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Zbiranje ﬁnančnih sredstev za obnovo
Doma krajanov
na Ižanski cesti 305
Vse krajane obveščamo, da smo se s predstavniki Mestne občine Ljubljana dogovorili, da se prične z
aktivnostmi za obnovo Doma krajanov na Ižanski cesti 305 (nekdanji Zadružni dom Barje).
Kot vam je verjetno že znano, je dvorana zaradi varnostnih razlogov zaprta že nekaj let, ostali prostori
v domu pa tudi niso v ravno zavidljivem stanju.
Vsi krajani se strinjamo, da je potrebno dvorano, kot tudi ostale prostore v Domu krajanov usposobiti
tako, da se bomo v teh prostorih ponovno združevali in s tem obnovili nekdanje kulturno življenje na Barju
in širšem območju Četrtne skupnosti Rudnik.
V letošnjemu letu se bo predvidoma izvedla obnova dvorane in pripadajoče infrastrukture, za kar je
Mestna občina Ljubljana že pripravila projekt obnove in namenila precejšen del ﬁnančnih sredstev.
Zaradi slabega stanja Doma krajanov, pa sama proračunska sredstva MOL ne bodo dovolj, zato
pozivamo vse, ki želite omogočiti čimprejšnjo obnovo Doma krajanov, da prispevate donatorska
sredstva v namen obnove. Prispevajo lahko pravne kot tudi ﬁzične osebe. Sredstva se bodo zbirala izključno namensko preko donatorske pogodbe na račun Mestne občine Ljubljana.
Natančnejše podatke boste dobili na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana, pri
koordinatorki ČS ge. Heleni Židanek – tel. 01/428 03 45, e-pošta: mol.rudnik@siol.net.
Za vašo pomoč se vam najlepše zahvaljujemo, vse donatorje pa bomo tudi objavili (razen če tega ne bi
želeli) v eni izmed naslednjih številk našega glasila.
■ Jože Kernc,
predsednik Sveta ČS Rudnik

Rudniško Četrtinko so za vas pripravili:
Vasko Jovanovski, glavni urednik,
Barbara Derenda, namestnica urednika,
Metodij Rigler,
Jože Zrnec, člana,
Nenad Maraš, oblikovanje
Helena Židanek in
Ida Meglič, strokovni sodelavki MOL

■ Vasko Jovanovski

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

KJE ŠE DOBITE NAŠE GLASILO ?
Dodatni izvodi naše in vaše Rudniške Četrtinke so
vedno na voljo na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku
20, lahko pa jih boste našli tudi na zelenih stojalih,
ki jih je za ta namen brezplačno izdelal g. Zalar,
kateremu se ob tej priložnosti zahvaljujemo.
Vseh lokacij stojal vam žal še ne moremo izdati, ker
je seveda potrebno tudi soglasje lastnikov poslopij,
ena izmed lokacij pa je nedvomno trgovsko-poslovni
center Rakovnik ter Bar Pr’ Florjan.

Na naslovnici:
Dom krajanov na Ižanski cesti 305 (nekdanji
Zadružni dom Barje)
Glavni pokrovitelj:
Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik
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Drage krajanke in krajani Četrtne skupnosti
Rudnik. Pred vami je zdaj že tretja številka našega
lokalnega časopisa. Kot kaže, je potrebno približno 5
mesecev, da se nabere kritična masa člankov, slik in
nenazadnje ﬁnančnih sredstev za izdajo.
Tudi tokrat vam ponujamo klasičen izbor dogodkov,
ki so se zgodili ali se še dogajajo na našem teritoriju,
dodali pa smo še rubriko “Pisma bralcev”, preko katere
lahko bralci sporočate različna mnenja, opozarjate na
morebitne nepravilnosti, ipd.
V času med obema Četrtinkama se je zgodil
prelomen dogodek za celotno Ljubljansko Barje.
Ustanovljeno je bilo Društvo za Barje. Društvo je
nastalo iz »civilne iniciative Odbor za Barje« kot
posledica nekontroliranega »razvoja« Ljubljanskega
Barja. Gradnje, ki so se zgodile v zadnjem dobrem
desetletju niso videti kot posledica kakšnega pretiranega premisleka ali načrta. Največji problem, ki se z
vsako gradnjo poveča pa je onesnaženje okolja, saj je
pomanjkljiva komunalna opremljenost zemljišč (beri:
ni kanalizacije) prvenstveni krivec za onesnaženje.
Ena od prioritetnih nalog Četrtne skupnosti Rudnik
v tem mandatu je vrnitev Zadružnega doma Barje oz.
Doma krajanov, kot ga zadnje čase raje imenujemo,
k prejšnji namembnosti. Dom krajanov je bil nekoč
center dogajanja na Barju. Tam so se dogajale vse
kulturne in družabne aktivnosti. Navsezadnje so se
v veliki dvorani odvijale tudi volitve, ki sem se jih,
kot najmlajši član sveta, tam udeležil le enkrat. Dom
krajanov je že vrsto let prepuščen sam sebi. V uporabi
je nekaj manjših prostorov, velika dvorana zaklenjena
sameva. Cilj Četrtne skupnosti Rudnik je s sanacijo
dvorane ter ostalih prostorov, ponovno oživeti že
rahlo pozabljeni center dogajanja.
Vse prebivalce naše četrtne skupnosti, društva in
ostale organizacije pozivamo k oddaji člankov za našo
naslednjo številko, ki bo predvidoma konec meseca
oktobra. Rok za oddajo člankov je 15. oktober.
Vsa zainteresirana podjetja ter samostojne podjetnike pa vabimo, da nas s sponzorskimi sredstvi malce
podprejo, da bo naše glasilo vsakokrat boljše.
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Uvodnik

Da bi zmanjšali predvsem najhujše posledice na
slovenskih cestah, se je Policija lotila problematike
na področju cestnega prometa načrtno in sistematsko.
V prvi vrsti pri svojem delu sledi ciljem iz nacionalnega programa, katerega vizija je 0 smrtnih žrtev na
cestah. Na podlagi nacionalnega programa so vsako
leto izdelana priporočila oz. usmeritve za delo Policije
na področju cestnega prometa. V teh usmeritvah so
navedeni posamezni cilji in način, kako jih uresničiti.
Kot smo že povedali, je vizija nacionalnega
programa 0 smrtnih žrtev na slovenskih cestah do
leta 2010, kar je tudi glavni cilj delovanja policije,
kot tudi vseh ostalih organov, ki so vključeni v delo
in uresničevanje tega programa. Da bi dosegli ta cilj,
smo si zastavili nekaj smernic za delo, kar pomeni,
da smo ugotovili kršitve, zaradi katerih se prometne
nesreče najpogosteje dogajajo in jim zato posvečamo
največ pozornosti.
Tako smo posvetili veliko pozornosti prekoračitvam hitrosti. Hitrost merimo v 70 % na mestih,
kjer se prometne nesreče najpogosteje dogajajo, 20
% na mestih, kjer so kršitve najpogostejše in 10 %
na mestih, kjer si občani to želijo. Tu je potrebno
upoštevati sprotne analize nevarnih odsekov, ki jih
izdelujemo na policijski postaji, ravno zaradi bolj
učinkovitega dela. Kot nevarni odseki na območju
Četrtne skupnosti Rudnik pa se pojavljajo Dolenjska
cesta, Peruzzijeva cesta in Jurčkova cesta. Zaradi tega
so policisti z radarskimi merilniki hitrosti tudi največkrat prisotni na teh cestah.
Tudi vožnja pod vplivom alkohola zelo vpliva na
stopnjo prometnih nesreč. Alkohol ne sodi za volan,
zato smo tudi temu področju namenili veliko pozornosti. Na podlagi analiz skušamo ugotoviti časovna
obdobja, kdaj so te kršitve najpogostejše, odseke
cest, kjer se taki vozniki najpogosteje pojavljajo in
nato tem analizam prilagodimo naše delo. Pri svojem
delu poizkušamo tudi ugotoviti, kje je povzročitelj
prometne nesreče, ki je bil pod vplivom alkohola,
užival alkoholne pijače. V kolikor je bil slednji postrežen z alkoholnimi pijačami v gostinskem lokalu,
lahko ukrepamo tudi zoper odgovorne gostinske
delavce. Točenje alkoholnih pijač vinjenim osebam je
namreč prepovedano.
Kot razlog za hujše posledice prometnih nesreč
se pojavi tudi neuporaba varnostnega pasu, zato
skušamo doseči čim večjo stopnjo privezanosti, tako
na sprednjih, kot tudi na zadnjih sedežih v vozilu. V
mesecu aprilu tako poteka preventivna akcija »Red je
vedno pas pripet«, katere namen je vzpodbuditi vse
udeležence v cestnem prometu k čim večji uporabi
varnostnega pasu.
Pojavlja pa se tudi tako imenovana »rizična«
skupina udeležencev v cestnem prometu. To so tisti
udeleženci, ki so v prometu najbolj izpostavljeni

■ Primož Kadunc,
pomočnik komandirja PP Ljubljana-VIČ

Policija svetuje
Ker vemo, da je priložnost bistvena okoliščina za
delo storilcev, so naša priporočila s poudarkom na
samozaščitnem obnašanju občanov, saj lahko zato,
da preprečimo najhujše veliko storimo sami.
Govorili bomo predvsem o preventivi , “ki nas
nič ne stane”.
Pri vlomih v stanovanja opozarjamo predvsem na
naslednje:
•
•
•
•
•
•

zaklenite vrata in zaprite okna,
vklopite alarmno napravo,
ključev ne puščajte na “skritih mestih”,
ne puščajte denarja in dragocenosti nezavarovanih,
o odsotnosti ne puščajte sporočil,
dogovorite se s sosedi ali prijatelji, da vam
praznijo nabiralnik.

Delo Sveta ČS Rudnik

Ker storilci izbirajo manj zaščitena vozila,
svetujemo, da:

Minilo je kar nekaj časa od zadnje izdaje Rudniške
četrtnike. V temu času se je zvrstilo nekaj dogodkov,
o katerih bi želel spregovoriti.
Svet Četrtne skupnosti Rudnik se je poleg rednega
dela v zimskemu času ukvarjal predvsem z analizo
Osnutka Odloka o proračunu MOL za leto 2005
in pripravo predlogov za dopolnitev osnutka. Predlog
osnutka ste si lahko ogledali na sedežu četrtne skupnosti ali na spletnih straneh občine. Predlog osnutka proračuna so pripravile strokovne službe mestne uprave.
Svet Četrtne skupnosti Rudnik, Mestne občine
Ljubljana je na osnutek Odloka o proračunu MOL za
leto 2005 podal naslednje pripombe:
1. V tabeli načrtov razvojnih programov za
leto 2005 po proračunskih uporabnikih (zvezek 2)
se na strani 37 v tekstu namen in cilji doda: “ OŠ
Oskarja Kovačiča”.
Obrazložitev:
Izdelava teh. dokumentacije za izgradnjo prizidka
k OŠ Oskarja Kovačiča je v osnutku Odloka o proračunu za leto 2005 zajeta v dveh delih, t.j. na strani
II/43 in II/21, v tabeli načrtov razvojnih programov
(zvezek 2) pa je izpuščena.
2. Od proračunskega uporabnika za področje
“CESTE“ se zahteva obrazložitev dinamike del
za projekta Rudnik I in Rudnik II, ki sta zajeta v
programu P+R.
Obrazložitev:
Na strani 323 v tabelah načrtov razvojnih programov je za nakup zemljišč v letu 2005 predvidenih
samo 1.000.000 SIT, v letu 2006 0 SIT in v letu 2007
10.000.000 SIT. Priprave zemljišč pa naj bi potekale
že v letih 2005 in 2006. Ali priprava zemljišča poteka
na še neodkupljenem zemljišču in kaj zajema?
3. Na strani II/183 - umirjanje prometa - se doda:
“ postavitev grbine v ulici Ob Dolenjski železnici”.
Obrazložitev:
Postavitev grbine je bila odobrena s strani Oddelka
za gospodarske javne službe in promet, MU, MOL v
letu 2004.
4. Na strani II/150 se pod 049002, Vzdrževanje
pokopališč, v tekst pod Lokalna pokopališča doda
tudi: “ pokopališče Rudnik. “
Obrazložitev:
Za opravljanje pokopališke dejavnosti je na osnovi
zahtev krajanov in ČS v letu 2005 nujno potrebna rekonstrukcija stare mrliške vežice, ki se bo uporabljala do razširitve pokopališča in postavitve nove mrliške vežice.
5. V področju “CESTE” se doda: “ nujna vzdrževalna dela na cestišču Peruzzijeve ulice “.
Obrazložitev:
MOL se z Dars-om še ni dogovoril za izvedbo
rekonstrukcije Peruzzijeve ulice, zato ČS Rudnik
zahteva nujna vzdrževalna dela na cestišču skupaj z

• ne puščate vozil na nerazsvetljenih ulicah in
parkiriščih,
• zaklenite vozilo, tudi volan in vklopite alarmno
napravo oz. uporabite druge vrste varovanja,
• v vozilu, predvsem na vidnih mestih, ne puščajte
vrednih predmetov (denarja, dokumentov, kartic,
mobilnih telefonov, fotoaparatov, kamer, dragih
oblačil, itd.).
Na prazničnih prostorih pa poskrbite, da vam
storilci ne bodo izvršili tatvine, in sicer:
• ne razkazujte denarja, kreditnih kartic in drugih
vrednejših predmetov,
• ne puščajte torbic brez varstva,
• ne puščajte ključev stanovanja ali vozil na
neprimernih prostorih.
V zvezi uličnih ropov in drznih tatvin opozarjamo
vse občane, še posebno starejše:
• da denarja ne štejete na ulici,
• da ste pozorni pri dviganju denarja na bankah ali
bankomatih na osebe, ki vas opazujejo ali vam
sledijo,
• da ne izpostavljate dragocenosti in denarja v
lokalih,
• da se izogibate temnih ulic in podhodov ter
dvomljivih lokalov.
Opozarjamo pa tudi na pogoste rope na domu.
Svetujemo, da zaklepate vrata, da ne odpirate vrat
neznancem ter ne hranite doma večjih količin denarja
in dragocenosti.
Če pa se vam zgodi vlom ali tatvina, nemudoma
obvestite policijo, poskrbite za lastno varnost ob
eventuelnem soočenju s storilci, tako, da se ne izpostavljate, še posebno,če so ﬁzično močnejši ali celo
oboroženi.
■ Dejan Majcen,
pomočnik komandirja PP Ljubljana-VIČ

Za stanovanjske hiše pa je pomembno, da nimate
v okolici orodja in lestev, kar bi storilcu še olajšalo
posel.
V zadnjem času so pogoste tatvine vozil z dvorišč
in iz garaž, zato pazite, kje puščate ključe (tudi
rezervne), ko ste doma ali če boste vozila ob odhodu
pustili doma.
4
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in njihova udeležba v prometni nesreči v večini
primerov pomeni hujše posledice (telesne poškodbe
ali celo smrt). Sem spadajo pešci in vozniki enoslednih
vozil. Izraz enosledna vozila zajema kolesa, kolesa
z motorjem, motorna kolesa, … Tako preverjamo,
če vozniki motornih koles in koles z motorjem med
vožnjo uporabljajo zaščitno čelado, če pešci pravilno
prečkajo vozišče, če v temi uporabljajo odsevna
telesa (kresničke, svetlejša oblačila, ...), če vozniki
na prehodih za pešce odstopajo prednost pešcem,
pravilno vožnjo kolesarjev, itd. Tu sodelujemo tudi
z osnovnimi šolami in vrtci pri izobraževanju otrok,
kako pravilno ravnati in se vesti v cestnem prometu.
Posebno pozornost namenjamo še voznikom
motornih vozil mlajših starostnih kategorij, predvsem
voznikom začetnikom. Saj izkušnje kažejo, da neizkušeni vozniki delajo napake večkrat kot starejši in
bolj izkušeni vozniki.
To so področja in kategorije, ki najbolj vplivajo na
posledice prometnih nesreč, zato jim policija namenja
največ časa, kar pa ne pomeni, da policisti ne ukrepajo
tudi pri ostalih kršitvah cestno prometnih predpisov.
Razlika je le v tem, da je pristop na omenjenih področjih načrten in sistematski.
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Delo policije na področju cestnega
prometa
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pravnimi subjekti na tem območju.
Ustanovitelji Društva za Ljubljansko barje menimo,
da bo društvo na prvemu občnemu zboru članstva, ki
bo v mesecu juniju, pridobilo dovolj članov in s tem
podpore pri njihovemu prizadevanju za ohranitev in
zaščito Barja ter razvijanje gospodarsko turističnih
zmogljivosti tega območja.
V mesecu aprilu 2005 je potekala tudi »Akcija za
lepšo Ljubljano 2005«. V akcijo se je vključila tudi
Četrtna skupnost Rudnik s pozivom vsem krajanom,
društvom in upravnikom več stanovanjskih stavb, da
se vključijo v akcijo čiščenja svojega bivalnega okolja.
Vrečke in rokavice za pobiranje smeti je bilo mogoče
dobiti na sedežu četrne skupnosti.
Sam sem se udeležil akcije čiščenja, ki jo je organiziralo Turistično društvo Barje, dne 16. 4. 2005. Na deponijah se je ob končani akciji, poleg različnih odvrženih
kosovnih predmetov, papirja, plastičnih vrečk, nabralo
tudi nekaj »pozabljenih avtomobilskih lupin«. Prisotnih
je bilo blizu petdeset ljudi, kar je pohvale vredno.
Ob tej priložnosti pozivam vse sokrajane, predvsem pa
vodstva društev, da se aktivneje vključujejo v vsakoletno
Akcijo za lepšo Ljubljano. Čez leto pa ne smemo pozabiti,
da se odvečni produkti naših gospodinjstev odlagajo
v hišne zabojnike za smeti ali odvažajo na zato urejene
mestne deponije. V četrtni skupnosti imamo tudi tako imenovane ekološke otoke, kjer oddajamo sortirane odpadke,
ki se kot reciklaža ponovno vračajo v naše življenje.
Spoštovani sokrajani!
Za kvaliteto svojega bivanja odgovarjamo sami.
Zakaj z odmetavanjem smeti in ostale kosovne opreme
v svojo bližnjo okolico, celo v vodotoke, dokazujemo,
da kvaliteta bivanja ni na prvemu mestu? Čemu služi
hitri napredek civilizacije, če ne skrbimo za svoje
okolje, zrak in vode?
Kako bomo preživeli mi in naši prihodnji
rodovi?
■ Jože Kernc,
predsednik Sveta ČS Rudnik
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stavil stališča odbora do predhodno naštete problematike ter podal predlog za ustanovitev društva, ki bi se
sistematsko ukvarjalo z ohranitvijo barjanskih vrednot.
Ob tem naj povem, da je bilo v mesecu aprilu
tega leta, na pobudo članov Civilne iniciative
– Odbor za Barje, Društvo za Ljubljansko barje
tudi ustanovljeno.
Društvo za Ljubljansko barje želi združevati vse
ljudi dobre volje, ne glede na različne življenske nazore,
katerim skupni cilj je ohraniti kulturno dediščino barja,
ohraniti to, kar je po dolgih letih uničevanja še ostalo.
Da bi bilo delovanje društva uspešno, smo k sodelovanju povabili tudi predstavnike Četrtnih skupnosti
Rudnik, Trnovo in Vič, ter predstavnike ostalih barjanskih lokalnih skupnosti. Delovanje društva podpira
večina četrtnih svetnikov. Društvo za Ljubljansko
barje bo v prihodnosti lahko imelo pomembno vlogo,
zato vam v nadaljevanju predstavljam del nalog oz.
ciljev, ki si jih je društvo zadalo:
• varovanje večstoletnega sožitja ljudi in narave na
Ljubljanskem barju, ki je ustvarilo edinstveno in
raznoliko kulturno krajino,
• ohraniti svet, ki izginja in zato aktivno sodelovati
pri projektu Natura 2000,
• aktivno vključevanje v proces ustanovitve
Krajinskega parka na območju Ljubljanskega barja,
• aktivno sodelovanje pri pripravi in izvajanju strateških razvojnih programov bodočega Krajinskega
parka na območju Ljubljanskega barja,
• stalno opozarjanje strokovne in laične javnosti
ter seznanjanje le-te s problematiko terena na
področju varstva okolja, prometa, infrastrukture,
urbanizma, komunale ter kmetijstva, ki nastajajo
zaradi stihijske rabe prostora,
• varovanje zatočišč nekaterih redkih in ogroženih živali,
• varovanje posebnega rastlinstva, ki se je razvilo na
šotnih tleh,
• skrb za ohranjanje kulturne krajine,
• oživljanje zgodovinske in kulturne tradicije tega
območja v sodelovanju z ostalimi aktivnimi
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nirana v letu 2006 prenesejo v leto 2005.
Obrazložitev:
Ker se akcije v Ulici Marka Šlajmarja že vršijo od
8. 3. 1989 (16 let), predlagamo, da se ulica uredi v
letošnjem letu in se za to potrebna sredstva zagotovijo
že v proračunu za leto 2005.
Naše pripombe so strokovne službe Mestne uprave,
MOL, sicer obravnavale, vendar to ne pomeni, da so
jih tudi uvrstile v končni predlog proračuna.
Sveti četrtnih skupnosti so še vedno posvetovalni organ
Mestnemu svetu MOL in kot taki nimajo dokončnega
vpliva na oblikovanje proračunskih postavk namenjenih
realizaciji posameznih projektov. Svet Četrtne skupnosti
Rudnik je zato predlagal spremembo načina priprave
osnutkov proračuna s strani strokovnih služb mestne
uprave, dopolnitev Statuta MOL, kakor tudi načina odločanja mestnega sveta o vsakoletnemu proračunu. Predlog
je bil zavrnjen, toda Svet Četrtne skupnosti Rudnik še
nadalje vztraja na njegovi realizaciji.
V nadaljevanju bi nekaj besed namenil tudi
Ljubljanskemu barju in nekaterim dogodkom, ki
so povezani z njegovo problematiko.
V času od novembra 2004 do januarja 2005 so
potekale priprave in dogovori okoli predstavitve
projekta Krajinski park Ljubljansko barje, ki se je za
krajane ČS Rudnik Trnovo in Vič izvedla v soorganizaciji z Oddelkom za gospodarstvo in turizem MOL,
dne 3. 2. 2005, v veliki sejni dvorani izpostave MOL na
Viču. Naslov predavanj je bil: »Kaj pomeni zavarovano
območje narave na robu glavnega mesta?«. Več o tem se
nahaja v članku, ki ga je za to številko glasila pripravila
Helena Židanek, koordinatorka naše četrtne skupnosti.
Namen predstavitve je bil približati Barjanom projekt
parka, ki naj bi se realiziral v prihodnjih treh letih.
Krajani so v razpravi izrazili ogorčenje nad povečanim številom smetišč na območju bodočega parka, nad
nenadzorovanim zasipavanjem kmetijskih zemljišč in
divjanjem legalne/nelegalne gradnje stanovanjskih
objektov. Ljubljana se v zadnjem času širi predvsem
na območje Barja.
Prispevek k razpravi je dodal tudi zastopnik Civilne
iniciative – Odbora za Barje, Stane Zadnikar, ki je pred-

bankinami, ki naj bodo urejene tako, da omogočajo
vsaj začasno gibanje pešcev, od križišča z Jurčkovo
cesto do nadvoza AC, ter sanacijo preloma zaprte
meteorne kanalizacije pri hišni številki Peruzzijeva
80, ki je zato poplavno ogrožena.
6. V področje “CESTE” se doda:” izdelava projektno tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo
Ižanske ceste od Dolenjskega mostu do mejnega
področja MOL z Občino Ig”. Rekonstrukcija
Ižanske ceste za ta del naj bo planirana tudi v
tabelah načrtov razvojnih programov za več let.
Obrazložitev:
Pripravljalna dela naj se začnejo na osnovi sprejetega amandmaja k Odloku o proračunu za leto 2004.
7. V področje “CESTE” se doda: “izdelava
projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika in
kolesarske steze za cesto skozi Črno vas”.
Obrazložitev:
Kolesarska steza čez Črno vas se nahaja v raznih
turističnih priročnikih, vendar označene in varne
kolesarske steze ni.
8. V programu sprememb MPP - področje
“CESTE” - je potrebno zagotoviti sredstva za spremembo prog tako, da vključujejo naslednje dele:
• do konca naselja Ljubljana na Ižanski cesti v
smeri proti Igu,
• do konca naselja Lipe (smer Podpeč).
Obrazložitev:
Proga skozi Črnovaško cesto je bila planirana v
proračunu za leto 2004 pod razvojne načrte izvedene
v letu 2005. Zahteva se realizacija v letošnjem proračunu, kot je bilo planirano.
9. Preplastitev POT-i (Cesta na Golovec) in
ureditev odtoka meteorne vode v delu, kjer se
navezuje na Dolenjsko cesto (cca 200 m).
Obrazložitev:
Naplavljanje peska s POT-i na Dolenjsko cesto ob
večjih nalivih, kar ogroža promet po Dolenjski cesti
10. V tabelah razvojnih načrtov (zvezek 2) se
na strani 538 za projekt “gradnja kanalizacije in
asfaltiranje ulice Marka Šlajmarja” sredstva pla-

Dne 3. 2. 2005 je bilo v veliki dvorani na naslovu
Trg MDB 7 predavanje o projektu Krajinski park
Ljubljansko Barje z naslovom “Kaj pomeni zavarovano
območje narave na robu glavnega
mesta”, ki so ga skupaj pripravile
Četrtne skupnosti Rudnik, Trnovo
in Vič v sodelovanju z Oddelkom
za gospodarske dejavnosti in
turizem, Mestne uprave, Mestne
občine Ljubljana oz. bolje rečeno
s pomočjo ge. Barbare Zupan,
koordinatorke razglasitve KPB.
Namen predavanja je bilo seznaniti občane s predvideno ustanovitvijo parka ter hkrati ugotoviti, kakšno
je mnenje lokalnega prebivalstva.
Pri predavanju so poleg predsednika Sveta ČS Rudnik g. Jožeta
Kernca, ki je prevzel vlogo povezovalca, sodelovali še:
• ga. Barbara Zupanc z Oddelka za gospodarske
dejavnosti in turizem, Mestne uprave, Mestne
občine Ljubljana je predstavila projekt Krajinski
park Ljubljansko barje, MOL,
• ga. Lara Jogan Polak z Zavoda RS za varstvo narave
OE Ljubljana je predstavila Ljubljansko barje kot
območje Natura 2000,
• ga. Alma Vičar je z Ministrstvo za okolje in prostor
je povedala nekaj o nacionalni politiki s področja
parkovnih ureditev,
• dr. Milan Orožen Adamič iz Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, ki je hkrati član Sveta ČS Trnovo
je prikazal nekaj zanimivih dejstev o Ljubljanskem
barju, njegovi kolonizaciji in vplivu človekove
dejavnosti na njegovo preoblikovanje,
• g. Roman Rems, predsednik Komisije za urbanizem
in varstvo okolja pri ČS Trnovo, pa je na primeru
ČS Trnovo prikazal današnje stanje glede na vse
večje število divjih odlagališč. Predvideno je bilo
tudi predavanje g. Bernarda Goršaka, predstavnika
Kozjanskega parka, ki pa je sodelovanje zaradi
izrednega sneženja odpovedal.
Na presenečenje vseh sodelujočih je bila dvorana
skoraj popolnoma polna, zato bi lahko ocenili, da je
bilo predavanje uspešno, poželo pa je tudi precejšnje
zanimanje tiskanih medijev.
Ob koncu predavanja so besedo prevzeli občani s
svojimi pobudami in pripombami, ki pa se v večini
niso nanašale na samo ustanovitev Krajinskega parka
Ljubljansko Barje, temveč bolj na ureditev sedanjih
razmer na področju prometa, zmanjšanju črnih
deponij, ipd.
Zaradi izpostavljenih vprašanj po ureditvi
sedanjih razmer na območju Ljubljanskega barja,
je koordinatorka razglasitve Krajinskega parka
Ljubljansko barje dne 21. februarja sklicala sestanek

■ Helena Židanek

Na Ribniku s prstki po glini
Ko sem leta 2002, po večmesečnem prizadevanju,
končno dobila težko pričakovano odločbo, da bo moj
otrok lahko obiskoval vrtec, sta se v meni mešali dve
čustvi. Prvič veselje, da je sploh dobil mesto v vrtcu,
in žalost, da je dobil mesto v vrtcu, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na cesti Pot k ribniku. Vrtec Ribnik
namreč nima igrišča in na njem igral, nahaja se v stanovanjskem bloku in še čisto majhen je povrhu vsega.
Vse, zaradi česar sem bila na začetku razočarana, se je

13. mednarodno prvenstvo Slovenije
v namiznem tenisu

Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50,
od 14. do 17. 04. 2005
Letošnje 13. mednarodno mladinsko prvenstvo
Slovenije (13. MMPS) je bilo že četrto po vrsti, ki
je potekalo v Športni dvorani Krim na Galjevici. Po
lanskoletni rekordni udeležbi, ko je nastopalo okoli
350 tekmovalk in tekmovalcev iz 23 držav, je letos
nastopalo okoli 215 tekmovalcev in tekmovalk iz
12 držav in sicer iz: Srbije in Črne gore, Slovaške,
Madžarske, Belgije, BiH, Rusije, Francije, Avstrije,
Grčije, Romunije, Hrvaške in Slovenije.
Tekmovalci so nastopali v kategorijah kadeti/kadetinje ekipno in posamezno ter mladinci/mladinke
ekipno in posamezno. Ker je zaradi razširitve na 4 dni
tekmovanja ostalo nekaj igralnega časa, so se vodje
ekip dogovorili, da igrajo tudi discipline dvojic, v dveh
konkurencah, mladinci in kadeti skupaj ter mladinke
in kadetinje skupaj. Discipline dvojic niso štele za
točkovanje za evropsko rang lestvico.
Na prvenstvu je bil prikazan vrhunski namizni tenis,
predvsem za kategorije tekmovalcev, ki so nastopale.
Tako po rezultatih, kot po prikazani igri so izstopali
tekmovalci iz Rusije ter Srbije in Črne gore. Vendar se
lahko tudi Slovenci pohvalimo z dobrimi nastopi, saj
so tekmovalci osvojili dve tretji mesti, pri mladincih
in kadetinjah ekipno.
Organizator je najboljšim podelil pokale in praktična darila.
Zmagovalci v posameznih disciplinah pa so bili:
Ekipno:
Kadetinje: 1. mesto - Rusija1; 2. mesto - Srbija;
3. do 4. mesto - Slovenija1, Slovaška
Kadeti: 1. mesto - Rusija1; 2. mesto - Francija1;
3. do 4. mesto - Madžarska1, Romunija1
Mladinke: 1. mesto - Srbija; 2. mesto - Rusija;
3. do 4. mesto - Hrvaška, Romunija
Mladinci: 1. mesto - Rusija1; 2. mesto - Srbija1;
3. do 4. mesto - Slovaška, Slovenija1
Zmagovalci - posamezno:
Kadetinje: Molnar Monika, Srbija
Kadeti:
Peter Sebestyen, Madžarska
Mladinke: Pergel Szandra, Madžarska
Mladinci: Pete Zolt, Srbija
Ker je organizacija takega tekmovanja velik
ﬁnančni zalogaj, prvenstva ne bi mogli izpeljati brez
sponzorjev in donatorjev. Zato se tudi na tem mestu še
enkrat zahvaljujemo skupini Viator – Vektor,Energetiki
Ljubljana, Mobitelu, Aerodromu Ljubljana, Savi,
Plutalu, Pivovarni Union, Abanki Vipa, Dramacomu,
Manu in ne nazadnje Četrtni skupnosti Rudnik.
Zahvala velja tudi OŠ Oskarja Kovačiča, predvsem
delavcem šolske kuhinje, ki so nam ponovno pripravili
okusne obroke in jih prijazno postregli.
■ Kate

kasneje izkazalo za veliko prednost.
To, da je majhen, je prav ﬁno. V njem sta trenutno dve
skupini otrok, kar znese približno štirideset otrok, če so vsi
prisotni. Kar pomeni, da se vsi otroci med seboj poznajo in
ni tiste grobe delitve po skupinah, temveč so medsebojni
odnosi bolj podobni odnosom med sorojenci.
To, da nimajo igrišča, nadomeščajo tako, da ob
sončnem vremenu obiskujejo Golovec. Tako čisto
mimogrede spoznavajo življenje in naravo v vseh štirih
letnih časih, krepijo ekološko zavest in kar je najvažnejše, so aktivno vključeni v svojo okolico. Ne poznam
otrok, ki so tako dobri pohodniki, kot otroci iz vrtca
Ribnik. Velikokrat so na Golovcu, zato ga poznajo
skoraj kot svoj žep. Peš se sprehodijo tudi do knjižnice,
kjer se spoznavajo z bralno kulturo, spoznavajo tudi
delo v drugih vrtcih, v botaničnem vrtu presajajo rožice
in nenazadnje jo mahnejo celo na ljubljanski grad.
Znani so po tem, da imajo tudi svoj vrtiček, ki
je trenutno v obdobju največjega sajenja. Sami so
vzgojili sadike paradižnika, katere so potem presadili
v vrtiček, preostanek sadik pa so ponudili v odkup.
Denar, ki ga tako priložnostno zaslužijo, porabijo za
kakšen sladoled ali priboljšek na potepanjih po bližnji
in daljni okolici vrtca.
Lansko jesen so v vrtcu pekli zrnati kruh in kuhali
zelenjavno juho. Bila sta čisto drugačnega okusa kot
doma. Svoje dedke in babice so povabili v vrtec in jih
pogostili s piškotki in čajem, ki so jih pripravili sami.
Kadar dežuje, se prepustijo oblikovanju iz gline, z
delovnim naslovom »s prstki po glini«, ki poteka že
celo šolsko leto. Naši mali umetniki s pomočjo svoje
lastne domišljije in pod mentorstvom vzgojiteljice
Zalke ustvarjajo čisto posebne osebne glinene umetnine.
Pred kratkim je male umetnike obiskal tudi čisto pravi
lončar z vretenom. Otroci so dobili priložnost poskusiti, kako s svojimi drobni prstki in pomočjo vretena
izdelati skodelico. Skupaj z vzgojiteljicami so za svoje
starše, sorodnike in priložnostne obiskovalce pripravili
razstavo svojih glinenih umetnin, ki je bila potekala 18.
in 19. maja v dvorani Četrtne skupnosti Rudnik.
■ Špela Š.
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na temo Onesnaževanje in drugi nelegalni posegi na
Ljubljanskem barju, na katerega so bili vabljeni predstavniki številnih inšpekcijskih služb, predstavniki
Policije ter predstavniki četrtnih skupnosti. Namen
sestanka je bil predvsem poiskati skupne in učinkovite
rešitve za preprečevanje nelegalnih
posegov na območju bodočega
Krajinskega parka Ljubljansko barje.
Sestanka so se udeležili predstavniki četrtnih skupnosti, predstavniki
Postaje konjeniške Policije Ljubljana
in Policijske postaje Ljubljana-Vič
ter predstavnika gradbene in okoljske
inšpekcije in mestnega inšpektorata.
Žal slednji problema nelegalnih
posegov na Barju ne zaznavajo kot
posebej akutnega. Izpostavljen je bil
problem počasnega reševanja postopkov in premajhnih pristojnosti nadzornih služb, predvsem pa nejasnih
pristojnosti posameznih inšpekcijskih služb, njihovo
nekoordinirano delo (nesodelovanje) in zakonodajne
nejasnosti.
Dogovorjeno je bilo, da se vendarle poskusi izvesti
vsaj ena koordinirana akcija vseh pristojnih (inšpektorati in policija), ki bi z uspešnim kaznovanjem lahko
dala zgled tudi za bodoče sodelovanje, istočasno pa
kršiteljem odvzela nekaj poguma in predrznosti.

Rudniška

Rudniška

e t rt i n k a

Krajinski park Ljubljansko Barje

Začetki gasilstva na Barju segajo v konec
19. stoletja, vendar je kasneje zamrlo in iz tega
obdobja ni ohranjenih pisnih dokumentov. V
prvi polovici prejšnjega stoletja pa je pobudo
za ustanovitev gasilskega društva prevzel Janez
Vrbinc skupaj s somišljeniki in tako je v letu
1922 prišlo do ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva. Društvo ves čas svojega obstoja
skrbi za sodobno opremo in vzdrževanje le- te.
Tako so že leta 1929 postavili gasilski dom,
ki z vestnim vzdrževanjem še danes služi
svojemu namenu brez kakršnih koli razširitev.
zdravstveni dom, cerkve, bencinske črpalke, tesarstvo,
V letu 1928 so nabavili prvo motorno brizgalno
Rosenbauer, katera je še danes v gasilskem domu in mizarstvo in podobno.
Društvo se lahko pohvali tudi s tem, da je bila v
deluje. Leta 1934 pa je društvo kupilo za tiste čase
društvu
ustanovljena prva »naraščajniška« desetina
sodobno gasilsko vozilo Chevrolet.
na Slovenskem in to že leta 1930. Današnja
mladina pa dosega vidne rezultate na občinskih tekmovanjih. V društvo so vključene tudi
članice, ki so zelo aktivne, za kar je društvo
letos prejelo posebno priznanje.
V društvo je vključeno 45 članov, 5 veteranov, 17 članic in 44 mladincev in pionirjev.
Društvo je v 80. letih sodelovalo pri
okoli 300 akcijah, tudi izven Ljubljanskega
področja.
Ker je društvo v preteklem obdobju poskrbelo za obnovo gasilskega doma – potrebna je
še zamenjava garažnih vrat – in posodobilo
tehniko, ima društvo v načrtu urediti garderobo
za zaščitne obleke in opremiti vse operativne
člane z zaščitnimi oblekami, istočasno pa ne
To tradicijo - strmeti za sodobno opremo - smo smemo pozabiti na izobraževanje in izpopolnjevanje
dokazali z lanskoletnim prevzemom novega gasilske- članstva ter dela z mladino in ženami, predvsem pa na
ga vozila GVC 16/25 na Renaultovem podvozju, ki je naše veterane.
izvedeno v skladu s tipizacijo in kategorizacijo GZS.
Gasilsko društvo vseskozi deluje na območju JV
dela Ljubljane in skupaj z GD Rudnik pokriva četrtno
skupnost Rudnik. V požarnem rajonu imamo tudi speciﬁčne objekte, kot so železniška postaja, šole, vrtci,

Društvo ima sedež na Peruzzijevi ulici 101 v
Ljubljani, v neposredni bližini južne obvoznice in
novega trgovskega središča na Rudniku, vodijo pa
ga predsednik Tomaž Vrbinc, viš. gas. častnik I. st.
org. smeri, poveljnik Brane Nose, gas. častnik I. st. in
tajnica Marija Nose skupaj z upravnim in nadzornim
odborom.
■ Tomaž Vrbinc
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Društvo tabornikov rod Podkovani
krap deluje že 30 let. Smo prostovoljno
društvo, ki otroke skozi igro uči spoštovanja narave, lepega obnašanja v naravi in
družbi, samostojnosti, postavljanja ognjev, vozlanja,
postavljanja šotorov, spodbuja razvoj domišljije, ...
Rod trenutno šteje okoli 40 članov, ki se srečujejo
v skupinah – vodih enkrat tedensko. Dvakrat na mesec
pa organiziramo akcije in izlete.
V nadaljevanju bi Vam rada predstavila delovanje
rodu v letu 2005.
Leto smo pričeli z občnim zborom, kjer smo predstavili našim članom in njihovim staršem delovanje
rodu v preteklem letu, načrtovane akcije in izlete za
prihodnje leto in izvolili nove funkcije.
Drugi vikend v februarju smo organizirali zimovanje
v Zapotoku. Zimovanja se je udeležilo kar 26 udeležencev in 10 vodnikov. Vreme nam je naklonilo malo snega,
da smo se lahko naužili zimskih radosti, pripravili smo
si ognjišče in zakurili ogenj v snegu, si skuhali čaj, v
igrici Palčkova dežela smo iskali palčke, izvedeli smo
nekaj o prvi pomoči, zvečer smo imeli pižama party,
kviz in milijonarja ter nočni pohod ob svečkah s prisegami novih članov. Imeli smo tudi lov na lisico, šli smo
se napadalce in branilce ter še veliko novih in zanimivih
igric. Starejši so se naučili vse o masaži in imeli slavnostno večerjo z natakarji v belih rokavičkah. Naučili
smo se izdelati cofke, naredili in spuščali rakete ter se
v stilskem izzivu izkazali kot manekeni in manekenke,
stilisti, stilistke, frizerji, frizerke, ...
Zadnjo soboto februarja smo se odpravili v Škofjo
Loko na Starološki grad. Izleta se je udeležilo 23
članov. Tja smo se peljali z avtobusom in vlakom. Iz
postaje v Škofji Loki do gradu smo prehodili 5 kilometrov, pri gradu pa smo razkrivali uganke in iskali
portrete pravljičnih gospodičenj.
Prvi vikend v marcu pa se je celotna rodova uprava
odpravila na motivacijski vikend na Veliko planino. Tam
smo začrtali delovanje rodu vnaprej, se posvetovali o
vodniškem delu in se pripravljali za nočno orientacijsko
tekmovanje. Prav tako ni manjkalo razvedrila in zabave.
V marcu smo se udeležili Fotoorientacije po ulicah
Ljubljane, kjer smo iskali drevesa, ki smo jih imeli na
štartnem listu in odgovarjali na vprašanja povezana z
drevesi. Vreme je bilo bolj slabo, a nas ni ustavilo.
Tekmovali smo trije vodi. Vod Ork je zasedel veličastno 2. mesto od 23 tekmovalnih ekip.
V noči na 20. marec se je 8 članov rodove uprave udeležilo nočnega orientacijskega tekmovanja na Igu. Ekipa
v kategoriji korenin se je uvrstila na 3. mesto, ekipa v
kategoriji popotnikov pa na 9. mesto med 21. ekipami.
Konec marca se je vod Orke odpravil na Katarino.
Kljub slabemu vremenu in dolgi poti jim je uspelo
priti na cilj.

V petek 8. aprila pa smo organizirali Lov
na zaklad ali čistilno akcijo. Po vodih smo
najprej sledili potnim znakom in našli prvo
kontrolno točko. Tam smo izžrebali nalogo
– nabrati smo morali po eno vrečo smeti
na določenem območju. Potem, ko smo to
opravili, smo dobili še eno nalogo iz logike.
Ko smo jo razvozlali smo dobili zemljevid, na
katerem je bilo označeno, kje se nahaja zaklad. Ko smo
našli zaklad, je v njem pisalo: »Zaklad te čaka v taborniški
sobici«. Hitro smo odhiteli tja in tam nas je čakala pizza.
Tako smo združili zabavno s koristnim in očistili bližnjo
okolico. Napisali smo tudi dve tabli z napisi »NE MEČI
SMETI (opazujem te)« in »OHRANIMO NARAVO
ČISTO« ter jih postavili v okolici.
Letos gremo taborniki rodu Podkovani krap na
taborjenje v začetku avgusta. Tabor bo trajal 10 dni.
Tabor je namenjen vsem otrokom od petega do petnajstega leta. Na taboru se bomo kot vsako leto kopali,
spali v šotorih, spoznavali nove prijatelje, se šli lov na
lisico, premagovali progo preživetja, ...
Če te vse to zanima, se nam pridruži.
Do počitnic se nam obeta še kar nekaj izletov, na
primer: Feštival v Tivoliju, taborniško tekmovanje ali
Žaboboj, ogled živalskega vrta in obisk toplic Aqua luna.
Poleti pa se nameravamo udeležiti 10-dnevnega tabora,
kjer se zgodi vrhunec našega taborniškega dogajanja.
Več o nas pa si lahko ogledate na naši spletni
strani http://rpk.rutka.net ali pa nam pišete na naslov:
rpk@rutka.net
Vpis novih članov je možen tudi čez leto. Pri nas je
dobrodošel vsak!
Z naravo k boljšemu človeku!
■ Maja Tomšič,
tajnica društva tabornikov rodu Podkovani krap
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Delovanje društva tabornikov rod
Podkovani krap
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Rudniška
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Prostovoljno gasilsko društvo
Ljubljana Barje

Pisma bralcev

DRUŽENJE MAMIC Z DOJENČKI

K pisanju me je spodbudil članek v prejšnji
številki Rudniške Četrtinke “V koži poštarja”.
K članku bi dodal še dve moteči zadevi pri psih,
t.j. da psi lajajo kadarkoli ponoči, kar je še posebej
neprijetno in moti naš zaslužen spanec. Lastniki psov
naj bi s pravilno vzgojo psa poskrbeli, da ti ponoči
ne bi lajali in kalili nočni mir. V trgovinah se že dobi
tudi posebna ovratnica proti lajanju, ki je povsem neškodljiva za pse in okolico, pes pa se z njeno pomočjo
odvadi lajanja že v nekaj dneh.
Lastniki psov svoje ljubljenčke tudi spuščajo na
ulico, da tam opravijo svojo potrebo kjerkoli, za njimi
pa nihče ne počisti, kar kaže na nekulturo lastnikov in
ne psov.
Ob tej priložnosti bi rad opozoril tudi na
kurjenje vrtnih odpadkov (pa tudi gum, plastike, ipd.)
v spomladanskem času, ko je vse v cvetju, je ponekod
vse v smradu in dimu.
Dragi občani, ali se ne zavedate, da s požiganjem
vrtnih odpadkov škodujete sebi in vašim sosedom,
ogrožate vaše in naše zdravje ter naravo? Ta smrdljivi
dim gre skozi okna in vrata v naše prostore in mi to
vdihavamo, kar je huje od kajenja cigaret, poleg tega
tudi črni fasade naših domov.
Dragi občani in sosednje, nehajte s tem in opozarjajte drug drugega!
Možnost imate, da vse vrtne odpadke ter ostalo,
kar se vam je nabralo čez zimo, odpeljete na deponijo
(C. dveh cesarjev), kjer jih lahko odložite brezplačno.

Namen srečanj je:
• druženje mamic, ki so na porodniškem
dopustu
• izmenjavanje izkušenj
• medsebojna pomoč in podpora
• tkanje novih znanstev
Teme, o katerih se bomo pogovarjale pa so
naslednje:
• kako si organizirati pomoč
• kako ste se spoprijele z novo vlogo
• kdaj se začne vzgoja
• zakaj in kdaj postavljati meje
• kaj pričakujemo od naših otrok
• vrtec ali varuška
• obed- bojni prostor ali prijetno druženje
Teme se prilagajajo tudi želji skupine, možnosti pa
je nešteto.
Srečanja bodo potekala ob sredah med 10.00 in
11.uro. Na druženje ste vabljene mamice skupaj
z dojenčki. Potrebujete le pleničko ali odejico, za
ostalo je poskrbljeno.
Organizator: Zavod TAMAL-a
Vodja:
Andreja Troppan
Kraj srečanj: Ljubljana, Pot k ribniku 20
Prijavite se lahko na tel. 051 369 900 ali na e-mail
info@zavod-tamala.si
Udeležba je brezplačna.
Nudimo tudi svetovanje in pomoč na domu!

■ M. S.
»TAMALINA« ŠOLA ZA BODOČE STARŠE
Vas zanima, kako se življenje za nekaj časa obrne na glavo, kako se vse vrti okoli malega princa ali male
princese, kako ti zmanjkuje časa, kje poiskati pomoč, kdaj se začne vzgoja, …
Pridite na naša predavanja!
Teme so sledeče:
1. OBDOBJE PO PORODU
2. NOV IZZIV – MATERINSTVO IN SPREMENJENO PARTNERSTVO
3. NOV DRUŽINSKI ČLAN
4. RAZLIČNI TIPI DRUŽIN IN NJIHOVA RAVNANJA
5. VZGOJA ZA DANAŠNJI ČAS
Organizator: Zavod TAMAL-a
Vodja:
Andreja Troppan, dipl.soc.delavka
Čas predavanj: vsak torek v dopoldanskem času med 10. in 11.30 ali v popoldanskem času med 17.00 in
18.30 v prostorih SMC na Rakovniku.
Cena ciklusa petih predavanj je le 1000 SIT, saj je program podprla Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
Dodatne informacije dobite po telefonu ali na spletni strani www.zavod-tamala.si
Prijavite se lahko na tel. številko 051 369 900 ali na e-mail info@zavod-tamala.si
Po porodu pa vam nudimo pomoč in svetovanje po telefonu ali na domu, vabimo pa vas tudi na druženje
mamic z dojenčki!

