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Spet je preteklo toliko časa, da se je nabralo

dovolj prispevkov za novo številko Rudniške
Četrtinke. Kljub pestremu dogajanju v Svetu
Četrtne skupnosti Rudnik, se navzven ne vidi kaj
dosti pretresljivega. Četrtne skupnosti, kljub že
približno petletnem obstoju, še vedno prehajajo
čez mnoge procese evolucije. Mestna oblast se še
vedno obnaša v slogu: “Imamo jih - ne vemo pa
kaj naj z njimi!”. V teku je razprava v Mestnem
svetu o razširitvi pristojnosti svetom četrtnih
skupnosti. Kot svetnik Četrtne skupnosti Rudnik
že od njenega začetka komaj čakam, kaj bo prišlo
iz kuhinje na Mestnem trgu. Vsaka sprememba v
smeri povečanja pristojnosti bo pozitivna.
Kot zelo pozitiven dogodek štejem obisk
Županje Danice Simšič s skupino izbranih načelnikov na eni od naših sej. Dnevni red oziroma
seznam problematike, ki jih bo potrebno prej ali
slej razrešiti, je bil zelo podoben tistemu, ki ga na
koncu svojega prispevka omenja predsednik ČS
Rudnik. S to pomembno razliko, da na sestanku
takrat ni bilo nikogar, ki bi dal odgovore na vprašanja kdaj in če sploh, bo kakšna problematika
prišla na vrsto. V Mestnem svetu je pač tako,
da politiki postavljajo listo prioritet, načelniki
služb pa potem poskrbijo za nemoteno izvršitev.
Tokrat je Županja vsakega od problemov našega
območja odkrito in objektivno umestila v težave
cele Ljubljane. V dobro pripravljenem nastopu je
podala časovne okvirje razrešitve in povedala tudi
zakaj do tega še ni prišlo. Kot ponavadi je razlog
človeški faktor. Sestanek je, vsaj pri meni, pustil
pozitiven vtis.

Uvodnik

2

Delo sveta ČS Rudnik

3

Policijska postaja Rudnik

4

Pisma bralcev

5

Aktivnosti Turističnega društva Barje

6

Starševski kotiček

8

Aktivnosti Društva upokojencev

9

Poročilo o zbranih sredstvih za obnovo
Doma krajanov na Barju

9

Spoznajmo naše uspešne sokrajane

10

Folklorna skupina Barje

11

Ločeno zbiranje odpadkov in
gradbeni odpadki

11

V boj za čisto okolico v naši
četrtni skupnosti

12

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

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE

Na naslovnici:
Buče pred pisarno ČS Rudnik. Izdelava: Otroci
iz Društva tabornikov rod Podkovani krap.

in
SREČNO NOVO LETO 2006 !
vam želi

Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik

Svet Četrtne skupnosti Rudnik
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D E L O S V E TA Č S R U D N I K

Jurčevo šotišče.

Na sliki z leve: Drago Stanovnik – župan Občine Brezovica, Milan
Orožen Adamič – podpredsednik Sveta ČS Trnovo, Joško Dremelj podpredsednik Sveta ČS Vič in Jože Kernc predsednik Sveta ČS Rudnik.
občini Ljubljana. Na posvetu smo
ponovno predstavili svoja stališča o
dopolnitvah Statuta občine v zvezi
s povečanimi pristojnostmi pri odločanju svetov čertnih skupnosti,
prenosih konkretnih nalog na četrtne
skupnosti, sodelovanja v projektnih
svetih, namenjenih usklajevanju
interesov krajanov in mesta pri izvajanju proračunskih projektov (kot
primer takega sodelovanja bi lahko
bil projekt rekonstrukcije vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
na Vinterci). V kasnejših predlogih
normativnih sprememb s strani
mestnega sveta oziroma mestne
uprave upoštevanja
naših predlogov ni
bilo zaslediti.
Svet
četrtne
skupnosti je v juliju
potrdil
ﬁnančni
načrt četrtne skupnosti za leto 2006.
Podrobnosti
tega
načrta bodo objavljene v proračunskih
gradivih
MOL.
Omeniti
moram,
da se je del teh, še
vedno
skromnih,
sredstev namenil za
investicijsko vzdr3

ževanje in predvidene izboljšave za
obnovo bivšega Zadružnega doma
na Ižanski cesti 305.
V avgustu je Mestna občina
Ljubljana dobila nov spletni
portal. Spletne strani so sicer boljše
od predhodnih, a občasno neažurne.
Pri prehodu na novo obliko pa
je oblikovalec strani preprosto
prezrl aktivni spletni portal Četrtne
skupnosti Rudnik, ki je gostoval
na MOL strežniku. Zahtevali smo
ponovno vključitev strani, kar se
še do danes ni zgodilo. Svet Četrne
skupnosti Rudnik je tako onemogočen, da krajane obvešča o svojemu
delovanju preko tega medija.
Ob koncu poletja so si člani Sveta
Četrtne skupnosti Rudnik skupaj z
nekaterimi četrtnimi svetniki iz ČS
Trnovo in ČS Vič ogledali zadnje
mokrišče Mali plac pri Bevkah
ter Jurčevo sotišče, oba v Občini
Vrhnika. Ogled je vodil dr. Milan
Orožen Adamič, trnovski četrtni
svetnik in član Geografskega inštituta
Antona Melika. Ogledu se je pridružil
tudi župan občine Brezovica g. Drago
Stanovnik, skupaj z nekaterimi sodelavci. Mnenje vseh udeležencev je
bilo, da se takoj pristopi k reševanju
problematike Ljubljanskega barja,
tako da se prepreči nadaljne one-
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vami je zadnja letošnja
izdaja Rudniške četrtinke. S čim se
je ukvarjal Svet Četrtne skupnosti
Rudnik med poletno jesenskim
časom?
V poletnemu času se je v mestu
zvrstilo kar nekaj predavanj in
okroglih miz. V mesecu juniju se
je tako v dvorani Zemljepisnega
muzeja na Gosposki ulici odvijala
okrogla miza, katere organizator je
bil ZRC-SAZU, na temo Mesto,
reka in razvoj, katere namen je
bil krepitev dialoga med mestno
upravo, stroko in uporabniki, za
kakovostne urbane rešitve. Vabljeni
so bili vsi, ki jih je zanimal sodoben
strokovni pristop pri načrtovanju
vodnega in obvodnega prostora.
Reševanju
problematike
Ljubljanskega barja je bila namenjena tudi delavnica, katere tema
je bila vezana na upravljanje z
mokrišči, območja Nature 2000 in
problematike usklajevanja interesov varstva narave, kmetijstva,
lovstva in turizma. Svoje izkušnje
je v prostorih Tehniškega muzeja v
Bistri pri Vrhniki predstavila tudi
francoska delegacija iz departmaja
Ain. Razgovori so se nanašali na
razglasitev bodočega Krajinskega
parka Ljubljansko barje.
Konec meseca junija je bil v
zgradbi nekdanje občine Vič-Rudnik
posvet o nadaljnem razvoju
četrtnih skupnosti v Mestni
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snaževanje barja in omeji nadaljno
širitev sistemskih stanovanjskih
gradej v osrčje bodočega parka.
Zakonska določila, veljavna za delo
in življenje v bodočem Krajinskemu
parku Ljubljansko barje, naj bi skoraj
v celoti uravnavala sožitje človeka in
narave.
Omeniti moram tudi prvi
skupni sestanek treh četrtnih
skupnosti: Rudnik, Vič in
Trnovo. Organizirala ga je Četrna
skupnost Vič, z namenom povezovanja četrtnih skupnosti v
zvezi s problematiko vezano na
območje Ljubljanskega barja, reke
Ljubljanice in plovnosti po njej ter
sanacije črnih odlagališč smeti.
Prve dni meseca oktobra
je Gasilsko društvo Ljubljana
– Rudnik obeležilo
80–letnico ustanovitve društva
ter razvitje novega prapora, katerega
sponzor je bila tudi Četrtna skupnost
Rudnik. Gasilkam, gasilcem in
vsem podpornim članom društva
čestitam za ta visoki jubilej.
Zaključek jesenskih dejavnosti
Sveta Četrtne skupnosti Rudnik
je bil sklic 11. izredne seje sveta,
vezane na naslednje teme:
• izgradnja komunalne infrastrukture na območju Vinterce
• rekonstrukcija Peruzzijeve ceste
• rekonstrukcija Ižanske ceste
• obnova mrliške vežice Rudnik
• obnova dvorane v bivšem
Zadružnem domu na Ižanski
cesti 305
• gradnja prizidka k OŠ Oskarja
Kovačiča

Na sejo se bili za vsako posamezno točko vabljeni k sodelovnju
načelniki mestne uprave, ki so predstavili potek posameznih projektov.
Seje so se udeležili tudi predstavniki
iniciativ krajanov ter ravnateljica
Osnovne šole Oskarja Kovačiča.
Četrtni svetniki so kot že nekajkrat
doslej podprli zahteve krajanov.
Skupna vodilna misel je bila, da
se projekti v postopku gradnje
dokončajo (Vinterca) in da se
čimprej pristopi k izvajanju ostalih.
O pričetku del na rekonstrukciji

Peruzzijeve ceste pa poleg ponovne
strokovne predstavitve projekta s
strani načelnika g. Pavla Klavsa ni
bilo slišati nič novega. Seje se ni
udeležil podžupan g. Igor Omerza,
ki naj bi o tem vedel kaj več.
V naravi članov Sveta Četrne
skupnosti Rudnik je, da kljub vsem
preprekam, ki jih pred nas postavljata mestni svet in mestna uprava,
vztrajamo pri svojih odločitvah, saj
se že dogovarjamo za prisotnost
županje Danice Simšič na eni od
naših prihodnjih sej. Potrebno

bo doreči marsikaj, saj obstoječe
možnosti aktivnega vpliva sveta
na dogodke v četrtni skupnosti še
vedno niso v okviru naših predlogov. Tudi proračunski projekti
se izvajajo nekoordinirano, kar se
da preprosto rešiti s skupnimi projektnimi skupinami.
Želim vam uspešno in mirno
življenje.
■ Jože Kernc, predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Rudnik

POLICIJSKA PISARNA RUDNIK

V

prostorih Četrtne skupnosti
Rudnik na naslovu Pot k Ribniku 20
v Ljubljani se nahaja tudi policijska
pisarna Rudnik. Uradne ure v policijski pisarni so vsak ponedeljek
med 16. in 20. uro, vsako sredo
med 16. in 20. uro in vsak petek med
10. in 14. uro, telefonska številka
pa je 01 / 427 36 81. Dežurstvo v
pisarni opravljata predvsem vodja
policijskega okoliša Blaž JAKLIČ
in Vesna PERŠIN. Občasno zaradi
nujnega operativnega dela v času
uradnih ur ni dežurnega policista,
takrat in pa v času, ko ni uradnih ur,
lahko pokličete Policijsko postajo
Ljubljana Vič na telefonsko številko
01 / 470 09 60.
Policijska pisarna Rudnik je
namenjena predvsem v pomoč
občanom pri različnih prijavah ali
pa če vas pestijo take težave, katere
lahko rešite skupaj z Vodjo policijskega okoliša (rajonski policist).
Policisti PP Ljubljana Vič si
prizadevamo za tesnejše sodelovanje z občani policijskega okoliša
Rudnik, saj bomo lahko le s skupno
pomočjo reševali negativne pojave,
kot so kazniva dejanja, prekrški in
podobno.
Glede na to, da se je številko
kaznivih dejanj na območju PO
Rudnik glede na pretekla leta
povečalo, vam policisti svetujemo,
da tudi sami storite nekaj za svojo
varnost. Svetujemo vam, da v
vozilih ne puščate vrednih stvari
(torbice, mobilni telefoni, avtoradio, ipd.), vozila pa parkiranje, če
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je le mogoče, v garažo oziroma na
varovani parkirni prostor.
Da bi preprečili izvrševanje
kaznivih dejanj vlomov v hiše in
stanovanja, pa vam svetujemo, da
namestite alarmne naprave na hiše,
protivlomna vrata, kovinske rešetke
in roloje na večje steklene površine,
na manjše steklene površine pa
zaščitno folijo.
Glede varovanja večjih naselij
individualnih hiš kot so Ulica
Gubčeve brigade, Pregljeva ulica,
Skrbinškova ulica, pa vam predlagamo, da celotna naselja ﬁzično
varujete s strani varnostne službe,
lahko pa naselje varuje prostovoljec kot npr. upokojenec ali
študent, kateri naj bo oblečen v
svetleča oblačila in opremljen z
baterijsko svetilko, saj menimo,
da bo že sama prisotnost osebe na
kritičnih območjih delno preprečila izvrševanje kaznivih dejan.
Celotno območje PO Rudnik pa
kontroliramo tudi policisti v poostrenih nadzorih in med rednim
delom.
Za kakršno koli pomoč policije
sta vam na voljo VPO Blaž JAKLIČ
in Vesna PERŠIN.
Želimo vam varno in mirno leto
ter pričakujemo vaše sodelovanje.
Lep pozdrav!
Vodji policijskega okoliša:
■ Blaž JAKLIČ in Vesna PERŠIN

v poletnemu času vsaj trikrat pokositi travo, saj zraste
vse do višine metra in pol. Midva z ženo imava okoli
sedemdeset let. Oba sva bolehna. Obcestni jarek, sedaj
v lasti občine, sva dolga leta redno vzdrževala ne glede
na to, kdo bi to delo dejansko moral opravljati. Sedaj
tega ne zmoreva več. Za čiščenje morava najemati
zunanjo delovno silo, saj nama talna voda zaliva vso
nižje ležečo hišno instalacijo.
V teh letih se je v jarku nabralo toliko mulja, da
sva morala letos poklicati službo, ki je z mehanizacijo
očistila jarek. Stroške sva seveda poravnala sama.
Glede na moj predhodni zapis bi to delo morale
opraviti službe Mestne občine v okviru rednih vzdrževalnih del barjanskih delov občine, ki so speciﬁčni
primer v Ljubljani. Mislim, da je delovanje Mestne
uprave neresno, nesistematično in včasih kaotično.
Kot primer navajam čiščenje grmičevja na Lahovi poti,
kjer so od občine poslani delavci posekano drevesje
pometali v jarek in ga tam tudi pustili.
Tovrstna dejanja kažejo na resnost krize mestnega
upravljanja z javnim dobrim, kakor tudi njenega
odnosa do meščanov, posebno starejših, ki so dolga
leta prostovoljno vlagali svoje delo v razvoj mesta.
Mesto se je lepo razvijalo, toda sedaj se sprašujem, ali
se je kolo razvoja obrnilo in se vračamo v davne, že
pozabljene srednjeveške čase odprtih fekalnih kanalov
in smradu, ki se širi iz njih.
Razočaran sem nad trenutnim dogajanjem, v
katerem krajani v namen izboljšanja svojega življenja
s svojimi predlogi ne dosežemo ničesar in je videti,
kot da nas ni, razen ob plačilu davkov.
Kljub starosti in bolezni pa imam trdno vero v izboljšanje ljubljanskih komunalnih razmer in pozdravljam
vsakršen napredek, ki bo Četrtni skupnosti Rudnik
omogočal evropski videz in temu primerno življenje
vseh starostnih populacij tu živečih krajanov.

Sem krajan Četrtne skupnosti Rudnik Mestne občine

Ljubljana. Vse življenje sem že tukaj, ob Peruzzijevi
ulici namreč. Omeniti moram problem, ki mene in vse
sokrajane, živeče v tej ulici, pesti že dolga leta.
Neurejene cestno prometne razmere Peruzzijeve
ulice segajo še v preteklo tisočletje, s pričetkom
gradnje južne ljubljanske obvoznice. Ulica je v tem
času postala izvozna prometna točka v Industrijsko
cono Rudnik ter tranzitna povezava na Dolenjsko
cesto. Cesta vse do danes ni urejena, kot to zahteva
krajanom predstavljeni projekt, in ogroža življenja ter
imetje krajanov.
Izpostavil bi naslednje probleme, ki so bili s strani
Sveta Četrtne skupnosti Rudnik in krajanov predstavljeni Mestni upravi na 1. razširjeni seji Odbora za
urbanizem Četrtne skupnosti Rudnik na lokaciji četrne
skupnosti dne 31. 3. 2004. Na seji sem bil prisoten in
navajam nekatere probleme, ki so bili izpostavljeni:
1. deformacije cestišča, ki ni bilo nikoli
pravilno utrjeno,
2. jarki za odvodnjavanje niso vzdrževani,
3. zaradi tresljajev, ki jih povzročajo težki
tovornjaki, so ogrožene naše hiše,
4. izredno povečan promet ogroža pešce in
šoloobvezne otroke,
5. neustrezna prometna signalizacija.
Na osnovi pridobljenih informacij v agustu leta
2005 ugotavljam, da kljub velikemu trudu, ki ga v to
zadevo vlaga Svet Četrne skupnosti Rudnik in nekateri
krajani, katerih delo je pohvale vredno, rešitve cestne
problematike te ulice še ni videti. Vse prisotne na
sestanku pred več kot letom dni in predvsem takrat
prisotne člane Mestnega sveta in predstavnike Mestne
Vse vas, krajane, pa lepo pozdravljam in vam želim
uprave pa javno spominjam na dogovor, ki ga navajam še veliko uspešnih dni.
v celoti:
Ljubljana, 18. 8. 2005
»v kolikor v doglednemu času ne pride do
■ Štefan Strgar
realizacije pogodbe z DARS-om, se zagotovi
sredstva za rekonstrukcijo Peruzzijeve ceste
iz proračuna MOL v letu 2006.«
Upam, da bo dana beseda obveljala.
Toliko o dogovorih.
Sedaj pa vam bom predstavil moj vsakdan s
Peruzzijevo ulico.
Mestna občina je že leta 1999 odkupila del zemljišč
ob ulici v namen rekonstrukcije cestišča, torej tudi
večino obcestnega jarka, namenjenega odvajanju
meteorne vode. Jarek v času od odkupa ni bil očiščen
in kot tak zadržuje pretočnost meteorne vode, zaradi
česar prihaja do delnega poplavljanja zemljišč in zalivanja stanovanjske infrastrukture. V jarku je potrebno

OBVESTILO
Vse krajane nekdanje Krajevne
skupnosti Barje obveščamo, da lahko
v zvezi z izobešanjem zastave za
umrlim sorodnikom pokličejo na sedež
Četrtne skupnosti Rudnik na telefonsko
številko: 01 / 428 03 45.
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Rekonstrukcija Peruzzijeve ulice –
desetletje in pol dolga zgodba
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Pohod po barju
V letošnjem letu je Turistično društvo Barje naredilo
korak naprej in v svoj program na novo uvrstilo
Pohod po Barju. Prireditev, ki jo je TD Barje izvedlo
v soboto, 21. maja 2005, je doživela velik uspeh.
Udeležilo se ga je namreč okoli 400 pohodnikov, ki so
si želeli pobližje spoznati lepote Ljubljanskega barja.
Pohodniki so prišli iz cele Slovenije, čemur je pripomogla velika medijska pokritost tega dogodka. Pohod
ni bil namenjen le rekreativcem in tistim, ki radi
hodijo, temveč vsem, ki so želeli izvedeti nekaj več
o načinu življenja na Barju, o njegovem rastlinstvu in
živalstvu ter o zgodovini in mitologiji.
Pohod se je pričel pri Cerkvi sv. Mihaela v Črni
vasi, kjer je bilo poskrbljeno tudi za parkiranje in
za varno prijavo. Črnovaški župnik Franc Gorjup
je pohodnikom predstavil Plečnikovo cerkev. Pot je
pohodnike vodila do druge točke med travniki, kjer
je Maruška Markovčič predstavila način življenja na
Barju od poselitve do danes, nadaljevali so do Jerneja
Strleta, kjer so izvedeli več o barjanski Equrni, na naslednjih dveh točkah pa sta ornitolog Željko Šalamun
in biologinja Tjaša Korenčič predstavila barjanske
ptice in značilno rastlinje barjanskih travnikov. V
Brestu so pohodnike čakali vozniki konjskih vpreg.
Prvič so se tako skupaj pojavili člani programa Vožnja
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z vozovi, ki ga razvijajo v Službi za kmetijstvo in
upravne zadeve (Oddelek za gospodarske dejavnosti
in turizem, Mestna občina Ljubljana). Pohodnike so
prepeljali v Iško vas, najvztrajnejši pa so do cilja odšli
kar peš.
Pri organizaciji pohoda je prišlo do izjemnega
sodelovanja med TD Barje in TD Iška vas, ki je organizacijsko poskrbel za to, da so se pohodniki na koncu
poti okrepčali z dobrim golažem.
Znova se je pokazalo, da je v slogi moč.
Ob tej priložnosti bi se TD Barje želelo zahvaliti
vsem, ki so kakorkoli pripomogli k realizaciji tega
pohoda.

Akcija Lep dom, lep kraj 2005
Komisija za ocenjevanje, v kateri sta bili dve
predstavnici Oddelka za gospodarske dejavnosti in
turizem, Mestne občine Ljubljana ter ena predstavnica
Turističnega društva Barje, je za najlepše urejene in s
cvetjem okrašene hiše na območju nekdanje Krajevne
skupnosti Barje, izbrala:
1. mesto: družina Kavčič , Ilovški štradon 49
2. mesto: družina Kordiš, Črna vas 280
3. mesto: družina Kokelj, Mihov štradon 66

Za najlepšo kmetijo je
komisija izbrala Kmetijo
Pozaršek, Ižanska cesta 336.
Nagrade je TD Barje podelilo
na zaključni slovesnosti akcije
ob spremljavi bogatega kulturnega programa.
Vsem nagrajencem še enkrat
čestitamo!

Jesenska tržnica

Rudniška
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Turistično društvo Barje
je priredilo že tradicionalno
jesensko tržnico, kjer so obiskovalci, poleg številnih plodov
jeseni in čebelarskih izdelkov,
lahko kupili različne buče
za izdelavo svetilke za noč
čarovnic ter različne kulinarične izdelke iz buč. Tržnico
je popestrila likovna delavnica
za otroke – izdelava svetilke
iz buče ter krajši kulturni
program.
V okviru delovanja ženske
sekcije MOROSTARKE, ki na
pobudo Službe za kmetijstvo
(MOL-OGDT) deluje pod
okriljem TD Barje, so bila in
bodo še organizirana različna
predavanja. Skupina se srečuje
vsako prvo sredo v Zadružnem
domu Barje, na Ižanski cesti
305 (1. nadstropje). Program
je izredno pester, cilj druženja
pa je predvsem medsebojno
spoznavanje ter učenje in seznanjanje z različnimi perečimi
problemi.
krajanov s krajšim koncertom.
Turistično društvo se zahvaljuje Zavodu za Turizem
Ljubljana in Četrtni skupnosti Rudnik za soﬁnanciranje programa dela v letu 2005 ter vsem sponzorjem in
sodelavcem, ki so pripomogli k temu, da smo program,
ki smo ga začrtali na začetku leta, tudi izvedli.
Najava: kmalu boste lahko sledili našim dejavnostim tudi na naši novi spletni strani: www.td-barje.si

Organizator: TD Barje
Termin: sreda, 7. december 2005
Predavanje: Kulinarične posebnosti predprazničnega obdobja
Lokacija: Ižanska cesta 305, Zadružni dom Barje
Čas: od 20.00
Kotizacija
Dostop: Končna postaja LPP 19 – Barje
Dodatne informacije: Maruška Markovčič 031/ 278 489

■ Maruška Markovčič

Turistično društvo bo poskrbelo za tradicionalno
novoletno okrasitev križišča Ižanske in Peruzzijeve
ceste, kjer bo postavilo smreko in jo okrasilo z lučkami.
V predbožičnem času bo priredilo pod Smreko srečanje
7

S TA R Š E V S K I K O T I Č E K

Rudniška

e t rt i n k a

Druženje mamic z
dojenčki
20. oktobra 2004 je naš zavod
TAMAL-a prvič organiziral
druženje za bodoče mamice.
Prostor so nam prijazno brezplačno oddali v najem na sedežu
Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k
ribniku 20.
Tako se že eno leto, vsako
sredo med 10. in 11. uro, srečujejo mamice z dojenčki. Namen
srečanj je predvsem v medsebojni podpori, izmenjavi izkušenj,
tkanju novih znanstev in nenazadnje razglabljanju o vzgoji,
materinstvu
in
partnerstvu.
Druženja so zasnovana tako, da
vodja predstavi neko temo, da
neko iztočnico oziroma rdečo
nit posameznega srečanja, potem pa skupaj preko
pogovora spoznavamo različne poglede in pristope k
določeni temi oziroma k določeni težavi.
Skupaj se veselimo napredka naših otrok, naših
lastnih dosežkov na novi poti – materinstvu.
Veliko se smejimo in zabavamo, nemalokrat pa se
srečamo tudi izven uradnega termina druženja.
V našo sredino so vabljene vse mamice z dojenčki, ki
si žele eno dopoldne na teden preživeti malce drugače,
deliti svoje izkušnje ali pa se naučiti kaj novega.
Vse informacije lahko dobite na naši spletni strani
www.zavod-tamala.si ali na telefonu 051 369 900.

Predavanja za bodoče starše
V oktobru smo pričeli s predavanji za bodoče
starše. Predavanja so nekakšna nadgradnja materinske
šole, saj vas popeljejo v spoznavanje materinstva,
spremenjenega partnerstva in vzgoje otrok.
So priprava na materinstvo in starševstvo. Predavanja
ne potekajo zgolj kot podajanje snovi predavatelja,
ampak vas aktivno vključijo v tok dogajanja. Nudijo
vam možnost, da vprašate karkoli želite vedeti bodisi
o samem doživljanju poroda, o tem kaj se dogaja med
partnerjema, ko pride v malo družinico nov član, do
vprašanj s področja vzgoje in skrbi za malčka.
Predavajo vam strokovnjaki s področja sociologije
in socialnega dela, babištva – porodništva
in s področja psihologije.
Predavanja potekajo vsak torek ob
17.00. V sklopu predavanj za bodoče
starše je pet glavnih tem, tako da se predavanja odvrtijo v petih zaporednih torkih.
Termini v letošnjem letu so še:
29. 11., 6. 12., 13. 12.
Naša predavanja je podprla Mestna
občina Ljubljana, Urad za preprečevanje
zasvojenosti, zato so za udeležence
BREZPLAČNA.
Organizator predavanj: Zavod TAMAL-a
Sedež predavanj: Salezijanski mladinski
center, Rakovniška 6, Ljubljana
Vodja: Andreja Troppan
Dodatne informacije in prijave:
info@zavod-tamala.si, telefon 051 369 900.
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Zato smo se v ljubljanskih društvih upokojencev
odločili, da bomo skušali obiskati vse starejše od 69
let v našem okolju. Poiskali bomo vse tiste, ki nočejo,
ne morejo ali ne znajo poiskati pomoči, ki jo nudijo
državne institucije (Center za socialo delo, patronažna
služba, RK, Karitas …)
Da bi jim pregnali osamljenost, stisko, bolečino,
jih skušamo pritegniti k aktivnostim v društvih. V
DU bomo poskušali organizirati medsebojno pomoč
(druženje, prinašanje zdravil in živil, prevozi k
zdravniku, čiščenje stanovanj, priprava drv, pomoč
pri obdelavi zemlje, obrezovanju dreves, košnji in
drugo).
Vse vrste pomoči pa DU lahko nudi le s podpisom
oziroma s soglasjem obiskovalca. Vse te pomoči bomo
tudi spremljali.
Torej, obiskali vas bodo naši anketarji, ki se bodo
izkazali s pooblastilom DU.
Prosimo vas, da jih sprejmete z razumevanjem,
kajti le s skupnimi močmi bomo lahko naredili
kaj več tudi za našo lepšo starost doma, kajti v
Sloveniji hitro narašča število starejših ljudi. Anketa
je le pripomoček, da spoznamo človeka in da mu
organiziramo ustrezno pomoč. To se pravi, da to ni
anketiranje, ampak nudenje pomoči, saj delamo za
našo starost.
Za vse te dejavnosti pa potrebujemo DU vrstnike
- prostovoljce, ki bi bili pripravljeni, tako kot mi, obiskovati starejše. Pridružite se nam! V kolikor se počutite
sposobni in če imate čas ter ste pripravljeni nuditi
pomoč svojim vrstnikom, ki tega ne zmorejo več,
postanite prostovoljec, prostovoljka. Prostovoljstvo je
vrednota in je eden temeljnih kamnov civilne družbe.
Pomaga odpirati vrata do soljudi. Prostovoljstvo
dodaja vrednost življenju. Pridružite se nam lahko
tudi z novimi idejami, kako bi pomagali vrstnikom, ki
so potrebni pomoči.
Morate pa si zapomniti, da to, kar delamo, delamo
zaradi sebe, za lastno starost.

POROČILO O ZBRANIH
SREDSTVIH ZA OBNOVO DOMA
KRAJANOV NA BARJU - Ižanska
cesta 305
V junijski številki Rudniške Četrtinke smo
objavili članek z akcijo zbiranja sredstev za
obnovo doma krajanov na Barju. Poleg članka
smo v istem mesecu na 100 podjetij naslovili
dopis s prošnjo za donatorska sredstva.
Žal je bi odziv pod vsemi pričakovanji, saj
sta se na akcijo odzvali le dve podjetji, ki sta z
MOL nato sklenili donatorsko pogodbo. To sta
podjetji: OLI, d. o. o., in AVTOLIČASRTVO
- AVTOVLEKA Keršič Igor, s. p., ki sta za akcijo
prispevali vsak po 50.000 SIT.
Obema podjetjema se lepo zahvaljujemo, vsa
ostala podjetja, ki jih v Četrtni skupnosti Rudnik
ni malo, saj jih je okrog 800, pa vabimo, da se
akciji pridružijo z vsaj tolikšnim prispevkom.
■ Pisarna ČS Rudnik
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Interesente - prostovoljce in prostovoljke vabimo,
da nas pokličejo:
Nekaj ljubljanskih društev upokojencev, med DU Bežigrad, tel: 041 39 44 93 - ga. Tjaša
njimi tudi naše Krim-Rudnik, je pristopilo k projektu: DU Krim Rudnik, tel: 031 84 47 76 - ga. Vera
“STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DU Poljane, tel: 040 23 12 56 - ga. Marinka
DOMA”, ki poteka pod okriljem ZDUS-a in Slovenske DU Nove Jarše, tel: 041 86 89 77 - ga. Milena
ﬁlantropije.
Želimo si, da bi naše delo naletelo na plodna tla
Cilj projekta je izboljšati pretok informacij o pomoči in bi starejši lahko čim dalj časa ostali v domačem
potrebnim med vladnimi in nevladnim sektorjem ter okolju, v katerem živijo in se dobro počutijo.
s tem izboljšati medsebojno sodelovanje. Vemo, da
v domovih za starejše občane ni dovolj prostora za V Ljubljani, dne 20. 6. 2005
vse. Zato moramo tistim, ki ostajajo doma, izboljšati
■ Tjaša Šimnovec in Vera Medvešček
kvaliteto življenja.

e t rt i n k a

Odprimo pot k sočloveku

SPOZNAJMO NAŠE USPEŠNE SOKRAJANE

Rudniška
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MATEJ ŽAGAR - Pri svojih
22. letih najuspešnejši in
najperspektivnejši speedwayist
v Sloveniji.
Pohvali se lahko z vrhunskimi
dosežki, zaradi katerih ga je
AMZS v letu 2004 nagradila tudi
z laskavim naslovom “Motorist
leta 2004”.
V mladem Mateju je zanimanje za speedway gotovo v prvi
vrsti prebudil oče Franci, ki je bil
svoje čase tudi sam odličen speedwayist. Zanimanje je preraslo v
željo in pri 16. letih tudi do prvih
zavojev s 500-kubičnim motorjem
znamke Jawa na stadionu v Šiški.
Že čez 2 leti je stal na najvišjih
stopničkah in prvič postal državni
prvak Slovenije. Do sedaj se
je s tem naslovom okronal že
štirikrat.
Tudi na mednarodnih prvenstvih je do sedaj nanizal številne
uspehe;
V letu 2002 je dosegel naslov
evropskega mladinskega prvaka,

Na sliki z DP v Krškem 2005, z leve proti desni: Matej Žagar pokal za 1. mesto na tekmi ter pokal za skupno osvojitev državnega
prvenstva, trener Franci Kalin in Aleš Kraljič - bronasta medalja za
tretje mesto na državnem prvenstvu.
v letu 2004 naslov evropskega
članskega prvaka ter bronasto
medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu.
Na letošnji
elitni Grand
Prix prireditvi v Krškem, kjer je
nastopal kot povabljenec med naj-

Matej v svojem elementu.
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boljšimi speedwayisti na svetu, je
dosegel odlično tretje mesto, kar
je najboljša slovenska uvrstitev
doslej.
Ob zaključku letošnje speedway
sezone je Matej, skupaj s sovaščanom Alešem Kraljičem, privozil

vrhunskih rezultatov, si izkušnje
pridobiva tudi v tujini. Tako letos
že tretje leto zapored sodeluje v
angleški premier ligi in prvič letos
tudi v elitni ligi na Švedskem.
V času priprave glasila je
Matej dobil tudi povabilo med
stalne voznike Speedway Grand
Prixa za naslednjo sezono, kar ga
že vključuje v svetovno elito speedwayistov. Čestitke tudi strani
uredništva ČS Rudnik!
■ Helena Židanek

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV IN GRADBENI ODPADKI
FOLKLORNA SKUPINA
BARJE že skoraj dvajset
let deluje v okviru amaterskega Kulturno prosvetnega društva Barje, Ižanska
cesta 305, Ljubljana, na
področju ohranjanja in
prikazovanja slovenskih
ljudskih plesov.
K sodelovanju vabimo
nove plesalke in plesalce
v starosti od 14 let dalje.
Zaželeno
je
osnovno
znanje standardnih plesov
(predvsem
valček
in
polka), ni pa pogoj. Vaje
potekajo enkrat tedensko v
večernem času na sedežu
društva v zadružnem domu
na Barju, Ižanska cesta
305, Ljubljana (končna
postaja proge LPP št. 19)
in trajajo dve šolski uri.
Vaje so brezplačne!
Prijave sprejemamo do 10.
novembra 2005 na GSM
041 830 259 (Andrej) ali
041 789 129 (Irena), kamor
lahko pokličete tudi za vse
dodatne informacije.
Pridružite
se
prisrčno vabljeni!

nam,

J

avno podjetje Snaga je na
območju Četrtne skupnosti Rudnik
do sedaj postavilo 54 zbiralnic za
ločeno zbiranje odpadkov.
Zbiralnice so opremljene s tremi
1100 litrskimi zabojniki z ravnim
pokrovom in sistemom centralnega
zaklepanja: za papir, steklo in
odpadno embalažo.
V zabojnik z modrim pokrovom
za papir in karton odlagamo:
časopise, revije, zvezke, knjige,
prospekte, kataloge, pisemske
ovojnice, pisarniški papir, ovojni
papir, papirnate nakupovalne vrečke,
kartonsko embalažo, lepenko…
V zabojnik z zelenim pokrovom
za stekleno embalažo odlagamo:
steklenice živil, steklenice pijač,
steklenice kozmetike, stekleno
embalažo zdravil, kozarce vloženih
živil…
V zabojnik z rumenim pokrovom
za mešano embalažo odlagamo:
plastenke pijač in živil, plastenke čistil in pralnih sredstev ter
pločevinke živil in pijač.
V prvem polletju letošnjega leta
je bilo na območju vaše četrtne
skupnosti zbrano okoli 69.000 kg
papirja in kartona, 33.000 kg odpadnega stekla in 18.000 kg embalaže.
Na predlog četrtne skupnosti
oziroma njenih prebivalcev bo naše
podjetje tudi v bodoče postavljalo
dodatne zbiralnice.
Za informacije in reklamacije v
zvezi z ločenim zbiranjem vam je
na voljo naš predstavnik
g. Jože Kralj (telefon: 041 391 693).
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GRADBENI ODPADKI
Približno
pol
kubičnega
metra gradbenih odpadkov lahko
brezplačno oddate v Zbirnem
centru Barje.
Večje količine pa sprejemamo
v skladu s cenikom;
Beton, opeka, ploščice, strešna
opeka ter mešanica betona,
opeke in ploščic - 9,96 SIT/kg
Gradbeni odpadki in ruševine,
vključno z gradbenimi odpadki,
ki so pomešani s komunalnimi
odpadki - 13,22 SIT/kg
Gradbeni
odpadki
in
ruševine, vključno z gradbenimi odpadki, ki so pomešani
z odpadnim lesom - 16,37
SIT/kg (Cene vključujejo takse in 8,5 %
DDV.)

Delovni čas Zbirnega centra
Barje:
Od 1.10.2005 do 31.3.2005
- od ponedeljka do sobote od 6.
do 18. ure.
■ Snaga, d.o.o.

e t rt i n k a

V veliko pomoč pa mu je
poleg očeta in družine tudi njegov
trener in hkrati sovaščan Franci
Kalin, ki je tudi sam pred leti
drvel po speedwayskih stezah.
Vendar pa mladi Črnovaščan,
ambiciozen kot je, ne misli
počivati. V prihodnosti se želi
povzpeti še bližje najboljšim na
svetu.
Ker so na stezi matičnega kluba
AMTK Ljubljana v Šiški treningi
dovoljeni le enkrat tedensko, kar
je odločno premalo za doseganje

Rudniška

AMTK Ljubljana naslov najboljše
speedway ekipe v državi.
Zasluge za vse te dosežke
lahko Matej vsekakor v prvi
vrsti pripiše sebi in svoji ekipi.
Trdo delo, profesionalen odnos
do speedwaya, odpovedovanja,
naporna tekmovanja, bi z nekaj
besedami opisali njegov življenjski stil. Seveda brez znatnih
ﬁnančnih sredstev ne gre. Pri
nakupu opreme (motorjev) mu v
veliki meri pomaga matični klub
AMTK Ljubljana in sponzorji.

V B O J Z A Č I S TO O K O L I C O V N A Š I Č E T RT N I S K U P N O S T I

V zadnjem času

lahko vsi naši krajani, kot tudi
tisti, ki prihajajo samo nakupovat v Industrijsko cono
Rudnik, opažajo “okraševanje” industrijske cone z
raznovrstnimi odpadki. O tem smo in verjetno še
bomo brali v vseh mogočih dnevnih časopisih.
Kdo pa so ti, ki tako onesnažujejo naše okolje?
Prebivalci naše četrtne skupnosti bi verjetno vsi po
vrsti trdili, da odpadke odlagajo prebivalci okoliških
občin ali naključni mimoidoči. Nekateri očividci pa
trdijo, da naj bi bili z odpadki tesno povezani tudi
trgovski in gostinski lokali od blizu in/ali daleč.
Po besedah vodje mestne inšpekcije Mestne uprave,

Mestne občine Ljubljana g. Igorja Petra Kosa, naj bi
bilo za tako onesnaževanje med drugim krivo zaračunavanje na kubitažo smeti, saj si vsak “proizvajalec
smeti” izmisli najmanjši možen kontejner, ne glede na
količino odpadkov, ki jo “proizvede” na mesec.
Razlogov je lahko verjetno toliko, kolikor jih
premore domišljija, pa vendar je prvi razlog slab
odnos posameznika do okolja.
Zato opozarjamo vse krajane, da so pozorni na
vozila, ki raztovarjajo odpadke, si zapišejo številko
vozila ter nemudoma obvestijo Mestni inšpektorat
na tel: 01/ 306 16 04 ali Četrtno skupnost Rudnik.

OBVESTILO

Inšpektorat MU MOL lahko kaznuje kršitelje (za
škodo na javnih površinah) s pomočjo prič in številke
vozila.

O ODVOZU KOSOVNIH ODPADKOV
KRIM - 8.12.2005
RUDNIK - 8.12.2005
PERUZZI - 9.12.2005
GALJEVICA - 12.12.2005
BARJE - 13.12.2005

Za vse kršitelje, ki se prepoznajo v zgornjem besedilu:
Če ste se že namučili z natovarjanjem kombija ali
prikolice, se namesto v Industrijsko cono Rudnik zapeljite raje na deponijo! V tej številki glasila si lahko
preberete, kdaj lahko brezplačno dostavite svoje
odpadke!
■ Helena Židanek, koordinatorka ČS Rudnik

