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Glasilo četrtne skupnosti Rudnik

Spoštovane bralke in bralci,

pred vami je druga številka našega lokalnega časo-
pisa. Od prve številke je preteklo že nekaj mesecev in 
temu primerno se je nabralo kar nekaj materjala. Pose-
bej gre ob tej priložnosti pohvaliti društva, saj smo do-
bili veliko njihovih predstavitev. Statistično gledano 
je na našem področju aktivnih okoli 70 društev, tako 
da lahko pričakujemo še kakšno predstavitev. Članke 
društev bomo objavi-
li kronično, kakor so 
prišli v uredništvo in 
v skladu z razpolož-
ljivim prostorom na 
voljo pri posamezni 
številki.

V času med obe-
ma številkama se je 
v Sloveniji v politič-
nem smislu zgodilo 
precej (volitve in vse 
kar sodi zraven), ven-
dar Rudniška Četrtin-
ka ostaja tudi v pri-

hodnje popolnoma 
apolitičen časopis. Za 
vse kakorkoli politič-
no obarvane članke 
si, kot glavni urednik, 
pridržujem pravico za 
njihovo neobjavo. 

Še enkrat pa vabim 
vse zainteresirane, 
da napišejo kakšen 
članek za naš časo-
pis. Četrtna skupnost 
Rudnik se trudi svo-
je delovanje približa-

ti ljudem tega območja in Rudniška Četrtinka je samo 
eden od načinov.

V tej številki se boste spoznali z delovanjem čla-
nov in organov ČS Rudnik. Kot boste videli so organi 
svêta sestavljeni tako, da lahko učinkovito reagirajo 
na vsakdanje probleme. Organi so politično razno-
barvni, poleg članov svêta pa smo k sodelovanju po-
vabili še zunanje sodelavce, kompetentne za delo na 
posameznih področjih. 

Vasko Jovanovski



Izvoljeni svetniki in organi Četrtne skupnosti Rudnik

RAZDELITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK, MESTNE OBČINE LJUBLJANA  
PO POLITIČNIH STRANKAH

LDS SDS ZLSD NSi Ljubljana, moje 
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V KOŽI POŠTARJA

Torej, bil je vroč poletni dan, ko sem se podala raz-
našati Rudniško Četrtinko.

Za to delo sem se odločila, ker sem dobila prilož-
nost za zaslužek in priložnost, da izkusim nekaj nove-
ga. Na prvi pogled se mi je zdelo zelo preprosto, ven-
dar sem že prvi dan raznašanja ugotovila nasprotno. 
Ta izkušnja ni bila prav nič  prijetna!  Torej, 12 ur raz-
našanja na dan,  boleča zadnjica od kolesa, opekline 
zaradi sonca,  je bilo več kot dovolj. Biti pismonoša ni 
bila nič kaj »prijazno« delo! Ima mnogo slabosti. 

Od tega, da imajo nekateri na vhodu (ali ograji) na-
pis »POZOR, HUD PES«, za vogalom pa te čaka od-
vezan pes, ki sploh ni pes, ampak  zverina. Ta po mož-
nosti teče za teboj in te grize – potem pa nadaljuj delo! 
V takih situacijah se človek sprašuje, kaj je bolj po-
membno – denar, ali biti pogrižen in hkrati tvegati še 
kakšno okužbo? Zato prosim, pse na vrvico!

Druga slabost je ta, da imajo nekatere hiše dovoz 
zaprt  z ograjo, ki pa mora biti seveda  odprta, da poš-
tar  pride do nabiralnika, ki je za vogalom hiše, seveda 
čimbližje  vhodnim vratom, da ima lastnik kolikor se 
da kratko pot do svoje pošte. Aja, najbolje pa je, da je 
hiša dvonadstropna, nabiralnik  pa je seveda v 2. nad-
stropju, do katerega  se vzpenja kar nekaj stopnic.  In 
potem naj poštar (ki mora tisti dan raznesti pošto 5000 
gospodinjstvom) parkira svoj motorček, gre po stop-
nicah navzgor, da pošto v  nabiralnik, spet po stop-
nicah, se usede na svojega »konjička« in to najmanj 
2000-krat ponovi! 

Poleg tega nekateri sploh nimajo nabiralnika, drugi 
imajo nabiralnik, pa nobenega priimka na njem, tretji 
imajo nabiralnik na vhodni ograji, obrnjenega navzno-
ter, da je poštarju še težje spraviti pošto v tisto majhno 
lino, ki je komajda  velika za 5 cm, pošta pa skupaj s 
časopisi obsega najmanj dvakrat več.

Nekateri ljudje  pa so preprosto nesramni, ko te za-
gledajo s t.i.  »odvečnim papirjem«. In bila sem zelo 
presenečena, ko mi je LE en občan v treh dneh razna-
šanja glasila  ponudil pijačo! Bil je starejši gospod  - 
HVALA!

Na koncu človek ugotovi, kako spoštovan je poklic  
poštarja. Zato prosim, dragi občani Četrtne skupnosti 
Rudnik, ko boste prebrali ta članek, se poskusite pre-
poznati in če mogoče kdaj ne dobite  pošte ali pa jo, 
vendar ne tako kot bi si želeli, se najprej zamislite, če 
je mogoče kaj od naštetega  v članku   pri vas doma! 

Tisti, ki  še vedno trdite, da je delo poštarja mač-
ji kašelj, prosim zamenjajte samo za en dan svojega  
poštarja in boste videli! Dokler človek na lastno kožo 
ne izkusi, ne ve kako je!!!

Raznašalka  Rudniške Četrtinke
Teja

Ker nas tako naša raznašalka s svojim člankom, kot 
tudi sami prebivalci ČS Rudnik, opozarjajo na pro-
blem nenadzorovanih in potencialno nevarnih psov, 
smo se v pisarni ČS Rudnik odločili, da vas seznani-
mo s predpisi s tega področja;

Kaj je nevarna žival?
Nevarne živali so živali, ki ogrožajo okolico zaradi 

svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje 
do človeka. (6. točka 5. člena Zakona o zaščiti živali)

Varstvo in vodenje živali
Skrbniki živali in prevozniki živali morajo zagotoviti 

fizično varstvo nevarnih živali. (1. odst.12. člena Zakona
o zaščiti živali)

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, 
ki nimajo ustreznega kinološkega znanja, in osebam ki so 
mlajše od 16 let. (4.odst. 12. člena Zakona o zaščiti živali)

Domače  živali (psi, mačke, perjad, drobnica in večje 
živali) so lahko na javnih površinah le v spremstvu osebe, 
ki jih varno vodi.

Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali pešce 
se sme voditi po javnih prometnih površinah le na vrvici.

Gonjenje, vodenje in počitek živali na kolesarskih ste-
zah in poteh je prepovedano.

Živali ob cestah in drugih javnih prometnih površinah 
morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne 
morejo priti na cesto ali drugo javno prometno površino.

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, 
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.(36. člen Odloka 
o cestnoprometni ureditvi, Mestne občine Ljubljana)

Problem nenadzorovanih psov pa je v službi pis-
monoše tesno povezan s problemom neprimerne na-
mestitve nabiralnikov oz. hišnih predalčnikov, zato 
vam navajamo tudi nekaj členov oz . odstavkov iz Za-
kona o poštnih storitvah;

Lastnik stanovanja ali poslovnega prostora mora ob 
vhodu v objekt zagotoviti namestitev in vzdrževanje hiš-
nega predalčnika. (1.odst.35.člena)

Če je stanovanje ali poslovni prostor uporabnika poš-
tnih storitev zunaj strnjenega naselja in je hkrati od odda-
ljeno od vročevalčeve poti za več 200 metrov, se poštne 
pošiljke lahko vročajo preko izpostavljenih predalčnikov. 
Uporabnik poštnih storitev namesti izpostavljeni predalč-
nik sporazumno z izvajalcem univerzalne poštne storit-
ve na primernem mestu ob vročevalčevi poti. O namestit-
vi izpostavljenega predalčnika mora izvajalec obvestiti 
agencijo.Uporabnik poštnih storitev je dolžan vzdrževati 
izpostavljeni predalčnik.(1.odst 36.člena)

Hišni in izpostavljeni predalčniki morajo biti izde-
lani in nameščeni tako, da omogočajo varno dostavo 
vročevalcu in zagotavljajo tajnost pošiljk. (37.člen)

V izogib morebitnim kaznim ali nesrečam, vam 
priporočamo;
- psa vodite na sprehod na vrvici;
- če imate psa doma spuščenega naj bo ta v zaprti ogra-
di, nabiralnik pa zunaj ograjenega prostora;

- če imate psa na vrvici, poskrbite, da bo vrvica zdrža-
la njegovo moč;

Nikakor ne puščajte psa, da se prosto sprehaja na-
okrog izven vašega nadzora, kaj lahko se zgodi, da že 
tako situacija uide nadzoru in nesreča je tu.

Pisarna ČS Rudnik, MOL
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Spoštovani sokrajani!

Pred vami je jesenska izdaja druge številke Rudni-
ške četrtinke. Uredniški odbor je za glasilo pripravil 
članke,  ki obravnavajo problematiko Četrtne skupnosti 
Rudnik na način kot jo vidijo njihovi avtorji. Pohvaliti 
moram delo njegovih članov, kajti v ureditev te številke 
je bilo vloženega kar nekaj prostovoljnega dela.

Kaj se je novega dogajalo v času od izida prve šte-
vilke glasila?

V času pred pričetkom šole smo pridobili nov mon-
tažni šolski objekt, ki dopolnjuje prostorske zmoglji-
vosti Osnovne šole Oskar Kovačič. Štirje novi razredi 
na lokaciji bivše krajevne skupnosti Galjevica omo-
gočajo primerno izvajanje pouka devetletke. Okoli 
izgradnje  montažnega objekta je bilo kar nekaj ne-
strinjanja s strani predstavnikov Sveta staršev šole, ki 
so predlagali prenos sredstev namenjenih za montaž-
ni objekt v izgradnjo prizidka na lokaciji šole Ob do-
lenjski železnici 48. Po preučitvi situacije se je Svet 
Četrtne skupnosti odločil, da z enotnim mnenjem 
vseh članov sveta podpre predlog mestne uprave, ki 
je predlagala izgradnjo novega začasnega montažnega 
objekta na Galjevici, ki bo po izgradnji prizidka k šoli 
namenjen vtrcu. Predvidena sredstva v višini 150 mio 
SIT so zadoščala le za izvedbo tega objekta, ne pa tudi 
prizidka. V nasprotnemu primeru bi četrna skupnost 
ostala  brez teh sredstev, kakor tudi objekta.  Finančna 
sredstva bi se  prenesla drugam. V nadaljnih prizade-
vanjih po novemu prizidku pa Svet četrtne skupnosti 
podpira prizavevanja Sveta staršev in vseh krajanov, 
da se ta projekt v prihodnjih letih tudi uresniči.

Na Vinterci se je v jesenskem času pričela rekons-
trukcija vodovoda. Investicija je v višini 800 mio SIT.

Problematika Ižanske ceste se je skozi amandma, 
ki sta ga z enotno podporo mestnega sveta vložila 
naša mestna svetnika ga. Beović in g. Pejovnik pričela 
reševati, s tem, da se v prvi fazi pripravlja posnetek 
stanja cestišča z okoliškimi zemljišči, ki bo podla-
ga za izdelavo realne tehnične rešitve rekonstrukcije 
Ižanske ceste. Vrednost rekonstrukcije se ocenjuje na 

Ulica M. Šlajmerja; brez komentarjev.

Ižanska cesta; kanalizacija kdaj?
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bila zaključena koncem tega leta. V primeru, da bodo 
neuspešna bo mestna občina v  proračunskem letu 2005 
poskušala Peruzzijevo ulico uvrstiti v proračun mesta 
za leto 2006. S tem stališčem se niso strinjali krajani, 
kakor tudi člani Sveta četrtne skupnosti. Zadeva je še 
vedno odprta. Sprejeti so bili naslednji sklepi:
 uredi se prevoz šoloobveznih otrok
 PP Vič; poostritev meritev hitrosti in tonaže
 Prepove se obvoze po Peruzzijevi cesti
 Do 15.12. se ponovno skliče sestanek  z rokovnikom 

Podoben primer, kjer se krajani borijo za ureditev 
svoje ulice je tudi Ulica Marka Šlajmerja. Stanovalci 
ulice so se pripravljeni odpovedati in brezplačno prene-
sti na MOL 950 m2 ceste, lastniki 969 m2 ceste pa se z 
MOL   ne uskladijo glede višine cene za odkup. Projekt 
stoji že dolga leta. Tudi s tem primerom se ukvarjamo.

Na račun Sveta četrtne skupnosti v zvezi z rekon-
strukcijo Peruzzijeve ulice in nekaterih drugih nere-
šenih zadev leti s strani posameznih krajanov kopica 
kritik, ki pa so v okviru pooblastil, ki jih ima svet, ne-
umestne. Člani sveta se organizirano, brez strankar-
skih razprtij, trudijo da se ta in kopica ostalih proble-
mov, ki se leta niso reševali v ustreznem časovnem 
obdobje rešijo. Za delo bodo morale poprijeti tudi na-
slednje generacije četrtnih svetnikov. Upam, da je tudi 
vaša želja, da četrtne skupnosti v mestu še nadalje ob-
stajajo, kajti nekega dne bodo imele njim pripadajočo 
veljavo. Takrat , dragi krajani boste resnično skupaj z 
ostalimi meščani soupravljali mesto.
Želim vam uspešno in mirno življenje.

Jože Kernc, predsednik Sveta ČŠ Rudnik
v Ljubljani,dne 12.10.2004

Ižanska cesta; kje je pa prostor za pešca in kolesarja?

nekaj milijard tolarjev. 
V poletnemu in jesenskemu času je potekal dogo-

vor  s predstavniki mestne uprave in podžupani okoli 
rekonstrukcije Peruzzijeve ulice. V mesecu marcu je bil 
sestanek krajanov, ki ga je organiziral Svet četrne sku-
pnosti, s podžupani. Podžupan g. Omerza in g. Pavli-
ca sta predstavila stališča Mestne občine Ljubljana. Ta 
stališča se nanašajo na obveznost državnega podjetja 
DARS, da izvede  rekonstrukcijo cestišča v v okviru 
državnega proračuna in sicer v celotni dolžini od Do-
lenjske ceste do Ižanske ceste. Predstavniki četrne sku-
pnosti in zastopniki krajanov so bili dvakrat na sestan-
kih na županstvu.  Prvič, 5.5.2004 so postavili zahteve 
po takojšnjem pričetku del, ter 8.9.2004 podžupanu g. 
Omerzi izročili peticijo krajanov. Na zadnjemu ses-
tanku s krajani Peruzzijeve ulice dne 21.9.2004 je g. 
Omerza krajanom predstavil sedanje stališče mestne 
uprave v katerem je rečeno, da pogajanja okoli izved-
be rekonstrukcije z DARSOm še potekajo in da naj bi 

Peruzzijeva cesta; glavna pot do nakupovalnih centrov?
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV  KRIM 
– RUDNIK

SE PREDSTAVLJA

Društvo upokojencev Krim-Rudnik je hvaležno 
Svetu Četrtne skupnosti Rudnik, da je  pričel iz-
dajati svoje glasilo in z njim seznanjati prebivalce 
tega področja s svojim delom. 

Tudi mi,  Društvo upokojencev Krim – Rudnik 
izkoriščamo to možnost, da  vas  seznanimo z vse-
bino delovanja našega društva.

Naše  Društvo  upokojencev Krim – Rudnik 
ima sedež na naslovu Pot k ribniku 3/a. Deluje na 
celotnem  območju Četrtne skupnosti Rudnik, ki 
združuje pet nekdanjih Krajevnih skupnosti – Bar-
je, Galjevica, Krim, Peruzzi in Rudnik. Ustanov-
ljeno je bilo že  leta 1952.

Organizacijski sestav  društva upokojencev je 
naslednji: predsednik društva, sedemčlanski upra-
vni odbor, ki ima svojega predsednika, tričlanski 
nadzorni odbor in tričlansko častno sodišče. Upra-
vni  odbor ima štiri komisije: komisijo za gospo-
darstvo, komisijo za socialno področje, komisijo 
za družbene dejavnosti in komisijo za  šport in re-
kreacijo.

PREGLED AKTIVNOSTI 

Pregled aktivnosti, ki jih izvaja društvo po spre-
jetem programu, je namenjen  predvsem tistim 
upokojencem, ki se še niso odločili, da se  včla-
nijo v naše društvo in tistim članom društva, ki se 
redkeje pojavljajo v naših prostorih, pa tudi vsem 
drugim občanom, ki jih zanima delo našega dru-
štva.

Organizacija  raznih praznovanj in srečanj

V naših prostorih se skozi leto odvijajo številna  
praznovanja, ki so po mnenju udeležencev dobro 
organizirana.

Silvestrovanje

Našega  silvestrovanja  se  udeleži cca 120  čla-
nov društva. Sivestrovanje popestrimo z družab-
nimi igrami.

Pustovanje

V okviru pustnega plesa pripravimo tudi izbor 
najbolj izvirnih mask, ki so  nagrajene  s simbo-
ličnimi darili. 

Valentinovo

Za dan zaljubljencev  člani društva izdelajo  
simbol ljubezni – srčke. Te ponudijo v prodajo 
moškim udeležencem  srečanja, ki jih poklanjajo 
svojim simpatijam.  Tista ženska, ki ima ob koncu 
največ srčkov je  »zmagovalka»  srečanja in prej-
me simbolično darilo.

Osmi marec

Osmi marec vsako leto proslavimo   s sodelo-
vanjem našega pevskega zbora.  Udeleženkam za 
njihov praznik običajno  podarimo tudi cvetje. Za 
letošnji  osmi marec  smo tako podarili 120 na-
geljčkov.

Srečanje jubilantov

Vsako leto  tudi organiziramo srečanje jubilan-
tov z okroglo obletnico, torej tiste, ki imajo 70, 80, 
90 ali več let.

Organizacija izletov po Sloveniji  in možnost  
oddiha  na morju

Komisija za izlete je aktivna skozi vse leto. Iz-
lete je do sedaj dobro organizirala.  Njen namen 
je z organiziranjem izletov pokazati udeležencem 
čim več naravnih lepot in kulturnozgodovinskih 
znamenitosti naše domovine  Slovenije  in poskr-
beti hkrati za prijetno druženje svojih članov.

Naše društvo  ima v Červarju tudi garsonjero, ki 
je namenjena našim članom , ki si želijo oddiha na 
morju.

Športne aktivnosti

Naše društvo ima številne športne sekcije, ka-
terih člani so tudi zelo aktivni. Tako imamo ba-
linarsko, kegljaško, šahovsko, strelsko, ribiško in 
namiznoteniško sekcijo. Člani sekcij se redno ude-
ležujejo številnih tekmovanj med društvi. Tako so 
si  sekcije   na regijskem tekmovanju že trikrat za-
poredoma izborile tretje mesto med enajstimi so-
delujočimi enotami, v posamezni športni panogi 
pa kar nekaj prvih, drugih in tretjih mest.

Pevski zbor

Ob vsem tem moramo poudariti in pohvali-
ti tudi prizadevnost in vztrajnost pevskega  zbo-
ra društva, ki se sestaja vsako sredo in se na svo-
jih vajah izpopolnjuje, nastopajo pa tudi na vseh 
praznovanjih, ki jih pripravlja društvo v svojih 
prostorih. 
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Skrb za zdravstveno stanje in socialno varnost

Komisija za socialna vprašanja je opravila veli-
ko delo s tem, ko so tri anketiranke obiskale 1358 
upokojenih starejših od 70 let, ne glede na to ali so 
člani našega društva ali ne in zabeležile  njihove 
želje in potrebe. Komisija bo v bodoče nadaljevala 
s to svojo  dejavnostjo.

Komisiji  je v veliko pomoč patronažna služ-
ba Zdravstvenega doma Rudnik , s katero imamo 
vzpostavljeno dobro sodelovanje. Vsak prvi če-
trtek v mesecu je komisija organizirala merjenje 
krvnga pritiska in sladkorja. Po zaslugi komisije je 
20 članov društva opravilo pregled  v zvezi z oste-
oporozo. Komisija bo z vašo pomočjo – sedanjih 
in bodočih članov društva – lahko še uspešneje  in 
kvalitetneje delovala.

Obisk starejših od 90 let na domu

Ob zaključku koledarskega leta predstavniki 
društva obiščejo vse tiste člane, ki  so v tekočem 
letu dopolnili 90 ali več let, teh je bilo ob koncu 
lanskega leta enajst, med njimi tudi  stari 100 in 
101 leto.

Objekt društva upokojencev, Pot k ribniku 3/a, Ljubljana

Na koncu vabimo vse tiste , ki imajo veselje 
do petja, da se pridružijo  našemu pevskemu zbo-
ru, kot tudi tiste, ki  radi   zaplešete,  da pridete  
v prostore našega društva, kjer je  vsako nedeljo  
ples ob živi glasbi!

Tisti, ki ste zainteresirani, dobite vsa  potrebna 
pojasnila vsak torek od 16. do 18. ure v društveni 
pisarni  Pot k ribniku 3/a, kjer se lahko tisti,ki še 
niste člani našega društva, tudi včlanite.

Vljudno in prisrčno vabljeni – pridružite se nam!
    

Predsednik društva
Maks Močnik
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Društvo tabornikov rod Podkovani krap s sedežem 
na Pot k ribniku 20 deluje na območju Ljubljane - Ra-
kovnika, Galjevice in Rudnika. 

Smo člani Mestne zveze tabornikov Ljubljana in 
Zveze tabornikov Slovenije, zato delujemo po prizna-
nem in uveljavljenem taborniškem programu.

S taborniškim programom vzgajamo naše člane 
preko leta, višek pa vsakemu taborniku pomeni letno 
taborjenje, ki ga organiziramo vsako leto na različnih 
koncih Slovenije. 

Letos smo taborjenje organizirali od 2. do 12. av-
gusta v Čezsoči pri Bovcu. Ker spadamo med manj-
še rodove v Ljubljani (naš rod šteje okoli 30 članov) 
smo tabor organizirali skupaj s taborniki iz Zaloga. 
Letošnji tabor je bil poseben, ker je bilo vodstvo novo 
in pomlajeno s tem pa kar se da inovativno. Tako je 
naša vodja programa, ki ji pravimo taborovodja ime-
la le 19 let. A  to ni vplivalo na program in taboreče, 
saj je taborovodja z svojo energičnostjo pričarala po-
polno vzdušje med taborečimi. Seveda pa pri tem ni 
bila sama, saj so ji ob strani stali pridni vodniki  polni 
energije željni dogodivščin in avantur. Tabor pa ne bi 
bil popoln, če ne bi bilo naših članov. 

Vsak dan se je začel z budnico, telovadbo in umi-
vanjem. Temu je sledil jutranji zbor z dvigom zastave 
in za tem zajtrk. V dopoldanskem in popoldanskem 
času smo z našimi člani pridobivali nova znanja. Učili 
smo se postavljati šotore, zakuriti ogenj v zraku in na 
zemlji, si poiskati primerno prebivališče (tudi na drev-
ju), se orientirati v naravi podnevi in ponoči brez in s 
kompasom in se naučili pripraviti tudi nekaj za pod 
zob. Seveda pa se nismo samo učili, ampak smo dajali 
velik poudarek  zabavi. Kopali smo se v reki, se valja-
li po blatu, delali splav, v dežju smo se drsali po nami-
ljenem polivinilu, se šli vojaški dan in se pri vsem tem 
neizmerno zabavali. Vsega tega pa nam nista mogla 
pokvarit ne slabo vreme in ne občasni potresni sunki. 
Zvečer smo si postavili in prižgali taborni ogenj, ob 
njem prepevali, si pekli banane s čokolado in twiste. 

Naša navada je da ob koncu tabora krstimo nove 
tabornike in jim damo taborniško ime. Tako je tudi le-
tos 6 tabornikov dobilo nova imena. 
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Vse to poteka samo 10 dni med počitnicami, kateri 
nam ostanejo v večnem spominu. Med šolskim pou-
kom pa se dobivamo po enkrat na teden. Dobivamo se 
v naših prostorih, kjer se igramo, hodimo v naravo, si 
pridobivamo dodatno znanje za preživetje v naravi in 
družbi. Vse to pa počnemo v majhnih skupinah, ki jim 
pravimo vodi in so razdeljeni glede na starost.Trenut-
no delujejo štirje vodi. Naši najmlajši člani štejejo ko-
maj 6 let. Ob vikendih pa organiziramo  izlete v gore,  
muzeje, galerije, kino,... Občasno se udeležimo tudi 
kakšnega tekmovanja, kjer preverjamo naše znanje. 

Preko svojega programa navajamo otroke samo-
stojnega življenja, življenja z naravo, jih učimo tabor-
niških veščin in prostovoljnega dela.

Naše društvo letos praznuje 30-letnico obstoja in s 
tem tudi 30 let delovanja in širjenja idej taborništva v 
našem prostoru.

V okviru našega društva  izhaja tudi glasilo, ki se 
imenuje Krapek.  

Seveda pa se delovanje našega rodu da videti v sliki 
in besedi na naših spletnih straneh (http://rpk.rutka.net). 
Uradne ure pa imamo v ponedeljek ob 19.00.

Z naravo k boljšemu človeku!
        

Maja Tomšič
Tajnica društva tabornikov

        
rod Podkovani krap

Kontaktna oseba: Maja Tomšič, 

GSM: 031-859-127, majatomsic@hotmail.com.

http://rpk.rutka.net


OBVESTILO
o odvozu komunalnih odpadkov

Obveščamo vas, da   bo odvoz  kosovnih 
odpadkov  z  območja  ČS Rudnik  potekal  od 
7.12 do 9.12 2004, in sicer:

Krim          7.12.2004
Rudnik        7.12.2004
Peruzzi       8.12.2004
Galjevica     8.12.2004
Barje            9.12.2004

Kosovne odpadke pripravite do 6. ure zju-
traj  navedenega dne, vendar ne več kot 24 ur 
prej.

Če  JP Snaga,  d.o.o., zaradi večjih količin 
odpadkov in/ali slabega vremena  na navedeni 
datum,  odpadkov ne bo odpeljala, vas napro-
šamo za strpnost in potrpežljivost.

Pisarna ČS Rudnik, MOL

Rudniško Četrtinko za  vas pripravljajo:
Barbara Derenda, namestnica urednika
Katarina Kobal, zunanja sodelavka,
Vasko Jovanovski, glavni urednik in
Nenad Maraš, oblikovanje

Komentarje, prispevke in podobno pošljite na 
naslov mol.rudnik@siol.net ali 
Pot k ribniku 20, 1108 Ljubljana

Na naslovnici: Ljubljansko barje leta 1962 in da-
nes iz enake perspektive. Neznan avtor (1962) in 
Črt Poglajen (2003).

Pogled na Barje z Ljubljanico iz zraka, oktober 1997. 
Ciril Mlinar (http://www2.pms-lj.si/razstave/barje/barje.html)

Kosec (Crex crex). Vesna Grobelnik 
(http://www2.pms-lj.si/razstave/barje/barje.html)

Glavni in zaenkrat edini pokrovitelj: 
Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik

Bralkam in bralcem 
želimo obilo zdravja in 

sreče 
v letu, ki prihaja.


