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Rudniško Četrtinko so za vas pripravili:

Vasko Jovanovski, glavni urednik,
Barbara Derenda, namestnica urednika,
Metodij Rigler, 
Jože Zrnec, člana,
Nenad Maraš, oblikovanje
Tanja Rebernak, lektoriranje
Helena Židanek in
Ida Meglič, strokovni sodelavki MOL

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

Na naslovnici: Zimska idila in prebujanje pomladi 
v okolici sedeža ČS Rudnik. (Foto: Ida Meglič in 
Helena Židanek)
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UVODNIK

Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik

Drage krajanke, spoštovani krajani,

zima je po dolgotrajnem vztrajanju končno 
odšla in tukaj je pomlad z vsemi svojimi atributi, 
med drugim tudi s spomladansko številko 
Rudniške Četrtinke. 

Dogajanja tudi tokrat ne manjka. Mestni svet 
je pretresal proračun, od katerega zavisi bolj ali 
manj vse, kar se v mestu zgodi. Je pač tako, da se 
svet vrti okoli denarja. Ena od posledic letošnjega 
proračuna je tudi povečanje proračuna četrtnim 
skupnostim. Le-te si lahko obetajo celih 5 mili-
jonov, in bodo lahko po novem izvedle kakšne 
večje investicije. Ena od takih pri nas bo vzpo-
stavitev spletne strani. Moderne informacijske 
poti zahtevajo promocijo na spletu. Naša spletna 
stran bo odskočna deska za društva in ostale 
organizacije, ki bodo morda nekoč tržile lepote 
Ljubljanskega barja in preko turizma odprle tudi 
kakšno novo delovno mesto.

Če bomo želeli postati zanimivi za kakšna 
nova vlaganja v tej smeri, pa bomo morali najprej 
rešiti obstoječe težave.  Problem kanalizacije na 
Rudniku se po mojih podatkih uspešno rešuje. 
Denar za nadaljevanje del je tudi zagotovljen. 
Večji problem predstavlja cestna infrastruktura 
Ižanske ceste in Peruzzijeve ceste. Pri slednji je 
problem ta, da cesta sodi pod okrilje DARS-a in 
zato mesto nima direktnega vpliva na dinamiko 
njenega popravila. Z željo, da se ta problem reši 
v doglednem času, bo na to temo organizirana 
okrogla miza. Prisotnost je že obljubil podžupan 
Miloš Pavlica, ki se ob tem zavezal, da bo s seboj 
pripeljal nekoga iz DARS-a. Skupaj bosta morala 
odgovoriti na marsikatero nelahko vprašanje.

Na koncu bi se rad iskreno zahvalil gospe 
Heleni Židanek, strokovni sodelavki MOL, 
za njeno nepogrešljivo sodelovanje pri vsaki 
številki tega časopisa. Ona je tista, ki zbere ves 
material, napiše in popravi tudi večino člankov. 
Brez nje bi bil ta časopis precej klaveren. 

Vasko Jovanovski



3

R
u

d
n

i
š

k
a

 
 

e
t

r
t

i
n

k
a

 
 

ČETRTNA SKUPNOST MED KLADIVOM IN NAKOVALOM, KOLIKO ČASA ŠE?

V letošnjemu letu člani Sveta 
Četrtne skupnosti Rudnik končujemo 
svoj mandat. Trudili smo se kar najbolje 
izkoristiti to obdobje. Vloga sveta 
je bila ves čas razpeta med zahtevo 
krajanov po čimprejšnjemu urejanju 
perečih problemov  ter mestno upravo, 
ki naj bi naše velike in male zadeve 
urejala v zadovoljstvo vseh. 

Toda, ali je bilo temu tako?
V četrtni skupnosti še vedno ni dokon-

čana izgradnja komunalne infrastrukture 
prometnih vpadnic v Industrijsko cono 
Rudnik. Nekatere ulice so brez kanali-
zacije in asfaltnega cestišča. Treba bo 
izgraditi prizidek k osnovni šoli Oskarja 
Kovačiča  in obnoviti Dom krajanov na 
Ižanski cesti 305. 

Večino problemov smo obravna-
vali. Nahajajo se v različnih fazah 
realizacij, ki bodo dokončane v bližnji 
prihodnosti. Procesi izvajanja pro-
jektov potekajo dolgotrajno, in so kot 
taki posledica zapletenega delovanja 
mestne uprave. V nekaterih zadevah 
pa smo tudi uspeli.
Na predlog županje smo se novembra 
lani sestali na 13. redni seji Sveta 
Četrtne skupnosti Rudnik. 

Na sejo so bili poleg pobudnice 
sestanka, županje ge. Danice Simšič, po-
vabljeni še g. Vojko Grünfeld – načelnik 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU, 
MOL; g. Pavle Klavs – načelnik Oddelka 
za gospodarske javne službe in promet, 
MU, MOL; ga. Nataša Turšič – načelni-
ca Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, 
MU, MOL; ga. Nada Pavšer – načelnica 
Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraže-
vanje in šport, MU, MOL.

Z županjo go. Danico Simšič in 
sodelavci mestne uprave smo ob-
ravnavali nekatere pomembnejše 
zadeve, s katerimi se je ukvarjal 
Svet Četrtne skupnosti Rudnik v  
tekočem mandatnem obdobju. 

Komunalna infrastruktura v naselju 
Vinterca

S strani četrtne skupnosti je bila 
županji predstavljena problematika 
projekta, ki je že v teku. Projekt ne poteka 
najbolje, saj se je zaradi neprimernega 
pristopa mestne uprave k izvedbi obnove 
zaustavil že v Ulici bratov Martinc.

Ga. Danica Simšič je povedala, da 
je gradnja komunalne infrastrukture 
v naselju Vinterca ena izmed večjih 
investicij Mestne občine Ljubljana. 

Načelnica Oddelka za gospodar-
jenje z zemljišči, ga. Nataša Turšič, 
je predstavila stališče mestne občine 
glede problematike izgradnje komu-
nalne infrastrukture.

S strani svetnikov četrtne skupnosti 
je bil podan predlog, da se k izvedbi 
pristopi projektno, z izvolitvijo zastop-
nikov  krajanov v gradbene odbore.

Ob zaključku te točke so se prisotni 
dogovorili za boljše sodelovanje med 
četrtno skupnostjo in Oddelkom za go-
spodarjenje z zemljišči mestne uprave 
glede obveščanja krajanov oziroma 
njihovih zastopnikov o poteku projekta. 

Z namenom uspešne realizacije 
projekta je bila s strani četrtne skupno-
sti in mestne uprave za krajane naselja 
Vinterca decembra 2005 in januarja 
letos izvedena predstavitev projekta, 
izvoljeni pa so bili tudi ulični zastopni-
ki. Predstavniki krajanov so na rednih 
sestankih predlagali spremembe in 
dopolnila k Pogodbi o sofinanciranju, 
ki jih je mestna uprava tudi upošteva-
la. Pomemben del te pogodbe je tudi 
terminski plan izvedbe del. 

Moram reči, da imajo zastopniki 
krajanov ene izmed ulic kljub vsem 
doseženim dogovorom še vedno 
določene pomisleke, ki jih bodo po-
skušali reševati neposredno z županjo 
oziroma njenim pooblaščencem. 
Menim, da bi morali vsi, ki so  v to 
zadevo vpleteni,  oceniti situacijo 
realno in se temu primerno dogovarjati 
že na nivoju četrtne skupnosti. 
Rekonstrukcija Peruzzijeve ulice

Županji je bilo razloženo, da je 
rekonstrukcija Peruzzijeve ceste še ne-
realiziran projekt iz časa gradnje obvoz-
nice. Dolgoleten zaplet je tudi posledica  
neučinkovitega pridobivanja zemljišč. 

Ga. Danica Simšič je razložila 
nerealizirane obveznosti MOL–DARS 
ter povedala, da je sporazum za rekon-
strukcijo Peruzzijeve ceste dosežen.

Na zadnji seji Sveta Četrtne skup-
nosti Rudnik, dne 29. 9. 2005, je svet 
dobil informacijo, da je vsa projektna 
dokumentacija predana DARS-u. 

DARS je novembra lani opravil 
recenzijo projektne dokumentacije. Na 
podlagi sklepa recenzijske komisije, z 
dne 11. 11. 2005, je potrebno dokumen-
tacijo za rekonstrukcijo Peruzzijeve 
ceste novelirati v skladu z Zakonom o 
gradnji objektov, za kar je zadolžena 
Mestna občina Ljubljana. Postopki na 

DARS-u se bodo nadaljevali po prejemu 
novelirane projektne dokumentacije s 
strani Mestne občine Ljubljana. 

Projekt rekonstrukcije Peruzzijeve 
ulice je napredoval, saj se je DARS po 
dolgih pogajanjih med ČS Rudnik MOL 
le odločil, da rekonstrukcijo uvrsti  v 
plan svojih obveznosti.
Ižanska cesta

S strani četrtne skupnosti je bila 
županji predstavljena problematika 
Ižanske ceste. Cesta je v slabemu stanju. 
V rekonstrukcijo obnove cestišča se 
mora vključiti tudi izgradnja vse ostale 
potrebne infrastrukture s poudarkom 
na  manjkajoči fekalni kanalizaciji.

Ga. Danica Simšič je predlagala, da se 
ustanovi ožja delavna skupina krajanov, 
ki naj se sestane v doglednemu času.

G. Pavel Klavs je povedal, da je 
Oddelek za gospodarske javne službe in 
promet mestne uprave naročil revizijo 
lokacijskega načrta rekonstrukcije, iz-
delanega v letu 1995, in da so izdelani 
trije idejni projekti. Ker bo potrebno 
izbrati enega izmed treh projektov, je 
predlagal, da se Odbor za urbanizem, 
gospodarske javne službe, promet in 
varstvo okolja Četrtne skupnosti Rudnik 
sestane z mestno upravo na lokaciji Trg 
MDB 7 in tam pregleda idejne  projekte, 
namenjene rekonstrukciji.

Na 15. redni seji Sveta ČS Rudnik, dne 
29.3.2006 je bil sprejet sklep št.: 9/15:

Svet ČS Rudnik se seznanja z 
idejnimi rešitvami rekonstrukcije 
Ižanske ceste in predlaga, da OGJSP, 
MU, MOL  v okviru načrta razvojnih 
programov  za Svet četrtne skupnosti 
Rudnik pripravi:

Poročilo o stanju dokumentacije 
in porabi vloženih sredstev za projekt 
Ižanska cesta, načrt aktivnosti rekon-
strukcije Ižanske ceste, po letih z oceno  
potrebnih finančnih sredstev v pred-
videnih rokih, od križišča z Jurčkovo 
cesto do križišča s Peruzzijevo cesto. 
Rok za pripravo je dva meseca. 

Sprejet je bil tudi sklep št.:10/15:
Svet ČS Rudnik predlaga, da Oddelek 

za gospodarske javne službe in promet, 
MU, MOL, skupaj z Ministrstvom za 
promet RS, preuči možnost rekonstruk-
cije Ižanske ceste v delu od Peruzzijeve 
ceste do meje z Občino Ig.

Projekt rekonstrukcije Ižanske 
ceste je deljen v dva dela zato, ker 
je del Ižanske ceste do križišča s 
Peruzzijevo cesto občinska cesta, 
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ostali del Ižanske ceste v smeri proti 
Igu pa je državna cesta.

Po izboru najprimernejše možnosti 
ureditve ceste s strani odbora in mestne 
uprave bo sledila predstavitev projekta 
krajanom, kakor tudi izvolitev zastop-
nikov krajanov v projektno skupino, ki 
naj bi projekt pripeljala do realizacije.
Prizidek k Osnovni šoli Oskarja 
Kovačiča

S strani četrtne skupnosti je bilo po-
jasnjeno, da je bil četrtni svet zelo anga-
žiran pri tem, da prepriča vodstvo šole 
in starše v gradnjo objekta na lokaciji 
Galjevica 52 kot začasno rešitev pro-
blematike devetletke. Četrtna skupnost 
bo tudi v prihodnje podpirala izgradnjo 
prizidka kot dokončno rešitev pros-
torske stiske na šoli. Prizidek naj bi 
z moderno opremo omogočal boljšo 
kvaliteto pouka. V času odločanja naj 
bi tudi demografski trend kazal na to, 
da število učencev ne bo upadalo.

Ga. Danica Simšič je povedala, da 
v mestu Strategija razvoja osnovnih 
šol in predšolske vzgoje še ni bila 
sprejeta. Izhodišča za izdelavo strate-
gije so sedaj pripravljena. 

Ga. Nada Pavšer je povedala, da je 
predhodna analiza pokazala upadanje 
števila šoloobveznih otrok. Za čas štirih 
let se ne predvideva gradnja prizidka, 
kar pa ne pomeni, da prizidka ne bo, 
če se bo število učencev povečalo. 

Dosežen je bil dogovor, da se na 
osnovi argumentov iz 13. redne seje 
in Strategije razvoja  osnovnih šol in 
predšolske vzgoje v Mestni občini 
Ljubljana določijo nadaljnji postopki 
o gradnji prizidka k Osnovni šoli 
Oskarja Kovačiča. 

V pripravi je nov sestanek z mestno 
upravo, kjer naj bi se predstavila 
strategija šolstva in s tem povezana 
gradnja prizidka k osnovni šoli.
Krajinski park Ljubljansko barje

Četrtna skupnost že dolga leta podpira 
predlog razglasitve Krajinskega parka 
Ljubljansko barje. Pomembnejši cilj, ki 
bi ga s to razglasitvijo dosegli, je, poleg 
omejitve števila gradenj, ki se selijo na 
Barje, tudi preprečevanje povečanja 
števila črnih odlagališč odpadnega mate-
riala na večinoma kmetijskih zemljiščih.  

Ga. Danica Simšič je povedala, da 
Mestna občina Ljubljana ambicije za 
razglasitev ima, vendar le-ta ni samo 
stvar naše občine, ampak tudi okoliških 
občin. Potrebno pa bo pomisliti tudi 
na posledice, ki jih prinaša razglasitev 
krajinskega parka. Mestna inšpekcija 
nima pristojnosti za nadzor posegov v 
prostor, ki ni v mestni lasti, saj je le-to 

v pristojnosti Ministrstva za okolje in 
prostor. Ministrstvo pa se na prijave 
posegov v prostor slabo odziva.

Svet ČS Rudnik je predlagal, da 
pristojna služba mestne uprave redno 
obvešča četrtno skupnost o postopku 
razglasitve Krajinskega parka 
Ljubljansko barje. Mestna uprava mora 
pri pripravah za razglasitev parka upoš-
tevati interese krajanov. Mesto se mora 
takoj posvetiti aktualnim problemom, 
to je smetiščem in čedalje večjemu 
preusmerjanju gradenj na Barje.

V četrtek, 23. 3. 2006, je bila 
v prostorih Doma krajanov na 
Ižanski cesti 305 slovesna otvoritev 
Informacijske pisarne  za Ljubljansko 
barje. Poslanstvo informacijske 
pisarne je izobraževati, promovirati in 
podpirati turistično dejavnost v zašči-
tenem območju Ljubljanskega barja, 
vse v pomoč in podporo projektu 
Ljubljanskega barja. 
Obnova Doma krajanov na Ižanski 
cesti 305

Ge. Danici Simšič je bila predstav-
ljena problematika Doma krajanov na 
Ižanski cesti 305. 

G. Vojko Grünfeld je povedal, da je 
bila dvorana zaprta zaradi odločbe in-
špekcije. Denacionalizacija na objektu 
je bila končana v letu 2004. Mestna 
občina Ljubljana v skladu z zakonom 
v  ta objekt do tedaj ni smela vlagati 
svojih proračunskih sredstev. Po 
končanem postopku denacionalizacije 
in prevzetju lastništva s strani občine 
so se za proračunsko obdobje 2005 na-
črtovala sredstva Oddelka za lokalno 
samoupravo mestne občine, namenjena 
obnovi, v višini  6,2 mio SIT, ter v letu 

2006 v višini 27,15 mio SIT.
Sredstva so namenjena izdelavi 

projekta nosilnosti, projekta PGD/PZI 
z vsemi strojnimi instalacijami, adapta-
ciji objekta in zamenjavi strešne kritine. 
Večji del proračunskih sredstev v letu 
2006 prispevata Oddelek za lokalno 
samoupravo v višini 22,1 mio SIT in 
Oddelek za gospodarjenje z nepremič-
ninami v višini 4 mio SIT – oba mestna 
občina –, preostala sredstva so s strani 
Četrtne skupnosti Rudnik v višini 1 mio 
SIT ter namenska sredstva krajana g. 
Igorja Keršiča v višini 50 tisoč tolarjev,  
ter podjetja Dolinšek transport prav 
tako v višini 50 tisoč tolarjev. 

V prostorih doma se bodo odvijale 
vse tiste dejavnosti društev in krajanov, 
ki bodo omogočale ponovno obuditev 
kulturnega življenja na območju četrtne 
skupnosti. Dom je predviden tudi za 
sedež bodočega Zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje. Trenutno pa v domu 
že deluje pisarna parka, kjer lahko 
dobite vse potrebne informacije.
Nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti

Svet četrtne skupnosti je v prete-
klih letih tvorno sodeloval pri pripravi 
predlogov sprememb mestnega statuta, 
z namenom povečanja pristojnosti 
četrtnih skupnosti.

G. Vojko Grünfeld je četrtnim svet-
nikom povedal, da je mestni svet sprejel 
Sklep za sprejem izhodišč in predlogov 
za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti 
v Mestni občini Ljubljana, v katerem 
so uvrščeni tudi vsi predlogi četrtnih 
skupnosti, ki imajo zakonski okvir. 
Na podlagi sprejetega sklepa bodo 
pripravljene spremembe statuta Mestne 
občine Ljubljana in ostalih aktov. 
Sprejem sprememb statuta bo predla-
gan po hitrem postopku, saj so se člani 
mestnega sveta z vsebino sprememb že 
strinjali, ko so sklep sprejeli.

Ob zaključku razgovorov se je 
županja ga. Danica Simšič zahvalila 
za pozitiven odziv četrtne skupnosti 
do njene pobude za sklic skupne 
seje in predlagala, da se tovrstna 
srečanja  nadaljujejo tudi v prihodnje. 
Reševanje problemov z neposrednim 
dogovarjanjem bo na ta način lažje in 
uspešnejše. Pri reševanju problemati-
ke Četrtne skupnosti Rudnik se bo tudi 
osebno angažirala. Z dopolnitvami 
Statuta Mestne občine Ljubljana 
naj bi četrtne skupnosti pridobile na 
veljavi, tako da bodo v bodoče lažje 
uveljavljale svoje zahteve pri mestni 
upravi in mestnemu svetu.

Jože Kernc, predsednik Sveta ČS Rudnik

Na sliki: Predsednik Sveta ČS Rudnik  
med govorom na otvoritvi informacij-
ske pisarne za Ljubljansko barje
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Na ČS Rudnik smo s strani 
krajanov prejeli kar nekaj perečih 
vprašanj in različnih informacij glede 
Zdravstvenega doma Rudnik. Ker 
smo želeli  informacije preveriti iz 
prve roke, smo na sejo Odbora za 
družbene dejavnosti pri Svetu ČS 
Rudnik povabili  go. Živo Grgič 
Koritnik, predstojnico ZD Ljubljana 
Vič - Rudnik. 

Prepričani smo, da tudi vas 
zanimajo podani odgovori, zato naš 
razgovor z njo objavljamo v obliki 
intervjuja. 

Krajanom bi radi predstavili 
dejavnosti ZD Rudnik. Zanima 
nas število ambulant, kako so le-
te popolnjene s kadri ter kakšna 
je problematika posameznih 
ambulant, če ta seveda obstaja. 
Domnevamo, da je kar nekaj težav z 
dotrajano opremo.

Zdravstveni dom Ljubljana - Enota 
Rudnik ima naslednje ambulante, 
prostore in službe:

 2 ambulanti splošne medicine, v 
katerih delajo 4 timi (1 tim je ena 
medicinska sestra in en zdravnik 
oz. zdravnica);

 3 zobozdravstvene ambulante 
za odrasle, v katerih dela 5 
zobozdravstvenih timov;

 2 ambulanti za otroško in 

mladinsko zobozdravstvo z 2 
timoma;

 1 ambulanta šolskega dispanzerja 
z 1 timom;

 2 ambulanti za predšolske otroke 
z 2 timoma;

 1 ginekološka ambulanta, v kateri 
dela  ena  ginekologinja, ki  je 
trenutno odsotna;

 ambulanta za bolnike s sladkorno 
boleznijo (1 x tedensko);

 trombotična ambulanta;
 patronažna služba;

INTERVJU S PREDSTOJNICO ZD LJUBLJANA VIČ - RUDNIK

Na sliki: Zdravstveni dom Rudnik

Foto: Ida Meglič

 laboratorij;
 soba za reanimacijo;
 prostor za izolacijo;
 arhiv za ZDL Vič - Rudnik;
 predavalnica, kjer se izvaja 

zdravstvena vzgoja šolarjev in 
šola za starše.

ZDL–Enota Rudnik je bila leta 
2000 obnovljena s sredstvi MOL-a, 
vendar je kljub temu še vedno čutiti 
problem prostorske stiske, tako v 
splošnih kot tudi zobozdravstvenih 
ambulantah za odrasle, tako da v eni 
ambulanti delata 2 tima, v turnusu 
dopoldne in popoldne.

Glede dotrajane opreme bi omenila 
preiskovalno mizo in ultrazvočni 
aparat v ginekološki ambulanti. 

Nabava nove ginekološke mize je 
načrtovana v letu 2006. Investicija za 
nov UZ-aparat v ginekološki ambu-
lanti Rudnik pa je s strani ZDL glede 
na politiko racionalizacije vprašljiva, 
saj naj bi z dragim aparatom (gine-
kološki UZ-aparat stane približno 20 
milijonov SIT) delalo več speciali-
stov in ga tako čim bolje izkoristilo. 
V Enoti Vič (Postojnska 24) je bil 
nabavljen zelo dober UZ-aparat, na 
katerem izvajajo poleg ultrazvočnih 
preiskav trebuha in otroških kolkov 
še ginekološke UZ-preiskave.

Naše povabilo so sprožile 
govorice o preselitvi metadonske 
ambulante iz Metelkove  ulice v 
ZD Rudnik. Koliko je resnice v teh 
govoricah?Na sliki: Problem parkirišča ob ZD Rudnik

Foto: Ida Meglič



6

R
u

d
n

i
š

k
a

 
 

e
t

r
t

i
n

k
a

 
 

MOL – Odbor za zdravstvo je pred 
dvema letoma dal pobudo, da bi se 
poleg metadonske ambulante v ZDL 
Center (Metelkova 9) organizirala še 
ena, in sicer v enoti Rudnik. Vendar 
pa je, glede na nasprotovanje vodstva 
ZDL in občanov, to pobudo umaknil. 
V teh prostorih se sedaj predvideva 
1 ekipa nujne medicinske pomoči s 
pripadajočim reševalnim vozilom.

V ZD Rudnik je samo ena 
ginekološka ambulanta, ki je 
trenutno zaradi odsotnosti gine-
kologinje začasno zaprta. Stališče 
četrtne skupnosti vam je bilo na 
zadnjemu sestanku jasno izraženo. 
Zahtevamo, da ambulanta ne 
glede na racionalizacijo v zdrav-
stvu ostane. Kakšna je možnost, 
da zagotovite nadomeščanje za 
čas njene odsotnosti, saj njeno 
ambulanto obiskuje več kot 4500 
pacientk? Kaj načrtujete z dotra-
janim ultrazvokom?

Odsotnost ginekologinje na-
domeščajo vsi ginekologi v ZDL (v 
posameznih enotah), še zlasti pa dr. 
Žigonova v ZDL Bežigrad.

Le-ta se je pred približno pol leta 
vrnila s specializacije, ima ginekolo-
ško ambulanto za mladostnice, raz-
meroma majhno število opredeljenih 
pacientk in dober ultrazvočni aparat 
za ginekološke preglede.

Na četrtni skupnosti smo 
seznanjeni s projektom ureditve 
parkirišč ob ZD Rudnik. Projekt 
ne napreduje, tako kot bi moral. 
Kaj zavira ureditev parkirišč?

Parkirišče ob ZDL- Enoti Rudnik 
predstavlja velik problem za paciente 
in zaposlene.

Projekt in finančna sredstva so 
s strani ZDL zagotovljena že več 
let, vendar pa se dokončna rešitev s 
strani MOL in njenih pristojnih služb 
nerazumno zavlačuje, čeprav naj bi 
bil po nekih informacijah potreben 
denacionalizacijski postopek že 
končan. Kljub večkratnim opozori-
lom na ta problem pa od pristojnih 
služb MOL,  ki je ustanoviteljica 
ZDL, še ni prišla dokončna rešitev.

Helena Židanek, 
koordinatorka  ČS Rudnik

Jože Kernc, 
predsednik Sveta ČS Rudnik

Konjerejsko društvo Barje smo 
ustanovili leta 1997. Naša skrb je po-
pularizacija vzreje  konj hladnokrvne 
pasme na Barju in s tem spodbujanje  
kmečkih gospodarstev k ekstenzivni 
rabi pašnikov  in ohranjanju naravne-
ga biotopa na Ljubljanskem barju. 

Z namenom prikaza povečanja 
staleža rodovniških konj, vsako leto 
organiziramo lokalno razstavo konj  
na sejmišču Barje. Od leta 1997  do 
danes  smo tako zaznali  znatno po-
večanje vzreje rodovniških konj, k 
čemer je s subvencioniranjem priveza 
ali nakupa rodovniških žrebic oz. 
kobil močno pripomogla tudi Mestna 
občina Ljubljana. Samo rejci KD 
Barje imajo v svojih hlevih preko 
200 konj. 

Ob tem si KD Barje prizadeva 
tudi za oživitev sejmišča na Barju, ki 
je ključnega pomena za  povečanje 
vzreje konj na našem območju.

Kot velik dosežek društva si 
štejemo  organizacijo državne 
razstave  v letu 2000, ki smo jo pri-
redili na  hipodromu  v Stožicah. Te 
razstave se je udeležilo preko 2000 
ljudi, prikazanih pa je bilo 122 živali 
hladnokrvne pasme, kot so: sloven-
ska (avtohtona) hladnokrvna pasma 
- SHL, posavska pasma, haflinger, 
norik. 

Tudi v letošnjem letu pripravlja-
mo večjo razstavo konj. Tokrat bomo 
prireditev pripravili  v Podpeči in 
sicer v nedeljo 14. maja 2006. Poleg 

KONJEREJSKO DRUŠTVO BARJE

Na sliki z razstave 2004: Rejec M.Trček z žrebcem noriške pasme

Foto: Arhiv KD Barje

Na sliki z razstave 2004: 
Plemenska kobila SHL pasme
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same razstave in prikaza posamezne 
živali, boste lahko uživali ob šte-
vilnih stranskih dejavnostih. Tako 
bomo  organizirali delavnico slikanja 
konj, vožnjo s konjsko vprego, ježo 
ponijev za najmlajše in še bi lahko 
naštevali. Vljudno vabljeni!

Helena Židanek, tajnica KD Barje
Marjan Trček, predsednik KD Barje
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Mnogi  nas poznate, vsa Četrtna 
skupnost Rudnik pa gotovo ne.

Smo Kulturno prosvetno društvo 
iz Barja, s sedežem na Ižanski cesti 
305 (v zadružnem domu). Korenine 
obnovljenega društva segajo daleč 
tja v leto 1975. Novo nastanje-
ni učitelj tamkajšnje šole je opazil 
praznino in potrebo po kulturnem 
življenju tega kraja. Pričel je zbirati 
ljudi okoli sebe in po dolgem času 
je spet zaživelo kulturno društvo s 
tremi sekcijami. 

Dramska skupina je boječe začela 
z lahkotno komedijo. Po prvem 
uspehu so sledila vse zahtevnejša 
dela domačih in tujih avtorjev. 
Po zaprtju dvorane (iz varnostnih 
razlogov) je dramska sekcija pre-

KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO BARJE

Na sliki: Folklorna skupina Barje.

Foto: Arhiv KPD Barje

nehala aktivno delovati, saj je takšna 
dejavnost pogojena z rabo primerne-
ga prostora. 

Folklorna skupina je z manjšo 
zamudo pričela svoj ples. Nepozabni 
so bili njihovi belokranjski, gorenj-
ski, prekmurski plesi. Po kratkem 
predahu so se ponovno zbrali in 
razveseljevali staro in mlado. Pri 
folklori je prisoten stalen problem: 
folklora je namreč ples mladih, in 
čim se eden izmed njih poroči, to 
pomeni plesalca ali plesalko manj.

Tudi folkloristi čakajo na 
obnovo dvorane, da bodo spet z vso 
svojo lahkotnostjo in lepoto v plesu 
razkazovali svojo mladost. 

Tudi pevski zbor, ki nepreki-
njeno deluje od svoje ustanovitve, 

Na sliki: Moški pevski zbor Barje
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V veliko veselje nam je, da vam 
lahko ponudimo pestro bero dogodkov, 
ki smo jih pripravili za letošnje leto. 
Vsakič znova se potrudimo in obliku-
jemo zanimiv in privlačen program 
za vse vas. Upamo, da se boste naših 
aktivnosti tudi letos udeležili v tako 
velikem številu kot v prejšnjih letih.

Pohod po Ljubljanskem barju 
bo letos že drugič potekal v soboto, 
20. 5. 2006. Zbor udeležencev bo pred 
cerkvijo sv. Mihaela v Črni vasi, kjer bo 
tudi registracija pohodnikov. Prvi po-
hodniki se bodo lahko registrirali že ob 
8.00 uri. Poskrbeli bomo za vodenje na 
poti in za zanimive vsebine s področja 
etnologije, umetnosti, zgodovine, 
narave. Tako kot lansko leto pa bomo 
del poti  tudi letos opravili s konjskimi 
vpregami. Pohod bomo zaključili v Iški 
vasi, z golažem in drugimi dobrotami. 
Pridite in svojo opremo prilagodite 
vremenskim razmeram.

KAJ PONUJA TURISTIČNO DRUŠTVO BARJE?

je boječe, vendar odločno začel. Zbralo se 
je 11 fantov, ki so pokazali veselje do petja. 
Iz fantov, od katerih nekateri še not niso 
poznali, je nastal kakovosten zbor. Prepevajo 
tako slovenske narodne kot tudi pesmi za-
htevnejših avtorjev. Zbor sodeluje na reviji 
pevskih zborov in redno gostuje na taboru v 
Šentvidu pri Stični. Večkrat letno gostuje tudi 
v domovih za ostarele občane. Stalni gostje 
so tudi pri Društvu izgnancev … in še in še 
bi lahko naštevali. Vsako leto pripravijo letni 
koncert. Letošnji bo jubilejni 30. Po tihem 
smo pričakovali, da bomo jubilejni koncert 
lahko priredili v domači dvorani. To sicer ne 
bo izvedljivo, vendar ne bo nič manj slovesno 
v dvorani osnovne šole Oskarja Kovačiča na 
Galjevici. Jubilejni koncert bo v petek, 12. 
maja 2006, ob 20h.  

Vljudno vabljeni!
Jože Hruševar, predsednik društva

Barjanska noč se bo odvijala v soboto, 
17. 6. 2006 na sejmišču (Ižanska c. 303), 
in bo že tradicionalno sestavljena iz do-
poldanskega in večernega dela. Dopoldan 
(pričetek ob 10.00 uri) bomo poskrbeli 
predvsem za zabavo otrok (likovne delav-
nice, lutkovne aktivnosti …), popoldan 
(pričetek ob 20.00) pa bo namenjen 
zabavi odraslih, kjer bo poskrbljeno tako 
za glasbo kot tudi hrano in pijačo.

Jesenska tržnica bo spet pred praz-
nikom vseh svetih – sobota, 28. 10. 2006 
s pričetkom ob 9.00 uri, ko boste lahko 
nakupili različne sladke dobrote in po-
skrbeli za svojo ozimnico. Otroci si bodo 
lahko izdelali svojo svetilko iz buče.

Lep dom, lep kraj 2006 – tradici-
onalna olepševalna akcija se je začela 
15. 4. 2006 in bo trajala do 15. 5. 2006. 
Vsakemu nakupu bo TD Barje primak-
nilo dodatek, da bo lahko vaša okrasitev 
doma še bolj bogata. Slavnostna podeli-
tev nagrad najlepšim hišam in kmetijam 

pa bo v petek, 20. 10. 2006, ob 19.00 v 
prostorih OŠ Oskar Kovačič.

Morostarke – ženske, ki vas zanima 
medsebojno druženje in spoznavanje 
ter istočasno seznanjanje z različnimi 
vsebinami; od komunikacije do bolezni,  
od zdrave prehrane in do urejanja vrta, 
ste lepo vabljene, da se udeležite naših 
rednih srečanj vsako prvo sredo v 
mesecu v prostorih TD Barje, Ižanska 
c. 305, II. nadstropje, ob 19.00 ali 20.00 
uri (odvisno od letnega časa). Info: 
Maruška Markovčič: 01 306 43 09.

Pripravljamo tudi nove predstavitve-
ne plakate in spletno stran. Vabimo vas, 
da se udeležite vseh naših prireditev, 
uživate, dobrodošli pa bodo vaši predlogi 
in, če si to zaslužimo, tudi pohvale. 

TD Barje vključuje tudi nove člane. 
Vse dodatne informacije dobite pri 
predsednici TD Barje Darinki Berdajs 
01 427 25 90.
Maruška Markovčič, podpredsednica društva
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VEČJE INVESTICIJE  V ČS 
RUDNIK 

(iz predloga Odloka o proračunu 
MOL za leto 2006): 

 Investicijsko vzdrževanje: OŠ 
Oskarja Kovačiča; dokončanje 
obnove oken.

 Investicijsko vzdrževanje za javne 
vrtce: v vrtcu Galjevica bomo 
obnovili terase za otroke do prvega 
starostnega obdobja.

 Obnova in investicijsko vzdrže-
vanje športnih objektov in opreme: 
ZŠD Krim; sredstva bomo namenili za 
sofinanciranje delno obnovo strehe in 
za preplastitev     igrišča, NK Krim; 
sofinancirali bomo obnovo garderob in 
sanitarij.

 Posebni program DARS–MOL: 
ureditev Peruzzijeve ceste od 
križišča z Dolenjsko cesto do  
Ižanske ceste.

 Obnova mostu čez Kozlarjev 
graben na lokalni cesti Črna 
vas–Podpeč.

 Investicijsko vzdrževanje in izbolj-
šave; zamenjava strešnih kritin na 
Ižanska c. 305. Dodatna sredstva za 
adaptacijo dela objekta na Ižanski 
c. 305, pridobitev gradbenega 
dovoljenja za obnovo stavbe na 
Ižanski cesti 305, projekt nosilnosti 
na Ižanski c. 305.

 Donatorska sredstva za Ižansko 
c. 305.

 Razvojni projekti RRA, LUR 
– Zavarovanje Ljubljanskega barja; 
prispevek MOL k pokrivanju 
stroškov ustanovitve Krajinskega 
parka Ljubljansko Barje.

 Program konjereje na barju; prepre-
čevanje zaraščanja, izkoriščanje 
krmnega potenciala barjanskih 
travnikov, ohranjanje kulturne 
krajine Ljubljanskega barja.

 Nadaljevanje gradnje kanaliza-
cije v naselju Vinterca;
Z gradnjo kanalizacije v naselju 
Vinterca  smo pričeli v letu 2004. 
Gradnja poteka sočasno z gradnjo pli-
novoda in obnovo vodovoda. Naselje 
Vinterca ima zgrajeno meteorno ka-
nalizacijo, v katero so speljane tudi 
odpadne vode obstoječih objektov. 
Kanalizacija se zliva v odprt jarek 
ob Dolenjski cesti in povzroča smrad 
v Industrijski coni Rudnik. Odpadni 
in meteorni kanal po Ulici Bratov 
Martinec sta bila zgrajena leta 2005. 

Jeseni so bila dela ustavljena, ker 
lastniki objektov, ki se bodo priključe-
vali na novozgrajeni kanal, ne soglaša-
jo s podpisom pogodb za sofinancira-
nje odpadnega kanala.

 Ureditev cestišča po ulici Marka 
Šlajmerja;
Pridobili smo projektno dokumen-
tacijo za sanacijo kanalizacije in po 
večletnih prizadevanjih tudi potrebna 
zemljišča za ureditev cestišča po ulici 
Marka Šlajmerja. 

 Ureditev cestišča in pločnika Ob 
dolenjski železnici;
Pridobljena je projektna dokumentaci-
ja za ureditev pločnika in cestišča na 
ulici Ob dolenjski železnici na odseku 
od Pregljeve ulice do navezave na 
križišče s Peruzzijevo. Tako bomo 
v letošnjem letu pristopili k ureditvi 
cestišča in pločnika, v kolikor bo 
urejeno zemljiškoknjižno stanje za dve 
sporni zemljišči.

 Črna vas, Ižanska cesta;
Na osnovi plačanega komunalnega 
prispevka investitorjev stanovanjskih 
objektov, bomo del sredstev namenili 
za gradnjo odcepa Ižanske ceste ter 
gradnjo vodovoda v Črni vasi.

 Ulica Franca Nebca; 
Po pridobitvi zemljišč, po katerih 
poteka cesta, in zemljišč potrebnih za 
ureditev pločnika, bomo za znane inve-
stitorje zgradili kanalizacijo, vodovod 
in plinovod ter po končani gradnji 
uredili cestišče in pločnik. Pričetek 
del načrtujemo v prvih mesecih leta 
2006. Razpis za izbiro izvajalca je bil 
opravljen.

 Dolinškova ulica;
Izdelana je projektna dokumentaci-
ja  za gradnjo komunalnih naprav 
po Dolinškovi ulici. V kolikor bodo 
pridobljena vsa potrebna soglasja in 
dovoljenje za gradnjo, bomo  izvedli 
razpis za izbiro izvajalca in pričeli z 
gradnjo.

 Dolenjska cesta – Industrijska 
cona Rudnik;
V letu 2006 bo potrebno dopolniti 
izdelano dokumentacijo (glede na novo 
zakonodajo)  za gradnjo povezovalne 
ceste  in pridobiti vsa soglasja ter do-
voljenje za gradnjo. Pridobljena so vsa 
zemljišča za gradnjo in dovoljenje za 
pripravljalna dela (del predvidene trase 
za cesto je potrebno predobremeniti).

 Ulica Tončke Čečeve 
V letu 2000 smo financirali gradnjo 
ločenega sistema kanalizacije po 
predmetni ulici. Sočasno z gradnjo 
kanalizacije bi bilo potrebno obnoviti 
vodovod, za kar pa nista bila prido-
bljena upravno dovoljenje in pro-
jektna dokumentacija. V kolikor bo v 

PRORAČUN MOL ZA LETO 2006

Na sliki: ul. Marka Šlajmerja
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letu 2006 pridobljeno  dovoljenje  za 
gradnjo vodovoda, planiramo izgrad-
njo vodovoda in asfaltiranje ceste po 
končani gradnji. 

PRIPOMBE ČS RUDNIK NA 
PRORAČUN  IN ODGOVORI 

NA PRIPOMBE

1. Postavitev grbine v ulici Ob 
dolenjski železnici.
Grbina za umirjanje prometa v 

tej ulici je bila s strani Oddelka za 
gospodarske javne službe in promet, 
MU, MOL, odobrena že v letu 2004, 
finančnih sredstev pa ni bilo. Za za-
gotovitev varnosti šoloobveznih otrok  
je potrebna čimprejšnja postavitev 
grbine. Pripomba je bila dana že pri 
Osnutku Odloka o proračunu MOL za 
leto 2005.
Odgovor Oddelka za gospodarske 
javne službe in promet, MU, MOL:

V program za leto 2006 bomo 
uvrstili postavitev hitrostnih ovir na 
ulici Ob dolenjski železnici.
2. Spremembe proge  LPP št. 19.

Predlagamo podaljšanje proge 
LPP  oz. v dogovoru z Občino 
Brezovica najti primerno rešitev, saj  
je Črnovaška cesta  povezovalna cesta 
med obema občinama  in je močno  
obremenjena z vozili  t.i. dnevnih mi-
grantov. Predvidevamo, da bi število 
vozil  z uvedbo proge skozi Črno vas  
zmanjšalo, poleg tega bi taka rešitev  
razbremenila tudi parkirišča v  centru 
Ljubljane.   
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Odgovor Oddelka za gospodarske 
javne službe in promet, MU, MOL: 

Podaljšanje proge št. 19 po 
Črnovaški cesti proti Lipam v letu 
2006 ni predvideno zaradi redke 
gostote poselitve območja. Črna vas 
je naselje z relativno nizko gostoto 
poselitve, kar pomeni, da ni tisto 
območje, ki bi ga bilo potrebno priori-
tetno povezati z avtobusnim  mestnim  
potniškim prometom. Kriterij 500 
m predstavlja dopustno  oddaljenost 
od postajališč predvsem v centralnih 
mestnih območjih z večjo gostoto po-
selitve prebivalstva. V Črni vasi bi bolj 
bila smiselna povezava na primestni 
oziroma medkrajevni potniški promet.
3. Odkup zemljišč za  šolski ob-
račališči avtobusov in komunalna 
ureditev obračališč na lokaciji Lipe 
in na Ižanski cesti pri Kožuhu.

Obračališči sta na zasebnem zem-
ljišču in zaradi neurejenega statusa 
tudi neredno vzdrževani.    
Odgovor Oddelka za gospodarske 
javne službe in promet, MU, MO: 

Oddelek za gospodarske javne 
službe in promet, MU, MOL nima 
zagotovljenih sredstev za odkup 
zemljišč.
4.  Preplastitev »poti« (cesta  na 
Golovec)  in ureditev odtoka 
meteorne vode v delu, kjer se 
navezuje na Dolenjsko cesto.

Preplastitev tega dela poti, ki meri 
približno dvesto metrov, predlagamo  
zaradi naplavljanja peska na Dolenjsko 
cesto. Pripomba je bila podana že pri 
Osnutku Odloka o proračunu MOL za 
leto 2005.
Odgovor Oddelka za gospodarske 
javne službe in promet, MU, MOL: 

Pripomba je bila upoštevana v 
okviru postopka “meteorne kanaliza-
cije”. Asfaltiranje POT-i je z vidika 
spomeniškega varstva sporno, bo pa 
na ustrezen način preprečeno naplav-
ljanje  peska na Dolenjsko cesto.
5. Za investicijsko vzdrževanje  
stavbe na Ižanski cesti 305 naj, poleg 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU, 
MOL, zagotovita  finančna sredstva 
tudi Oddelek za gospodarjenje z ne-
premičninami ter Javni stanovanjski 
sklad v višini, kot jih predstavljajo 
njihovi deleži v stavbi. 

Stavba na Ižanski cesti 305 je 
bila nekaj let v denacionalizacijskem 
postopku, zaradi česar MOL na njej ni 
izvajala večjih del. Delež,  s katerim 
upravlja Oddelek za lokalno samou-
pravo, MU, MOL,  je  bil do leta 1999  

v upravljanju Krajevne 
skupnosti Barje, ki je 
edina redno izvajala 
vzdrževalna dela na 
celotni stavbi kot tudi 
razne posodobitve, 
npr. postavitev ograje 
pred vhodom, asfal-
tiranje celotnega par-
kirišča ipd. Ker se od 
ostalih delov stavbe 
MOL, ki predstavlja-
jo delež Oddelka za 
gospodarjenje z nepre-
mičninami, MU, MOL 
in Javni stanovanjski 
sklad MOL, pridobiva 
najemnino, predlaga-
mo, da tudi ta  dva oddelka zagotovita 
finančna sredstva za obnovo, v skladu 
z  deležem, ki ga imata v  stavbi.
Odgovor Oddelka za lokalno samo-
upravo, MU, MOL: 

V letu 2006 bomo na objektu 
Ižanska cesta 305 zamenjali strešno 
kritino in uredili dvorano. Sredstva 
za poravnavo nastalih stroškov pri 
zamenjavi strešne kritine bodo pri-
spevali vsi solastniki, glede na delež 
lastništva na objektu (MOL, Oddelek 
za lokalno samoupravo in Oddelek 
za gospodarjenje z nepremičninami, 
Javni stanovanjski sklad MOL ter oba 
etažna lastnika). Tudi pri vseh nadalj-
njih obnovah skupnih delov in naprav 
objekta, bodo vsi solastniki pokrivali 
svoj delež stroškov glede na delež 
lastništva na objektu.
6. Priprava tehnične dokumentacije 
za ureditev Ulice Bena Zupančiča;

Ulica je še vedno makadamska, 
čeprav je zemljiškoknjižno stanje 
urejeno. Oddelek za  gospodarjenje z 
zemljišči, MU, MOL ne razpolaga  z 
dokumentacijo za dokončno komunal-
no ureditev  ulice, zato predlagamo, da 
se dokumentacija čim prej pripravi.
Odgovor Oddelka za gospodarjenje z 
zemljišči, MU, MOL:

Komunalna ureditev Ul. Bena 
Zupančiča ni vključena v proračun 
Mestne občine Ljubljana za leto 
2006.

V proračun Mestne občine Ljubljana 
za leto 2006 so na območju Četrtne 
skupnosti Rudnik  vključene tiste 
investicije, ki se že izvajajo ali pa je za 
njihovo realizacijo pridobljena projektna 
dokumentacija. Omenjene investicije  so 
naslednje: 
- nadaljevanje gradnje kanalizacije 

in vodovoda  ter ureditev cest v 
naselju Vinterca (300 mio SIT), 

Na sliki: Ul. Bena Zupančiča
Foto: Ida Meglič

- gradnja  komunalnih naprav in 
ureditev ceste v Ul. Franca Nebca 
(106 mio SIT),

- sanacija kanalizacije in ureditev 
ceste v Ul. Marka Šlajmerja (50 
mio SIT),

- gradnja komunalne infrastrukture 
po Dolinškovi ulici (10 mio SIT), 

- gradnja vodovoda za nove objekte v 
Črni vasi  (4 mio SIT),

- navezava Industrijske  cone  Rudnik 
na Dolenjsko cesto  (30 mio SIT),

- ureditev pločnika in asfaltiranje 
dela ceste Ob dolenjski železnici  
(10 mio SIT),

- asfaltiranje odcepa z Ižanske ceste 
( 23,3 mio SIT), 

- gradnja vodovoda in asfaltiranje 
Ulice Tončke Čečeve (23 mio 
SIT).
Skupna vrednost navedenih investicij 

znaša 556 milijonov SIT, kar predstav-
lja 8,8 % sredstev za urejanje zemljišč, 
predvidenih v proračunu Mestne občine 
Ljubljana, oddelka za gospodarjenje z 
zemljišči.

Realizacija posameznih nalog je 
odvisna od sprejetja proračuna za leto 
2006.

Ob koncu naj navedemo, da je v 
Mestni občini Ljubljana 17 četrtnih 
skupnosti. Zaradi pomanjkanja  
finančnih sredstev v preteklih letih 
nismo izvajali niti tistih investicij, za 
katere je že bila pridobljena projektna 
dokumentacija in gradbena dovoljenja 
(npr. gradnja kanalizacije v naselju 
Ježa v ČS Šentvid, gradnja kanaliza-
cije v naselju Novo Polje v ČS Polje 
ipd.), zato novih investicij do zaključ-
ka že začetih ne bomo  vključevali v 
proračun.

Helena Židanek, koordinatorka ČS 
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LJUBLJANSKO BARJE IN DRUŠTVO ZA LJUBLJANSKO BARJE, ZAKAJ?

V srcu ljudi, ki žive v Ljubljani, 
okoliških naseljih in na samem 
Ljubljanskem barju ima Ljubljansko 
barje poseben pomen. Tako bi lahko 
rekli tudi za mnoge Slovence. In zakaj?

Generacije slovenskih šolarjev so 
se učile o Janezu Jalnu (1891–1966) 
in Ljubljanskem barju. Jalen, ki je bil 
po rodu Gorenjec, iz Rodin pod Stolom, 
je služboval v Notranjih Goricah. 
Ljubljansko Barje, ga je kot posebna 
pokrajina, prevzelo in tako je nastala 
knjiga Bobri. Opiral se je na arheološka 
odkritja, skromna pričevanja o življenj-
skih pogojih davnih časov in primitivna 
ljudstva, ki so postavljala kolišča ob 
robu Ljubljanskega barja. Njegova 
ustvarjalna fantazija je ob temeljitem 
poznavanju pokrajine stkala podobo 
in epično zgodbo takratnega življenja. 
Mostiščarsko kulturo opisuje v času, ko 
je dosegala višek in opira se na dognanja 
raziskovalcev njegovega časa. 

Te knjige so dostopne v elektronski 
obliki na spletnem naslovu: 
http://www.omnibus.se/beseda/

Podobno pomemben, vendar v 
nekoliko drugačnem smislu, je bil 
Jalnov sodobnik, geograf, raziskova-
lec Ljubljanskega barja, akademik dr. 
Anton Melik (1890–1966), domačin 
iz Črne vasi. V prvi številki Kronike 
iz leta 1934 je med drugim pisal o 
povodnji na Barju. Ljubljanska mestna 
občina in njeno prebivalstvo se je že 
od nekdaj zanimala za povodenj na 
Barju. Seveda je res, da povodenj na 
Barju ni bila nič nenavadnega. Voda je 
namreč tako pogosto preplavljala, da 
ljudje za to niso uporabljali posebne 
besede, posebne označbe, marveč 
so povodnji rekli kratko malo voda. 
»Voda bo«, so dejali stari Barjani, in 
s tem mislili na povodenj, kadar je kar 
naprej lilo in zlasti, če je hkrati kopnel 
sneg. Običajno je najhujše »Vode« 
ali povodnji dobilo Barje v zgodnji 
pomladi in pozni jeseni.

V zadnjih desetletjih, zlasti pa v prvi 
dobi povojne konjunkture so Barjani 
predelovali stare lesene v nove zidane 
hiše. Leta 1926 je bilo od skupnega 
števila 189 hiš samo še 41 lesenih (danes 
je v zelo slabem stanju le še ena). Toda 
zavedeni v zmoto po imenitnem učinku 
prve polovice poglobljevalnih del v 
Ljubljani pri novih gradnjah niso več 
gledali na višino nekdanjih povodnji, 
marveč so nove zgradbe postavljali 
v normalni splošni višini zemljišča, 
kakor da niso na Barju, in za povodenj 

sploh ni treba več skrbeti.
 »… Radi poplav na Barju trpijo pač vsi, 
ki imajo tamkaj zemljišče. Vendar je 
razlika ta, da imajo kmetje iz starih vasi, 
ki stoje ob Barju že stoletja, na barskih 
tleh vendarle pretežno le travnike in 
pašo, dočim imajo njive največ na 
višjem zemljišču, ki ga povodenj ne 
doseže. Po osuševanju naseljeni kolo-
nisti, to so Barjani v pravem pomenu, 
pa imajo prav vsa svoja zemljišča na 
terenu, ki ga vode preplavljajo in njim 
spričo tega povodnji, kakor je bila sep-
tembra, vzamejo prav ves pridelek …«

Tako je o tej problematiki, davnega 
leta 1934 pisal dr. Anton Melik.

Ob naravnih nesrečah pogosto 
prihaja do prepletanja več različnih 
dejavnikov, ki jih je še posebej težko 
predvideti. Najbolj pogosta kombina-
cija naravnih nesreč je neurje, ki ga 
spremlja toča in pogosto tudi močan 
uničujoč veter. Zavedati se moramo, 
da so uničujoči naravni pojavi 
mnogokrat v tesni medsebojni sood-
visnosti. Odgovoren odnos do okolja 
ter preprečevanje in varstvo pred 
nesrečami vseh vrst je pomembno 
ekonomsko vprašanje, vprašanje pre-
živetja, razvoja in prihodnosti. Mnogih 
naravnih nesreč ne moremo preprečiti, 
z dobrim poznavanjem in dolgoročno 
zastavljeno organiziranostjo pa lahko 
zelo omilimo njihove posledice.

Zavedati se moramo, da je potresna 
nevarnost pri nas realna in stvarna, in 
da do potresa lahko pride kadar koli. 
Resna alternativa je le preventiva 
– dobra protipotresna gradnja, kakor 
sedaj ugotavljajo ob posledicah 
potresov marsikje po svetu. Nikakor si 
ne želimo, da bi se v Ljubljani ponovili 
prizori kot iz leta 1895. 

Osnovni cilj Društva za 
Ljubljansko barje je prizadeva-
nje za primerno in uravnoteženo 
– sonaravno bivanje z naravnimi 
danostmi. 

Iz kranjskega stolnega mesta z 
nemško provincialno podobo, ki je 
imelo pred dobrimi sto leti le okrog 
30.000 prebivalcev, se je Ljubljana 
prelevila v središče samostojne države 
Slovenije, v prometno križišče, logi-
stično in upravno središče, kar seveda 
pomeni, da bi s potresom ali katastro-
falnimi poplavami imela resne težave 
vsa država in ne samo Ljubljana.

Zavedati se moramo stvarne 
možnosti katastrofalnega potresa, 
takega kot je bil leta 1511, ali nekaj 

šibkejši 1895. Ob tako močnem 
tresenju zemlje bi lahko imeli v 
Sloveniji tudi nekaj tisoč mrtvih. Ob 
potresu 9. stopnje po MCS bi bilo 
lahko v Ljubljani povsem uničenih 
skoraj osem odstotkov stanovanj, 
delno porušenih 25 odstotkov, hude 
poškodbe pa bi imela skoraj polovica 
stanovanj. Seveda bi bile ob šibkejšem 
potresu te številke veliko manjše. 
Ocene o številu mrtvih pri različnih 
stopnjah so zelo različne: pri potresu 
8. stopnje bi lahko imeli do tisoč petsto 
žrtev, pri 9. stopnji pa celo do dvajset 
tisoč. Seveda so ti izračuni le predpo-
stavke. Zato menimo, da bi morali v 
prvi raziskovalni fazi ugotoviti najbolj 
ogrožene objekte in vsakega posebej 
pregledati ter določiti poseben sana-
cijski načrt. Začeli bi bilo treba pri 
objektih, kjer se zadržuje veliko ljudi, 
in če bi se ti izkazali za gradbenoteh-
nično pomanjkljive, bi jih uvrstili na 
prednostno listo za sanacijo. 

Prave barjanske šote pa je ostalo le še 
za vzorec, ki bi ga lahko odnesli z lopato. 
Glavne naravne vrednote in zanimivosti 
torej niso skrite v bornih ostankih pre-
teklosti. Glavno bogastvo je kulturna 
krajina v vsej svoji pestrosti in obsež-
nosti. Krajina na Barju je mestoma še 
ohranila svoj tradicionalni značaj. Tako 
veliki ekstenzivno negovani travniki so 
drugod po Srednji Evropi večinoma že 
uničeni. Na Barju gnezdi prek 100 vrst 
ptic, še nadaljnjih sto in nekaj pa ga 
obišče med preletom ali prezimovanjem. 
Barje slovi kot mednarodno pomembno 
območje za ptice predvsem zaradi ohra-
njene kulturne pokrajine. V slovenskem 
merilu je eno najpomembnejših gnezdišč 
ogroženih ptic. 

Povsem jasno je, da se južno 
obrobje Ljubljane, razrašča vedno bolj 
v notranjost ljubljanskega barja, ki je 
zato izjemno ogroženo. Poleg tega se 
tu srečujemo s poplavami in potresi, 
kar potrjujejo številne hidrološke, 
seizmološke, geografske in druge 
raziskave. Živimo na zemlji, ki je 
nekakšen živ “organizem” in naravne 
nesreče so dejstvo, ki nas spremljajo. 
Zavedati se moramo, da živimo v 
stvarnem in konkretno ogroženem 
svetu. Poglavitni problem je, da se te 
grožnje oz. nevarnost podcenjuje.

Najbolj konkreten dokaz temu je 
razraščanje mesta in obrobnih naselij 
v Ljubljansko barje. Na drugi strani 
številni pisci, od Frana Levstika naprej, 
ki je poimenoval Ljubljansko barje, pri-
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povedujejo o njegovih posebnostih, iz-
jemnosti, enkratnosti, skratka o naravnih 
vrednotah, ki jim velja prisluhniti.

Pred našimi očmi se dogajajo velika 
nasprotja, odnos človeka do narave na 
eni strani in na drugi naravno okolje. 
• Zdi se, da ni nobenih možnosti, da 

bi se kaj spremenilo. 
• Zdi se, da je to pač tako in je bolje, 

enostavneje pustiti vse pri miru.
• Zdi se, da so se ljudje s tem skorajda 

sprijaznili.
• Zdi se, da človeška omejenost, neza-

interesiranost ne poznata meja.
• Zdi se, da je narava sicer nekaj 

lepega, pa kaj za to.
• Zdi se, da še vedno mislimo, verja-

memo, da naravo lahko povsem 
obvladujemo.

• Zdi se, da iz vsega tega ni nobene 
prave poti, perspektive.

• Zdi se, da se ne da nič spremeniti.

Je temu res tako?
Smo se vdali  in sprejeli negotove 

razmere, ki nas obdajajo?
NE, zato smo se odločili ustanovi-

ti Društvo za Ljubljansko barje. 
• Zato, da bi poiskali odgovore na ta 

in še mnoga druga vprašanja.
• Zato, da bi tudi poiskali možnosti za 

njegov skladen – sonaraven razvoj.
• Zato, da nam zanamci nebi mogli 

očitati, da nismo sposobni ustvar-
jalnega razmišljanja.

• Zato, da bi oblikovali vizijo, teme-
lječo na znanju.

• Zato, da bi ustvarili Krajinski park 
Ljubljansko barje.

• Zato, da bi zaživelo mesto v 
sozvočju z njegovim obrobjem.

• Zato, da bi …

Čaka nas veliko dela …
Velja imeti pogum in vabimo Vas, 

da se nam pridružite!
Prizadevamo si za dobro stvar, 

združiti vse ljudi dobre volje, vse 

Barjane, ki so pripravljeni reči NE, 
reči NE pospešenemu propadanju 
naravne in kulturne dediščine Barja 
in pripravljeni sodelovati pri njegovi 
kulturni in gospodarski oživitvi.

Nekaj misli ob ustanavljanju 
društva, dne 10. 4. 2005, je zbral in 
priredil dr. Milan Orožen Adamič 

OSEBNA IZKAZNICA 
LJUBLJANSKEGA BARJA

Površina v km2 180
Povprečna nadmorska višina v m 297,5
Povprečni naklon v % 2,1
Delež gozda v % 9,5
Prebivalcev leta 1961 50.038
Gostota poselitve leta 1961 (preb./km2) 278
Prebivalcev leta 1991 81.600
Gostota poselitve leta 1991 (preb./km2) 453
Rast prebivalstva 1961-91 v % 63,1
Število naselij 1997 43
Ljubljana (del), prebivalcev (1997) 50.711
Vrhnika, prebivalcev (1997) 7.019

Raba površin (ocena):  Dolžina: 
- travniki 55 % 
- njive 25 % 
- gozdovi 10 % 
- grmišča 5 % 
- naselja 5 %

- mejic: 
okrog 120 km 
- melioracijskih 
jarkov: 
okrog 600 km

Veliki škurh (Numenius arquata): gnezdi 
5–10 parov, edino redno gnezdišče v 
Sloveniji.
Repaljščica (Saxicola rubetra): gnezdi 
1800–2200 parov, največja populacija v 
Sloveniji.
Kosec (Crex crex): gnezdi 200–250 parov, 
v svetovnem merilu ogrožena vrsta.
Južna postovka (Falco naumanni): gnezdi 
0 parov, v začetku 90-ih izumrla vrsta. 
Nekatere ostale ogrožene in redke živali: 
vidra (Lutra lutra), kozica (Galinago 
galinago), sloka (Scolopax rusticola), 
bela štorklja (Ciconia ciconia), skled-
nica (Emis orbicularis), zelena rega 
(Hyla arborea), metulj barjanski rjavček 
(Coenonympha oedippus). 

dr. Milan Orožen Adamič in Jože Kernc, 
člana Društva za Ljubljansko barje

Spremembe pogledov, rabe in učinkov na Ljubljanskem barju skozi čas.
Čas Vzroki Posegi Učinki
Rimsko obdobje plovba regulacija Ljubljanice prva degradacija naravnega okolja
16. stoletje, Valvazor plovba in poplave prve ideje za osuševanje -

Konec 18. in 
19. stoletje – 
razsvetljenstvo

ideja o 
“žitnici dežele 
Kranjske”

• Zornovec 
• Gruberjev prekop
• poglobitev struge v Ljubljani
• jarki in kanali
• izravnali pritoke Ljubljanice
• rezanje šote
• infrastruktura

• osuševanje
• znižanje višine talne vode
• degradiranje naravne pokrajine
• agrarna kolonizacija (njive, travniki)
• poselitev (Črna vas, Lipe)

20. stoletje
nadaljevanje 
zamisli iz 19. 
stoletja

• JV del Barja in obrobje
• deponija odpadkov
• avtocesta

• manjša zamočvirjenost  obrobja
• ekološki problemi

Danes
sprememba 
produkcijskih 
sistemov

• opuščanje agrarnih površin
• poseljevanje, črne gradnje
• trgovski centri

• zaraščanje in problem vzdrževanja
• ekološki problemi

Zavod za izobraževanje, sveto-
vanje in socialno pomoč organizira: 

Za nosečnice: Telovadbo za 
nosečnice; Predavanja in delavnice o 
porodu, o negi in prehrani dojenčka 
ter o vzgoji otrok (vabljeni tudi bodoči 
očetje).

Za mamice po porodu: Telovadbo 
za mamice po porodu skupaj z 
dojenčki; Predavanja, izmenjava 
izkušenj in podpora pri negi in vzgoji 
otrok (na predavanja ste vabljene 
skupaj z dojenčki); Druženja za 
mamice, ki so v stiski ali pa se v svoji 
novi vlogi še ne znajdejo najbolje.

Za starše malčkov in predšolskih 
otrok: Predavanja in delavnice o 
vzgoji otrok.

Poleg tega pa vam  nudimo: 
Individualne razgovore in svetovanja; 
Posredovanje najrazličnejših infor-
macij o negi, prehrani, razvoju in negi 
otrok; Telefonsko svetovanje; Pomoč 
na domu ob rojstvu otroka.

Telovadba in delavnice za noseč-
nice in mamice so vam na voljo v 
dopoldanskem času (glede na interes 
izvedemo tudi v popoldanskem času), 
predavanja o vzgoji otrok za starše 
malčkov in predšolskih otrok pa so 
organizirana v popoldanskem času.

Šola za bodoče starše
Vas zanima, kako se življenje za 

nekaj časa obrne na glavo, kako se 
vse vrti okoli malega princa ali male 
princese, kako vam zmanjkuje časa, 
kaj se dogaja v partnerstvu, kdaj se 
začne vzgoja…

Pridite na naša predavanja in 
delavnice, ki so sestavljena iz štirih 
srečanj!

Teme so sledeče: Porod in obdobje 
po porodu; Materinstvo in spremenje-
no partnerstvo; Nov družinski član; 
Vzgoja za današnji čas.

Organizator: Zavod TAMAL-a, 
Jurčkova cesta 205, Ljubljana 
Pričetek predavanj: vsak prvi torek v 
mesecu ob 17.00 
Kraj predavanj: LJUBLJANA, Rakovniška 6
Dodatne informacije in prijave 
na spletni strani www.zavod-tamala.si 
na  tel. 051 369 900 in 
po  e-pošti: info@zavod-tamala.si, 
kontaktna oseba: Andreja Troppan.

ZAVOD  TAMAL-A



EVROPSKI DAN SOSEDOV

Ljubljana se je  odločila za sodelovanje v akciji 
Evropski dan sosedov  predvsem zaradi sporočila, ki ga 
nosi akcija. Povečanje medsosedskega druženja, krepitev 
medsebojnih odnosov in solidarnosti, zmanjševanje 
individualizma in povečevanje vključenosti so temelji, 
na katerih moramo, če želimo živeti v človeku prijaznem 
mestu, graditi naše sožitje.

PRAZNIK V NEKAJ BESEDAH …

NAČELO
Spodbujati ljudi, da se srečujejo.

NAČIN
Sosedje se dobijo ob aperitivu, hladnem bifeju, vsak pogosti 

sosede s svojim prigrizkom.

DATUM
Torek, 30. maj 2006.

VZDUŠJE
Enostavno in družabno, zbliževanje in solidarnost.

IZVAJALCI
Državljani po vsej Evropi.

POSREDNIKI
Občine, družbene organizacije za socialno in stanovanjsko 

problematiko, lokalna društva, javne in zaseben sekcije.

KRAJ
Ulica, park, dvorana, notranje dvorišče, hiša, stanovanje: 

krajev, kjer se sosedje lahko dobijo, je dovolj.

(Iz poročila o Evropskem dnevu 2005 in promocijskega besedila.)

Tudi Četrtna skupnost Rudnik se priključuje k praz-
novanju tega praznika, s ciljem razvijati solidarnost v 
bližnji okolici in promovirati evropsko državljanstvo.  

Vse naše prebivalce pozivamo, da v torek, 30. 
maja 2006, posvetijo trenutek svojega  

dragocenega časa tudi sosedom.

 Pisarna ČS Rudnik 

N E  P R E Z R I T E !

Moški pevski zbor Barje Kulturno prosvetnega  
društva Barje ob svoji 30-letnici prireja jubilejni 
koncert,  ki bo v petek, 12. maja 2006, ob 20. uri v 
dvorani osnovne šole Oskarja Kovačiča na Galjevici.

Konjerejsko društvo Barje vabi na prireditev  
“Dan konjereje na barju”, ki bo v nedeljo, 14. maja 
2006,  s pričetkom ob 9. uri  na letališču  v Podpeči.  

Turistično društvo  Barje vabi, da se udeležite 
številnih dejavnosti, ki jih pripravljajo (za več in-
formacij o posamezni dejavnosti si oglejte članek 
TD Barje na  strani 7):
 Pohod po Ljubljanskem barju; sobota, 20. 

5. 2006, ob 8. uri pred cerkvijo  sv. Mihaela v  
Črni vasi;

 Barjanska noč; sobota, 17. 6. 2006, ob 20. uri 
na sejmišču Barje;

 Otroške žabarije; sobota, 17. 6. 2006, ob 10. 
uri na sejmišču Barje;

 Jesenska tržnica; sobota, 28. 10. 2006, ob 9. uri 
na sejmišču Barje;

 Akcija "Lep dom, lep kraj";  poteka od  
15. 4. 2006 do 15. 5. 2006.
Športno društvo Rudnik  prireja številne izlete 

s kolesom (Informacije na gsm: 041 742 048 – Lojze 
Zrimšek): 
 8. družinski kolesarski maraton (25 km); v 

soboto, 27. 5. 2006. Zbor  ob 10. uri  pred GD 
Rudnik. Startnina 500 SIT. 

 Kolesarski izlet na Lipanco; v nedeljo,  
20. 8. 2006.

 Kolesarski izlet na Krim; v soboto,  
30. 9. 2006. 
Folklorna skupina Barje vabi k sodelovanju  

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 zbiramo na GSM 041 830 259 (Andrej) 
ali 041 789 129 (Irena), kamor lahko pokličete tudi 
za vse dodatne informacije.  Pridružite se nam, 
prisrčno vabljeni!

Župnija Ljubljana-Rudnik  vabi na prazno-
vanje 50-letnice župnije, ki bo v petek 23.6.2006 
ob 18.30 uri.

Obveščamo vas, da je na naslovu Ižanska cesta 305, 
odprla svoja vrata Informacijska pisarna Ljubljansko 
barje. Odprta je vsak torek od 13.00 do 16.00. 

Pomlad – poletje  2006
KRIM  25. maj
PERUZZI 26. maj
RUDNIK 29. maj
GALJEVICA 31. maj
BARJE  1. junij  

Zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov na 
parkirišču  pri Mercatorju na Dolenjski cesti 43
4. 9. 2006   9–17 h     in     5. 9. 2006   8–15,30 h

ODVOZ KOSOVNEGA MATERIALA

Jesen – zima   2006
KRIM  6. december
RUDNIK 6. december
PERUZZI 7. december
GALJEVICA 8. december
BARJE  11. december


