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Oratorij v SMC Rakovnik

Podnapis pod slikoPodnapis pod sliko
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Posladek v naraviKolesarski izziv

7. maj, 2. julij, 17:00, Gorsko kolesarjenje: Spust čez ovire, info: golovectrails@
gmail.com, www.golovectrails.com

9. maj, 6., 13. in 20. junij,  4., 11. julij, 17:00, Gorsko kolesarjenje: Z vodnikom po 
najboljših poteh, info: golovectrails@gmail.com, www.golovectrails.com

10. maj, 19:30, Dramska uprizoritev: Plešasta pevka, info: kultura@rakovnik.si, 
https://www.facebook.com/SMCRakovnik/

11. maj, 9:00, Pot ob žici spremljavalni dogodek: Osveži se, info: livada.bob@
gmail.com, fb LivadaLAB

11. maj, 17:00, Gorsko kolesarjenje: Zgradi in vozi, info: golovectrails@gmail.com, 
www.golovectrails.com

12. maj, 10:30, Ogled slavnostne povorke v počastitev dneva osvoboditve 
Ljubljane, info: 041/60 22 11

14. maj, 9. julij, 17:00, Gorsko kolesarjenje: Napredne tehnike vožnje, info: 
golovectrails@gmail.com, www.golovectrails.com

14. maj, 13:00–16:45, Tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov ter študentov 
Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo Kulinarična dediščina - 
Uživam tradicijo IN degustacijska delavnica na temo Divja hrana in lokalna 
samooskrba, info: www.bic-lj.si

16. maj, 18:00–20:00, Ustvarjalna delavnica: Nakit, info: poligilda.slo@gmail.com, 
01 428 03 45

20. maj, 19:30, Letni koncert pevskih zborov OŠ Oskarja Kovačiča, info: Olga 
Kolar, ravnateljica, os-oskar.kovacic@guest.arnes.si, 01 280 91 00

23. maj, 15:00–18:00, Razgibajmo Ljubljano: Športno poletje, s tekmovanjem v 
velikih kanujih za četrtne skupnosti, info: mol.rudnik@ljubljana.si, 01 428 03 45, 
www.razgibajmoljubljano.si

24. maj, termin za šole po dogovoru, Spoznavanje Ljubljanskega barja, info: 
info@zavod-zolb.si, 040 29 88 10

25. maj, 10:00–12:00, Spoznavanje Ljubljanskega barja, info: info@zavod-zolb.si, 
040 29 88 11

28. maj, 19:00, Javni nastop, info: www.kgbl.si

1. junij, 9:00–16:00, Čarna mavrica, info: smc.rakovnik@salve.si

1. in 2. junij, 9:00–12:00, Vikend gorskega kolesarjenja za starejše, info: 
golovectrails@gmail.com, www.golovectrails.com

10.–14. junij, 19:00–19:45, Podjetniški kamp, info: ceh@mladinski-ceh.si

11. junij, 17:00, Temeljne veščine gorskega kolesarjenja, info: golovectrails@
gmail.com, www.golovectrails.com

18. junij, 17:00, Gosrko kolesarjenje: Tehnika zavijanja, info: golovectrails@gmail.
com, www.golovectrails.com

21. junij, 19:00–23:00, Kresna noč:  Kresovanje s taborniki iz rodu Podkovani 
krap, info: livada.bob@gmail.com, fb livadaLAB

junij*, 19:00*, Skupni koncert dijakov in skladateljev KGB Maribor in KGB 
Ljubljana, info: www.kgbl.si

1. - 26. julij, Oratorij, info: https://rakovnik.si/smc/, smc.rakovnik@salve.si, https://
www.facebook.com/SMCRakovnik/

6. julij, 17:00, Šola E-kolesarjenja, info: golovectrails@gmail.com, www.
golovectrails.com

29. julij–16. avgust, Počitniško varstvo otrok, info: https://rakovnik.si/smc/, smc.
rakovnik@salve.si, https://www.facebook.com/SMCRakovnik/«

17. avgust, 20:00–jutra, Zvezde padajo z neba -  opazovanje perzeidov, info: 
livada.bob@gmail.com in fb LivadaLAB

19.–23. avgust, Športne počitnice, info: https://rakovnik.si/smc/, smc.rakovnik@
salve.si, https://www.facebook.com/SMCRakovnik/

26.–30. avgust, Kulturne počitnice: Biblijaland, info: https://rakovnik.si/smc/, smc.
rakovnik@salve.si, https://www.facebook.com/SMCRakovnik/

26.–30. avgust, Večerni treningi košarke, info: https://rakovnik.si/smc/, smc.
rakovnik@salve.si, https://www.facebook.com/SMCRakovnik/"

Vsak dan*, 7:30, Telovadba na prostem, info: DŠZ podružnica Ljubljana, skupina 
Livada, Silvica 041 646 838

vsak ponedeljek, 18:00–18:45, Vpis otrok in odraslih v ŠRD Bober na treninge ju jitsu, 
info: tel.: 031 842 852 in 041 616 170 facebook: Ju-jitsu borilne veščine - ŠRD BOBER

Vsak ponedeljek*, 18:30, Skupinski tek v naravi, info: info@abcsport.si, 040 632 030

Vsak ponedeljek*, 15:30–17:00, Predstavitev vadbe in svetovanje na otoku 
športa, info: www.razgibajmoljubljano.si

vsako sredo, 19:00–19:45, Vpis otrok in odraslih v ŠRD Bober na treninge ju jitsu, 
info: tel.: 031 842 852 in 041 616 170 facebook: Ju-jitsu borilne veščine - ŠRD BOBER

Vsako sredo*, 16:45, Tečaj supanja za Ljubljančane, info: supklub@siol,net

* preverite trajanje dejavnosti, datum in/ali uro pri izvajalcu 

Spoštovane krajanke in krajani, 
ideja o novi podobi glasila se je razvijala že nekaj let, Svet ČS Rudnik na svoji drugi 
seji novega mandata sprejel sklep o novi podobi in načinu izhajanja glasila ter 
obveščanja krajank in krajanov. 

Tako je danes pred vami prvo glasilo četrtne skupnosti v novi podobi. Rudniška četr-
tinka bo dva- do tri- krat letno izšla v obliki zgibanke, kjer vam bomo podali aktualne 
informacije. Zadnja številka glasila v letu pa bo obsežnejša in bo namenjena pregle-
du izvedenih projektov v obliki, kot ste jo poznali do sedaj. A glasilo je le eden od 
načinov za obveščanje. Zato vas vabimo, da nas spremljate tako na spletni strani 
kot tudi na družabnih omrežjih.

Katarina Juvanc Šinkovec, predsednica ČS Rudnik

Sponavanje Ljubljanskega barja

Razgibajmo Ljubljano, tekmovanje ČS

URBforDAN, projekt ureditve Golovca
Golovec predstavlja 65% gozda znotraj avtocestnega obroča in čez njega poteka 
veliko sprehajalnih poti in tudi nekaj tematskih poti, pohodniških in kolesarskih. Tu 
se vije edini del Jakobove poti na svetu, ki vodi po gozdu v prestolnici, Srčna pot, ki 
je bila speljana po blagih naklonih in namenjena spodbujanju nekativnih, pa ena od 
etap Slovenske turnokolesarske poti. Golovške poti pa vedno pogosteje uporabljajo 
tudi goski kolesarji, ki se vozijo do vse bolj priljubljenih prog za spust na Golovcu ter 
do Mazovnika in Orl. 

Zato smo v četrtni skupnosti Rudnik pristopili k projektu URBforDAN. Namen projek-
ta je omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora za vse, predvsem pa se 
bo Golovec uredil kot aktivni gozd, gozd s posebnim namenom, njegova raba pa bo 
usklajena z lastniki zemljišč in uporabniki

K projektu so iz naše ČS aktivno pristopila tudi društva, ki vsakodnevno uporabljajo 
Golovec ter tudi šola in vrtec. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana ugotavljamo 
želje, potrebe in možnosti za različne deležnike. Ker je projekt ureditve Golovca v 
začetni fazi, bomo o napredovanju projekta poročali tudi v bodoče. Vse uporabnike 
Golovca pa že sedaj prosimo za strpno sobivanje v naravi in spoštovanje vseh upo-
rabnikov poti.                                                                                                               (K.Š.)

Čajnica Primula
Si želite pod krošnjami dreves v miru spiti čaj, kavo, pojesti dober naravni sla-
doled ali slaščico? Čajnica Primula v Botaničnem vrtu vam nudi mir, naravne 
čaje z okusi svežih zelišč in plodov, nirvana sladolede in slaščice, ki jih pripra-
vijo v šolskem centru BIC, ki domuje nasproti botaničnega vrta.
Prijetno druženje s prijatelji, znanci, otroki ali samo tiho sedeti in uživati pod 
krošnjami mogočnih dreves nam nudi čajnica Primula. V hladnih dneh njihovi 
topli čajčki prijetno pobožajo našo dušo in telo. V poletnem času dajejo njihova 
mogočna drevesa hladno senco, kjer pogosto srečujemo ljudi s knjigo v roki, ki 
uživajo v prelepi naravi.
Čajnica Primula (latinsko ime za trobentico) je v tišino odmaknjena hiška v 
botaničnem parku parku, ki spominja na daleč oddaljene čase v preteklosti, ko 
so se ljudje družili z namenom izobraževanja in izmenjave mnenj in reševanju 
skupnih problemov.
Sprehod v botaničnem vrtu in obisk čajnice Primula vselej ostane v lepem spo-
minu, zato se vedno znova vračaš tja, da si nabereš novih moči in uživaš v 
naravnih dobrotah, ki jih nudi.
Pomladni in poletni dnevi so v Primuli namenjeni tudi izobraževanjem,ki jih pri-
reja Botanični vrt. Več na naslovu: botanicni-vrt.si

Silvica Erlih

Četrtna skupnost
Po statutu MOL je četrtna skupnost pravna oseba javnega prava, zastopa jo predsednik 
sveta ČS. Mandat članov traja štiri leta, vsi člani sveta pa svoje delo opravljajo nepoklic-
no. Za nemoteno delo ČS skrbijo zaposleni v Službi za lokalno samoupravo, MOL, ki so 
vez med svetom četrtne skupnosti, krajani ter oddelki in službami MOL. V času uradnih 
ur so na voljo vsem krajanom. 

Naloge četrtne skupnosti so podajanje predlogov, spremljanje stanja na terenu na 
vseh področjih in podaja pobude oddelkom in strokovnim službam MOL, ki predlo-
ge in problematiko rešujejo. 

Četrtna skupnost pri organizaciji in izvajanju aktivnosti sodeluje z društvi, zavodi, 
organizacijami in neformalnimi oblikami združevanja občanov. 

Svet četrtne skupnosti obravnava pobude in predloge skladno s statutom in po-
slovnikom MOL, predvsem pa deluje v interesu prebivalcev. Ustanovna seja sveta 
četrtne skupnosti Rudnik za mandat 2018–2022 je bila 7. januarja 2019 

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: 01/427 33 07, e-pošta: mol.rudnik@ljubljana.si
Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. Številka izdaje: Letnik XVI, številka 1, maj 2019 Naklada: 5300 
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.
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svet četrtne skupnosti aktualno kultura in izobraževanje varnost in okolje

80 let podružnične šole Rudnik
Mala šola, ki s pobočja pod rudniško cerkvijo gleda na Ljubljansko barje, letos pra-
znuje častitljivo obletnico - 80 let odkar je prvi učenec prestopil njen prag. Sprva 
je znanje domovalo v nekaterih drugih stavbah v vasici, ki se je vgnezdila na vratih 
Ljub ljane. A naposled so se učitelji in učenci ustalili v stavbi današnje podružnice 
osnovne šola Oskarja Kovačiča na Rudniku. Nekoč so bile v šoli le tri učilnice, pod 
šolo pa sadovnjak in vrt. Pred desetljetji pa je šola z obnovo pridobila dodatne pro-
store tako da šolo obiskujejo otroci do vključno petega razreda. Namesto v sadov-
njaku pa lahko uživajo na sodobnem športnem igrišču.

80-letnico bodo učitelji in učenci obeležili s svečanostjo, ki bo v soboto, 11. maja 
2019 ob 10.00 uri. K obisku dogodka in šole pa vabijo vse nekdanje in sedanje uči-
telje, učence in sodelavce.

Letni koncert moškega pevskega zbora Barje 
Moški pevski zbor Barje pod okriljem Kulturno Prosvetnega Društva Barje ob 43. le-
tnici delovanja vabi na celovečerni koncert »Pojdi z menoj na višave«. Z zborovod-
jem Venčeslavom Zadravcem so pripravili raznolik venček pesmi. Gostje na pevskem 
večeru bodo tudi pevke Ženskega pevskega zbora Barje, člani Kulturno-prosvetnega 
društva Barje in Barjanski Kvartet. 

Koncert bo 10. maja 2019, ob 20. uri v dvorani Konservatorija za glasbo in balet na 
Ižanski cesti. 

Koncert je brezplačen, po koncertu sledi druženje ob prigrizku in pijači v preddverju 
dvorane Konservatorija.

V BIC Ljubljana brezplačna učna pomoč po 40. letu starosti
Pojav demografskih in mnogih tehnoloških sprememb v modernih družbah iz-
postavlja pomen vseživljenjskega učenja. Projekt PanUP (Promocija, animacija 
in učna pomoč 2018–2022) je ena takih pobud, ki spodbuja in omogoča učenje 
in napredovanje v vseh obdobjih življenja. Prek projekta odrasli dobijo dodat-
no brezplačno učno pomoč za pridobitev formalne izobrazbe in se tako lažje 
soočajo z izzivi trga zaposlovanja. Takšno brezplačno učno pomoč odraslim 
omogočajo tudi v BIC Ljubljana, ki je partner projekta PanUP v osrednjesloven-
ski regiji. 
Za odrasle, ki so že dlje časa izven izobraževalnega sistema, je to zelo potrebna 
in koristna spodbuda. Na izbrani šoli svetovalec izobraževanja z vsakim ude-
ležencem opravi svetovalni razgovor, na katerem pripravi izobraževalni načrt. 
Učna pomoč udeležencu pomaga takrat, ko se znajde v težavah pri učenju, 
pripravah na izpite in dodatni razlagi delov snovi pri posameznih predmetih.

Ljubo Baša, LZJ
Zavzemal se bo za dokončanje projekta razširitve pokopališča Rudnik, ureditev 
Jurčkove ceste v industrijski coni še posebej del, ki vodi iz nakupovalnega središča 
na križišče z Dolenjsko cesto. In za ureditev kolesarskih stez po celotni ČS.

Dušan Breskvar, SDS
Zavzemal se bom za urejeno prometno infrastrukturo, za ureditev otroških parkov in 
športnih objektov, za okolje, v katerem se bo odlično počutil vsak krajan naše četrti. 

Vladimir Glažar, Nsi 
Zavzemal se bom za večjo suverenost ČS in udeležbo pri financah vsaj 1% proračuna 
občine, ureditev kanalizacije na barju in intenzivno povezavo s krajani, postavitev 
koles v neposredni bližini in ureditev kolesarskih stez.

Anton Grošelj, SDS
Še posebej se bom prizadeval za izboljšanje informacijske infrastrukture v naši četrti. 
So časi, ko se lahko manj betonira in več vlaga v naprednejšo infrastrukturo. 

Katarina Juvanc Šinkovec, LZJ
Želim si, da bomo v svetu ČS Rudnik nadaljevali delo v prijateljskih odnosih in s skup-
no idejo, delati dobro za krajane, da bomo zaključili velik del že začetih projektov, s 
področja prometa, urbanizma, športa, varovanja okolja indr. 

Pavel Klavs, LZJ
Zavzemal se bom za izgradnjo kanalizacije na celotnem območju ČS, ureditev zašči-
te proti poplavami ter ureditev doma za starejše občane.

Jolanda Gregorc Leskovic, SDS
Zavzemala se bom za urejeno in čisto okolje, za večjo varnost in pestro športno druž-
beno življenje vseh nas, zlati pa otrok in starejših občanov, ki živimo v tej ČS!

Alojz Mlakar, LMŠ
Zavzemal se bom za razširitev turistične ponudbe in promocijo naravnega krajinske-
ga  parka Barje, objektov kot je Plečnikova cerkev in urejanje infrastrukture.

Aliana Moscatello, SDS
Vredno je ohranjati  naravo na vsakem našem koraku. Čisto okolje in medgeneracij-
sko sodelovanje razumem kot prioriteti svojega delovanja.

Robert Okorn, LZJ
Varnost je področje, kateremu bom posvetil največ pozornosti. Poudaril bi predvsem 
preventivne aktivnosti, ki jih povzročijo vedno bolj pogoste naravne nesreče ter tudi 
druge nesreče, kot na primer požari.

Sašo Rozman, SD  
Pri svojem delu v svetu ČS Rudnik bom dal prednost projektom s področja sociale in 
športa, turizma, logistike in kmetijstva.

Maja Rus, LZJ
Želim si, da bi v četrtni skupnosti vedno našli posluh za konstruktivne pobude naših 
občanov in jih pomagali uresničiti. 

Žiga Skvarča, LZJ 
Kot predstavnik ČS Rudnik, se bom zavzemal za še prijetnejšo, še lepšo in še bolj 
urejeno, ter prijazno okolje za bivanje v naši četrtni skupnosti. 

mag. Andreja Troppan, LZJ 
Zavzemam se za četrtno skupnost, prijazno do najmlajših in najstarejših, kajti le z 
medgeneracijskim sodelovanjem lahko premikamo meje in soustvarjamo lepši jutri.

Andreja Vrtačnik, LZJ
Zavzemala se bom za čim prejšnjo ureditev sprehajalnih poti na Golovcu in boljšo 
prometno ureditev. 

Projekti v ČS Rudnik
V četrtni skupnosti vsako leto pripravimo seznam del, za katere želimo, da bi se op-
ravila oz. začela obravnavati. Na tem seznamu so tako veliki projekti, kot je izgranja 
kanalizacije, obnova prometne infrastrukture, objektov, projekti poplavne varnosti, 
kot tudi manjši projekti, ki niso opazni na širšem področju ČS, a so vseeno zelo po-
membni za naše krajane. 

Trenutno se na področju ČS Rudnik zaključuje ureditev prometne problematike na 
Ulici borcev za severno mejo in Melikovi ulici, kjer so urejeni novi parkirni prostori, 
s postavitvijo grbin pa se je umiril promet skozi naselje. S tem se je uredila tudi varna 
pot okoli vrtca Galjevica, enota Orlova. Hkrati so se tu pripravili tudi vodi za optično 
omrežje, ki se urejajo tudi na drugih delih četrtne skupnosti. 

Na izvedbo trenutno čaka širitev pokopališča na Rudniku, ureditev avtobusnih 
postajišč, prehodov za pešce, ureditev kolesarskih stez in postavitev postaje Bi-
cikeLj, sanacija zemljišča pri dvorani Krim, kjer bomo dobili kolopark. Prav kmalu 
pa bo novo otroško igrišče predano v uporabo tudi našim najmlajšim v vrtcu Ga-
ljevica, v enoti Jurček. Na pobudo občanov vseskozi iščemo lokacije, kjer bi lahko 
uredili nova otroška igrišča, vendar imamo v naši ČS žal malo primernih zemljišč, ki 
so v javni lasti in namenjena otroškim igriščem ter so seveda na točno tistem mestu, 
ki bi ga krajani želeli. 

Četrtna skupnost, posamezniki, društva in zavodi ČS Rudnik aktivno sodelujemo pri 
projektu URBorDAN, ureditev Golovca, prav tako smo spremljali projekt WETNET, 
varovanje mokrišč, ki se je z aprilom 2019 zaključil. Več o njem lahko preberete na 
spletni strani. 

Projekt Družbeni center Barje je končno postal projekt, ki je v izvajanju. Za Center 
Barje, kakor se bo imenoval obnovljen objekt z spremljajočimi zunanjimi površina-
mi, se pridobivajo dovoljenja in projekti. V začetni fazi pa je projekt Pešpot ob Ga-
ljevcu, ureditev pešpoti od Ižanske ceste do NS Rudnik. S to potjo bomo pridobili 
prijetno pot čez našo četrtno skupnost na mirni lokaciji ter zares varno pot v šolo. 

Pobude za četrtno skupnost, kot tudi za posamezne svetnike lahko pošljete na mol.
rudnik@ljubljana.si.

Varni pred nesrečami
Dejstvo je, da je varnost je 
ena naših temeljnih potreb. 
In dejstvo je tudi, da lahko za 
našo varnost še največ poskr-
bimo sami, predvsem s pre-
ventivnim delovanjem. Pos-
ledica podnebnih sprememb 
zadnjem obdobju je tudi po-
rast različnih naravnih nesreč.

Eden najbolj pogostih dogodkov v naši četrtni skupnosti so požari v naravi. Zna-
čilnost območja naše četrtne skupnosti je, poleg urbanega dela, relativno obsežno 
ruralno okolje, precejšen del območja pokrivajo tudi gozdne površine.

V drugi polovici februarja ter v začetku meseca marca letos je v naravi zagorelo kar 
devetkrat in vselej je bilo potrebno zahtevno posredovanje gasilskih enot. Čeprav je 
Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost v naravnem 
okolju na območju celotne države, se mnogi niso držali opozoril oziroma prepovedi.

Sicer pa vedno velja opozorilo, da se vsakršna aktivnost, ki bi lahko povzročila požar, 
izvaja skrbno in pazljivo. Kaj hitro nam zadeva lahko uide izpod nadzora in posledice 
so lahko katastrofalne.

Robert Okorn, predsednik sosveta za varnost pri ČS Rudnik

Vaje moškega pevskega zbora. Foto: D. G.80-letnica podružnične šole  
bo 11. maja. Foto: M. P.

Ureditev kolesarskih poti

Pokopališče na Rudniku

Ulica borcev za severno mejo

Čistilna akcija 2019
Turistično društvo Barje je 30. marca 2019 organiziralo že tradicionalno Čistilno ak-
cijo 2019. K sodelovanju je povabilo vse, ki želijo, da bi bilo okolje v katerem živijo, 
čisto. Zgodaj zjutraj se je več sto udeležencev zbralo na Sejmišču Barje, za bivšo šolo 
Barje na Ižanski cesti. S strani organizatorja so udeleženci prejeli posebne zaščitne 
rokvice in vreče, v katere so ločeno pobirali odpadke. Organizator je vse udeležence 
tudi zavaroval za primer nesreče, saj lahko pri takšni dejavnosti pride tudi do kakšne 
nesreče oziroma poškodovanja udeležencev.

Očistili so območje ob Ižanski cesti, del Peruzzijeve ulice, Lahovo pot, Mihov, Re-
bekov, Brglezov štradon, Črno vas, Lipe, območje Hauptmanc, Dolgega brega, Črne 
poti in Poti do Kozlerjeve gošče. Uredili in počistili so tudi okolice vseh turistično 
zanimivih lokacij našega Barja, okolico novo nastajajočega Centra Barje (bivša šola 
Barje). Očiščeni pa so tudi bregovi naših rek oziroma potokov Iščice in Farjevca.

Ob zaključku akcije je Turistično društvo Barje vse udeležence povabilo na zasluženo 
malico in vsakemu udeležencu podelilo tradicionalno majico z napisom »Ljubljana 
je lepo mesto«. Vsi so bili zadovoljni z opravljenim delom, medsebojnim druženjem 
in obljubili so, da drugo leto pridejo spet.

Čistilno akcijo sta omogočila Turizem Ljubljana v okviru spomladanske čistilne akcije 
»Za lepšo Ljubljano 2019« in Četrtna skupnost Rudnik.

Mag. Alojzija Strle, predsednica Turističnega društva Barje

Smeti kar ne zmanjka


