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Uvodnik
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Izdajatelj:
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Pot k ribniku 20, Ljubljana
Tel: 01/428 03 45
Faks: 01/427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@siol.net
 
Uredniπki odbor: mag. Andreja Troppan  (glavna in odgov-
orna urednica), Gregor Verbinc, Katarina Juvanc Šinkovec, 
Metodij Rigler in Helena Židanek.

©tevilka izdaje: Letnik IV, številka 2, oktober 2007

Naklada: 4500 izvodov

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti Rudnik, 
MOL, brezplačno.
Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je vpisa-
na v razvid medijev, ki ga vodi  Ministrstvo za kulturo RS, pod 
zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici: Nova proga MPP št. 27 ; FOTO: MJ

R U D N I © K O  » E T R T I N K O 
S O  Z A  V A S  P R I P R A V I L I

P Pozdravljeni!

Po nekaj mesečnem premoru se ponovno vračamo v vaše do-
move. Novic in dogodkov je bilo v tem obdobju zelo veliko, zato 
je tokratna številka še malo obsežnejša. Veseli me, da ste lepo 
sprejeli Rudniško Četrtinko, izdano v sedanji uredniški sestavi. 
Trudili se bomo naprej. Seveda pa se trudimo vsi v našem svetu 
četrtne skupnosti – nekateri rezultati so že vidni. 

Kar smeji se mi, ko opazujem avtobus št. 27, ki počasi pelje svojo 
pot po novi trasi. Ideja in želja o avtobusni povezavi z mestom, je 
tako postala resničnost. Mnogim ljudem, predvsem pa številnim 
šolarjem je skrajšala pot in prihranila marsikateri korak na njihovi 
poti. Zatorej je nova proga št.27 dobila častno mesto na naši na-
slovnici.

V nadaljevanju prelistavanja Rudniške Četrtinke pa boste našli 
mnogo zanimivih in koristnih stvari. Narava, zdravje, šport, kultu-
ra, družbene zadeve,… so le nekatere izmed tem, ki se prepletajo 
v tokratni številki. 

Zadovoljna sem, saj je bil odziv društev in zavodov na naše po-
vabilo, za predstavitev njihovega delovanja, precejšen in prav je 
tako, ker je dobro vedeti, kaj se okoli nas dogaja, saj se življenje v 
našem okolišu dotika vseh nas.

Za popestritev glasila pa so tokrat na prav poseben način poskr-
beli tudi šolarji (člani novinarskega krožka) iz našega okoliša. 

mag. Andreja Troppan
glavna urednica
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V  N A S L E D N J I   ©T E V I L K I  
( P O M L A D  2 0 0 8 )  B O S T E  I Z V E D E L I :

• Poročilo o delu Sveta ČS Rudnik v letu 2007

• Kolesarske in turistične poti 2. del

• kakšne aktivnosti so imela ali jih bodo imela 
različna društva in zavodi 

•in še in še…. 

V  času do izida naslednje številke Rudniške Četrtin-
ke, vam bomo aktualne novice še vedno pripravljali v 
oglasne vitrine na lokacijah:
•  križišče Dolenjska cesta - Galjevica

(samostoječa vitrina neposredno v križišču pri ZD Rudnik);
•  križišče Peruzzijeva cesta – Ižanska cesta 

(na objektu ZD Barje);
•  pred vhodom na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20;
•  pred pošto (oglasna tabla) v poslovno trgovskem centru 

Mercator, Dolenjska cesta 43.
•  na objektu Dolenjska cesta 115a.
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Investicije Mestne obËine Ljubljana 
na obmoËju »etrtne skupnosti Rudnik

Helena Æidanek  

 V LETOŠNJEM LETU JE BILO V PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA KAR NEKAJ FINANČNIH SREDSTEV  NAMENJENIH KOMUNALNI UREDITVI 
OBMOČJA ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK. V NADALJEVANJU, NA PODLAGI PODATKOV IZ ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA LETO 2007 IN 

TERENSKIH OGLEDOV,  POROČAMO O IZVEDENIH DELIH V LETOŠNJEM LETU, HKRATI PA  TUDI O PREDVIDENIH DELIH V LETU 2008.

1.  NADALJEVANJE 
GRADNJE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V 
NASELJU VINTERCA 

Po začetnih zapletih v Ulici 
Bratov Martinec je gradnja 
zaključena v Ulici Bratov 
Martinec, Pot na grič, Grozni-
kovi ulici in Klančarjevi ulici, 
nadaljujejo pa se dela v ulici 
Spodnji Rudnik c. I. Gradnja 
je obsegala izgradnjo kanali-
zacije, plinovoda, obnovo vo-
dovoda ter asfaltiranje ulice. 
Po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja, se bodo dela v 
naslednjem letu nadaljevala 
v ulicah II. faze, to so: Spod-
nji Rudnik c. II, III, IV in V in 
Vinterca I in II.

2.  ULICA MARKA 
©LAJMERJA

Potek obnove ulice je v svojem 
članku podrobno opisal prebi-
valec te ulice Metodij Rigler.

3.  UREDITEV PLO»NIKA IN 
CESTI©»A V ULICI OB 
DOLENJSKI ÆELEZNICI,
NA ODSEKU OD REGLJEVE 
ULICE DO NAVEZAVE NA 
KRIÆI©»E S PERUZZIJEVO 
ULICO

MOL je pridobila projektno 
dokumentacijo. Dne 20.3. 
2007 je na sedežu ČS Rud-
nik potekal sestanek lastni-
kov zemljišč ob cesti, ki so se 
vsi strinjali z odkupi zemljišč 
potrebnimi z izvedbo projek-
ta. Za I. fazo ureditve ceste 
so pogodbe za odkup zem-
ljišč že v postopku podpisov, 
hkrati pa poteka tudi posto-
pek za razpis del.

4.  NOVELACIJA DOKUMENT-
ACIJE ZA UREDITEV 
PERUZZIJEVE ULICE

Dokumentacija je bila v letoš-
njem letu novelirana in posre-
dovana DARS-u v izvedbo.

5.  ULICA FRANCA NEBCA
Gradnja komunalnih naprav 
(kanalizacija, plinovod, vodo-
vod) z asfaltiranjem ceste je 
bila letošnje leto zaključena.

 
6.  GRADNJA VODOVODA ZA 

OBJEKT »RNA VAS 89

Vodovod je bil zgrajen v spo-
mladanskih mesecih.

7. DOLIN©KOVA ULICA

Zaradi pritožb nekaterih sta-
novalcev ulice na projekt za 
ureditev ulice, se z gradnjo ni 
pričelo. V reševanje zadeve 
je s sodelovanjem na vseh 
sestankih vključen tudi Svet 
ČS Rudnik. V kolikor bo v 
letošnjem letu prišlo do do-
govora, bo gradnja izvedena 
v letu 2008.

8.  POVEZOVALNA CESTA DO-
LENJSKA CESTA - INDUS-
TRIJSKA CONA RUDNIK

V letošnjem letu so bili nare-
jeni predobremenilni nasipi. 
V letu 2008 je predvidena 
gradnja komunalnih naprav 
in ceste, ki bo preko železni-
škega prehoda s pol-zaporni-
cami povezovala Dolenjsko 
cesto z industrijsko cono 
Rudnik.

9.  DOKON»ANJE GRADNJE 
KOMUNALNIH NAPRAV V 
ULICI TON»KE »E»EVE 

V ulici je bila že v letu 2000 
financirana izgradnja loče-
nega sistema kanalizacije. 
Sočasno z gradnjo kanaliza-
cije bi bilo potrebno obnovi-
ti vodovod, za kar pa takrat 
ni bila pridobljena projektna 
dokumentacija in upravno 
dovoljenje. Letošnje leto se 
je obnovil vodovod s hišnimi 
priključki, do konca leta pa 
je predvideno še asfaltira-
nje ceste.

Na koncu πe 
informacija o dveh 

pomembnih 
projektih:

1. Projekt nadomestne 
gradnje objekta na lokaciji 
Ižanska cesta 305 (Zadruž-
ni dom Barje); zaradi slabe-
ga temeljenja in posedanja 
stavbe je predvideno ruše-
nje obstoječega objekta ter 
izgradnja nadomestnega 
objekta. 
Na pobudo Sveta ČS Rud-
nik je Župan MOL imenoval 
projektno skupino, v katero 
so vključeni člani različnih 
oddelkov oz. služb MOL, 
med njimi tudi član Sveta 
ČS Rudnik. Projektna sku-
pina bo pripravila izhodišča 
za pripravo projekta, v letu 
2008 se predvideva prido-
bitev projektne dokumenta-
cije, v letu 2009 pa pričetek 
del. 

2. Projekt obnove mrliške 
vežice Rudnik: Po  začet-
nem  dolgotrajnem usklaje-
vanju vseh zainteresiranih 
(JP Žale, d.o.o, Župnija 
Ljubljana-Rudnik in Četrtna 
skupnost Rudnik) za obnovo 
mrliške vežice, smo v letoš-
njem letu podpisali pismo o 
nameri za obnovo mrliške ve-
žice. Na podlagi pisma o na-
meri je bila med Žale, d.o.o 
in Župnijo Ljubljana-Rudnik  
sklenjena pogodba o brez-
plačnem najemu mrliške ve-
žice, JP Žale,d.o.o. pa je že 
pričelo s postopki zbiranja 
ponudnikov za obnovo mrli-
ške vežice.   
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O© Oskarja KovaËiËa ima dvigalo
Klavdija Birsa Marn, ravnateljica

Zgodilo se je pozno jeseni v letu 2005. Trije starši učencev 
iz 3. razreda so prišli v imenu ostalih staršev prvega triletja 

s predlogom, da za našo Jernejo potrebujemo dvigalo.
»Vsi smo pripravljeni pomagati, samo, da dvigalo bo, kajti želja 
učencev in staršev 3. c razreda je, da Jerneja ostane na Oskar-
ju,« so dejali starši.
Odločno in polni optimizma smo se začeli pripravljati na zahte-
ven projekt. Vedno več staršev in krajanov je vstopilo v akcijo 
pridobivanja finančnih sredstev. Denar se je nalagal na poseb-
nem skladu in veselili smo se vsakega tolarja. 
V planu je bila tudi organizacija humanitarne prireditve z velikim 
srečelovom. Dobitke so prinašali učenci, starši, krajani in drugi.
Do meseca marca 2006 se je nabralo več kot dva tisoč pre-
lepih dobitkov.
Napetost je naraščala. 24. marca 2006 se je v športni dvora-
ni Krim zbrala ogromna množica učencev, staršev, krajanov, 
prijateljev, ki so čutili z nami in nas vzpodbujali. Vedeli smo, da 
nam bo uspelo. V enem samem večeru se je nabralo skoraj 
5.000,000,00 tolarjev. To ni zadostovalo, zato smo še pro-
sili ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana, da nam pomaga. 
Odobritev dodatnih sredstev je prišla hitro, deležni smo bili 
pohvale, saj smo imeli že zbran lep kupček denarja.
Letos v poznih pomladnih dneh smo skupaj z Enoto za pred-
šolsko vzgojo, osnovno šolo in šport pri Mestni občini Ljubljana 
izbrali izvajalce. Gradilo se je celo poletje in 3. septembra je bilo 
vse nared. Ko so se učenci v novem šolskem letu zopet srečali, 
je bilo dvigalo že vgrajeno. 

Jerneji je s pomočjo dvigala odprta pot do vsakega kotička šol-
ske stavbe. In to je kanček sreče, ki smo ga skupaj vgradili v 
naša življenja in nam bo ostal v spominu.
Jerneja in župan,  gospod Zoran Janković, sta ob navzočnosti 
učencev, staršev in izvajalcev preizkusila dvigalo in se skupaj 
odpeljala v prvo nadstropje.
Pridobitev je za Jernejo in šolo izjemnega pomena, zato hvala 
učencem, delavcem šole, Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Barje,  krajanom in vsem staršem, še posebno Tatjani Tratnik 
Pirc, Mojci Puc in Robert Okornu.

Asfalt, asfalt, asfalt
Metodij Rigler

»Čakanje v neskončnost«  Dnevnik, »Sramota na Rud-
niku« Žurnal, sta le dva naslova izmed več člankov o ureditvi 
Ulice Marka Šlajmerja.
Aktivnosti za ureditev ulice so se začele davnega leta 1989, ko 
se je dne 8. marca del prebivalcev zbral na Krajevni skupnosti 
Galjevica in ustanovil Ulični odbor za ureditev komunalne infra-
strukture v ulici. Takoj je Ulični odbor začel z mesečnim zbira-
njem sredstev. K zbiranju pa ni pristopila celotna ulica, ampak 

samo stanovalci o hišne številke 1 do 26. Ker smo takrat živeli 
v obdobju visoke inflacije, smo na osnovi projektov sprotno na-
bavljali in deponirali potrebni material za meteorno in fekalno 
kanalizacijo.
Leta 1994 je Hidrotehnik v ulici izvedel meteorno in fekalno 
kanalizacijo in vsi smo pričakovali tudi asfalt. A glej ga zlom-
ka! Zapletlo se je pri lastninskih odnosih in spet smo čakali v 
neskončnost. Da se je stvar še bolj zakomplicirala, je VOKA 
ugotovila, da je treba sanirati kanal, saj so bila dela slabo iz-
vedena in zaradi barja se je kanalizacija na nekaterih mestih 
zelo posedla.
Velik napor je bil pridobiti sredstva v proračunu MOL. Ko so bili 
urejeni lastninski odnosi in z amandmajem, ki ga je predlagal 
finančni odbor MOL-a, zagotovljena sredstva, je NIVO Celje za-
čel letos spomladi s sanacijo meteorne in fekalne kanalizacije.
Dne 11. julija se je končno na ulici pojavil asfaltni stroj in naše 
osemnajstletne in nekaj mesečne sanje so postale resnične.
A glej ga zlomka! Ker je imela VOKA pripombe na izvedbo del, 
so delavci NIVO-ja Celje že rezali na novo položeni asfalt in pre-
mikali jaške za odvodnjavanje. Dela so se v sredini oktobra še-
končno zaključila, prebivalci ulice pa smo si oddahnili.

FOTO: Arhiv šole

FOTO: Metodij Rigler
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Kolesarske poti po »etrtni skupnosti 
in bliænji okolici - 1. del

Katarina ©inkovec

Resda se kolesarska sezona počasi bliža koncu, a toplo vreme 
nam vsekakor napoveduje še nekaj prijetnih kolesarskih dni. 

Nedeljski opoldnevi so ravno pravšnji za to, da se družina usede 
na kolo in odpelje v naravo.
V naši četrtni skupnosti imamo nekaj prijetnih kolesarskih poti, 
primernih tudi za družine. Seveda se pri tem ne omejujemo na 
meje, ki zaokrožajo četrtno skupnost. Kolesa nas vodijo na Orle, 
kjer je pot za boljše kolesarje, veliko kolesarskih užitkov pa nam 
nudi Ljubljansko Barje. Poti po njem se prepletajo in še sam ne 
veš, kdaj si prišel do idiličnega Iškega Vintgarja, do Drage, Pod-
peči ali pa nenazadnje na Rakitno ali Krim.
Vendar vas, za konec sezone, ne bom mučila z vzponom na Krim, 
ta naj počaka za drugo sezono. Danes vas vodim po eni od poti iz 
Rakovnika do Iškega Vintgarja.
Pot začnemo pri rakovniški cerkvi. Peljemo se po Galjevici in za-
vijemo na Jurčkovo cesto. Da se izognemo Peruzzijevi, zavijemo 
proti PST in jo prečkamo. Po makadamski poti se peljemo ob 
obvoznici. Prečkamo jo in nato pot nadaljujemo po Peruzzijevi, 

mimo Mokarja po Črnovaški. Malo naprej od Cerkve Sv. Mihael 
naletimo na smerokaz za kolesarsko pot. Pot nas vodi približno 
7 km po makadamu, vse do Bresta. Na tej poti se lahko poučite 
o koscu, ki ima na tem območju svoje domovanje. Na križišču 
pri pizzeriji Mars gremo naravnost do naslednjega križišča, kjer 
zavijemo levo. Na koncu naselja zavijemo desno na poljsko pot, 
ki mimo vodarne vodi do vasi Vrbljene. Nadaljujemo pot narav-
nost skozi Vrbljene in Strahomer ter na koncu vasi Strahomer 
zavijemo levo  proti Iški vasi.  Skozi Iško vas in mimo naselja počit-
niških hiš pridemo do Iškega Vintgarja, kjer se lahko okrepčamo 
v Domu Iški Vintgar. Soteska je zelo zanimiva zaradi potoka in 
obsežnega rastlinstva. Ogledamo si lahko številne zanimive kam-
nine, ki pričajo o razgibani geološki zgodovini področja.
Dolžina opisane poti je približno 20 km, pot je atraktivna, pretež-
no asfaltirana, del je makadam. Višinske razlike je 70 m, kar kaže 
na lahko pot. Če boste vozili zelo počasi, z vmesnimi postanki za 
občudovanje narave, boste za pot porabili približno eno uro. In še 
toliko za nazaj. 

Vse kolesarske navdušence pa opozarjamo, da  se po tej poti  podajajo na lastno odgovornost in da naj bodo na odseku poti, 
ki vključuje Peruzzijevo cesto in cesto skozi Črno vas še posebej previdni!

Vreme že nagaja vsem, ki imamo radi šport na prostem. 
Sezona zunanjih aktivnosti gre nezadržno h koncu - za 

nekatere je to lepa priložnost, da začnejo “zabušavati”, vsi 
ostali pa se takrat preselimo v dvorane in telovadnice. S Pla-
netom Športa želimo obogatiti športno ponudbo na območju 

Rudnika – smo organizator vadbe aerobike ter pilatesa, v pri-
pravi pa so še drugi projekti. Za več informacij obiščite našo 
spletno stran, na kateri bo zaživel tudi portal s koristnimi ter 
brezplačnimi informacijami s področja zdrave prehrane, vad-
be ter športnih dogodkov! 

Planet ©porta - ZA aktiven æivljenjski slog, www.planet-sporta.com
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Intervju z Vasjo Butino,  
direktorjem Mestne uprave MOL

Helena Æidanek  

V PREJŠNJI ŠTEVILKI SMO VAM PRIPRAVILI INTERVJU Z ŽUPANOM MOL, G. ZORANOM JANKOVIĆEM. KOT MEDIJSKO ZELO IZPOSTAVLJENO 
OSEBO, VAM GA NI BILO POTREBNO POSEBEJ PREDSTAVLJATI, KAR PA NE VELJA ZA TOKRATNEGA SOGOVORNIKA – 

G. VASJO BUTINO, DIREKTORJA MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANA.

G. Butina je rojen v Ljubljani, kjer je živel na več lokacijah, 
sedaj že nekaj časa živi na Rudniku.

V poklicnem delu se je pretežno ukvarjal s kadrovsko politiko, 
upravljanjem s človeškimi viri (HRM), splošnimi zadevami, infor-
matiko, organizacijo, skupinskim delom, projektnim vodenjem, 
kriznim vodenjem, vodenjem s spremembami in preoblikova-
njem podjetij ter urejanjem procesov in organizacije poslovanja 
predvsem v večjih podjetjih, Mercatorju in Zavarovalnici Triglav. 
Delo v lokalni skupnosti dobro pozna, saj je šest let (od leta 
1978 do 1984) poklicno delal v takratni občini Ljubljana Vič-
Rudnik oz. njenih družbeno političnih organizacijah in bil član 
skupščine ter številnih organov.
Sodeloval je tudi v volilnih odborih in komisijah od krajevnih 
skupnosti (KS), občine do mesta (član in predsednik), odboru 
v KS Rudnik in sosednjih KS za izgradnjo telefonskega priključ-
ka (predsednik, 25.000 novih priključkov) in drugih. 

Direktorju mestne uprave smo postavili nekaj vprašanj vezanih 
na aktualno temo reorganizacije mestne uprave ter življenje v 
ČS Rudnik: 
 
1. Kaj vas je pripeljalo do odločitve, da sprejmete 
delo vodje največje občinske uprave v Sloveniji?
»V Mestno upravo me je povabil župan, povabilo sem sprejel pred-
vsem zaradi novega izziva in prepričanja, da prihajam v dobro eki-
po, ki bo izvedla zadane projekte in uspešno vodila MOL.«
 
2. Kako ocenjujete stanje organiziranosti v mestni up-
ravi, MOL ob svojem prihodu?
»Organizacija ni bila prilagojena viziji oz. strategiji novega vod-
stva MOL, zato smo jo po krajšem spoznavanju in analizi spre-
menili. Čutil se je vpliv koalicijskih dogovorov in so bili posamez-
ni deli MU med seboj precej neodvisni, nepovezani in so težili 
k vsem funkcijam. Tako je vsak oddelek izvajal javna naročila, 
investicije, pravne zadeve ipd. To je omogočala tudi razne mani-
pulacije in nepravilnosti.«
 
3. Kdo je še sodeloval pri pripravi reorganizacije?
»Župan je imenoval posebno projektno skupino, ki jo je vodil 
podžupan Aleš Čerin. Sodelovali so nekateri načelniki in stro-
kovni sodelavci kadrovske in pravne službe.«
 
4. Katere so glavne spremembe v organizaciji mestne 
uprave? 
»Na županov predlog je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na 7. izredni seji dne 21. 5. 2007 sprejel nov Odlok o orga-
nizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, nato pa je župan, 13. junija 2007 sprejel nov Pra-
vilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MU MOL. 

Nova organizacija in sistemizacija je stopila v veljavo 1. oktobra 
2007. Pred tem so bili izvedeni javni natečaji za vse predstojni-
ke oddelkov in služb MU MOL. 
Cilj nove organizacije dela mestne uprave je v prvi vrsti dvigni-
ti raven strokovnosti in učinkovitosti posameznih oddelkov ter 
jih med seboj tesno povezati, s čimer se izognemo podvajanju 
opravil, nepotrebnemu trošenju proračunskih sredstev, različ-
nim merilom in zlorabam. Oblikovana je nova Služba za razvoj-
ne projekte in investicije, ukinjen je Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in turizem, katerega delo so prevzeli Oddelek za 
gospodarske dejavnosti in Zavod za turizem, razvojno delo pa 
agencija RRA LUR. Združena sta Oddelka za gospodarjenje 
z zemljišči in Oddelek za nepremičnine v nov Oddelek za rav-
nanje z nepremičninami. Kadrovska služba in splošna služba 
sta sedaj razdruženi v odseke v okviru Sekretariata direktorja 
skupaj s Centrom za informatiko. Pravna služba je izdvojena v 
posebno, samostojno službo. V skupno službo sta povezana 
tudi Služba za mednarodno sodelovanje in protokol, ki delujeta 
v okviru Kabineta župana. Služba za notranjo revizijo pa je po-
stala bolj samostojna in je vezana na župana.«

5. Kako ste navedene združitve izpeljali v praksi, 
glede na razpoložljive poslovne prostore?
»Sestavni del reorganizacije MU MOL je tudi prostorsko za-
okroževanje pisarn za delo javnih uslužbencev v smislu zdru-
ževanja organizacijskih enot na manj lokacijah, kar bo privedlo 
do spremembe lokacije dela za približno polovico delavcev. Ob 
tem je potrebno povedati, da smo z izselitvijo DARS-a, svetni-

FOTO: Stane Jeršič
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ških skupin MS MOL in dela UE Ljubljana pridobili dodatne 
prostore v stavbi Kresije, zato težav s pomanjkanjem poslovnih 
prostorov nimamo. 
Kljub navedenemu gre le za začasne rešitve, saj je v teku pro-
jekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso Mestno 
upravo in verjetno tudi za Upravno enoto Ljubljana ter more-
bitno Pokrajino, ki naj bi bil zaključen leta 2010. Trenutna ak-
tualna lokacija nove poslovne stavbe je na križišču Resljeve in 
Masarykove ulice.«

6. Kakšno je vaše mnenje o delovanju Sveta ČS Rud-
nik ter o življenju v ČS Rudnik?
»Delo Sveta spremljam tako kot občan, saj stanujem v ČS 
Rudnik že več kot 20 let, in kot javni uslužbenec MU MOL. Z 
delom Sveta sem zadovoljen, saj v okviru možnosti storijo veli-
ko. Posebej pohvalno je, da zmorejo tudi izdajanje informacij, 

Rudniške Četrtinke, ki krajanom zelo približa probleme. Delo 
vseh članov Sveta znam ceniti, saj sem bil vrsto let tudi sam 
aktiven v delu takratne Krajevne skupnosti Rudnik. Največji 
projekt, ki sem ga vodil, je bila napeljava telefonskih priključ-
kov. Žal mi je le, da takrat niso krajani sledili našemu pozivu, 
da bi ob napeljavi telefonskega omrežja položili tudi kabelsko 
napeljavo za televizijo. 
Z življenjem v ČS Rudnik nimam posebnih težav, počutimo se 
varno, s sosedi imamo zelo dobre, celo prijateljske odnose. 
Pravzaprav bi kot krajan z območja Rudnika težko naštel stvari, 
ki predstavljajo večjo težavo, omenil bi le kanalizacijo, katere na-
peljava se sedaj bliža tudi naši ulici Sp. Rudnik c. II, kot direktor 
mestne uprave pa sem seznanjen tudi s problematiko širšega 
območja, ki se nanaša predvsem na slabo komunalno oz. pro-
metno ureditev, kot je rekonstrukcija Peruzzijeve ceste, Ižanske 
ceste, ipd.«

Mestna uprava Mestne obËine Ljubljana
Sluæbe mestne uprave Oddelki mestne uprave Prekrπkovna organa 

•  Kabinet župana, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2

•  Oddelek za finance in računovodstvo,
Dalmatinova 1

•  Inšpektorat, 
Proletarska 1

•  Služba za razvojne projekte in 
investicije,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2

•  Oddelek  za ravnanje z 
nepremičninami, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2

•  Mestno redarstvo, 
Proletarska 1 

•  Služba za javna naročila, 
Dalmatinova  1

•  Oddelek za kulturo,
Ambrožev trg 7

•  Služba za pravne zadeve, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2

•  Oddelek za zaščito, reševanje in 
civilno obrambo, 
Zarnikova 3

•  Sekretariat mestne uprave, 
Adamič –Lundrovo nabrežje 2

•  Oddelek za urejanje prostora, 
Poljanska cesta 28

•  Služba za lokalno samoupravo, 
Ambrožev trg 7

•  Oddelek za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, 
Resljeva ulica 18

•  Služba za organiziranje dela 
Mestnega sveta, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2

•  Oddelek za varstvo okolja, 
Zarnikova 3

Ne glede na različne lokacije oddelkov in služb, pa lahko občani  večino zadev opravite na enem mestu, t.j. v glavni pisarni na 
lokaciji Kresije, Mačkova ulica 1. 

Glavna pisarna je odprta: 
 - od ponedeljka do četrtka: od 8.  do 17. ure
 - v petek:  od 8. do 13. ure 

Telefonska številka  glavne pisane: 01/ 306 11 62

V glavni pisarni lahko:
• oddate vloge za vse oddelke in službe MU MOL,
• dobite vse informacije  o storitvah posameznih oddelkov oz.   služb,
• plačate položnice podjetij: Snaga, Energetika, VO-KA, Žale (brez provizije),
• kupite žetone in  nalepke (od 28. do 8. v mesecu) MPP,  
• plačate stroške priklenitve lisic na avtomobil.
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Domoznanstvo — kaj je to?

mag. Teja Zorko, pomoËnica direktorice Knjiænice Preæihov Voranc

Vsi tisti, ki radi vzamete v roke dobro knjigo in ste morda 
tudi redni obiskovalci knjižnice v vašem kraju, ste gotovo 

opazili, da javne knjižnice že dolgo niso več le shrambe knjig, 
temveč se vedno bolj uspešno razvijajo v informacijska središča 
znotraj lokalnega okolja. To se ne kaže le v ponujanju dostopa 
do spleta ali možnosti izposoje neknjižnih gradiv (video in dvd 
posnetkov, glasbe na cd ploščah), ponudbi različnih prireditev 
in izobraževanj za uporabnike, temveč tudi v skrbi za ohranjanje 
lokalne zgodovine in posebnosti. Vse to predstavlja pestro pa-
leto nalog, s katerimi s danes ukvarjajo splošne knjižnice.
V Knjižnici »Prežihov Voranc« Ljubljana – Vič, ki ima svoj sedež na 

Tržaški 47 a v Ljubljani, že več kot deset let zbiramo, obdelujemo 
in dajemo v uporabo domoznansko zbirko gradiv, to je zbirko, ki 
uporabnikom ponuja vpogled v zgodovino in vsakdanji utrip lokal-
nega območja, ki ga pokriva naša knjižnica. V naše območje sodijo 
poleg četrtnih skupnosti Vič, Rudnik, Trnovo in Rožnik v Mestni 
občini Ljubljana tudi občine Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Bre-
zovica, Škofljica, Ig in Velike Lašče, saj gre za območje nekdanje 
občine Ljubljana Vič-Rudnik. Na tem območju je Knjižnica Preži-
hov Voranc v petdesetih letih delovanja razprostrla učinkovito mre-
žo devetih lokalnih knjižnic.
Poleg naše osnovne knjižnične dejavnosti torej posebno pozor-
nost namenjamo tudi zbiranju knjig, ki govorijo o krajih in ljudeh 
tega območja, zbiramo časopise, občinska in druga glasila, ki tu 
izhajajo, šolska glasila in zbornike, turistične zemljevide, videoka-
sete, razglednice, biltene in brošure, priložnostne izdelke ob prire-
ditvah in podobne materiale,  ki prinašajo informacije o kulturnem 

dogajanju in o pestrem življenjskem utripu našega območja, skrat-
ka karkoli, kar je na tem območju izšlo oziroma nastalo. Od leta 
1994 iz dnevnega časopisja zbiramo primerne članke o našem 
območju in jih katalogiziramo v skupno računalniško bazo sloven-
skih knjižnic Cobiss. Prav tako zbiramo članke in enciklopedične 
zapise o vidnejših umetnikih in ustvarjalcih našega območja. Zbra-
no domoznansko gradivo uredimo po področjih in ga hranimo v 
glavni knjižnici kot dragocen učni in raziskovalni pripomoček.
Naša zbirka deluje ne le kot informator o aktualnem dogajanju 
na našem območju, temveč tudi kot dragocen vir za seminarske 
in podobne naloge in celo raziskovalno delo. Na ta način nudimo 

uporabniku knjižnice sliko pestrega udejstvovanja prebivalstva na-
šega območja. Vemo, kako številna in aktivna so denimo različna 
kulturna in turistična društva naših občin in kako dragoceno je 
njihovo delovanje. Tudi to področje odslikuje podobo kraja, zato 
bi radi zbrali čimveč gradiva ter ga ponudili našim uporabnikom 
oziroma ohranili našim zanamcem. 
Vljudno torej vabimo tako posameznike kot tudi društva, da po 
en primerek vaših tiskanih in drugih izdelkov, ki pričajo o delu in 
ustvarjanju v vašem kraju, podarite naši zbirki in s tem poskrbite, 
da bo vaše delo zabeleženo ter vidno tudi na širši, medobčinski 
ravni. Če imate morda doma nekaj starih gradiv, tiskovin ali raz-
glednic, fotografij, ki jih ne potrebujete več, odstopite jih knjižnici 
na naslov Knjižnica Prežihov Voranc, za domoznanstvo, Tržaška 
47 a, 1000 Ljubljana, kjer bodo zaživele novo življenje. Po več in-
formacij se lahko obrnete tudi na vašo krajevno knjižnico – našo 
enoto, kjer vam bo knjižničarka ali knjižničar z veseljem v pomoč.

 V KNJIŽNICI »PREŽIHOV VORANC« LJUBLJANA – VIČ ZBIRAMO GRADIVA, KI ODRAŽAJO ŽIVLJENJSKI UTRIP IN DOGAJANJE 
NA OBMOČJU, KI GA KNJIŽNICA POKRIVA.



9

Sadimo drevesa ob dnevu zemlje
Olga Kolar, vodja P© Rudnik in eko koordinatorica

Na OŠ Oskarja Kovačiča tudi Podružnična šola Rudnik že dru-
go leto sodeluje v projektu Ekošola kot način življenja. Učenci 
in učitelji se lotevamo številnih projektov in dejavnosti, s kate-
rimi osveščamo tako učence in delavce šole kot tudi starše in 
sokrajane o problematiki onesnaževanja narave in aktivnostih, 
ki vodijo k čistejšemu okolju. 
Vedno bolj se zavedamo, da je narava naš učitelj, polna lepot in 
presenečenj. Iskreno imamo radi njena bogastva in nepopisne 
lepote, zato jo želimo  ohraniti pred umazanijo, smetmi in vedno 
večjim onesnaževanjem. Le tako jo ohranimo za naše zanamce.
Zaradi teh misli smo letošnji dan Zemlje na PŠ Rudnik obeležili 
še posebej slovesno. Naravi smo želeli simbolično vrniti tisto, 
kar ji nenehno jemljemo. Odločili smo se, da vsak razred posadi 
in posvoji drevo. Pri tem sta nam prijazno pomagala Zavod za 
gozdove in Gibanje za pravičnost in razvoj, ki sta nam priskrbela 

mlada drevesca bukve, lipe, hrasta, breze in javorja. 
Na sončno petkovo jutro so učenci pod prijetno senco magno-
lije pripravili zanimiv kulturni program, v katerem so z besedo, 
igro in glasbo pokazali, da se dan Zemlje prične v naši glavi, v 
našem srcu, in si zaželeli, naj bo dan Zemlje vsak dan. 
Skupaj z gosti, med katerimi smo bili še posebej veseli gospo-
da Okorna, predsednika četrtne skupnosti Rudnik, gospodične 
Kercan, predstavnice Gibanja za pravičnost in razvoj in gospe 
Tavčar, predstavnice Zavoda za gozdove, so učenci na šolskem 
travniku posadili drevesa in obljubili, da bodo vestno skrbeli za-
nje. 
Dan je minil ob prijetni pesmi učencev 2.d razreda, ki so ob 
svoji novo posajeni lipi spontano in navdušeno zapeli pesem 
Šumijo gozdovi domači. Ostali učenci pa so si zaželeli: naj dre-
vesa rastejo!

Petje in igranje na glasbila.| FOTO: Arhiv OŠ

22. april je dan Zemlje. Na našo šolo so prišli 
ravnateljica in razliËni predstavniki za gozdove. Vsak 
razred je posadil drevo. Prvi razred je posadil brezo, 
drugi javor, tretji lipo, Ëetrti devetletke hrast  in Ëetrti 

osemletke bukev. Vsi razredi so nekaj zapeli ali zaigra-
li, prireditev je vodil Denis. To smo Zemlji podarili za 
rojstni dan. 

Æan Cimperman 3.d/9 

22. APRIL - DAN ZEMLJE

Gostje spremljajo prireditev.| FOTO: Arhiv OŠ

Pomoč gospoda Okorna pri sajenju drevesa.| FOTO: Arhiv OŠ

Zadovoljstvo po končanem delu. | FOTO: Arhiv OŠ
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 ©e  pomnite tovariπi! «
Jernej KorenËiË, Z O L B

Ko so barjanske travnike, ob jutranji meglici in zvokih prebu-
jenih ptic, od junija do avgusta, oblegali kosci in grabljice. 

Dolgi travniki, ki jim ni bilo videti konca, ob ročno izkopanih 
grabnih, jelševih in brezovih mejicah, od Rudnika do Verda, z  
vmesnimi skrbno obdelanimi njivami ter »žetvijo« samo če je na-
rava ali voda dopustila, so po mostiščarjih, krojili v trdnosti in 
vztrajnosti prve kolonizirane prebivalce Ljubljanskega barja.
Le našim prednikom in zdajšnjim ozaveščenim lastnikom zem-
ljišč se imamo zahvaliti, da tudi danes vsaj na nekaterih še ohra-
njenih območjih, lahko občudujemo bogastvo narave povezane 
z močvirjem in njenim biotskim prehodom od vodnega do ko-
penskega življenja.
Prav oživljanje kulturne dediščine in ozaveščanje prebivalstva 
do prijaznejšega odnosa do narave ter s tem ohranjanju značil-
nih naravnih vrednot Ljubljanskega barja, je bilo osnovno vodilo 
za organizatorje in udeležence 

2. MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA KOSCEV IN 
GRABLJIC ZA POKAL LJUBLJANSKEGA BARJA.

Prireditev, ki se vsako leto odvija v drugi barjanski občini, ob 
vzporedni »okrogli mizi« z aktualno barjansko tematiko, etnološki 
in ekološki tržnici, predstavitvijo turistične ali izletniške ponudbe 

posamezne občine, s kulturnim vložkom in ogledom bližnje na-
ravne znamenitosti, aktivira praktično vse delujoče interesne de-
javnosti sedmih občin Ljubljanskega barja. Pri projektu sodeluje 
tako lokalno prebivalstvo, upravne enote s pristojnimi službami 
in župani, kot tudi predstavniki stroke in države - z Ministrstva 
za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter Ministrstva za gospodarstvo. Lahko torej sklepamo, da 
je bilo skupaj z tekmovalci in obiskovalci na prireditvi prisotno 
najmanj 70% lastnikov ali predstavnikov upravljalcev obdeloval-
nih površin celotne barjanske pokrajine, torej tistih od katerih je 
usoda Ljubljanskega barja, kot predvidenega Krajinskega parka 
najbolj odvisna. 
Letošnjega tekmovanja, ki je bilo 25 avgusta v Bevkah – občina 

Vrhnika, se je udeležilo 98 koscev in grabljic iz občin MOL, Ig, 
Škofljica, Brezovica, Borovnica,Vrhnika in Log-Dragomer. Ani-
macijo in izbirna občinska tekmovanja v koordinaciji ZOLB so 
izvedla turistična, športna, gasilska in kulturna društva v posa-
meznih občinah.
Pod zastavo in pokroviteljstvom MOL se je tekmovanja udeležilo 
štirinajst tekmovalcev, stanujočih na Ižanski c., Črni vasi, Lipah, 
Peruzzijevi c. in Levarjevi ulici. Poizkusna izbirna tekma, kamor 
so bili povabljeni vsi zainteresirani kosci in grabljice iz četrtne 
skupnosti Rudnik, Trnovo in Vič je bila organizirana v Črni vasi 

Tekmovalna ekipa MOL na 2 medobčinskem tekmovanju 
koscev in grabljic za pokal Ljubljanskega barja, Vrhnika-
Bevke 2007. Od leve proti desni: Manja Ramšak, Ana Zal-
etelj, Kos Anton, Slavka Petek, Amalija Sterle, Ana Virant, 
Avgust Kosi, Marjana Mazi, Škafar Andrej, Veronika Kos, 
Zdravko Ramšak, Sterle Janez, Stanislav Tomc in Stanislav 
Matjaž.| FOTO: Arhiv ZOLB

Tako kot sta začela sta tudi končala. Najboljši kosec 
Ljubljanskega barja za leto 2007 je postal ponovno Damjan 
Turšič iz Borovnice, drugi najboljši kosec pa je krajan četrtne 
skupnosti Rudnik Avgust Kosi iz Črne vasi.| FOTO: Arhiv ZOLB

V moralno podporo tekmovalcem in simboličnem prizadevanju do ozaveščanja pre-
bivalstva k prijazni obdelavi barjanske zemlje, predvsem pa do zaščite značilnih 

barjanskih travnikov, so za kose prijeli tudi župani in podžupani šestih občin. Najbolj 
sta se »odrezala«  župana občine Vrhnika Dr. Marjan Rihar in župan občine Log Dra-
gomer, Mladen Sumina, glede na čas, medtem ko je najboljšo kvaliteto predvsem pa 
vztrajnost na »problematičnem« kosišču prikazal župan občine Borovnica, Andrej 
Ocepek. Na žalost je ostala parcela MOL ne- pokošena, ker je moral župan Zoran 
Janković, tako kot predsedniški kandidat Dr. Danilo Turk, zaradi drugih obveznosti 
predčasno zapustiti prireditev. Kljub temu pa se županu Zoranu Jankoviću zahvalju-
jemo za obisk, pokroviteljstvo ekipe MOL in izrečene pozdravne besede.

Pri tekmovanju so sodniki ocenjevali Ëas 
in kvaliteto opravljenega dela.

Tekmovanje se je odvijalo na pripravljenih »parcelah« 50 x 9 m1 in 20 x 3 m1.  
GRABLJICE SKUPINSKO: GRABLJICE POSAMEZNO: KOSCI SKUPINSKO: KOSCI  POSAMEZNO:

1 Ig Vera Oblak, Ig Vrhnika Damjan Turšič, Borovnica
2 Vrhnika Veronika Kos, MOL Borovnica Avgust Kosi, MOL
3 MOL Klavdija Japelj, Vrhnika MOL Franci Trček, Vrhnika
4 Škofljica Mari Šuštaršič, Brezovica Brezovica Janez Modic, Ig
5 Log-Dragomer Marija Goršič, Škofljica Log Dragomer Jože Lenič, Škofljica
6 Borovnica Frančiška Jereb, Borovnica Škofljica Viktor Borštnik, Brezovica
7 Brezovica Marjeta Žitko, Log Dragomer Ig Franci Rus, Log Dragomer
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Pomen barjanskih jarkov in odvodnikov
Vesna Suπec-©uker, Agencija RS za okolje

Ko govorimo o pomenu barjanskih jarkov in odvodnikov danes, 
je nujno potrebno poznati njihovo zgodovino oz. pomen v pre-

teklosti.

Osuševanje Ljubljanskega barja sega že v dobo rimskega cesar-
stva, skupaj z ukrepi povezanimi za zagotovitev plovne poti med 
Ljubljano in Vrhniko. Prav zaradi dejstva, da so Rimljani gradili ce-
ste preko Barja so morali Barje v ta namen tudi lokalno osušiti. Po 
propadu rimskega cesarstva se je barje ponovno zamočvirilo in kot 
takšno nikogar zanimalo. V drugi polovici osemnajstega stoletja 
piše o preteklih, predvsem načrtovanih melioracijskih delih, Val-
vazor. Prva doba osuševalnih del na barju sega v drugo polovico 
osemnajstega stoletja pa vse do začetkov devetnajstega stoletja, 
v času vladavine Marije Terezije. Takrat je bil med ostalim izdelan 
osuševalni načrt, ki ga je vodil jezuitski pater Gabrijel Gruber, pro-
fesor mehanike v Ljubljani. V tem projektu je bila izdelana ponovna 
izmera barja in izvedeni osnovni pogoji za osušitev, to je znižanje 
dna Ljubljanice in izvedba Gruberjevega prekopa. Z načrtovanjem 
in z izvedbo osuševalnih del se je nato v več obdobjih, pod okri-
ljem različnih vladavin in strokovnjakov, večkrat nadaljevalo in sicer 
predvsem v smisli poglobitve Ljubljanice in Gruberjevega kanala 
ter izvedbo mreže glavnih in stranskih odvodnikov ter tudi drugih 
objektov (stradonov, mostov, zapornic). Poleg pričakovanih osuše-
valnih učinkov, so posegi imeli tudi več negativnih učinkov, ki so 
bili z leti sanirani. V novejšem času, to je po letu 1955 (izvedeno 
čiščenje Ljubljanice in dograditev zapornice na Ambroževem trgu) 
večjih posegov na Ljubljanici in barjanskih odvodnikih ni bilo, pač 
pa nekaj posegov in ukrepov na pritokih Ljubljanice. 
Že cca 12 let se nivo Ljubljanice na obeh zapornicah vzdržuje na 

enaki koti, ki narekuje razmere tudi na samem barju, predvsem v 
sušnem obdobju, saj ob večjih pretokih zapornici nimata vpliva na 
odtočne razmere. Na območju Ljubljanskega barja je cca 640 km 
glavnih odvodnikov ter bistveno večja dolžina in število jarkov dru-
gega in tretjega reda. V zadnjih nekaj letih, ko urbanizacija vse bolj 
posega tudi na območje Barja se s tem v zvezi dogajajo posegi, ki 
poslabšujejo razmere na barju v smislu poplavne varnosti ter tudi 
odtočnih razmer. Za normalno funkcioniranje sistema odvodnikov 
in barjanskih jarkov na barju je pomembna njihova ohranitev in čim 
boljše vzdrževanje. 
Zaradi pritiskov urbanizacije se mnogokrat pozabi na prvot-
no funkcijo jarkov drugega in tretjega reda, ki pa je za de-
lovanje celotnega sistema izjemnega pomena. Vzdrževanje 
teh jarkov je naloga lastnikov zemljišč ob njih. S tem je last-
nikom zemljišč naložena tudi velika odgovornost v primeru 
neprimernega ravnanja z njimi, saj takšno ravnanje lahko pri-
nese posledice širših razsežnosti. Neprimerno ravnanje se v 
praksi odraža predvsem z njihovim zasipavanjem ali zacevlja-
njem v profile neprimernih dimenzij. Tudi posegi na vodna in 
priobalna zemljišča vodotokov, in glavnih odvodnikov, ki se 
odražajo predvsem v neprimernih premostitvenih objektih, 
odlaganju odpadnega materiala na same brežine, odlaganju 
posekanega vejevja v struge in na brežine, negativno vpliva-
jo na odtočne razmere v kritičnih trenutkih. 

Ljubljansko barje deluje kot sistem v katerem morajo vsi členi 
enakomerno delovati in opravljati svojo funkcijo, zato je skrb vseh 
nas, da na njem ohranjamo čim boljše odtočne razmere, kar bo pri-
spevalo k večji varnosti in lepšemu življenju na tem območju tudi v 
primeru visokih voda oz. v vse pogostejših ekstremnih hidroloških 
pogojih.

ob Ljubljanici v začetku avgusta. Ob pridobitvi enotne opreme 
– majic (MOL) in sredstev za malico ( Stiking ), servisom orodja 
in dorečeno taktiko tekmovanja, je  ekipa predstavnikov Četrtne 
skupnosti Rudnik in Trnovo v starosti od 38 do 64 let dostojno 
zastopala MOL oziroma severovzhodni del Ljubljanskega barja. 
Da so bili izbrani pravi tekmovalci je razvidno iz rezultatov, saj so 

plakete prejeli Janez Sterle, kot vodja ekipe MOL za osvojeno 
tretje mesto v panogi kosci skupinsko, in tretje mesto v panogi 
grabljice skupinsko. Posebno pa smo lahko ponosni na osvo-
jeno drugo mesto kosca posamezno Kosi Avgusta in grabljico 
posamezno Veronike Kos, oba  iz Črne vasi.  
Tekmovalcem čestitamo za udeležbo in dosežene rezultate!

FOTO: Ida Meglič

FOTO: Ida Meglič
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Športna zveza Ljubljane, se z mestnimi četrtnimi skupnost-
mi in športnimi društvi že vse leto trudi razgibati Ljubljano 

in predvsem njene prebivalce. Na zadnjo majsko soboto smo iz 
foteljev in izpred televizorjev spravili Rakovnik, Livado, Galjevi-
co in vse tri Rudnike.

Bil je lep in topel, skoraj poleten majski dan. Začel se je z delo-
vno zmago, rešitvijo dolgo propadajoče trim steze pri ribnikih, 
ki je postala Srčna pot. Gre za pomembno športno površino na 
tem delu mesta, saj jo od otvoritve vsak dan obiskuje na stotine 
ljubiteljev hoje v naravi sredi mesta. Pot je označena in zdaj po-
vezuje Rakovnik s Štepanjo vasjo v Četrtni skupnosti Golovec. 
Za obnovo so sredstva prispevali Fundacija za šport, Društvo 
za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zavod za turizem Ljubljana, 
Želva, pomagali pa so tudi v Mestni občini Ljubljana.
Dnevni spored Rudniškega športnega dneva pa se je odvijal 
naprej, vajeti pa so prevzela rudniška društva: Športno društvo 
Rudnik je za družine pripravil kolesarski izlet po Barju, za bolj 
zagrizene športnike kolesarski vzpon na Orle, košarkarske 
navdušence pa so razveselili s tekmo trojk; predstavili so se 
rakovniški taborniki, orientacisti so izvedli tek s kompasom in 
zemljevidom v rokah, na voljo so bile palice za nordijsko hojo in 
instruktorica, Strelišče in Strelsko društvo Olimpija sta pripravi-

la streljanje z zračno puško, kajakaši pa so na Livadi poskrbeli 
za učenje prvih zavesljajev s kajakom ali kanujem.
Na koncu omenimo le še dobrodelni srečelov, ki je s praktični-
mi nagradami rudniških in drugih podjetjih (Kratochwill, Mega 
Outlet store, Ljubljanske mlekarne…), zbiral sredstva za obnovo 
košarkarskega igrišča pri podružnični šoli na Rudniku.

Uspeπen prvi Rudniπki πportni dan
Æiga »erne, ©portna zveza Ljubljane, www.szlj.si

Športna zveza Ljubljane, ob pomoči Mestne občine Ljubljane, 
Fundacije za šport in Ministsrtva za šolstvo in šport, pripravlja 
elektronsko poenostavitev poslovanja organizacij, povezanih 
s športom. Prednosti novega informacijskega sistema bodo 
njegova lahka in enostavna uporaba, hitra dostopnost ter ne 
nazadnje tudi enostavno vnašanje podatkov o športu, kar bo 
še posebej dobrodošlo za ponudnike športnih programov. 
Gre za samostojen sistem, kjer bodo uporabniki (športniki, 
rekreativci, novinarji...) lahko našli čisto vse o športu v Ljub-
ljani: od športnih prireditev vrhunskega nivoja, do rekreativnih 
prireditev, možnosti za športno vadbo, pa naj si bo ta vodena 
ali pa prosta. Tudi podatki o športni infrastrukturi ne bodo 
manjkali...
Konec oktobra bomo postavili uporabno možnost vpisovanja in 

prikazovanja športnih vadb in prireditev, do konca leta pa še ce-
lovito e-izkaznico, ki bo vsebovala osnovne podatke o društvih, 
njihovih vadbah, prireditvah in objektih. V osnovi bo sistem 
brezplačen, vsako društvo pa jo bo imelo možnost nadgraditi z 
novicami, fotogalerijo, anketami ter svojo lastno domeno. Stro-
šek nadgraditve bo mnogo manjši od stroška izdelave lastne 
spletne strani.
Brez sodelovanja ni in ne bo šlo. Vsem, ki ste nam že posre-
dovali podatke se zahvaljujemo in vas vabimo, da podatke, od 
tedaj, ko bodo javno objavljeni, objavljate, brišete ali dodajate 
kar sami. Vsi pa, ki nam iz takih ali drugačnih razlogov podatkov 
o vadbi še niste sporočili, le spodbuda - zamujenega ni še nič, 
zato pohitite! 
Vabljeni ste vsi. Informacije: 041/537-097, ziga.cerne@szlj.si

Kmalu nov informacijski sistem za druπtva

Športna zveza Ljubljane, je ob pomoči Četrtne skupnosti 
Rudnik, Zavoda za turizem Ljubljana, Mestne občine Ljub-
ljana, Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Planin-
skega društva Drago Bregar maja odprla obnovljeno ne-
kdanjo trim stezo na Rakovniku in jo zastavila kot Srčno pot 
(vodeni pohodi potekajo vsak prvi torek v mesecu), hkrati 
pa smo po planinsko označili tudi pešpot od končne postaje 
»trojke«, na Orle in po grebenski poti do Zvezdarje in na Hra-
deckega. Za dokončanje načrtov nas jeseni čaka še precej 
dela, za začetek pridobitev soglasij za postavitev oznak in 
smerokazov pod Golovcem in na njem. Tako bomo pohodni-
ke na poti usmerjali že z Dolenjske ceste, ljubitelje teka pa 
bomo razveselili z oznakami na poti od Urha do Zvezdarne.

Obnova rekreacijskih poti po Golovcu
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Telesna aktivnost je priporoËljiva 
tudi v jesenskem Ëasu

Izgorevanje maščob je najbolj intenzivno pri dolgo-
trajnem, umirjenem gibanju, ko srčni utrip doseže 60-
70% maksimalnega. 
Z zviševanjem srčnega utripa se poraba energije sicer poveča, 
toda energijo črpa telo v glavnem iz skladišča ogljikovih hidra-
tov v mišicah, ne pa iz maščob.

Maksimalni srËni utrip
To je tisto število srčnih utripov, ki jih srce prenese brez ško-
de. Maksimalni srčni utrip je vedno individualen in odvisen od 
starosti. Določimo območje najbolj intenzivnega izgorevanja 
maščob.

IzraËun maksimalnega srËnega 
utripa je zelo enostaven:

Maksimalni srčni utrip = 220 – starost (v letih); n.pr.:
Maksimalni srčni utrip 39-letnika je: 220-39=181;
60-70% maksimalnega srčnega utripa 39-letnika je torej:
0,6x181=109 in 0,7x181=127.

Z drugimi besedami, hujšanje 39-letnika je optimalno, ko je nje-
gov srčni utrip ned 109 in 127 utripov na minuto. Tipična oblika 
gibanja je v tem primeru jogging ali hitra hoja.

Gibanje in izgorevanje maπËob
Človekovo telo je ustvarjeno za gibanje in srce za to, da vzdržuje 
življenje. Naloga srca je, da z utripanjem – krčenjem in širje-
njem-vzdržuje krvni obtok in tako skrbi za delovanje celotnega 
telesa. Da bi srce dobro delovalo, moramo skrbeti za živahno in 
mnogostransko gibanje, pravilno prehrano in za zadosten po-
čitek.

Izkoristite svoj srËni utrip
Merilec srčnega utripa je koristen za vse, ki želijo shujšati. Pove 
nam, kdaj se glede izgorevanja maščob gibljemo najbolj učin-
kovito, koliko kalorij in maščob potrošimo v času merjenja in 
koliko se nam je znižala telesna teža.

MSU  nas podpira pri odločanju za razgibavanje (nas spravi v 
gibanje) in  človek  se po vadbi tudi bolj sproščeno počuti.

ObmoËje SU Izvor porabljene 
energije

TipiËno 
gibanje

50-60% 85% maščobe hoja, sprehod
10% ogljikovi hidrati

5% proteini

60-70% 70% maščobe jogging, 
agresivna hoja, 
nabiranje kondicije

25% ogljikovi hidrati

5% proteini

70-80% 35% maščobe tek, šport, 
aktivne igre60% ogljikovi hidrati

5% proteini

POZOR:
Glavno skladišče energije odloča, katera 

oblika gibanja je najprimernejša za znižanje 
telesne teže in učinkovito izgorevanje maščob.

Tomaæ ©korjanc

NAMIZNOTENI©KI KLUB

OLIMPIJA
  Ob dolenjski æeleznici 50

Si - 1000  Ljubljana, Slovenija

Namiznoteniπki klub Olimpija, ki 

ima sedeæ v dvorani Krim, vabi 

vse mlade Ëetrtne skupnosti 

Rudnik, da se nam pridruæijo 

- kot bodoËi tekmovalci ali le 

rekreativci.

OBI©»ITE NAS 
V DVORANI KRIM!
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V πoli smo obravnavali dræave. Zato sem vam pripravila kriæanko. PA VELIKO SRE»E!

Mi mali žabci
iz ŠD Krima smo,

na Oskar Kovačiča v šolo 
hodimo.

Maja nas trenira,
nikdar maltretira,

skupno nam je: ROKOMET.

Mi mali žabci
v Višnji Gori smo,

in v šotorih sladko sanjamo.
Maja nas trenira,
Uroš maltretira,

Blaž pa kmalu živce 
izgubil bo.

Ker smo mali žabci,
mi smo vsepovsod,

sam’ da Majo mi 
mal’ hecamo.
Maja nas lovi,
Uroš pa kriči,

Blažu pa zavijajo se oči.

Mi mali žabci
iz ŠD Krima smo,

na Oskar Kovačiča 
v šolo hodimo.

Maja nas trenira,
nikdar maltretira,

skupno nam je: ROKOMET!

3. Krimov rokometni tabor
Iztok ©tukelj

Staršem smo zapeli še pesmico, ki smo 
se jo naučili na taboru:

Æabci na taboru v Viπnji Gori

Naši najmlajši mini-rokometaši so pričeli tudi s treningi 
v šolskem letu 2007/2008, ki potekajo po priloženem urniku. 
Več informacij o nas pa najdeš tudi na www.rk-krim.si 

MINI ROKOMET
ponedeljek 15:45 – 16:30 OŠ Bičevje
torek 15:00 – 16:00 OŠ Trnovo
sreda  15:30 – 16:45 OŠ Livada
četrtek 14:00 – 15:15 OŠ Oskar Kovačič
četrtek 13:45 – 15:00 OŠ Bičevje
petek  18:00 – 19:00 OŠ Oskar Kovačič

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Na koncu poletja v mesecu avgustu, so se naši najmlajši ro-
kometaši, že tretjič zapored, podali na šestdnevno taborje-

nje v Višnjo Goro. Tako kot vsako leto, smo se tja odpravili kar z 
vlakom, kar otrokom že na samem začetku pričara nevsakdanje 
vzdušje. Trenirali smo dvakrat na dan, včasih zunaj, včasih notri. 
Kljub muhastemu vremenu pa smo se vsak dan namakali v ba-
zenu poleg tabora.
Obiskali smo tudi gospoda Groznika, ki nam je pokazal zbirko 
polžev, njegov dalmatinec Brin pa nam je pokazal nekaj »gol-
manskih« prvin. Tudi gasilci so nam prijazno odprli vrata, tako 
njihovih prostorov, kot tudi avtomobilov. In še na trening so nas 
zapeljali!
Večinoma smo hodili spat kar zgodaj, saj so nas treningi in 
bazen popolnoma izčrpali. Smo se pa tudi poveselili in poslad-
kali ob torti, saj je imel vmes Uroš rojstni dan. Tabor smo za-
ključili s piknikom, ki sta ga pripravila starša žabona Valentina 
– hvala!
Ostala nam je le še pot domov - zopet z vlakom, seveda. Po tem, 
ko so vsi mali žabci skočili z vlaka v objem svojih staršev, še ni 
bil čas za poslovitev. 

1. Katera država ima samo dve mesti?
2. Kaj večinoma prekriva Latvijo?
3. Katero je glavno mesto Švice?
4. Katero je glavno mesto Norveške?
5.  Katera država ima vrstni red barv zastave: rdeča, rumena, 

rdeča?
6. Katero je glavno mesto Bolgarije?
7. Katera država ima modro in belo zastavo?
8. Atene so glavno mesto ……
9. Katero je glavno mesto Madžarske?
10. Kako so včasih imenovali turškega predsednika?
11.  Pri katerem predmetu smo obravnavali države 

(4. razred 9-letke)?
12. Kateri skladatelj se je rodil v Salzburgu?
13. Kateri denar uporabljajo na Portugalskem?
14. Vilna je glavo mesto …..

Ana Hrbljan, 4.a/9
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Krajinski park Ljubljansko barje kot nova razvojna pri-
ložnost je bila tematika okrogle mize, ki je vzporedno s 

kulturno - etnološko prireditvijo potekala v kulturnem domu 
v Bevkah. Sodelovali so predstavniki lokalnih interesnih de-
javnosti, kmetijstva, gospodarstva,  ljubitelji Ljubljanskega 
barja in predstavniki stroke, upravnih enot ter državnih insti-
tucij. Razpravo je vodila poslanka  Državnega zbora, Alenka 
Jeraj. 
Zaradi širine in obsežnosti tematskega srečanja ter omeje-
nega prostora naj omenimo samo nekatere povzetke izjav 
nastopajočih;
Jelena Hladnik (MOP), vodja projekta za ustanovitev krajin-
skega parka pove, da je akt o zavarovanem območju, kjer 
bodo določene meje in razvojne usmeritve na posameznih 
področjih Krajinskega parka Ljubljansko barje v zaključni 
fazi izdelave, pri čemer sodeluje v ta namen organizirani 
programski svet sestavljen z župani  barjanskih občin in 
strokovni svet, ki je sestavljen od predstavnikov  stroke in 
interesnih dejavnosti posameznih občin. Pričakuje se, da 
bo akt o zavarovanem območju krajinskega parka sprejet v 
drugi polovici prihodnjega leta.
Barbara Zupanc (MOL) koordinatorka za ustanovitev kra-
jinskega parka izraža vedno prisotno težnjo po uskladitvi 
interesov med lokalnim prebivalstvom in varstvom narave v 
povezavi z izboljšanjem kvalitete življenja.  
Marta Hrustl Majcen (MKGP), na barju je okoli 1000 kmetij, 
ki obdelujejo 9200 ha kmetijskih površin, velik del, vendar 
ne zadostni je vključen v projekt «v naravi za boljše delova-
nje«. Potrebno je prilagoditi obdelavo. Podpore za ohranja-
nje barja so od 50 do največ 550 EUR na ha. Na ministr-
stvu pripravljajo nov razpis za ukrepe strokovne politike od 
2007 do 2017.
Mag. Ana Božičnik (MG) meni, da je potrebno vzpostaviti 
pogoje za uvajanje naravi prijaznega gospodarstva, med 
katerim je pomemben razvoj turizma. To pa pomeni, da je 
potrebno najprej opredeliti  namenske cone z določitvijo 
strokovne podlage in možnostjo obremenitve posameznih 
delov krajinskega parka. V ta projekt spada tudi izvedba 
standardizacije varovanih območij v smeri negativnih in 
pozitivnih vplivov na okolje. Gre torej za možnosti razvoja v 
smeri trženja specialnih turističnih produktov z vključitvijo 
in brez bistvene obremenitve do lokalnega prebivalstva ter  
narave.
Ivan Jordan (podžupan občina Škofljica), » občina si sicer 
prizadeva za ohranitev barja, vendar je cestna infrastruktura 
tako problematična, da bomo ob soglasju pristojnih držav-
nih institucij primorani v minimalnih okvirih poseči tudi v 
prostor, ki ga že sedaj ščiti projekt Natura 2000.«
Mladen Sumina (župan občine Log-Dragomer), »novo usta-
novljena občina bo v svojih razvojnih programih in prostor-
skih aktih upoštevala kvaliteto življenja občanov v prizadeva-
nju do čim manjšega posega v naravo.«

Dr. Marjan Rihar (župan občine Vrhnika), prostorski razvoj 
občine je zasnovan tako, da se poselitveno območje konča z 
obstoječo avtocesto na južni strani in bodočo lokalno obvoz-
nico na severozahodni strani mesta. S pristojnimi ministrstvi 
bo potrebno še marsikaj doreči glede ukrepov na področju 
krajinskega parka, menim pa da ima barje vse možnosti za 
primeren razvoj »lahkega« turizma, pri čemer pa ne sme iz-
ostati primerna cestna povezava.
Janez Cimperman (župan občine Ig), »sprašujemo se, kdo 
potrebuje krajinski park, kdo želi pri tem projektu tržiti, samo 
kmetje lahko vzdržujejo kulturo krajine in nihče drug in če 
ga bomo izrinili s turisti tega barja kmalu ne bo več.«
V nadaljevanju je kot primer navedel Ljubljano, ki je v smislu 
razvojne priložnosti,  barje enostavno prodala oziroma po-
zidala, tako v bistvu ostaja samo še ižansko, brezoviško, bo-
rovniško in vrhniško Barje.
Jani Moderndorfer (podžupan MOL), odgovori, da so bile 
skozi zgodovino  nekatere vrednote drugače razumljene. 
Mesto je imelo pred dvajsetimi leti drugačno vizijo razvoja. K 
nekontrolirani zazidavi so prispevale tudi črne gradnje tako, 
da bo potrebno najprej urediti zatečeno stanje. Ne zagovar-
ja mnenja, da je Barje samo od kmetov, Barje je od vseh nas 
in vsi smo odgovorni za njegovo ohranitev. Turizem naj se 
razvija v okviru možnosti in minimalnega vpliva na okolje.
Andrej Ocepek (župan občine Borovnica), »pri nas ni bistve-
nih problemov z nedovoljenimi smetišči, zaraščenih travni-
kov skoraj ni več zaslediti, v glavnem so prebivalci predvsem 
pa kmetje že ozaveščeni in se ukvarjajo z naravi prijaznem 
kmetijstvom. Borovnice rastejo brez večjih dodatnih kemič-
nih posegov, na travnikih se prosto hrani govedo, drobnica 
in konji. Na Barju si predstavlja življenje v soodvisnosti med 
naravo in ljudmi. Krajinski park potrebujemo, vendar ga en 
sam kraj ali občina ne more  zaščititi, potrebno je soglasje 
in volja vseh upravnih enot, ki mejijo na Ljubljansko barje za 
dejansko uresničitev projekta.«
Marko Čuden (podžupan občine Brezovica), nahajamo se 
na sredini Ljubljanskega barja in bodočega krajinskega 
parka, zato bo vpliv zaščitenega območja za našo občino 
na določenih razvojnih področjih prav gotovo obremenilen. 
Prizadevali si bomo uskladiti interese v dobro gospodarske, 
naselitvene, kmetijske in okoljevarstvene politike.     

Krajinski park Ljubljansko barje 
kot nova razvojna priloænost

Jernej KorenËiË, Z O L B

ZAVOD ZA OHRANJANJE NARAVNE IN 
KULTURNE DEDIŠČINE 

LJUBLJANSKEGA BARJA
Ižanska c. 303, 1000 Ljubljana

zavodzolb@email.si•gsm. 040 29 88 11
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Druπtvo za Ljubljansko barje, zakaj?
Joæe Kernc, predsednik Druπtva za Ljubljansko barje

Društvo za Ljubljansko barje je združenje prebivalcev 
Ljubljanskega barja in vseh, katerih cilj je ohranitev in ob-

varovanje Ljubljanskega barja kot krajinske in kulturne vredno-
te. V društvu je trenutno okoli sedemdeset (70) članov.
Nameni in cilji društva so:
•  varovanje večstoletnega sožitja ljudi in narave na Ljubljan-

skem 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 raz-
vojnih programov bodočega Krajinskega parka na območju 
Ljubljanskega barja,

•  stalno opozarjanje strokovne in laične javnosti ter seznanja-
nje le-te s problematiko terena na področju varstva okolja, 
prometa, infrastrukture, urbanizma, komunale ter kmetijstva, 
ki nastajajo zaradi stihijske rabe prostora,

•  vezni člen med člani lokalne skupnosti in lokalno skupnostjo 
ter državnimi institucijami in lokalno samoupravo,

•  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 pravnimi subjekti na tem ob-
močju,

•  sodelovanje z državnimi institucijami in lokalno samoupravo 
pri oblikovanju predlogov za reševanje okoljskih problemov 

Ljubljanskega barja ter podajanje konkretnih pobud za
      oblikovanje potrebnih zakonskih podlag.
Število divjih odlagališč in smetišč, ter agresivne stanovanj-
ske gradnje se nenehno veča, zato se mora nadaljnje uničeva-
nje Ljubljanskega barja z vsemi možnimi zakonskimi sredstvi 
omejiti. Društvo sodeluje predvsem pri evidentiranju starih in 
novih lokacij odlagališč. 
Na osnovi Plana dela za leto 2007, društvo že izvaja zastav-
ljene cilje. Naši usposobljeni člani sodelujejo na vseh področjih, 
tako v razvojni Skupini za Barje pri Regionalni razvojni agenciji 
Ljubljanske urbane regije (redne delavnice) kakor tudi z lokal-
nimi  skupnostmi. Društvo sodeluje v državnem Strokovnem 
svetu za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje.
V temu času izvajamo v okviru vodenja torkove (odprta vsak 
torek med 16.00 -19.00 uro) in sobotne Informacijske pisarne 
Ljubljansko barje (odprta vsako soboto med 09.00 – 13.00 
uro) akcijo obveščanja lokalnega prebivalstva o namenu vzpo-
stavitve parka, razdeljuje se gradivo, sprejemajo se pobude in 
ideje barjanskih prebivalcev, ter se kot take posredujejo naprej 
lokalnim skupnostim in državi. V pisarni popotniki lahko dobijo 
tudi turistične informacije. Dosegljivi smo tudi na GSM 041/
806 525.
Društvo se povezuje s programsko sorodnimi društvi iz območ-
ja Ljubljanskega. barja. 
Rešitev dolgoletne problematike tega področja vidimo v 
skorajšnji ustanovitvi Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki bo 
skozi ustanovitvene akte uvedel v ta prostor nova pravila igre. 
Barju in tu živečim ljudem bo omogočeno nadaljnje sožitje z 
naravo. Vzpostavljeni bodo novi temelji razvoja drobnega go-
spodarstva in turizma. 

Informacijska pisarna Ljubljansko barje

Društvo za Ljubljansko barje je v prostorih Zadružnega 
doma Barje na Ižanski cesti 305/I v Ljubljani z letoš-

njim letom prevzelo vodenje Informacijske pisarne Ljub-
ljansko barje. Ta je odprta vsak torek med 16.00 in 19.00 
uro in vsako soboto med 09.00 in 13.00 uro. Delovanje 
Pisarne je skladno s programom društva in v dogovoru z 
Ministrstvom za okolje in prostor.
Informacijska pisarna Ljubljansko barje deluje tudi kot turi-
stično informacijski center kjer so, zlasti turistom, na voljo 

vsa promocijska gradiva in informacije o dogodkih na ob-
močju Ljubljanskega barja. 

Želja je zasnovati ustrezno bazo podatkov, ki bo v prvi vrsti 
namenjena informiranju javnosti o dejavnostih na tem ob-
močju, zato Informacijska pisarna Ljubljansko barje postaja 
ključen informacijski vir med Krajinskim parkom Ljubljan-
sko barje v ustanavljanju, turisti, prebivalci tega območja in 
širše zainteresirane javnosti. 

Odpiralni Ëas Vsak torek med 16.00 in 19.00 uro in vsako soboto med 09.00 in 13.00 uro

Lokacija Zadružni dom Barje, Ižanska cesta 305/I, Ljubljana, ob končnem postajališču proge 
LPP 19 v smeri Barje

Dodatne informacije ++386 1 427 25 35 in ++386 41 806 525 ob torkih med 16.00 in 19.00 uro in ob so-
botah med 09.00 in 13.00 uro; e–naslov: info@ljubljanskobarje.si; spletna stran: 
www.ljubljanskobarje.si
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Druæenje tabornikov s skavti
Æiva

Skavti po vsem svetu so v letošnjem letu praznovali 100. 
obletnico skavtstva. Pri nas smo jo obeležili na državnem 

mnogoboju v Velenju, kjer smo bili tudi taborniki rodu Podko-
vani krap. Udeležili smo se delavnic in uradne proslave, kjer je 
nastopil tudi taborniški pevski zbor.
Kot aktivno delujoče društvo na območju Rudnika smo svoje 
dejavnosti predstavili na rudniškem športnem dnevu, kjer smo 
si pred podružnično šolo Rudnik postavili tabor v malem. 
Taborniki se veliko ukvarjamo tudi s športom, kar smo dokazali, 
ko smo se s kolesi podali po poti okrog Ljubljane. Res je, da 
nismo prevozili celotne poti, a tudi namen nekaj šteje!
Ob koncu šolskega leta smo tudi mi poskrbeli za primeren zaklju-
ček. Vse člane in starše smo povabili na piknik na Zaplano, kjer 
smo pekli na žaru in se greli na toplem spomladanskem soncu.
Kot že vsako leto pa smo se tudi letos udeležili poletnega ta-
borjenja. Tokrat smo v sodelovanju  s taborniki z Viča taborili 
v Podvolovljeku. Poleg spanja v šotorih in kurjenja večernega 
ognja se je dogajalo še veliko drugih zanimivih stvari, kot so 
bivak, proga preživetja, orientacija, šaljive igre… Otroci so se 
preizkusili tudi v plezanju, starejši pa še v jahanju. Poleg tega 
pa so preživeli zabavne večere s skeči, krsti in taborniškimi po-
rokami. Taborjenje je tako najboljši čas za učenje, spoznavanje 
novih prijateljev in zabavo. Starejši taborniki smo se udeležili 
še enega taborjenja, ki je bilo pripravljeno s strani vodstva treh 
ljubljanskih in cerkljanskega rodu. Tabor je bil nepozabna avan-
tura! Ekstremni bivak, nočna orientacija, kuhanje v naravi in 
proga preživetja, polna blata.
Septembra pa se začne novo “taborniško” leto. Čeprav so se 
sestanki komaj začeli, smo se najbolj zagreti že udeležili nekaj 
akcij. 
Bila je lepa sončna sobota, 15.9. V Tivoliju smo imeli na celo-
mesečni akciji Prebujena čolnarna tudi mi Krapi, svoj dan za 
izvedbo naših delavnic. Z nami so se lahko poigrali mimoidoči 
otroci. Imeli smo dve delavnici in sicer bormes ter izdelovanje 
toplozračnega balona.
Istega dne smo se udeležile še Otroškega bazarja - največje 
prireditve za otroke. Tam smo se zabavali na posebni nalogi: 
slikati se s čim več zanimivimi udeleženci!
Nekaj dni po naravni katastrofi v Železnikih in okolici smo se 
tudi mi solidarno odpravili pomagat odstranjevat posledice te 
nesreče po naših najboljših močeh.

VOD VODNIK STAROST TERMIN
Alfi The (Primož) fantje 5.-7. razred pon. ob 18h
Hobotnice Sport Billy (Rok) fantje 1.-3. razred to. ob 16h

Pakica (Martina) punce 4.-6. razred to. ob 17h
Žele puding Lili (Živa) punce 7.-8. razred sre. ob 18h

Več informacij in slike z akcij najdete na naši internetni strani 
http://rpk.rutka.net ali na telefonski številki 031 210 769 
(Anja), svoja vprašanja pa lahko pošljete tudi na e-mail naslov 
rpk@rutka.net.

Z naravo k boljšemu človeku!

Če narišeš streh hiše,
skoraj A že piše,
nariši črtico vmes,
pa si napisal A zares.

Dva trebuščka ima,
pa ti nobenega ne da,
če dodaš še črko I,
že črka B se ti smeji.

Zdaj že velik si otrok,
zato nariši majhen krog!
če desni del kroga  zbrišeš,
črko C napišeš.

Lara Repar 3.d/9

V šoli so mi rekli,
da pesem naj napišem,
a pesmi pisati ni tako lahko.
In ker nisem pesnik,
iz tega nič ne bo.

Zato bom raje
tuje pesmi bral,
se veselo učil,
in s prijatelji divjal.
Morda pa bom nekoč
še pesnik pravi jaz postal.

Jure Gros, 2.a 

DJULFOVO PECIVO
Sestavine:
2 jajci
1 skodelica pšeničnega zdroba
1 skodelica sladkorja
½ skodelice olja
½ skodelice mrzlega mleka
1 vanilijev sladkor
1 pecilni prašek
3 olupljena in zdrobljena jabolka
1 sesekljana pomaranča
10 dkg mletih ali drobno 
nasekljanih orehov

Glazura:
4 dkg masla, 2 žlici mleka, 
3 žlice sladkorja, 5 žlic čokola-
de v prahu

Postopek priprave:
Vse sestavine razen sadja in ore-
hov zmeljemo, sadje in orehe pa 
vmešamo na koncu s kuhalnico 
ter zmes vlijemo v pomaščen in 
pomokan pekač. Pečemo na 200 
stopinj cca 30 do 40 minut. Še to-
plo pecivo prelijemo z glazuro.

Boris Podobnik, 4.c/8
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ElektriËna in magnetna polja
elektroenergetskih naprav

Doc.Dr. Peter Gajπek, Inštitut za neionizirna sevanja, Ljubljana

Kaj so električna in magnetna polja?
Uporaba električne energije je postala neločljivi del našega 
vsakdana. Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljno-
vodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih 
električno in magnetno polje. Električno polje je posledica na-
petosti  - električnega »pritiska«, ki poganja električni tok. Elek-
trični tok, ki teče po vodniku, povzroča magnetno polje. Elek-
trično in magnetno polje se z oddaljenostjo od vira sevanja zelo 
hitro zmanjšujeta. Najmočnejša nizkofrekvenčna električna 
polja, ki jih običajno najdemo v okolju, so pod visokonapetost-
nimi daljnovodi. Najmočnejša magnetna polja nizkih frekvenc 
navadno najdemo v neposredni bližini električnih motorjev in 
drugih električnih naprav v gospodinjstvu (sušilnik za lase, se-
salnik, …).

Kaj se zgodi, če sem izpostavljen nizkofrekvenčnim 
poljem?
Raziskave so pokazale, da lahko električna in magnetna pol-
ja električnih naprav in daljnovodov povzročijo šibke električne 
tokove, ki stečejo skozi človekovo telo. Ti tokovi so šibkejši od 
naravnih tokov, ki nastajajo v možganih, živcih in srcu in ne pred-
stavljajo tveganja za zdravje. 

Kakšna je razlika med sevanjem sušilnika za lase in 
daljnovoda?
Nekatere gospodinjske naprave med delovanjem povzročajo 
zelo visoke jakosti magnetnih polj in skoraj 100-krat presega-
jo polja, ki jih v neposredni bližini lahko povzročajo daljnovodi.  
Sušilnik za lase med uporabo navadno držimo zelo blizu gla-
ve, tako da je del glave lahko izpostavljen magnetnemu polju 
do 1000 μT. To je  v povprečju 10 - krat več od jakosti polj, ki 
jih najdemo neposredno pod 400 kV daljnovodom in mejnih 
vrednosti Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi 
sevanji (ICNIRP).
Zaradi električnega ožičenja in elektrifikacije naših domov je 
stalno prisotno magnetno polje (t.i. ozadje) okrog 0,2 μT. Ta 
vrednost je odvisna od številnih dejavnikov (števila priključenih 
električnih naprav in drugih porabnikov v hiši in soseščini, od-
daljenosti od daljnovoda in drugih tokovodnikov, …). 

Kaj vemo o vplivih električnih in magnetnih polj na 
zdravje?
Ugotovljeno je, da električna in magnetna polja nad določenim 
pragom lahko povzročajo negativne vplive na zdravje. Obstoje-
če raziskave kažejo, da izpostavljenost poljem nizkih jakosti, ki 
so prisotna v okolju in doma, ne povzroča zaznavnih negativnih 
vplivov na zdravje. Izpostavljenost višjim jakostim, ki bi bila lah-
ko nevarna, pa je omejena z mednarodnimi priporočili ICNIRP 
ter domačo zakonodajo. Poleg tega pa so številne epidemiolo-
ške študije, ki predstavljajo pomemben delež raziskav, odkrile 

le morebitno povezavo med magnetnimi polji in levkemijo pri 
otrocih in delavcih. Več o tem je pojasnjeno v naslednjih dveh 
odgovorih.

Ali lahko na podlagi dosedanjih raziskav sklepamo, 
da magnetna polja povzročajo raka?
Čeprav ne moremo mimo rezultatov epidemioloških študij, pa 
magnetnih polj ne moremo nedvoumno povezovati z rakom. 
Ocena potencialnega tveganja zaradi kateregakoli vplivnega 
dejavnika iz okolja temelji na ugotovljenih in potrjenih znanstve-
nih dejstvih. Ta dejstva pa temeljijo na podatkih (1) epidemio-
loških raziskav, (2) laboratorijskih raziskav na celičnih kulturah 
in živalih ter (3) podatkov o možnih mehanizmih, s katerimi po-
jasnimo biološke učinke kot posledico izpostavljenosti poljem. 
Čeprav nekatere epidemiološke študije kažejo na statistično 
značilno povečanje tveganja za pojav levkemije pri otrocih in 
delavcih, se strokovnjaki strinjajo, da obstoječi rezultati raziskav 
ne zadoščajo za nedvoumno potrditev vzročne povezave. Še po-
sebej zaradi dejstva, ker vse ostale laboratorijske raziskave ne 
podpirajo povezave med nizkimi jakostmi magnetnih polj v bi-
valnem okolju in rakom. Poleg tega pa tudi obstoječa fizikalna 
načela ne nudijo podlage za povezavo med magnetnimi polji, ki 
jih najdemo v bivalnem okolju, in biološkimi učinki, ki bi lahko 
vodili do nastanka raka.

Slišal sem, da magnetna polja povzročajo otroško 
levkemijo. Ali je to res?
Res je, da so epidemiološke raziskave nakazale možnost za 
šibko statistično povezavo med otroško levkemijo in dokaj 
močnimi magnetnimi polji, katerih 24-urna povprečna vrednost 
presega 0,4 μT. Take povprečne vrednosti magnetnega polja 
so le redko prisotne v bivalnem okolju. Ob pomanjkanju jasnih 
dokazov o kancerogenosti pri odraslih ter verodostojnih razlag 
na podlagi laboratorijskih raziskav na živalih in izoliranih celicah, 
pa dosedanji rezultati epidemioloških raziskav ne zadoščajo za 
nedvoumen sklep, da lahko taka polja povzročala levkemijo pri 
otrocih. Ugotovljena povezava bi bila lahko tudi posledica na-
ključja, vpliva kakega drugega neznanega dejavnika ali celo v 
povezavi z načinom zbiranja in obdelavo podatkov.

Ali obstajajo tudi podatki o drugih zdravstvenih 
težavah?
V številnih raziskavah so raziskovalci obravnavali številne dru-
ge zdravstvene težave, kot so: levkemija pri odraslih, tumor na 
možganih, rak na prsih, spontani splav, obolenja srca in late-
ralna skleroza. Rezultati nakazujejo povezavo z levkemijo pri 
poklicno izpostavljenih delavcih, za ostale ljudi pa rezultati ob-
stoječih raziskav ne kažejo, da bi bila lahko omenjena obolenja 
v povezavi z nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji, ki smo jim na-
vadno izpostavljeni v bivalnem okolju.

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI OBČANOV GLEDE SEVANJA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV.
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Živim v bližini transformatorske postaje. Kakšnim 
sevalnih obremenitvam sem izpostavljen?
Tipična transformatorska postaja v naselju (630 kVA) povzro-
ča sevalne obremenitve, ki so že na razdalji približno 5 metrov 
nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti v R Sloveniji za 
I. območje varstva pred EMS. Tako ni pričakovati, da bi lahko 
taka postaja kakorkoli povečala električna in magnetna polja, ki 
so v stanovanju tudi sicer vedno prisotna zaradi sevanj gospo-
dinjskih naprav ter električnega ožičenja. Bivanje na razdalji, 
ki je manjša od 5 metrov, pa zasluži dodatno pozornost ter iz-
vedbo meritev z namenom, da bi se ugotovile dejanske sevalne 
obremenitve.

Ali je življenje v bližini daljnovoda škodljivo za zdravje?
Dokončnega odgovora ni mogoče dati, vendar pa so na pod-
lagi obstoječih znanstvenih dognanj možni določeni zaključki, 
ki temeljijo na širokem znanstvenem konsenzu:
•  Do sedaj ni znanstveno potrjena vzročna povezava med iz-

postavljenostjo električnim ter magnetnim poljem iz okolja 
in škodljivimi vplivi na zdravje vključno z rakom.

•  Ta polja niso bila in ne morejo biti dokazana kot absolutno 
varna.

•  Ob predpostavki, da ta polja predstavljajo tveganje za zdrav-
je, je le to zelo majhno ter omejeno le na majhno skupino 
ljudi; verjetnost, da gre za veliko tveganje širokih razsežnosti, 
je izključena.

•  Upoštevati je potrebno načelo previdnosti povsod tam, kjer 
lahko s preprostimi ukrepi znižujemo svojo izpostavljenost.

Kakšno je stališče vodilnih mednarodnih organizacij 
o možnih škodljivih vplivih EMS na zdravje?
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je na podlagi pregle-
da doslej opravljenih  raziskav ugotovila, da dolgotrajna izpo-
stavljenost električnim in magnetnim poljem nizkih jakosti, ki 
jih najdemo v bivalnem okolju, ne vpliva na človekovo zdravje. 
Ker obstaja nekaj vrzeli v znanju, pa SZO podpira nadaljnje raz-
iskave, s pomočjo katerih bo mogoče bolje opredeliti tveganje. 
Omenjeno stališče podpirajo tudi druge ključne organizacije 
tako doma kot v svetu.

Ali lahko magnetna polja nizkih jakosti povzročajo 
glavobole, nespečnost, motnje živčnega sistema, sla-
bosti in druge simptome?
Nekateri posamezniki pripisujejo tovrstne simptome izpostav-
ljenosti nizkim poljskim jakostim v bivalnem okolju. Poročajo o 
glavobolih, tesnobi, depresiji in samomorilnih mislih, utrujenosti 
in zmanjšanem  libidu. Z razpoložljivimi znanstvenimi dokazi ne 
moremo potrditi povezave med temi simptomi in izpostavljenost-
jo poljem. Nekatere od omenjenih težav lahko povzročajo drugi 
dejavniki iz okolja ali pa celo strah, povezan z novimi tehnologija-
mi. Ker je take, splošno razširjene simptome, težko raziskovati v 
povezavi z vplivnimi dejavniki iz okolja, ne pričakujemo, da bomo 
lahko kdaj dobili natančnejši odgovor na to vprašanje.

Ali je v Sloveniji zakonsko določen nadzor nad sevan-
ji daljnovodov?
Da. Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju 

(Ul. RS, 70/96), ki natančno določa največje dovoljene seval-
ne obremenitve za vse vire sevanja, tudi za daljnovode, kablo-
vode ter transformatorske postaje nazivne napetosti nad 1 kV. 
Za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim 
dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje po-
večanega varstva pred sevanji, kamor se uvrščajo bivalno oko-
lje, šole, vrtci, bolnišnice ...). Za ta območja veljajo v Sloveniji 
desetkrat strožje omejitve kot v drugih državah EU. 

Ali lahko strah pred sevanjem, ne glede na to, ali je 
upravičen, škodljivo vpliva na ljudi?
Človek je psihofizična celota in kadar je prepričan, da mu gro-
zi nevarnost, ima lahko to ne glede na resničnost nevarnosti 
škodljive posledice za njegovo zdravje in počutje. Zato je po-
membno ustvariti medsebojno zaupanje med investitorji in izva-
jalci na eni ter prebivalci na drugi strani. Kadar imajo prebivalci 
dejanski nadzor nad dogajanjem oziroma nanj lahko vplivajo, 
praviloma to vpliva blagodejno in preprečuje nastanek raznih 
zmotnih prepričanj.

Kaj lahko storim?
Ker zaradi vrzeli v znanju dokončnih odgovorov glede (ne-
)varnosti nizkofrekvenčnih magnetnih polj še ni mogoče 
dati, se nekatere mednarodne organizacije in vladne usta-
nove odzivajo na zaskrbljenost javnosti zaradi morebitnih 
vplivov EMS na zdravje ter priporočajo upoštevanje načela 
previdnosti: 
Vsak posameznik lahko svojo izpostavljenost poljem zmanjša 
tako, da: 
•  poskrbi za čim večjo oddaljenost od virov sevanj, saj tako 

učinkovito in ceneno zmanjša njihov morebitni vpliv,
•  časovno omeji svojo izpostavljenost. Ker so nočne izpo-

stavljenosti dolgotrajnejše, je iz preventivnih razlogov smi-
selno poskrbeti predvsem za zadostno razdaljo od virov 
polj. To še posebej velja za dojenčke in malčke. Radijske 
budilke naj bi zato ne bile nameščene neposredno ob 
glavi. Pri oddajniku babyphona in predvsem pri usmer-
nikih je potrebno paziti na zadostno razdaljo od otroške 
posteljice. Če je mogoče, naj oddajnik deluje na bateri-
je, saj v tem primeru nizkofrekvenčna izmenična polja ne 
nastajajo,

•  Poskrbi, da so elektroinstalacije v stanovanju dobro izolira-
ne, nameščene pod omet in po potrebi oklopljene,

•  Elektronskih naprav ne pušča v stanju “standby” in jih raje 
izključi. To velja predvsem za televizorje in stereo naprave.

DODATNE INFORMACIJE 
Vse dodatne informacije lahko najdete na domači strani 
projekta: www.forum-ems.si, ali pa jih prejmete po elek-
tronski pošti, če nam pišete na naslov info@forum-ems.si. 
Obrnete se lahko tudi na svetovalno pisarno projekta Fo-
rum EMS na telefon (01) 5682733, oziroma svoja vpra-
šanja pošljete na naslov: Projekt Forum EMS,  Pohorske-
ga bataljona 215, 1000 Ljubljana.
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Za starejše prebivalce Mestne občine 
Ljubljana želimo z organiziranjem 

30-urnih brezplačnih tečajev osnovne 
rabe računalniških programov (pisanje 
in oblikovanje tekstov, uporaba interneta in e-
pošte, ipd.) po območjih posameznih četrtnih 
skupnosti povečati informacijsko pismenost 
prebivalstva MOL. 

Oddelek za lokalno samoupravo Mestne upra-
ve MOL bo meseca oktobra 2007  pričel z 
organiziranim »Računalniškim usposab-
ljanjem prebivalcev v MOL«.  Cilj programa 
je usposobiti upokojence, brezposelne, 
gospodinje starejše od 55. let za koriš-
čenje interneta, s posebnim poudarkom  na 
uporabi on-line storitev s portala Mesta Ljublja-
ne, četrtnih skupnosti MOL ter ostalih možno-
stih, ki jih ponuja računalnik (nakup preko in-
terneta, dostava na dom, informacije o boleznih 
ter načinih zdravljenja, bančne storitve in druge 
e-storitve). 

S prvimi skupinami računalniških tečajev smo 
pričeli 10. oktobra 2007,  izvedli jih bomo 
po sedežih četrtnih skupnosti v MOL 
POSTOPOMA,  v skupinah do 12 tečajnikov. 
Tečaji bodo trajali 14 dni, najmanj 3 krat teden-
sko v dopoldanskem oziroma popoldanskem 
času, v različnih terminih, ki bodo prilagojeni 
tečajnikom.

Na ta način želimo starejši populaciji mesta 
omogočiti spoznavanje novih znanj tako rekoč 
na pragu njihovega doma.

Ker je interes prebivalcev Ljubljane velik in smo 
pri izvedbi tečajev tehnično omejeni (z mobilno 
računalniško opremo le v 4 ČS hkrati!) bomo z 
brezplačnimi računalniškimi tečaji zagotovo na-
daljevali tudi v prihodnjih letih. 

Glede na razširjenost uporabe elektronskih ko-
munikacij in pomembnost le teh v današnji in-
formacijski družbi želimo omogočiti brezplač-
no dostopnost do elektronskega medija 
prebivalcem Mestne občine Ljubljana na tako 
imenovanih e-točkah. To velja predvsem za ti-
ste, ki te možnosti nimajo doma in jih zanima 
tovrstno e-komuniciranje. 

PRIJAVA:
Zainteresirani se lahko prijavite osebno 
ali po telefonu na sedežu vaše četrtne 
skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljub-
ljana, tel. št.  428 03 45, oziroma izpo-
stavah Oddelka za lokalno samoupravo 
Mestne uprave MOL. 

Dodatne informacije dobite na sedežu 
vaše četrtne skupnosti MU MOL.

Skala - 
mladinska uliËna vzgoja 

Vabi k sodelovanju nove prosto-
voljce in praktikante. Vse, ki jih 
zanima delo z mladimi z ulice, 
pomoč mladim pri učenju in 
osebnostnem razvoju, svetova-
nje, izvajanje ustvarjalnih delav-
nic, izletov in podobno.«

Kontakt:
Zavod Salesianum, OE Skala, 

Rakovniška 6, Lj.
Telefon: 01/427 14 19, 

031/333 667
www.skala.salve.si

e-pošta: skala@salve.si

TuristiËno druπtvo Barje 
Vabi vse ljubitelje barjanskih 
dobrot, buč in drugih jesenskih 
pridelkov na JESENSKO TRŽ-
NICO, ki bo Ljubljančane in oko-
ličane razveseljevala s pestro 
ponudbo v soboto, 27. okto-
bra 2007 med 10. in 14. 
uro. Dobimo se na sejmišču 
na Ižanski cesti 303 v Ljubljani 
oziroma končni postaji avtobusa 
mestnega prometa št. 19. 
Veselimo se srečanja z Vami!

Druπtvo upokojencev 
Krim-Rudnik 

Išče prostovoljce za delo 
pri projektu »Starejši za sta-
rejše«. Ponudbe zbiramo po 
telefonu št. 01/427 12 21 na 
sedežu društva Krim-Rudnik, 
vsak torek in četrtek  med 16. 
in 18. uro ali  preko sms na gsm 
št.: 041/ 568 955.

BREZPLA»NO RA»UNALNI©KO USPOSABLJANJE 
PREBIVALCEV MOL

VABLJENI!

obvestila • obvestila • obvestila • obvestila • obvestila • obvestila • obvestila

Novi prostorski načrt Mestne občine Ljubljana bomo v skla-
du z Zakonom o prostorskem načrtovanju pripravili in v skla-
du s sklepom župana sprejemali v dveh samostojnih aktih 
in sicer:
1.  strateški del kot Strateški prostorski načrt Mestne 

občine Ljubljana (SPN MOL) z Okoljskim poročilom, 
2.  Izvedbeni del kot Izvedbeni prostorski načrt Mestne 

občine Ljubljana (IPN MOL) z Okoljskim poročilom.

Predmet  javne razgrnitve, ki poteka  do vključno 2. novem-
bra (tudi na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20!) je:
•  dopolnjeni osnutek Strateškega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana in
• Okoljsko poročilo

Dopolnjeni osnutek Izvedbenega prostorskega načrta Mest-
ne občine Ljubljana, ki  je še v izdelavi, pa bo javno razgrnjen 
predvidoma februarja 2008.
V tem aktu bodo posegi v prostor opredeljeni na podlagi 
izhodišč in usmeritev iz Strateškega prostorskega načrta 
MOL s podrobnejšimi določili  in v podrobnejšem merilu  (do 
parcele natančno).
Razvidne bodo tudi opredelitve glede pobud, ki so jih v zve-
zi z namensko rabo zemljišč in drugimi posegi v prostor do 
28. februarja 2007 na MOL posredovali občani. V postopku 
javne razgrnitve in na javnih razpravah bodo občani imeli pri-
ložnost  posredovati svoje pripombe. 

Oddelek za urejanje prostora MOL

Obvestilo in pojasnilo


