblikujemo načrt manjših del, 
ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne 
komunalne infrastrukture. Načrt na kratko imenujemo 
Mala dela in zanj namenimo v ČS Rudnik 20% sredstev, ki v 
proračunskem letu pripadajo za izvedbo nalog. To je, kar se 
tiče infrastrukturnih objektov, edina investicija, ki jo četrtna 
skupnost lahko sama določi in financira. Vse druge, večje in-
vesticije se obravnavajo in izvajajo na prisojnih oddelkih, s 
katerimi  četrtna skupnost sodeluje s predlogi, pripombami 
in mnenji.

 

V četrtni skupnosti si želimo, da bi bile naše pobude hi tro usliša-
ne in tudi realizirane. Žal vedno ne gre po naših željah, smo pa 
toliko bolj veseli, ko se projekti zaključijo, pa naj bodo majhni 
ali veliki. Veliki so bolj opazni in se o njih govori velikokrat tudi v 
širši javnosti, manjši pa so morda za večino neopazni, a še kako 
pomembni za tiste, na katere se projekt neposredno nanaša. Pa 
naj gre za zasutje udarnih jam, asfaltiranje manjkajočega dela 
pločnika, košnjo trave ali ureditev moteče ulične svetilke, od-
stranitev ali postavitev koša za smeti in podobno.

Z vsakim novim dokončanim projektom se dvigne kakovost živ-
ljenja v četrtni skupnosti, zato smo veseli prav vseh dokončanih 
del, ki smo si jih zastavili v MOL ali ste nanje opozorili krajani.

Vsak večji projekt, posebno, če je povezan z gradbenim dovo-
ljenjem, morda tudi z odkupom zemljišč in urejanjem lastnine, 
potrebuje dalj časa za dokončanje in za predajo v uporabo. Zato 
je prav, da vemo, da za vsemi večletnimi projekti stoji veliko lju-
di, »lokalcev«, ki pomagajo s pripombami, svojo strokovnostjo, 
svojim znanjem in nemalokrat tudi s svojim nadzorom pri 
izvajanju. Gre za posameznike iz stroke in krajane, ki si želijo, da 
se investicije izvedejo kakovostno in pravočasno.  

Na Barju se je dolga leta, morda celo desetletja, čakalo na ure-
ditev ceste skozi Črno vas in izgradnjo novega družbenega 
centra. Končno so v tem mandatu zabrneli stroji tako na Črno-
vaški cesti, katere prvi del je že asfaltiran, in na Ižanski 303, kjer 
bomo v prostorih nekdanje šole in novih spremljajočih objektih 
končno dočakali nov družbeni center Barje. Objekt, ki ne bo pri-
dobitev le za Barjane, temveč za celo četrtno skupnost.

Po več letih smo končno dočakali tudi razširitev Rudniškega 
pokopališča, dobili smo prizidek k OŠ Oskarja Kovačiča, ob-
novljena je bila podružnična šola na Rudniku, zgrajen je bil 
prizidek k vrtcu Galjevica ter igrišče pri enoti Jurček. Ob vseh 
obnovah so bili objekti tudi energetsko sanirani. 

V zadnjih dveh letih je tudi Golovec dobil novo podobo in pos-
tal je prijetno rekreativno območje za različne dejavnosti. Po-
sebno mesto pri umestitvi ima tudi Oskarjeva pot, ki je nastala 
na pobudo OŠ Oskarja Kovačiča, ki je označena in vedno bolj 
obiskana. Po poti pripravljamo občasne organizirane pohode, 
kjer pohodnike opozarjamo tudi na obnašanje v gozdu. 

Sprehod naj ne pusti nobenega odtisa, razen naših stopinj. V 
gozdu ne puščamo odpadkov, ne lomimo vej, s hrupom ne 

vznemirjamo gozdnih prebivalcev, ne brcamo nepoznanih in 
neužitnih gob. Slehernemu živemu bitju v gozdu je narava do-
ločila prav poseben pomen. Tudi vražji gobani in vse vrste mu-
šnic so nujno potrebni za obstanek gozda – med vsemi vrstami 
gob v gozdnih tleh tečejo kot las tanke nitke, ki se imenujejo 
podgobje ali micelij. Po njih si gobe in različna drevesa izmenju-
jejo hranilne snovi, brez podgobja bi drevesa odmrla. Gozd nam 
bo hvaležen za prijazno ravnanje z njim. Lahko bomo nabrali 
gozdne jagode, borovnice, nam poznane gobe, poslušali petje 
ptic ali pa se preprosto veselili dostopnosti in bližine narave.

V ČS Rudnik si želimo, da bi prebivalci za odhod na delo, v šolo 
in v prostem času uporabljali trajnostno mobilnost. Ker mora-
jo biti za to urejene primerne poti in dobre povezave, skupaj s 
pristojnimi službami iščemo rešitve. V tem mandatu smo tudi v 
naši četrtni skupnosti lahko pričeli z izposojo koles v mreži Bi-
cikeLJ, vzpostavljene in zarisane so bile tudi kolesarske steze.

Vemo, da ste večino novosti opazili v svoji okolici ali na svoji 
vsakodnevni poti, a morda ste tudi kaj spregledali. Zato smo 
zbrali vse pomembne pridobitve, ki smo jih dobili v zadnjih šti-
rih letih v ČS Rudnik.

Prvi kilometer črnovaške ceste se bliža zaključku. 

Postaja BicikLJa pred Streliščem, druga je ob Dolenjski cesti, pred 
zdravstvenim domom.

Na novo zarisana kolesarska steza na Orlovi ulici, ulici Galjevica
in celotni cesti Ob dolenjski železnici ...
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
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Posledice takega celostnega 
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povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.
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ne nihče ne želi. 
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Redno si umivajmo roke
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rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 
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in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mestaNa Golovcu je urejenih vedno več poti za gorske kolesarje.

4

Iz načrta malih del smo v preteklih letih postavili otroško igralo na 
OŠ Oskarja Kovačiča na Dolenjski cesti, dodatno igralo na igrišču 
na Melikovi ulici, vsako leto dodatno, dvakrat letno pokosili 
dobrih 12.000 m3 travnatih površin na različnih lokacijah po 
četrtni skupnosti, sanirali smo udarne jame, obrezali grmovnice 
in odstranili invazivne rastline, postavili parkovne klopi in mize na 
različnih lokacijah, postavili koše za smeti z zaščito pred pticami in 
navadne koše ter postavili dve ptičji gnezdilnici.

Na novo so zarisane kolesarske poti.
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
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smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

5

Izgradnja ceste in ureditev komunalne in druge infrastrukture v 
Črni vasi je še v teku.

Postavitev grbin za umiritev prometa na Galjevici, cesti Ob 
dolenjski železnici, ob vrtcu Orlova, na Melikovi ulici in Ulici 
borcev za severno mejo. V naselju je s tem pešpot na prehodih 
postala varnejša. 

Zarisani so bili prehodi za pešce in druga talna signalizacija.

Urejena so vsa plačljiva parkirišča.



Opravljena so bila vzdrževalna dela na trim otoku na Jurčkovi 
cesti. 
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priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mestaNa več lokacijah je bila postavljena prometna signalizacija.

Začela so se gradbena dela za nov družbeni center Barje.

Urejen je bil Golovec in saniran bajer na Rakovniku. 
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Problem prekomernega kopičenja odpadkov se je ekstremno 
odrazil med epidemijo, zato smo se lotili urejanja ekoloških 
otokov in postavitev zabojnikov. Še vedno je v četrtni skupnosti 
nekaj kritičnih lokacij, za katere smo prepričani, da jih bomo rešili. 

Pred dvorano Krim so bile postavljene namiznoteniške mize.

Postavljena je bila protipoplavna zapornica na Mihovem 
štradonu.

Razširjeno je bilo pokopališče na Rudniku.



Družbene dejavnosti 
v ČS Rudnik - 
sodelovanje z društvi 
in zavodi. 
Del nalog četrtne skupnosti, ki je za širšo javnost manj opa-
zen, je najbolj pomemben del delovanja – obveščanje prebi-
valcev, organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev 
ter izvajanje različnih programov s področja športa, kulture, 
sociale,  urejanja in varstva okolja.

Veseli nas, da je ta, manj opazen del delovanja za širšo javnost, 
zelo prepoznaven v društvih in zavodih. Zato v četrtni skupnos-
ti temu delu nalog rečemo preprosto Sodelovanje z društvi, za-
vodi.

V četrtnih skupnostih, razen ene do dveh redno zaposlenih, ni-
mamo nikogar nikogar, ki bi lahko pripravljal in predvsem izva-
jal program. Za vse naše projekte, ki si jih zamislimo ali želimo 
realizirati, prosimo, da k izvedbi pristopijo društva ali zavodi. 
Zato jim sofinanciramo določene projekte in posamezne akcije.

Preko (so)financiranja programa društev imate ugodnosti tudi 
krajani, saj so na tak način na voljo različna brezplačna predava-
nja, delavnice in tečaji – izobraževalne in ustvarjalne delavnice, 
delavnice prve pomoči, usposabljanja, športne vadbe, družab-
na srečanja …

Kaj še počnemo v četrtni skupnosti?

Vsako leto obdarimo okoli 600 otrok iz Vrtca Galjevica in prvih 
dveh razredov OŠ Oskarja Kovačiča.  

Z osnovno šolo in vrtcem sodelujemo tudi pri zbiranju in delje-
nju priboljškov za družine v stiski.

Vsako leto obdarujemo starostnike preko Društva upokojencev 
Krim Rudnik in vojne invalide preko Društva vojnih invalidov 
Ljubljana.

Ker lahko majhne pozornosti naredijo velik vtis, smo za krajane 
kupili biorazgradljive vrečke za zbiranje organskih odpadkov v 
gospodinjstvu, ki jih lahko še vedno, brezplačno, dobite v pi-
sarni. 

Letos smo se pridružili projektu Solidarnost Rdečega križa 
Slovenije, Območnega združenja Ljubljana, kjer smo namenili 
sredstva za nakup higienskih pripomočkov za krajane. 

Pomemben del delovanja četrtne skupnosti so tudi druženja: 
druženja društev, zavodov, krajanov. Eni od takih druženj sta 
tudi spomladanski Pohod po Barju in poletno Tekmovanje ČS 
v velikih kanujih.

Tradicionalni jesenski Dan četrtne skupnosti Rudnik je čas med 
epidemijo nekoliko spremenil. Naši soustvarjalci pravijo, da 
je bila to ena boljših posledic epidemije, saj smo dan četrtne 
skupnosti raztegnili na cel mesec. S tem smo omogočili dru-
štvom, da se lahko predstavijo v terminih in na lokacijah, ki jim 
bolj ustrezajo ter nagovorijo še več krajanov.

Tako smo letos že tretjič pripravili Mesec ČS Rudnik, ki se zač-

ne septembra, datum pa je premakljiv, vezan na prvi večji do-
godek društev. Dan ČS Rudnik še vedno ostaja, a je združen z 
Oskarjevim pohodom.  

Društvom in zavodom, ki nam vedno in nesebično priskočijo na 
pomoč, ko jih prosimo za sodelovanje na različnih dogodkih, se 
najlepše zahvaljujemo.

Pomoč društev je še toliko bolj cenjena, ker vemo, da se večina 
zadnje čase sooča z velikimi kadrovskimi in organizacijskimi iz-
zivi. Čeprav se nam včasih zdi, da krajani ne vedo, kaj vse poč-
nemo v četrtni skupnosti,  prek društev vsakič znova vidimo, da 
temu ni tako. Večina članov društev je naših krajanov, tisti, ki to 
niso, pa so naši krajani po pripadnosti. Torej hvala vsem kraja-
nom za sodelovanje in pomoč!

Društvom in zavodom se zahvaljujemo skozi kolaž slik, infor-
macije o društvih pa so na voljo na spletni strani Rudniške 
četrtinke www.rudniskacetrtinka.si. 

Kontakte lahko pridobite tudi v pisarni ČS Rudnik v času ura-
dnih ur. 

Seznam društev 
Da naš program lahko izvajamo, so zaslužni vsi tisti, ki z nami 
sodelujete na različnih področjih. Ob zaključku mandata se 
vam Svet in zaposlene ČS Rudnik zahvaljujemo za sodelovanje 
v zadnjih štirih letih. Kljub nenavadnim časom nam je z vašo 
pomočjo uspelo izpeljati skoraj ves načrtovan program!  

· Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana - Barje

· Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana - Rudnik

· OŠ Oskarja Kovačiča

· Vrtec Galjevica

· Turistično društvo Barje

· Konjerejsko društvo Barje

· Kulturno prosvetno društvo Barje

· Ustvarjalno društvo Poligilda

· Društvo tabornikov Rod Podkovani krap

· Sadjarsko in vrtnarsko društvo v Ljubljani

· Društvo Šola zdravja

· Zveza športnih društev Krim

· Biotehnični izobraževalni center

· Športno društvo ABC šport

· Nogometni klub Krim

· Športno društvo Golovec trails

· Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom

· Karate klub Forum Ljubljana

· Plesni klub Mojca

· Kajak kanu klub Ljubljana

· Namiznoteniški klub Olimpija

· Rokometni klub Krim

· Moški rokometni klub Ljubljana

· Dnevni centri aktivnosti za starejše

· Društvo upokojencev Krim Rudnik

· Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine   
 ljubljanskega Barja

· Čebelarsko društvo Barje
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Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Epidemijo nam lahko pomaga zajeziti šest 
preprostih napotkov.
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
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primeri dobrih praks (dobre 
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branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma
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(slabo počutje, znaki 
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Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

· Rdeči križ Slovenije, OE Ljubljana

· SMC Rakovnik

· Športno Kulturno društvo AAB 

· Zavod Nefiks

· Zavod Bob

· Krajinski park Ljubljansko barje

· Botanični vrt UL

· ŠRD Bober

· Športno društvo Barje

· Rayher

· Mestno redarstvo MU MOL

· Policijska postaja Vič

· Zavod za oskrbo na domu

· Gerontološko društvo Slovenije

· Energetika Ljubljana

· VO-KA
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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 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

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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izkušnje),
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(načrtovan in konsistenten 
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Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
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priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
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kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

Dan ČS Rudnik.
Čas epidemije in letošnje slabo vreme sta nam odnesla vedno 
prijetno druženje na Dnevu ČS Rudnik. Kolaž sončnih slik naj bo 
spomin na lepe trenutke v preteklosti in opomnik, da se bomo 
tudi v prihodnje še imeli lepo.
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veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
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glavobol, težko dihanje, 
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Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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in sodelovanje z 
društvi 2020
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Druženja z OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtcem, pa naj bodo nastopi, 
obletnice ali športni dnevi, so tisti dnevi, ko greš domov nabit z 
energijo in za nekaj desetletij mlajši!

Društva so zato, da se ljudje družijo. Ker v društvih ponavadi 
delajo ljudje z veliko idejami in željo po tem, da bi bilo vsem 
luštno, so se društva znašla tudi v teh nenavadnih letih in 
prinesla v domove ljudi prijaznost in druženje. Iskrena hvala vsem 
posameznikom, prostovoljcem, ki se trudite in delate, včasih zares 
nemogoče! Vsega ne moremo zajeti na nekaj straneh, zato nas 
obiščite na ww.rudniskacetrtinka.si in si oglejte, kaj počnemo!
Mi smo društva in zavodi, ali drugače; smo krajani!
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Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
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ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

Na delavnicah se krajani družijo in učijo. Na daljavo ali v živo, 
vedno je zelo ustvarjalno in poučno!

Kljub temu, da velikih dogodkov nismo uspeli pripravljati, smo 
zadnja leta naredili vse, kar smo si zamislili. Morda nekoliko 
drugače, a smo rekli, naj ne bo samo drugače, naj bo po domače! 
Darila smo razdelili otrokom po skupinah in razredih, ker sani niso 
bile na voljo, smo naročili kar kočijo!  

Darila so prišla v prave roke.

Prevzem štafetne nogometne žoge je bila maja 2021 prava 
zabava!
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Rudnik, MOL, brezplačno. 
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veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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katarina juvanc šinkovec - 
predsednica čs rudnik
 

Zmaga je to,                             
da prideš do cilja
 

Po očetovi strani je že četrta generacija, ki je doma na Ra-
kovniku. Iz Zelen`ga hriba. Tudi njena mama in stari starši so 
Ljubljančani. Zato ne čudi, da ji je profesor za Geografijo pre-
bivalstva dejal, da gre v njenem primeru za čisti šolski primer 
Ljubljančanke (smeh). Je mestni človek, rada ima mesto, a na 
drugi strani ne more brez morja, smučišč in hribov. In prav 
zato ji je všeč v naši četrtni skupnosti, v malih odmerkih tu 
dobiš prav vse! 

kih. Nato pa sem izkoristila možnost zaposlitve tako rekoč pred 
domačim pragom. Dobrih dvajset let delam v Zvezi športnih 
društev Krim, sprva smo upravljali z dvorano Krim, nato smo 
pripravljali program Razgibajmo Ljubljano, s katerim želimo 
prebivalcem približati športne programe in predvsem predsta-
viti vse možnosti, ki jih imajo na voljo za ukvarjanje s športom 
in rekreacijo v Ljubljani. 

Verjetno je ob vsem povedanem skoraj pričakovano, da sem 
športnica. V osnovni šoli sem poskusila trenirati vse kar je bilo 
na voljo (smeh). S smučanjem sem kmalu zaključila. Zgodnjega 
vstajanja bi se sicer lahko navadila, mraza se nisem mogla. Zato 
sem ostala v topli dvorani, pri namiznem tenisu in odbojki. Ni-
koli se nisem profesionalno ukvarjala z nobeno panogo, a ravno 
prav, da me je šport naučil vztrajnosti in discipline. Dovolj, da 
si brez športne dejavnosti ne znam predstavljati dneva. Od po-
mladi do jeseni najraje skočim na kolo, pozimi pa na smučke. 

 Zakaj ste se odločili vstopiti v lokalno politiko?

V politiko nisem nikoli vstopila (smeh), v organizacijo v lokalni 
skupnosti pa. Na takem lokalnem nivoju, kot je četrtna skup-
nost, ne moremo govoriti o politiki, vsaj ne v obliki, kot jo poz-
namo danes. Na lokalnem nivoju smo različni, tako po politični 
usmerjenosti, kot po znanju, interesih, karakterju, starosti, spo-
lu, do tega, kje živimo. A samo delovanje četrtne skupnosti je 
tako lokalno, da moramo biti najprej znanci iz ulice, naselja, blo-
ka, moramo biti ljudje in sosedje, ki se med seboj razumemo in 
smo si pripravljeni pomagati. Politika je čisto zadnja stvar, ki nas 
zanima. Zaključujem svoj četrti mandat kot svetnica ČS Rudnik, 
tretji mandat kot predsednica. V vseh dosedanjih mandatih je 
bila prva točka, ki smo jo dorekli, da se bomo delili le po tem, na 
katerem koncu kdo živi. Vsak pač svoje najožje domače okolje 
najbolj pozna in mu je najbolj mar zanj. 

Zakaj še vedno vztrajate?

Ker je ta ustvarjalni nered vseeno treba pripeljati v red (smeh). 
Toliko stvari je še, za katere bi želela, da se zaključijo, in ne mo-
rem kar pretrgat teh vezi. Sem namreč vztrajna in tudi to, da se 
določene stvari (pre)dolgo urejajo, me ne vrže iz tira. Usmerjena 
sem k cilju, enkrat ga bomo že dosegli. Enako velja v športu - ni 
vedno treba zmagati, biti prvi, največkrat je prava zmaga to, da 
prideš do cilja.  

S kakšnimi izzivi se srečuje predsednik ČS?

Prvi odgovor, ki mi je prišel na misel je: Razložiti krajanom, da 
funkcija predsednice ali predsednika četrtne skupnosti ni pro-
fesionalna funkcija. Za svoje delo ne dobimo plače in nimamo 
svoje pisarne ter delovnega časa v četrtni pisarni. Predsednice 
in predsedniki, kot tudi svetnice in svetniki smo krajani, prosto-
voljci. 

In naslednji: Tudi mi bi radi takoj rešili vse, kar smo si zadali in 
kar so nam predlagali krajani. Najbolj me zaboli, ko o določe-
ni situaciji iščeš rešitve, se dogovarjaš, poskušaš reševati sam, 
poznaš situacijo širše, potem pride kritika, da tako ali tako nič  
ne naredimo. Ampak žal nismo edini, ki bi prišli radi takoj do 
rešitve. V Ljubljani je 17 četrtnih skupnosti, vsi imamo podob-
ne želje. Ko iz ena nastane sedemnajst, je treba upoštevati tudi 

Če bi se morali opisati v nekaj stavkih, kaj bi napisali?

Sem Katarina, to sem najrajši. Vedno in povsod. Enaka doma, pri 
poslu in delu z ljudmi, prilagodljiva in vedno želim vse postaviti 
v red. Pri slednjem mi je že nekaj desetletij nazaj postalo jasno, 
da prav vsega ne moreš urediti, zato prisegam tudi na ustvar-
jalni nered. 

Sicer sem geografinja in etnologinja, ki pa v svojem osnovnem 
poklicu (imam diplomo iz turizma) nisem praktično nikoli dela-
la. Nikoli zares, a pri vsem, kar v življenju počnem, uporabljam 
znanje, ki sem ga pridobila med študijem. Geografija je zelo 
kompleksna veda, geografe zanima veliko in še več. Če k temu 
dodamo še etnologijo, je to skoraj popolna kombinacija znanj, 
ki jih lahko vpeljem v praktično vsako delo. To je osnova, z doda-
tnim zanimanjem in izpopolnjevanjem pa te lahko radovednost 
pripelje na različna področja.  Mene recimo v šport.  Vzgojena 
sem bila v prepričanju, da je šport nujni del življenja in sem tudi 
v času šolanja in študija veliko pomagala na športnih dogod-

Štafetna žoga, ki je potovala med četrtnimi skupnostmi
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

vrsto in nujnost. To je tako kot v prometu. Vsi bi bili radi prvi na 
cilju, a brez trka lahko pridemo do tja le tako, da se razvrstimo 
v kolono. 

Kot predsednica se ukvarjam z vsemi projekti, ki jih imamo v če-
trtni skupnosti. V nekatere sem vpeta bolj, večino pa spremljam 
in nadzorujem. Zato se mi zdi najbolj pomembno, da imam do-
ber odnos z zaposlenimi v pisarni Službe za lokalno samoupra-
vo, kot se uradno imenuje pisarna četrtne skupnosti. Zaposlene 
v pisarni so tiste, ki vedo, kako se pravilno lotiti projektov, koga 
in kam poklicati, kaj je potrebno za izvedbo nalog in podobno. 
Zaposlene so tudi tiste, ki so prvi »filter« jeznih krajanov. Včasih 
so res po pravici jezni, a žal se največkrat s tako jezo problem ne 
bo rešil. Zato je eden od izzivov tudi pogovor s tistimi krajani, ki 
jeze ne znajo več brzdati. Če je bilo tega veliko? Ne. Pravzaprav 
v vseh 16 letih zelo, zelo malo. Pa še s tistimi smo na koncu do-
segli nek dogovor. Če se dva zares želita pogovarjati, bosta prav 
gotovo našla tudi rešitev! 

Obnovimo, kaj je vloga četrtne skupnosti?

Zelo na kratko in zelo preprosto povedano, četrtna skupnost je 
vez med krajani in občino ter med samimi krajani. Je tista, ki 
spremlja stanje v lokalnem okolju in opozarja pristojne organe 
MOL na potrebne ukrepe. ČS sama ne rešuje in ne ureja proble-
matike, to preda strokovnim službam. 

ČS sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne 
varnosti in opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zaščito 
in reševanje.

ČS lahko največ naredi na družbenem področju. Zato sodeluje-
mo z društvi, šolo in vrtcem ter drugimi zavodi in organizacija-
mi, ki vzpodbujajo društveno dejavnost. Podpiramo in skladno 
s proračunskimi zmožnostmi financiramo posamezne projekte 
društev, saj so to projekti, ki so namenjeni neposredno našim 
krajanom. 

Več o tem, kaj obsega delo ČS, lahko preverite na www.rudniska 
cetrtinka.si ali v Statutu MOL, ki je na spletu. 

Kateri projekti sodijo na seznam tistih, na katere ste najbolj 
ponosni?

Začetek rekonstrukcije ceste skozi Črno vas, začetek del za druž-
beni center Barje, prizidek k OŠ Oskarja Kovačiča, nova enota 
vrtca Galjevica, ureditev Golovca, razširitev pokopališča Rudnik 

in dograditev kanalizacije. To so bili zares veliki projekti, ki smo 
jih dolgo pripravljali in dolgo čakali. 

Osebno pa sem zares vesela tudi, da se je po dolgih letih uredila 
situacija na Ulici borcev za severno mejo in parkirišča ob njej.  

Ampak nikakor ne gre spregledati tudi vseh ostalih projektov, ki 
smo jih zaključili, pa čeprav so še tako majhni. 

Kateri projekti ostajajo izziv za prihodnost?

Dokončanje gradnje družbenega centra Barje, začetek rekon-
strukcije Ižanske ceste od Črnovaške do Botaničnega vrta, 
rekonstrukcija Dolenjske ceste z vsemi dodatnimi »kraki« in 
ulicami, ki potrebujejo ureditev, ureditev celotne kanalizacije, 
ureditev protipoplavne varnosti, ureditev pešpoti ob Galjevcu, 
najti primerno zemljišče za nova otroška igrišča, urediti parkirna 
mesta še na Melikovi ulici.  

Ostaja tudi želja, da končno dobimo prostor, središče četrtne 
skupnosti, kamor bi lahko povabili krajane na dogodke, tržnico 
in druženja. Da bi končno imeli prostor, ki bi ga lahko za svoje 
dejavnosti uporabila tudi društva. 

In še en projekt bi omenila, morda najtežje izvedljiv, prepričati 
krajane, da se lahko kadarkoli tudi sami vključijo v delo v četrtni 
skupnosti, da sodelujejo, predlagajo, pomagajo in se družijo. 
Četrtna skupnost je tu, da vam in nam pomaga. 

To so izzivi. Želim, da pridemo z večino do cilja (smeh).

Kaj so prednosti življenja v naši ČS?

Raznolikost, pestrost in dostopnost. Imamo tri dele četrtne 
skupnosti, ki so med seboj različni in precej oddaljeni: Rakov-
nik, ki gravitira bolj k centru mesta, in Rudnik ter Barje, ki zaklju-
čujeta južni del Ljubljane. Vsi trije deli so med seboj povezani: 
povezuje jih Golovec ali Ljubljansko barje. 

Verjetno pa se niti ne zavedamo privilegija, da imamo pri nas 
botanični vrt, ki spada v sam vrh botaničnih vrtov na svetu, da 
imamo največje mokrišče v osrednji Sloveniji, Ljubljanico, kjer 
so doma svetovni prvaki in mestni gozd, ki je urejen in varen.  

Tri najljubše lokacije?

Golovec, človek se ga navadi, ko ga ima pri vhodnih vratih. 
Botanični vrt, neverjetna spokojnost, odklop vseh slabih misli 
praktično sredi mesta in … samo tri? Težko se odločim med Lju-
bljanskim barjem, to prečudovito posebnostjo, in Ljubljanico, ki 
mi je blizu zato, ker mi nadomešča morje. 

Kaj mora storiti nekdo, ki se želi bolj intenzivno angažirati na 
lokalnem nivoju?

Četrtna skupnost Rudnik ima največ dve zaposleni osebi in 15 
svetnikov, za vse delo, ki ga izvajamo, kar je vsekakor premalo, 
da bi lahko videli in vedeli vse, kar želimo. Zato vsak mandat 
v svoje vrste povabimo krajane, člane društev in druge posa-
meznike, ki bi želeli kot zunanji člani sodelovati z nami. Vsak je 
dobrodošel, pridnih rok je vedno premalo. 

Vabim vse, ki bi se nam na kakršenkoli način želeli pridružiti, da 
se včlanite v eno od društev, ki z nami sodeluje ali, da nas obiš-
čete na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, ali 
nas pokličete oz. pišete. Morda skupaj sestavimo kakšne nove, 
uspešne projekte!

Na Dnevu ČS Rudnik,               
foto: osebni arhiv
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Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta


