
 
 

Rudniška     etrtinka 
 
 
 

Spoštovane prebivalke, 
spoštovani prebivalci Četrtne 

skupnosti Rudnik! 
 
    Članice in člani Četrtne   
skupnosti Rudnik  želimo vse 
naše prebivalke in prebivalce 
seznanjati z delom, aktualnimi 
dogodki in seveda tudi z 
zgodovino dosedanjega dela 
Četrtne skupnosti Rudnik. 
    Tako je zdaj pred vami prva 
številka našega občasnika, 
katerega namen ni le informi-
ranje. Želimo, da nam tudi vi 
pišete in nas s tem usmerjate, 
obveščate in seznanjate s pro-
blemi ter željami, ki so vam 
najbližje. Ob tej priložnosti 
pozivamo vse organizacije in 
posameznike, da s svojimi 
prispevki omogočite obogatitev 
vsebin tega občasnika, podjetja pa 
naprošamo za finančno podporo, 
seveda v zameno za nekaj 
prostora za predstavitev.  
Najdete nas na naslovu: 
 Pot k ribniku 20, 1108 Ljubljana, 
na spletni strani: 
http://www.ljubljana.si/mol/cetrtn
e/cs-rudnik/, naš naslov 
elektronske pošte pa je: 
mol.rudnik@siol.net  
 
Lep pozdrav!  Uredništvo 
 
Rudniško Četrtinko, Glasilo Četrtne 
skupnosti Rudnik  za  vas pripravljajo: 
Vasko Jovanovski, glavni urednik, 
Barbara Derenda, namestnica urednika, 
Metodij Rigler, Jože Zrnec in  
Katarina Kobal. 
 
Prva številka, kot boste videli v 
nadaljevanju, je bolj namenjena 
splošnim informacijam in promociji 
same Četrtne skupnosti in našega dela.  

    Poleg obveznega uvodnika boste v 
prvi številki našli še, upam da, uporaben 
zemljevid tega območja.  
    Naše delo ni enostavno. Kot boste 
prebrali v prispevku predsednika, imamo 
bolj ali manj zvezane roke, ko gre za 
upravljanje četrtne skupnosti, mestna 
oblast nam dovoli le dajati mnenja. Pa še 
to običajno šele, ko je odločitev že padla 
v Mestnem svetu. Aja, dolžni smo 
reševati vse probleme prebivalcev, a 
večkrat z zelo nezainteresiranimi 
mestnimi službami. Rešitev vidimo 
razširitvi pristojnosti, za kar pa v Mestu 
ni posluha. Vseeno bomo vztrajali, vsaj 
še nekaj časa … 
 
Vasko Jovanovski 

 
Četrtna skupnost Rudnik, tri 

leta kasneje 
 
  Na prehodu v novo tisočletje so 
se mestni veljaki, združeni v 
Mestnemu svetu  MOL, odločili  
prenesti delovanje organov 
občinske lokalne skupnosti bližje  
svojim volivcem.  S členitvijo 
občine na ožje dele naj bi bil 
dosežen temeljni namen zahteve 

čji participaciji prebivalcev 
blikovanju občinske politike 

 sprejemanju odločitev. Tako so 
li v letu 2001 po predhodnem 

referendumu ustanovljeni ožji deli 
občine, imenovani četrtne 
skupnosti. V neposredne aktivno-
sti svetov četrtnih skupnosti je 
bilo na celotnem mestnem 
območju vključenih  257 občanov 
različnih strok. Četrtne skupnosti 
imajo značaj pravne osebe 
javnega prava, čeprav je ne glede 
na izraženo referendumsko voljo 
v pripravi predlog novega Zakona 
o lokalni samoupravi, ki naj bi to 
izglasovano pravico ožjih delov 
občine ponovno ukinil. 
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    Večina četrtnih skupnosti je 
pričela z resnim delovanjem, ki pa 
se je kmalu spreobrnilo v 
mukotrpno (ne)sodelovanje z 
mestnimi občinskimi službami. 
Četrtne skupnosti delujejo zgolj 
zaradi peščice zagnanih volonter-
skih četrtnih svetnikov, ki še 
vedno verjamejo v  pomembnost 
obstoja ožjih delov lokalne 
skupnosti. 
    Četrna skupnost Rudnik obsega 
pet bivših krajevnih skupnosti 
(Krim, Galjevica, Peruzzi, 
Rudnik, Barje). Nahaja se vpeta 
med Golovcem, Ljubljanico in 
avtocesto na drugi strani. V 
nadaljevanju obsega še področje 
Ižanske ceste, Črne vasi, vse tja 
do mejnih področij z ižansko in 
brezoviško občino. Celotno 
območje Četrne skupnosti Rudnik 
je veliko okoli 2000 hektarjev. Na 
območju skupnosti živi  10.774 
prebivalcev v 3900 
gospodinjstvih. Gospodarske de-
javnosti so raznolike in se opra-
vljajo v približno 1000 podjetjih. 
Na območju četrtne skupnosti 
deluje kar 70 društev. Pozabiti pa 
ne smemo na Industrijsko cono 
Rudnik, ki poleg novega 
zaposlovanja prinaša čedalje več 
prometno varnostnih problemov. 
(Op: Navedeni  statistični podatki 
so povzeti iz leta 2001). 
    Svet četrtne skupnosti Rudnik 
je pričel z delovanjem  sredi leta 
2001. Vsi četrtni svetniki so z vso 
resnostjo pristopili k nalogam, ki 
so jim jih zaupali volivci. Tako 
kot so delali tedaj, delajo tudi 
danes. Svet Četrtne skupnosti 
Rudnik, na osnovi dogovora  vseh  
v svet vključenih političnih 
strank, deluje nadstrankarsko. 



Organizirani so po odborih, 
komisijah in sosvetu. Redno 
obravnavajo problematiko gradiv, 
ki jih dostavijo krajani, kakor tudi  
ostale zadeve, ki so širšega 
pomena in jih obravnava tudi 
mestni svet. Rezultati delovanja 
Sveta četrtne skupnosti Rudnik  
so krajanom dostopni na  spletni  
strani skupnosti v okviru 
komunikacijskega sistema Mestne 
občine Ljubljana. 
    V prvem enoletnem mandatu je 
Svet četrtne skupnosti Rudnik 
obravnaval večje število zadev in 
od tega za njihovo reševanje 
sprejel okoli  trideset za krajane 
pomembnih sklepov. Sklepi so 
bili posredovani ustreznim slu-
žbam mestne uprave in so v večji 
meri ostali nerealizirani. Razlogi 
za slabo izvajanje dobro argu-
mentiranih sklepov Sveta četrtne 
skupnosti Rudnik s strani mestne 
uprave  so predmet  spleta razli-
čnih okoliščin in dejavnikov, ki 
onemogočajo realizacijo. 
    V tekočem mandatnem 
obdobju je Svet Četrtne skupnosti 
Rudnik do sedaj sprejel  okoli 
štirideset  sklepov. Usoda več kot 
treh četrtin teh sklepov je 
neznana. 
  
V Četrtni skupnosti Rudnik je kar 
nekaj perečih problemov. 
Navajam samo nekatere: 
1. Na področju večjega dela 
četrtne skupnosti ni urejena 
kanalizacija, kar je za Ljubljano 
kot mestno občino in evropsko 
mesto nedopustno. 
2. Neurejeno vodovodno omrežje 
na območju Spodnjega  Rudnika 
(salonitne cevi). 
3. Problematika  nerednega 
vzdrževanja makadamskih ulic. 
4. Problematika komunalno  
urejenih, vendar s strani občine 
neprevzetih ulic (dediščina 
nekdanjih KS). 
5. Katastrofalno slabo in življenju 
nevarno cestišče na Peruzzijevi 
ulici, Ižanski cesti in ostalih 
cestiščih v  Industrijski coni 
Rudnik, 

6. Prostorska stiska  v Osnovni 
šoli Oskarja Kovačiča zaradi 
uvajanja devetletke in povečanega 
števila šoloobveznih otrok; 
planira se  postavitev  prizidka k 
Osnovni šoli Oskarja Kovačiča; 
po predlogu občine se začasno 
prostorsko stisko rešuje z nasta-
nitvijo oddelkov šole v adapti-
ranih prostorih objekta bivše KS 
na Galjevici (objekt mora biti 
urejen do 1.9.2004 zaradi pričetka 
devetletke). 
7. Problematika  neočiščenih 
odprtih meteornih obcestnih 
jarkov. 
8. Problematika vzdrževanja 
vodotokov. 
9. Problematika ravnanja z obču-
tljivim ekosistemom Barja – 
gradnje, nasutja z najrazličnejšimi  
materiali,  posedanje zemljišč, 
možnost poplav … 
    Da bi izboljšali sodelovanje z 
mestno upravo, mestnim svetom 
in županjo, smo predlagali 
ustanovitev delovne skupine, ki bi 
lahko bila v pomoč  županji pri 
izpolnjevanju njenih obveznosti. 
Imenovali smo jo Svet predse-
dnikov Četrtnih skupnosti. Člani 
te skupine bi bili predsedniki 
četrtnih skupnosti, ki bi lahko 
županji neposredno predstavili 
problematiko posameznih ožjih 
delov lokalne skupnosti. Predla-
gali smo tudi sodelovanje v delo-
vnih skupinah mestne uprave, ki 
pripavljajo oziroma izvajajo 
različne projekte na območju naše 
skupnosti. Na osnovi sprejetih 
Pravil Četrtne skupnosti Rudnik 
smo predlagali prenos določenih 
konkretnih nalog na organe Sveta 
četrtne skupnosti. Predlagali smo 
tudi uskladitev delovanja organov 
četrtne skupnosti z nalogami 
policije, kakor tudi delovanja 
civilne zaščite v primeru naravnih 
in drugih nesreč. 
    Rezultati našega delovanja kjub 
vsemu niso slabi. Pomembno je, 
da se aktivnosti obračajo v pravo 
smer, kajti tako mestna uprava kot 
mestni svet počasi sprejemata 
pozitivno vlogo organov četrtnih 

skupnosti. Upati je na srečen 
konec.  
  
Jože Kernc, predsednik ČS Rudnik 

 
 

Utrinek iz preteklosti oziroma 
kaj so že bile krajevne 

skupnosti 
 

    Začetki povezovanja krajanov  
z območja sedanje četrtne 
skupnosti segajo v daljno leto 
1956, ko je bila na tem območju 
ustanovljena Stanovanjska 
skupnost Barje s 3.600 krajani. Že 
takrat je bil njen namen, da 
poskuša nuditi krajanom pomoč 
pri reševanju aktualnih 
problemov. 
    Stanovanjska skupnost Barje se 
je leta 1963 preimenovala v 
Krajevno skupnost Krim-Rudnik, 
v kateri je bilo združenih 12.000 
krajanov, obsegala pa je Barje, 
Krim in Rudnik. 
    Od 1974 do 1978 so bili v 
delegatskem sistemu aktivni 
krajani in politični delavci, potem 
pa so se zaradi števila prebivalcev 
in velikosti področja ter različnih 
specifičnih problemov začele 
pojavljati ideje o delitvi krajevne 
skupnosti na vsaj tri območja, in 
sicer na Barje, Krim in Rudnik. 
Samostojna Krajevna skupnost 
Barje je bila ustanovljena leta 
1978,  Krajevna skupnost    Krim-
-Rudnik pa se je kasneje razdelila 
še na štiri krajevne skupnosti – 
nastale so KS Galjevica, KS 
Krim, KS Peruzzi in KS Rudnik. 
  80. leta so za naš kraj pomenila 
razcvet, saj sta bila takrat zgrajena 
nova osnovna šola z veliko 
moderno telovadnico ter trgovski 
center s samopostrežno trgovino, 
pošto, banko in lekarno. 
Pomembna pridobitev so bili tudi 
novi telefonski priključki, pokrita 
postajališča LPP, asfaltirani 
pločniki ob Dolenjski cesti ter 
napeljava vodovoda na nekaterih 
območjih. 
 
Barbara Derenda 
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