
Rudn i ška  e t r t i n k a
G l a s i l o  Č e t r t n e  s k u p n o s t i  R u d n i K , M O L

letnik VII • ©tevilka 2 • JUniJ 2010  • naklada 4700 izvodov

Delo sveta »S Rudnik v mandatu 2006-2010

Pohod po Ljubljanskem barju

Foto nateËaji  



2

Uvodnik
mag. andreja troppan, glavna urednica V S E B I N A

izdajatelj:

Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, Ljubljana
Tel: 01/428 03 45
Faks: 01/427 33 07
e-pošta: mol.rudnik@ljubljana.si

Uredniπki odbor: Andreja Troppan  (glavna in odgovorna 
urednica), Gregor Verbinc, Katarina Juvanc Šinkovec, Metodij 
Rigler in Helena Židanek.

©tevilka izdaje: Letnik VII, številka 2, junij 2010

naklada: 4700 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:  Pohod po barju FOTO: Genija Simončič 

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

Pozdravljeni!

Tokrat smo z novo številko Četrtin-
ke malce pohiteli, saj se vsem ne-
kam mudi. Šolska vrata bodo že v 
naslednjem tednu zaprta. Mnogi so 
že z eno nogo na dopustu, vsi ostali 
pa v pričakovanju le-tega. Vsem 
šoloobveznim otrokom privoščimo 
lepe, zanimive in nagajive počitni-
ške dni, vsem ostalim pa dopust, 
na katerem bi se odpočili in prido-
bili energijo  za nadaljnje delo in ustvarjanje.

V tokratni številki smo se ozrli nazaj na preteklo obdobje naše-
ga mandata in strnili nekaj ključnih projektov, s katerimi smo se 
ukvarjali. Predstavili smo vam nekatere društvene dejavnosti in 
novosti z našega območja.

Za konec bi vas povabili na poletne prireditve, ki se bodo odvijale 
v naši »soseski«, hkrati pa tudi k udeležbi na kar treh foto nate-
čajih, zato vam želimo obilo užitkov na prireditvah in ob iskanju 
primernih kadrov za fotografiranje. 
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V  N A S l E d N j I   ©t E V I l k I   
(j E S E N  20 1 0 )  B o St E  I z V E d E l I :

•  o poletnih prireditvah na našem območju

• o zaključkih investicij

• o aktivnostih društev 

• in še in še 

Ne pozabite, da vas bomo do naslednje številke obveščali 
preko oglasnih desk ter spletne strani: 

http://www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/rudnik/default.html

pojasnilo pisarne »S Rudnik

Večkrat nas pokličete in prosite za tel. št. članov sveta. 
Vedno smo veseli vaših predlogov, pripomb, vendar 

vas naprošamo, da ne kličete za telefonske številke pred-
sednika sveta in članov sveta. Nemalokrat pa se potem 
zgodi, da gre za kakšno zadevo, ki bi jo lahko rešil že z 
zaposleno na lokaciji.
Zato vas naprošamo, da pripombe pošiljate pisno po na-
vadni pošti, elektronski pošti ali sporočite sodelavkama 
preko telefona. 
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delo sveta »S Rudnik v mandatu 
2006-2010
Helena Æidanek in Robert okorn

1. obnova mrliπke veæice in razπiritev pokopaliπËa Rudnik

2. Rekonstrukcija iæanske ceste

3.  Ureditev stanja objekta iæanska cesta 305  
(zadruæni dom Barje)

4. Rekonstrukcija Peruzzijeve ceste

5. Projekt krajinski park ljubljansko barje

6.  izgradnja prizidka k osnovni πoli oskarja kovaËiËa in 
problem stanovanja v podruæniËni πoli Rudnik

7. izgradnja komunalne infrastrukture v naselju vinterca 

8. Ureditev ulice ob dolenjski æeleznici 

9.  vzdræevanje obcestnih jarkov in vodotokov v Ëetrtni 
skupnosti

10.  nadaljevanje izgradnje  komunalne infrastrukture v 
obmo,Ëje cest Rudnik i, ii, iii

11.  dokonËanje ploËnika in javne razsvetljave ob desni strani 
dolenjske ceste od hiπne πtevilke 240 pa do Petrolove 
Ërpalke oz. do semaforja na kriæiπËu

12. Ureditev MPP na obmoËju »S Rudnik
 -  podaljπanje proge 19 do Hauptmanc in  

izgradnja konËnega obraËaliπËa
 - ureditev proge MPP po JurËkovi cesti

13.  Ponovno odprtje zaËasno zaprte ginekoloπke ambulante 
v zd Rudnik

14.  Predlog za ureditev razmer v kriæiπËu iæanska cesta - Pe-
ruzzijeva s takojπnjo izgradnjo dodatnega voznega pasu  
v smeri ig-ljubljana

15. Ureditev enovitih oglaπevalnih tabel ob cestah

Svet »S Rudnik je na zaËetku mandata kot svoje prioritetne naloge doloËil:

Bliža se konec mandata članov sveta čs Rudnik, ki so Bili izvoljeni za mandatno oBdoBje 2006-2010. PRed PRedajo nalog 
svetu, ki Bo izvoljen jeseni, smo se odločili, da vam PRedstavimo večje naloge, ki so zaznamovale naš mandat oziRoma naloge 

za kateRe menimo, da Bi moRale Biti naRejene na našem oBmočju. nekaj od teh nalog je svet PRevzel od sveta PRejšnjega 
mandata, nekaj Pa jih je PRičetih na novo. 

1.  obnova mrliπke veæice in razπiritev 
pokopaliπËa Rudnik

Naloga je bila pričeta že v prejšnjem mandatu, v tem mandatu pa 
bili dogovori z JP Žale in Župnijo Ljubljana-Rudnik realizirani in 
27. aprila 2008 je bila mrliška vežica blagoslovljena ter predana 
v upravljanje.

Aktivnosti za razširitev pokopališča Rudnik še vedno tečejo, v 
postopku javne razgrnitve Strateškega prostorskega načrta in 
Izvedbenega načrta MOL, smo podali tudi pripombo (pravza-
prav 2x), da se ustrezno opredeli namembnost zemljišča, kjer 
je predvidena razširitev. Več o pripombi si preberite pri zadnji 
točki – urejanje prostora.

2. Rekonstrukcija iæanske ceste
Na projektu rekonstrukcije Ižanske ceste v tem mandatu žal ni 
bilo napredka. Nadaljevanje projekta (sedaj smo ostali pri treh 
idejnih rešitvah) bo smiselno nadaljevati, ko bodo dani pogoji za 
gradnjo fekalne kanalizacije. 

3.  Ureditev stanja objekta iæanska cesta 305 
(zadruæni dom Barje)

Svet je problematiko obravnaval večkrat, sprejel je tudi več skle-
pov: 
 -  Svet ČS Rudnik predlaga Županu MOL, da se v zvezi s pro-

jektom novogradnje objekta na lokaciji  Ižanska c. 305 usta-
novi  projektna skupina,  v katero se vključi tudi najmanj dva 
predstavnika ČS Rudnik.  Otvoritev mrliške vežice Rudnik.
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 -  Svet ČS Rudnik opozarja na problem stanovanj v objektu 
namenjenem za različne družbene dejavnosti in predlaga, 
da se za sofinanciranje projekta poišče rešitev v javno-zaseb-
nem partnerstvu.

 -  Svet ČS Rudnik predlaga, da se zaradi problema lastništva 
na Ižanski cesti 305 v projektno skupino vključi pravnega 
strokovnjaka.

Projektna skupina, sestavljena iz strokovnjakov različnih služb 
mestne uprave ter tudi enega člana ČS Rudnik, je bila ustano-
vljena. Določili so idejno zasnovo novega objekta ter pridobili 
vso dokumentacijo za rušitev obstoječega objekta, izpraznjena 
so bila tudi vsa stanovanja. Zaradi težav pri lastništvu zemljišč in 
celostne »zemljiščne« obravnave območja (več o tem pod točko 
17), projekt do rešitve težav stoji.

4. Rekonstrukcija Peruzzijeve ceste
Projekt rekonstrukcije oz. ureditve Peruzzijeve ceste je po šte-
vilnih težavah v zaključni fazi, končan pa naj bil do konca meseca 
avgusta 2010.

5. Projekt krajinski park ljubljansko barje
Po številnih aktivnostih, je Vlada RS je na svoji seji 9. oktobra 
2008 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje , s 
čimer je le-ta ustanovljen.
V Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje, ki šteje 15 članov, 
je bil imenovan tudi član Sveta ČS Rudnik, Jože Kernc. 

6.  izgradnja prizidka k osnovni πoli  
oskarja kovaËiËa in problem stanovanja v 
podruæniËni πoli Rudnik

OŠ Oskarja Kovačiča si že nekaj let želi dopolnitve prostorov, 
potrebujejo namreč dodatne specializirane učilnice (za glasbo, 
računalništvo, ipd.), poleg tega potrebujejo tudi navadne učilni-

ce, saj sta dodatni učilnici na lokaciji Galjevica 52 zahtevni z vidi-
ka organizacije prehrane, športne vzgoje in zagotavljanja varstva 
učencev v cestnem prometu.

Ker je pristojni oddelek Mestne uprave MOL navedene razloge 
smatral za nepomembne ter poleg tega menil, da bo številčnost 
učencev padla  in zato za ne bo razlogov za prizidek, je Svet ČS 
Rudnik sprejel tudi naslednji sklep:
Svet ČS Rudnik zavzema stališče, da je potrebno v šolski okoliš 
Osnovne šole Oskarja Kovačiča vrniti del območja ČS Rudnik, 
ki je bil pred leti odvzet in priključen Osnovni šoli Prule.
Dejstvo je namreč, da je bil v letu 2002 OŠ Oskarja Kovačiča 
odvzet del šolskega okoliša (Ižanska cesta, Črna vas). Ob ugo-
tavljanju številčnosti oddelek tudi ni nikoli upošteval možnosti 
priseljevanja zaradi številnih novogradenj. 

Poleg problematike prostorske stiske OŠ Oskarja Kovačiča se 
je v tem mandatu odprla nova problematika, t.j. prostorska sti-
ska Vrtca Galjevica.
Svet je v zvezi s tem sprejel naslednji sklep:
Svet ČS Rudnik predlaga Oddelku za predšolsko vzgojo, izobra-
ževanje in šport, MU, MOL sočasno reševanje prostorske  stiske 
OŠ Oskarja Kovačiča in Vrtca Galjevica.

Menimo, da sta se obe problematiki pričeli reševati, saj se zadnji 
odgovor od Oddelka za predšolsko vzgojo MU MOL, ki smo ga 
prejeli v mesecu oktobru 2009 glasi: 
V novembru 2008 je bil opravljen pregled šolskega prostora 
OŠ Oskarja Kovačiča in izdelana programska naloga. V letu 
2009 bo izdelana idejna skica oz. preveritev umestitve objek-
ta v prostor ter Dokument identifikacije investicijskega projek-
ta (Javno naročilo za izbor izvajalca je v zaključni fazi). Potrjen 
dokument identifikacije investicijskega projekta je pogoj za 
uvrstitev projekta v Načrt razvojnih programov (NRP). Predvi-
deno je, da bo navedena dokumentacija izdelana do priprave 
proračuna za leto 2010 (le-ta naj bi se pripravljal jeseni 2009, 
kar bo podlaga za pričetek postopkov javnega naročanja za 
izbor izvajalca potrebne projektne dokumentacije (postopek 
traja okoli 3 mesece), nadaljnje investicijske dokumentacije, 
itd.). Projekt prizidave in ureditve kuhinje za vrtec Galjevica je 
že uvrščen v Načrt razvojnih programov. Po izbrani optimalni 
varianti se bo pričelo s postopkom za izbor izvajalca projektne 
dokumentacije.

VRTEC GALJEVICA: Predvideno je, da bodo v letu 2009 za-
ključeni programska naloga z idejno skico v dveh variantah (4 
in 6 novih oddelkov) ter  dokument identifikacije investicijskega 
projekta, v letu 2010 pa izdelana vsa potrebna projektna doku-
mentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje.

OŠ OSKAR KOVAČIČ: Predvidena je dozidava novih učilnic s 
spremljajočimi prostori s prerazporeditvijo nekaterih prostorov  
znotraj obstoječe stavbe in nakup opreme. Pri pripravi osnutka 
proračuna MOL za leto 2010 smo podali predlog za vključitev 
projekta v Načrt razvojnih programov s cilje, da bi bila v letu 
2010 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in prido-
bljeno gradbeno dovoljenje. 

Gradnja Peruzzijeve ceste
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Ob koncu naj opomnimo še na en razlog več za rešitev obeh pro-
storskih stisk: celoten kare Ilovice (op.: območje med Jurčkovo, 
Ižansko cesto, Peruzzijevo cesto in Lahovo potjo) bo z novim 
prostorskim planom zazidljiv. Kam bodo otroci s tega območja  
hodili v šolo in vrtec?

7.  izgradnja komunalne infrastrukture v 
naselju vinterca 

Gradnja komunalne infrastrukture na območju Vinterce se nada-
ljuje. Zaradi začetnih težav v prvi fazi gradnje je prišlo do precej-
šnjega zamika pri gradnji komunalne infrastrukture v ostalih uli-
cah. Gradnja je sedaj v drugi fazi in poteka po terminskem planu, 
ki je določen v pogodbi z izvajalcem. Posebnost gradnje je v tem, 
da so ulice ozke, izvajalec pa ima kar nekaj težav, da zagotovi pre-
hodnost oz. prevoznost vsaj v določenem dogovorjenem času.  

8. Ureditev ulice ob dolenjski æeleznici 
Gre za odsek od Pregljeve ulice do Peruzzijeve ulice. Cesta je 
vsako leto vnesena v proračun Mestne občine Ljubljana, vendar 
do pridobitve (odkupi) vseh potrebnih zemljišč, z deli ne morejo 
pričeti. 
V zvezi z ureditvijo tega odseka ceste Ob dolenski železnici pa 
je Svet sprejel še sklep: 
Svet ČS Rudnik predlaga Službi za razvojne projekte in investici-
je, da planira finančna sredstva za ureditev fekalne kanalizacije v 
delu Ceste ob Dolenjski železnici - pred križiščem s Peruzzijevo 
cesto.   
Sklep se nanaša na dopolnitev projekta, saj v obstoječem rešitev 
fekalne kanalizacije ni bila planirana. 

9. vzdræevanje obcestnih jarkov in vodotokov 
v Ëetrtni skupnosti

Za celotno območje ČS Rudnik je strokovna služba za pomoč 
svetu pripravila seznam vodotokov ter tudi slikovni material kri-
tičnih vodotokov. Nato je bil izveden sestanek s predstavniki  
Agencije RS za okolje, kjer so bile izpostavljene težave zaradi 
nevzdrževanja vodotokov. Kljub zagotovilom o izboljšanju sode-
lovanja s tem državnim organom, ni bilo bistvenih sprememb. 

10.  nadaljevanje izgradnje  komunalne infras-
trukture v obmoËje cest Rudnik i, ii, iii

Po končanju gradnje komunalne infrastrukture v naselju Vinter-
ca se bo gradnja (po zagotovilih pristojne službe)  nadaljevala na 
naslednji sklop ulic t. j.  Rudnik I, II in III.

11.  dokonËanje ploËnika in javne razsvetljave 
ob desni strani dolenjske ceste od hiπne 
πtevilke 240 pa do Petrolove Ërpalke oz. do 
semaforja na kriæiπËu

Pločnik je urejen do Semenarne, preostali del je v planu prome-
tne ureditve za leto 2010.

12. Ureditev MPP na obmoËju »S Rudnik
•  Podaljšanje proge 19 do Hauptmanc in izgradnja 

končnega obračališča; oddelek za gospodarske dejav-
nosti in promet Mol je za končno postajo že zagotovil zemlji-
šče, vendar lokacija zanj v novem prostorskem načrtu ni bila 
odobrena s strani ministrstva za kmetijstvo. Sedaj potekajo 
dogovori v zvezi z odkupi zemljišča na lokaciji, kjer je že sedaj 
obračališče šolskega avtobusa.

Pločnik do Semenarne Ljubljana

Proga 19B do Jezera

Kdaj avtobus do konca naselja na Ižanski cesti I FOTO: Ida Meglič
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•  Ureditev proge MPP po Jurčkovi cesti; po Jurčkovi cesti 
že  od leta 2007 obratuje proga št. 27.

•  Tekom mandata je bila izpostavljena še potreba po progi od 
končne postaje št. 19 do Jezera, kar je bilo uresničeno s pro-
go 19 B.

13.  Ponovno odprtje zaËasno zaprte 
ginekoloπke ambulante v zd Rudnik

Svet ČS Rudnik je že na začetku mandata zahteval ponovno od-
prtje ginekološke ambulante. 
Da bi rešil navedeno problematiko je svet na svojo 5. redno sejo 
povabil pristojne s tega področja. Prisoten je bil direktor ZD Lju-
bljana, predstavniki ZD Ljubljana Vič-Rudnik, načelnica oddelka 
z zdravstvo in socialno varstvo ter podžupan MOL. Po razpravi z 
vsemi  povabljenimi, je Svet ČS Rudnik sprejel sklep:
Svet ČS Rudnik vztraja na tem, da ginekološka ambulanta v 
Zdravstvenem domu Rudnik ostane ter tudi sklep:
Svet ČS Rudnik pričakuje, da ga pristojna služba MOL aktivno 
vključi v sodelovanje pri oblikovanju skupne vizije razvoja enote 
ZD Rudnik.  
Kljub navedenemu, do rešitve ni prišlo. Odgovor Službe za 
zdravje in socialno varstvo se glasi:
Ker v Ljubljani primanjkuje programov ginekologije, je bila na Mi-
nistrstvo za zdravje že podana  pobuda za širitev mreže. Problem 
ginekološke ambulante v ZDL enota Rudnik je v reševanju. 
Pred zadnjo redno sejo Sveta ČS Rudnik v mesecu maju smo 
prejeli pobudo krajanke za zbiranje peticije. Ker se zadeva nika-
mor ne premakne, je svet pobudo podprl. Svoj podpis lahko od-
date na sedežu ČS Rudnik v času uradnih ur ali po predhodnem 
dogovoru tudi v drugih terminih.

14.  Predlog za ureditev razmer v kriæiπËu  
iæanska cesta - Peruzzijeva s takojπnjo iz-
gradnjo dodatnega voznega pasu  v smeri 
ig-ljubljana

Odgovor pod točko 17.

15.  Ureditev enovitih  
oglaπevalnih tabel ob cestah

Raznovrstne oglaševalne table so bile odstranjene, področje se 
ureja. 

Navedenim 15-tim točkam se je tekom 
mandata pridružilo še nekaj perečih 
zadev:

16.  Ureditev ceste skozi »rno vas oz. celotno 
komunalno ureditev obmoËja ob cesti 
skozi »rno vas

Problematika komunalne ureditve tega območja je precej za-
pletena. Nujno je potrebno zgraditi fekalno kanalizacijo, ven-
dar trenutno še ni primarnega kanala, kamor bi lahko speljali 
kanalizacijo. Gradnja same kolesarske steze in pločnika (zah-
teve krajanov), ne bi bila racionalna rešitev, saj bi bil strošek 
komunalne ureditve na koncu veliko višji. Tako kot na primeru 
Ižanske ceste in Peruzzijeve ceste, pa bo projekt zahteven tudi 
zaradi samih jarkov za meteorno vodo.  

17. druæbeni center Barje 
Problematika zajema tudi naloge pod točko 3 in 14! Gre namreč 
za celotno ureditev območja, kar predstavlja:
 - nadomestna gradnja Zadružnega doma Barje,
 - ureditev nekdanje OŠ Barje (predlog muzej),
 -  ter ureditev nekdanjega sejmišča za različne zunanje dejav-

nosti.
Prav tako se na tem mestu ne moremo izogniti problematiki križi-
šča Ižanska cesta-Peruzzijeva cesta, kjer je že vrsto let »začasno« 
postavljen semafor, samo križišče pa ni urejeno z razširitvijo.
Celotno območje je težavno za urejanje, saj se vedno znova odpi-
rajo novi problemi povezani z lastništvom (denacionalizacija, od-
kupi…). Trenutno potekajo dogovori, ki bodo morda rešili celotno 
zemljiško problematiko - za vse v alinejah navedene zadeve, kar 
bo potem dalo možnost za pričetek projektov.

18.  Problematika nakupovalnega srediπËa 
Rudnik 

Prva problem nakupovalnega središča Rudnik je problem uni-
čenih cest. V zvezi s tem je Svet ČS Rudnik sprejel sklep:
Svet ČS Rudnik opozarja pristojno službo MOL k ukre-
panju zaradi uničenih cest v NS Rudnik, hkrati  predla-
ga tudi dokončanje pločnika ob priključku z Dolenjske 
ceste. 
Od pristojne službe smo prejeli odgovor, da bo sanacija izve-
dena v letošnjem letu. Seveda se četrtna skupnost zaveda, da 
sanacija ne bo poceni, saj je uničenih kar nekaj cest, poleg tega 
bo potrebno nekje hkrati popravljati tudi cevi VO-KA, kar pa ni 
razlog za odlaganje sanacije, ki bi lahko bila opravljena tudi po-
stopoma. Kar se tiče problematike vezane na slabo vozišče, bi 

avtobus št. 27 do NS Rudnik I FOTO: arhiv ČS Rudnik
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na izpostavili tudi krožišče pri Supernovi, ki je v slabem vremenu 
predstavljalo drsališče. Na naš predlog so v krožišču asfalt po-
rezali, tako da je vsaj varno, pa tudi če to predstavlja začasno 
rešitev,
Širitev oz. dopolnjevanje nakupovalnih centrov v nakupovalnem 
središču Rudnik pa nam je prineslo še novo težavo t.j. problem 
zastojev. Tudi o tem je razpravljal svet in sprejel sklep:
Svet ČS Rudnik od pristojnega oddelka Mestne občine 
Ljubljana, zahteva takojšnjo pripravo predlogov za rešitev 
prometne situacije v nakupovalnem središču Rudnik in 
njegovi širši okolici, kakor tudi takojšnjo  izvedbo ukrepov 
za začasno rešitev prometne situacije.
Delno je bil ta problem urejen z dodatnim priključkom na Dolenj-
sko cesto pri trgovini Hofer, delno pa ga je rešil pričetek gradnje 
na Peruzzijevi cesti s spremenjenim prometnim režimom. Služ-
bo za promet smo že opozorili, da bo potrebno tudi po dokonča-
nju projekta Peruzzijeve ceste, križišče pri nadvozu  urediti tako, 
da ne bo zastojev. 

19. Ureditev ulice Bena zupanËiËa
Ulica predstavlja zadnjo neurejeno ulico v te delu Galjevice. 
Četrtna skupnost je za rešitev problematike organizirala kar 
nekaj sestankov. Svet je za dopolnitev proračuna 2008 in 
2009 kot svojo edino pripombo navedel ureditev te ulice, 
enako pri obravnavi proračuna za leto 2010, vendar pripombe 
niso bile upoštevane. Po zadnjih informacijah naj bi se uredi-
tev pričela, ko bodo plačani komunalni prispevki, saj večina 
hiš zaradi težav z lastništvom nima urejenega gradbenega 
dovoljenja. 

20. Urejanje prostora
S področja urejanja prostora je Svet ČS Rudnik sodeloval pri 
»glavni« nalogi t.j.  razgrnitvi in obravnavi Strateškega prostor-
skega načrta in izvedbenega prostorskega načrta. Oba načrta 
se pripravljata za daljše časovno obdobje, zato je nedvomno 
pomembno, da četrtna skupnost aktivno sodeluje s svojimi pri-
pombami in predlogi. 

Oba načrta sta bila razgrnjena in obravnavana dvakrat, prvič sta 
bila razgrnjena leta 2008, javna obravnava je potekala v jedilnici 
OŠ Oskarja Kovačiča. 

Ob javni razgrnitvi so bile podane številne pripombe, 
Svet ČS Rudnik je posredoval naslednje:

1.) Razširitev pokopališča Rudnik;
V prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana naj se planira 
tudi razširitev pokopališča Rudnik na severovzhodni strani - 
na zemljišče št. 175/2, k.o. Rudnik v obsegu  313 m2, ki v 
naravi predstavlja pot.

2.) Poplavna ogroženost
V Četrtni skupnosti Rudnik se vedno pogosteje srečujemo 
s problematiko poplavljanja vodotokov, predvsem tistih, v ka-
tere se zlivajo vode z Golovca ter meteorne vode z zazidanih  
površin nakupovalnega središča Rudnik in širšega pozidane-
ga območja Galjevice.
Zato predlagamo, da vodovarstveni strokovnjaki podajo stro-
kovno oceno  glede ogroženosti (v smislu škodljivega delo-
vanja voda) obstoječih  in novih pozidav na tem območju ter 
predlog ukrepov za omejitev oz. odpravo škodljivega delova-
nja voda. Pozidavo planirano z IPN MOL na tem območju, je 
potrebno omejiti oz. pogojevati s predhodno izgradnjo doda-
tnih meteornih kanalov in zadrževalnikov. 

3.)  Namembnost rabe prostora na območju med 
Ižansko cesto, Hladnikovo cesto, Ljubljanico in ob-
voznico

Na podlagi številnih pripomb krajanov (formirana civilna ini-
ciativa) predlagamo, da se območje, ki obsega dele RN-201, 
RN-157, RN-207 in RN-112, in ga  IPN MOL opredeljuje 
kot  Z- z območja zelenih površin, spremeni v območje  na-
menske rabe S – območje stanovanj, pri čemer pa naj se 
upošteva ustrezen vodovarstveni pas ob Ljubljanici ter od-
mik od PST. 
Smatramo, da bi bilo na območju v neposredni bližini Lju-
bljanice ekološko nesprejemljivo gojenje vrtnin, saj je zemlja 
nerodovitna in bi gnojenje ter škropljenje obremenilo vode. 
Glede na to, da je pretežni del tega območja že pozidan pa 
menimo, da je tovrstna   rešitev upravičena. 

4.)  V IPN MOL je opaznih veliko t.i. škrbin (kmetijska/
gozdna/zelena površina med dvema zazidanima 
površinama), zato predlagamo, da se poravnajo 
gradbene linije:

a.)  vzdolž Ižanske ceste od križišča Livada do konca naselja 
Ljubljana

b.) vzdolž Črne vasi do konca naselja Lipe
c.) na območju Vinterce

5.) Območje Na požaru
Predlagamo, da se preuči možnost ohranitve območja v IPN 
MOL opredeljeno kot RN-57 in RN-60 za tak namen, kot je 
opredeljen sedaj oz. da se ohrani zazidljivost v sedanjih  višinskih 
gabaritih ter za stanovanjsko in ne mešano rabo. Morebitne širi-
tve cest naj se izvedejo v območje nakupovalnega središča. 

Detajl ceste iz NS Rudnik I FOTO: arhiv ČS Rudnik
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6.)  AC priključek Center- Pot na Rakovo Jelšo-Uršičev 
štradon-AC priključek Rudnik

Na podlagi številnih pritožb krajanov in predvsem naše ocene 
o nepotrebnosti načrtovane ceste, ki bo bolj kot ne dodatno 
obremenila naše obstoječe ceste, predlagamo, da se predla-
gana nova cesta na tem delu ukine, planirati pa je potrebno 
ustrezno cestno omrežje oz. dodatne povezovalne ceste v ob-
močju med Ižansko cesto, Peruzzijevo cesto, Jurčkovo cesto 
in Lahovo potjo.

7.) Športne površine na Rakovniku
Na podlagi  predloga lastnikov zemljišč in zainteresiranih 
uporabnikov , predlagamo, da se površine v IPN MOL  opre-
deljene kot »Površine za rekreacijo in šport« z oznako RN-
244, ZS 19, spremenijo v  površine za »športni centri-BC«. 

Drugič je bil raz-
grnjen dopolnjen 
osnutek v leto-
šnjem letu (v gradi-
vu so bili objavljeni 
tudi vsi odgovori 
občanom in četr-
tnim skupnostim), 
javna obravnava 
pa je potekala 
skupaj s še štirimi 
drugimi četrtnimi 
skupnostmi na Go-
spodarskem raz-
stavišču. Tokrat 
je bilo pripomb 
občanov manj, 
Svet ČS Rudnik 
pa je izpostavil 
naslednje:

1.  Svet ČS Rudnik AC priključek Center – Pot na Rakovo 
Jelšo – Uršičev štradon – AC priključek Rudnik ocenjuje 
kot nepotrebnega in je proti predvidenemu poteku pove-
zovalne ceste.

2.  Svet Četrtne skupnosti Rudnik meni, da je odgovor na 
pripombo glede širitve pokopališča Rudnik slabo pripra-
vljen in ga  je nedvomno potrebno uskladiti s dolgoročnimi 
smernicami JP Žale, d.o.o. kjer pa po zadnjih informacijah 
podpirajo takšno širitev pokopališča Rudnik.

3.  Svet ČS Rudnik meni, da argument glede širitve ceste v 
NS Rudnik ne zdrži, saj bo zaradi posedanja cest, potreb-
no vse ceste v NS Rudnik kompletno obnoviti, zato ponov-
no predlaga širitev ceste na vzhodno stran.

4.  Svet ČS Rudnik meni, da je potrebno območje  med ulico 
Milke Kerinove in NS Rudnik, kjer že stojijo hiše, opredeli-
ti kot površine za stanovanjsko gradnjo. 

5.  Svet ČS Rudnik podpira pobudo krajana za postavitev koli-
šča v naselju Lipe, vendar je potrebno predhodno preveriti 
v kateri varstveni coni Krajinskega parka Ljubljansko barje 
bi kolišče stalo.

6.  Svet ČS Rudnik opozarja, da mora biti daljnovod, ki bo po-
tekal oz. prečkal Ižansko cesto zgrajen podzemno. 

7.  Svet ČS Rudnik meni, da predvidena  namembnost obmo-
čja nasproti ČS Rudnik ne bi bila v skladu z varstvenimi re-
žimi območja Golovca, zato zahteva, da se območje v celoti 
ohrani kot gozd.

8.  Namembnost v območju RN 418 ILOVICA naj se spreme-
ni v stanovanjsko gradnjo. 

Odgovorov na navedene pripombe še nismo prejeli, pričaku-
jemo pa, da bodo objavljeni v sklopu gradiva za sejo Mestne-
ga sveta MOL, ki bo v mesecu juliju. 

Svet ČS Rudnik sodeluje tudi pri obravnavi drugi 
prostorskih aktov. Tako je na  dopolnjeni osnutek 

Odloka o po-
drobnem ob-
činskem načrtu 
območja Sale-
zijanskega za-
voda Rakovnik 
podal pripom-
bo:

Odlok naj se na 
podlagi strokovne 
študije dopolni z 
ustreznimi stro-
kovno-tehničnimi 
rešitvami glede 
o d v o d n j a v a n j a 
meteornih vod z 
območja urejanja. 
Meteorne vode 
naj se kanalizirajo 
ločeno od fekalnih 
vod. 

Pri pregledu odloka in glede na poznavanje stanja na 
terenu smo namreč ugotovili, da bi bili z neprimerno 
ureditvijo tega dela, ogroženi prebivalci in objekti ne-
posredno ob območju urejanja. 
 
Na koncu bi poudarili, da se je v tem mandatu izboljšalo sode-
lovanje z različnimi oddelki oz. službami mestne uprave. Tako 
služba za pomoč svetu četrtne skupnosti, naloge s področja 
vzdrževanja vnaša neposredno v zato namenjen program. Na 
tem področju se tako  večinoma se zatika le pri zadevah, kjer 
lastništvo ni urejeno, takih zemljišč pa MOL ne sme vzdrže-
vati. Tudi pri zadevah s področja prometa se je komunikaci-
ja nedvomno izboljšala, vsako letno s Službo za promet MU 
MOL na sestanku dogovorimo naloge za naslednje leto ter 
ugotovimo realizacijo prejšnjih.   

To je bilo le nekaj naših nalog v tem mandatu, vseh nismo 
zapisali, saj bi postalo preveč nepregledno, seveda pa vas o 
njih tudi redno obveščamo preko našega glasila. 

Prva javna obravnava SPN in IPN I FOTO: Ida Meglič
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erjavec vojko

S konji po ljubljanskem barju

Lepo, sobotno jutro se je počasi prevesilo v zgodnjepoletno 
popoldne. Marljive roke organizatorjev prireditve so opra-

vljale še zadnja, zaključna dela na prireditvenemu prostoru 
gostišča Kolišče na Ljubljanskem barju. Po nebu so, gnani od 
rahlega vetriča, spokojno jadrali beli, prosojni oblaki, skozi ka-
tere so sončni žarki po dolgih desetletjih zopet božali rdečo, 
peterokrako zvezdo, ki je ponosno žarela sredi trobarvnih za-
stav. Včasih je bila simbol, ki nas je združeval. Danes sije enim 
v spomin, drugim v opomin, predvsem pa v pričakovanju njega, 
njegovega lika, ki je že dolga leta preteklost, a v marsikaterem 
srcu še goreče, nostalgično živi. Na njegov rojstni dan, na pra-
znik vseh mladih, na

dAN MlAdoStI, 25. MAjA

Ker nismo vedeli točnega časa njegovega prihoda smo s prazno-
vanjem začeli že ob 13. uri. Ansambel Krila je preigraval svoje 
viže, moderator Stane si je urejal samo njemu razumljive zapi-
ske. Dišalo je po pečenemu mesu, pijača na mizah pa je začela 
svoj zmagoviti pohod, po nam vsem dobro znani poti skozi grlo. 
Za koliščem so vreščali otroci pri svoji igri in zganjali norčije pod 
budnimi očmi varuhov.
Potem so se prikazali. Skoraj neslišno. Vsi majhni in ljubki so 
pridrobencljali na kratkih nožicah, zvedavih oči. Poniji ! Prišli so, 
osedlani in vpreženi, pripravljeni najmlajšim polepšati že tako lep 
majski dan, njihov praznik, dan mladosti.
Velika senca je prekrila goste. So to oblaki ? Bo deževalo ? . Ne, 
nič takega. Prikazal se je žrebčar Marjan z ogromnim lepotcem, 
skoraj tono težkim plemenskim žrebcem Nerom. Predstavil nam 
ga je kot ponosnega, zelo uspešnega očeta žrebet, ki se pasejo 

po bližnjih in daljnih pašnikih Ljubljanskega barja.
Kazalci ure so se počasi približevali številki 5. Prijetno razpolo-
ženje in harmonijo gostov je, hvala bogu, le za kratek čas po-
kvaril nastop ljudskega godca Šopaj Lojza, ki je s svojo (pre)
drago predstavitvijo marsikaterega gosta prestrašil in pognal v 
beg. Celo bližnji studenček je utihnil in prenehal peti svojo več-
no, žuborečo pesem.
Vzdušje je popravila najava prihoda vpreg. Iz zvočnikov je zado-
nela znana pesem Druže Tito, mi ti se kunemo ! Napetost med 
zbranimi je naraščala. Kot prva se je prikazala vprega s pionirji. 
V rdečih ruticah in modrih kapicah so navdušeno mahali s pa-
pirnatimi zastavicami. V spoštljivi razdalji za njimi pa so prekra-
sni konji vlekli razkošno, viktorijansko kočijo s predsedniškim 
parom, katero je spremljala častna straža štirih konjenikov. 
Občinstvo jim je namenilo navdušen aplavz, ki je visoka gosta 
spremljal vse do verande z govorniškim odrom. Tu so par spre-
jeli in pozdravili predsednik Konjerejskega društva Barje 
Marjan Trček, lastnica gostišča Kolišče Darja Strle in 
predstavnik Združenja zveze borcev Slovenije Janez 
Čemažar.
Nagovor predsednika je bil kratek in jedrnat. Zaključil ga je z 
nasvetom, da naj se ne obremenjujemo s preteklostjo, naj živi-
mo v sedanjosti za prihodnost, pri tem pa naj ne pozabimo na 
zmagovalce.
Nato mu je pionirka izročila štafetno palico z dobrimi željami 
mladine za njegov rojstni dan. Sledili so prisrčni stiski rok in fo-
tografiranje ob slovesu, nato pa ga je predsedniški Rolls Royse 
odpeljal nazaj v njegovo mirno in spokojno hišo.
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V kolikor želimo ohraniti biotsko pestrost na področju Lju-
bljanskega barja je nujno ohranjati poleg vodnih virov  

predvsem neokrnjene barjanske travnike.
V mednarodnem letu biotske ra-
znovrstnosti torej že petič orga-
niziramo vse barjansko druženje 
z  medobčinskim tekmovanjem  
koscev in grabljic  ter vrsto vzpo-
rednih dogodkov povezanih z 
glasbo, kulturo, kmečkimi običa-
ji, tržnico in turistično ponudbo.
Tokrat je gostiteljstvo prevzela 
občina IG, ki ji bodo pri organ-
izaciji pomagali še Zavod za ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine Ljubljanskega barja – ZOLB, Zavod Krajinski park 
Ljubljansko barje in loklne turistične organizacije TD Bobri 
in TD Krim, seveda ob sodelovanju vseh drugih občanov pov-
ezanih v številna aktivna lokalna društva.
Ker gre za vse-barjansko srečanje, pričakujemo poleg tekmov-
alcev koscev in grabljic in predstavnikov lokalnih skupnosti iz 
sedmih barjanskih občin tudi številne spremljevalne skupine s 
konjskimi vpregami, narodnimi nošami, glasbenimi, folklornimi 
ali etno skupinami, kot tudi udeleženci barjanske tržnice.
Program bo potekal to rej 28. Avgusta 2010 s pričetkom »Okro-
gle mize« ob 14,30 v dvorani kulture Vrbljene, ki bo »govorila« 
o vplivu podnebnih sprememb in lokalnih razvojnih interesov na 
ohranitev biotske pestrosti v Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
Po zaključku aktualne razprave ob 15,30 je predvidena temats-

ka kulturno-etnološka povorka s tekmovalci po Hipodromu v vasi 
Vrbljene, kjer se bo odvijala tudi osrednja prireditev.
S pozdravnim govorom župana občine Ig, g. Janeza Cimperma-

na, naravovarstvenega govora 
predstavnika MOP ter kratkim 
kulturnim programom, se bo 
pričelo tekmovnje koscev in gra-
bljic.
Sodelovalo bo 98 tekmovalcev iz 
občine MOL, Vrhnika, Škofljica, 
Borovnica, Log- Dragomer, Ig-a 
in Brezovice.
Po tekmovanju se prične 

družabno srečanje z zabavno glasbenim in folklornim programom 
različnih skupin, predstavnikov sedmih občin . V lanskem letu je 
Mestno občino Ljubljana zastopala plesna skupina Plesno Mes-
to. Letošnjega predstavnika še iščemo.
Zanimiv bo tudi vzporedni program z »barjansko tržnico«, ponud-
bo dobrot kmečkih žena, eko pridelkov, zdravilnih zelišč, domače 
obrti, izdelkov iz medu, predstavitve turistične ponudbe sedmih 
barjanskih občin, prodajno razstavo slik z barjansko tematiko, 
ogledom razstave starodobnega kmečkega orodja, predstavitvijo 
starih kmečkih opravil vezano na slamo in seno, vodeni ogledi 
rimskih izkopanin,  itd.

Na prireditvi se torej pričakuje nad 300 aktivnih udeležencev 
pri samem programu in seveda čim večje število obiskovalcev 
– navijačev ČS Rudnik! 

zolB- Jernej korenËiË

v. MedoB»inSko tekMovanJe koSCev in GRaBlJiC za Pokal lJUBlJanSkeGa BaRJa

kulturno - etnoloπka prireditev 
BaRJe 2010«
ig - vrbljene 28. avgust 2010

julIj V BotANI»NEM VRtu
Nedelja, 11. julij 2010 ob 11. in 17. uri v Botaničnem 
vrtu, Ižanska c. 15

oGlEd BotANI»NEGA VRtA pod  
StRokoVNIM VodStVoM
11. julija leta 1810 je začel delovati Botanični vrt v Ljubljani. 
Na praznični dan po dvesto letih pripravljamo vodena ogleda 
za vse, ki si želijo zvedeti kaj več o pestrem rastlinstvu Bota-
ničnega vrta in zanimivostih iz zgodovine njegovega delova-
nja. Za kakšno dodatne informacije za ta dan pa poglejte na 
našo spletno stran http://www.botanicni-vrt.si/
Vstopnina: pro 

Vsak petek, soboto, nedeljo med 10. in 20. uro v 
Botaničnem vrtu, Ižanska c. 15

kNjIÆNICA pod kRo©NjAMI -  
BotaniËni vrt: otok za ljubitelje poezije in narave
ter vsako nedeljo ob 18. uri: Moje ulice, Pripovedovanje 
zgodb o Ljubljani v živo: Starejši prebivalci bodo pripo-

vedovali svoje zgodbe o Ljubljani. 13 pripovedovanj v živo 
bo posnetih in z zamikom enega tedna ob nedeljah ob 10h 
predvajanih na Radiu Študent. 
V sodelovanju z www.mojeulice.si.
Gre za edinstveno zeleno knjižnico na svetu, ki obiskoval-
cem Ljubljane v poletnih mesecih brezplačno ponuja branje 
knjižnih novitet in revij ter časopisov.

Knjižnica pod krošnjami bo delovala od 28. maja do  29. 
avgusta 2010 na 6 različnih lokacijah. Vsaka enota je ozna-
čena z lesenim ptičkom: skupaj jih je po Ljubljani izobešenih 
6 in eden od teh je tudi v ljubljanskem Botaničnem vrtu.
Knjižnica je vključena v program Ljubljana, svetovna prestol-
nica knjige 2010.
www.knjiznicapodkrosnjami.si

Partnerji:
Botanični vrt, Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete v Lju-
bljani, Zavod Tivoli, Divja misel in Zavod Turizem Ljubljana.
Vstop je prost.
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alenka kladnik, pom. ravnateljice O© Oskarja KovaËiËa

Projekt nikoli sam na  
o© oskarja kovaËiËa

Skoraj ni otroka, ki si ne bi želel biti uspešen. Žal se marsiko-
mu zatakne že v osnovni šoli. Slaba priprava na pouk in ne-

redno prinašanje domačih nalog pri učencih vzbujata občutek 
negotovosti in strahu pred šolo. In takih otrok je kar nekaj.
Projekt Nikoli sam smo na OŠ Oskarja Kovačiča zasnovali v 
sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste Polje. S pomočjo mladih 
prostovoljcev smo na široko odprli vrata šole učencem tudi v 
popoldanskem času.
Mnogi otroci so zaradi zaposlenosti staršev ali drugih vzrokov 
vse prepogosto sami doma. Tako so žal nekateri prepuščeni 
samim sebi in pastem ulice. To sproža v njih, kot tudi v njihovih 
starših, številne stiske.
Cilj omenjenega projekta je, da otrokom preko raznih aktivnosti 
in dejavnosti dajemo občutek varnosti, sprejetosti in jim pomag-
amo, da vstopajo v življenje bolj odločno in samozavestno.
Otroci so se z mladimi prostovoljci srečevali vsak delovnik med 
14.00 in 16.30 uro. Približno eno  uro so namenili pisanju 
domačih nalog in učenju, kasneje pa so sledile razne razve-
drilne, kreativne in sprostitvene dejavnosti.
Pestrost programa je bila zelo široka. Prostovoljci so otroke raz-
veselili s  športnimi dejavnosti, likovnimi, plesnimi, glasbenimi, 

gledališkimi, družabnimi, kulturnimi delavnicami, pogovori o za-
ljubljenosti, prijateljstvu ... skratka z vsem, kar mlade zanima. 
Še posebej so uživali v kuharski delavnici, ki so jo vodili mladi 
iz raznih krajev Evrope. Na ta način so spoznali njihov jezik, 
kulturo in kulinariko. Zelo zanimiva je bila ugotovitev, da tudi 
nepoznavanje jezika ni ovira za medsebojno komunikacijo med 
njimi. Vse so se zmenili in dobre volje jim ni zmanjkalo.
Otroci so bili veseli tudi izletov v Postojnsko jamo, Planico in 
Kranjsko Goro.

Ob tako skrbno izbranem programu smo našim učencem po-
nudili možnost zdravega in varnega odraščanja, staršem pa 
podporo, da so lahko brez skrbi opravljali svoje delo.
Tudi za prihodnje šolsko leto načrtujemo tovrstno sodelovanje 
z  ZPM in že zdaj vabimo vse učence naše šole, da se nam 
pridružijo.
Pomagali jim bomo pri šolskih obveznosti  ter pestrem in  za-
bavnem preživljanju prostega  časa.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem Zvezi prijateljev mladine 
Ljubljana Moste Polje, prostovoljcem in njihovi pedagoški vodji  
Nini Balent za izjemno skrb in dobro voljo pri delu z učenci.

Društvo prijateljev poti sv. Jakoba je ob finančni pomoči 
četrtne skupnosti Rudnik na Golovcu ob Poti spomina in 
tovarištva postavilo informacijsko tablo, ki prikazuje med-
narodno Jakobovo pot v Sloveniji. Mogoče se bo na pot v 
daljnjo Kompostelo nekoč odpravil tudi naš krajan, ki si 
mednarodno pot z zanimanjem ogleduje.

Metodij Rigler

K letošnji čistilni akciji Očistimo Slovenijo so bili povablje-
ni vsi člani Društva prijateljev poti sv. Jakoba. Člani Četr-
tne skupnosti smo si zadali nalogo in očistili Jakobovo pot  
po Golovcu od Orel do Gruberjevega kanala.

Metodij Rigler

ob poti spomina in tovarištva 
postavili informacijsko tablo

oËistimo Slovenijo
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Mateja ©korc, univ. dipl. psih. Vsebinski vodja projekta

z mavrico v roki - Pogumno naprej 

V okviru projekta Z mavrico v roki, ki ga na Biotehniškem iz-
obraževalnem centru Ljubljana izvajamo z namenom izbolj-

šanja pogojev vključevanja dijakov s posebnimi potrebami, smo 
januarja dijakom, ki so takrat zaključevali šolanje po programu 
nižjega poklicnega izobraževanja za poklic Pomočnik peka in 
slaščičarja ponudili usposabljanje, namenjeno uspešnejšemu 
vključevanju na trg dela. 
Usposabljanje smo poimenovali »Pogumno naprej« in ga zasno-
vali kot trening veščin in aktivnosti potrebnih ob iskanju zapos-
litve. Dijaki so v nizu delavnic spoznavali sebe, svoje lastnosti in 
kvalitete, interese in zaposlitvene cilje. Na podlagi teh spoznanj 
je vsak izdelal svoj osebni zaposlitveni načrt. V računalnišli 
delavnici je na spletnih straneh ponudnikov prostih delovnih 
mest med aktualnimi oglasi poiskal delo, ki ga zanima, nato 
pa za izbrano delo pripravil svoj življenjepis in vlogo za delo. V 
zaključni delavnici je imel vsak dijak priložnost za izbrano delo 
vaditi zaposlitveni razgovor v obliki igre vlog. Nekateri dijaki so 
z veseljem preverili svoje spretnosti in se potegovali za različna 
dela, drugi bolj zadržani pa so raje sodelovali pri komentiranju 
izvedenih razgovorov. 
Za udeležene dijake smo oblikovali tudi priročnik, v katerem 
smo združili vsa potrebna navodila ob iskanju zaposlitve in 
pomembnjše zakonske vsebine, ki urejajo področje dela. V njem 
smo predstavili storitve in način dela Zavoda za zaposlovanje, 
storitve centrov za socialno delo ter njihovo vlogo v primeru 
brezposelnosti, obveznosti glede zdravstvenega zavarovanja in 
različne poti pri iskanju zaposlitve. 
Med udeleženimi dijaki je bila skoraj polovica dijakov s posebn-

imi potrebami. Ob prilagoditvah, ki jih srednji šoli narekuje inte-
gracija, smo tem dijakom ves čas izobraževanja nudili stalno pod-
poro in pomoč, žal pa se za te dijake z zaključkom izobraževanja 
zaključi tudi integracija. Še včeraj dijak s posebnimi potrebami, 
danes ob enakih pogojih kot vsi ostali išče zaposlitev. Statistike 
pravijo, da se le nekaj odstotkov teh oseb uspe uspešno zapos-
liti. Ti podatki in naše izkušnje so nas vzpodbudili, da smo z us-
posabljanjem »Pogumno naprej« dijakom pomagali do boljše 
pripravljenosti na njihovih poteh k samostojnosti.
Udeleženi dijaki, ki so ves čas z veseljem sodelovali, so ob kon-
cu usposabljanja povedali, da so veliko pridobili predvsem na 
osebni ravni –  zavedanje, da znajo, zmorejo in da imajo pogum 
za lastno aktivno udeležbo pri iskanju zaposlitve. »Pogumno 
naprej« so z navdušenjem sprejeli tudi starši dijakov. 

Oblikujemo življenjepis in vlogo za delo.

Za izbrano delo se potegujem na »pravem« zaposlitvenem razgovoru.

julIj V RAStlINjAku tIVolI
V parku Tivoli, poleg Čolnarne

kNjIÆNICA pod kRo©NjAMI
Knjižnica pod krošnjami bo junija gostovala v tivolskem rastli-
njaku od torka do četrtka med 11. in 19.uro, od petka do 
nedelje med 10. in 20. ure pa se boste bralci lahko preselili 
pod krošnje tivolskih dreves.

*Park Tivoli: za vsakogar marsikaj, *Trnovski pristan: za štu-
dente in humaniste, *Botanični vrt: za ljubitelje narave in 
poezije, *Park Tabor: za bralce v letih, *Sprehajališče Breg: 

knjige v barvah Evrope in *Ljubljanski grad: dobrodošli tu-
risti. 

Letos bo na posameznih lokacijah presenečala z bogatim 
spremljevalnim programom. Knjižnica je vključena v program 
Ljubljana, svetovna prestolnica knjige.
www.knjiznicapodkrosnjami.si

Partnerji:
Botanični vrt, Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete v Lju-
bljani, Zavod Tivoli, Divja misel in Zavod Turizem Ljubljana.
Vstopnine za ogled rastlinjaka in obisk knjižnice ni.
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Številni prostovoljci iz vseh sedmih 
barjanskih občin so letos konec 

marca dokazali, da jim ni vseeno za 
naravo na Ljubljanskem barju. Na 
tradicionalni, že četrto leto povezani 
čistilni akciji, z nazivom STOP divjim 
odlagališčem na Barju, so sodelovali 
tudi prostovoljci iz Mestne občine Lju-
bljana.

Pri tem ne gre samo pobiranje smeti, 
ampak za gradnjo novega odnosa do 
narave tudi pri tistih, ki se akcije niso 
udeležili. Zgledi vlečejo in namen akcije 
kot varovanje okolja za boljšo kvaliteto 
življenja, je prav gotovo tudi letos dose-
gel svoj namen. Za konec torej zahvala 
vsem prostovoljcem iz območja četrtne 
skupnosti Rudnik, ki so se udeležili ak-

cije sami ali pa v sklopu društev, kateri 
člani so.
Še posebej pa gre zahvala tudi Dru-
štvu za Ljubljansko barje s predsedni-
kom Jožetom Kerncom, ki je prevzel 
koordinacijo skupin prostovoljcev na 
čistilni akciji Stop divjim odlagališčem 
na Ljubljanskem barju za območje ce-
lotne Mestne občine Ljubljana.

zaHvala

Okoljevarstveno dru-
štvo barjanski zmaj 

objavlja razpis za fotograf-
ski nagradni natečaj, ki 
je odprt do sobote 10. 
julija 2010. Izbranih bo 
36 fotografij, ki bodo ob-
javljene v galeriji spletne-
ga portala www.barje.net. 
Podeljene bodo tri glavne 
nagrade avtorjem, to so 
trije poleti s toplozračnim 
balonom nad Ljubljan-
skim barjem. Tri fotogra-
fije bodo izbrane za pred-
stavitev javnosti na gigant 
panojih v velikosti 12 kva-
dratnih metrov. 

Avtorji, ki bodo poslali 
fotografije, soglašajo s 
pravili razpisa in dajejo 
organizatorju, to je Oko-
ljevartsvenemu društvu 
barjanski zmaj, pravico, 
da dela uporabi v različnih 
projektih, ki promovirajo 
naravo in okolje Ljubljanskega barja. Priloženi morajo biti podatki 
avtorjev z imenom in primkom, naslovom in podatki za kontakt. 
Organizator bo posredovane osebne podatke samo v namen 
izvedbe natečaja. Avtorji izbranih fotografij s prijavo soglašajo z 
javno objavo imena in priimka. Vse materialne avtorske pravice 
izbranih fotografij, se s tem prenesejo na razpisnika natečaja, ki 
dela lahko uporablja po svoji presoji. Moralne avtorske pravice so 
neprenosljive in ostanejo avtorju fotografije. 

tehniËne zahteve
Na razstavi lahko so-
delujejo vsi ljubiteljski 
in poklicni fotografi, 
v vsakem primeru pa 
je potrebna primerna 
tehnična kvaliteta po-
slanih del (fotografije 
narejene z nizko lo-
čljivostjo niso primer-
ne). Vsak avtor lahko 
sodeluje na natečaju 
s petimi fotografijami, 
ki jih je potrebno v di-
gitalni tehniki (na CD 
ploščku) poslati na 
naslov Okoljevarstve-
no društvo Barjanski 
zmaj, trnovski pristan 
12, 1000 Ljubljana. 

Fotografije in CD ne vra-
čamo. Pričakujemo različ-
ne motive Ljubljanskega 
barja iz različnih letnih ob-
dobij. Avtorji odgovarjajo 

za avtentičnost posnetkov.
Strokovna komisija, sestavljena iz treh zunanjih članov in pred-
stavnika organizatorja, bo izbrala 36 del do 17. julija 2010. O 
izbiri bodo avtorji osebno obveščeni, rezultati pa bodo objavljeni 
tudi na spletni strani www.barje.net.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo v času od 
8.00 do 16.00 ure vsak dan na telefonski številki 040 591 
887.

Foto nateËaj 
Bliæinski motivi in detajli ljubljanskega barja  

okoljevarstveno druπtvo barjanski zmaj

ljuBljana, 2. junij 2010 - če Radi fotogRafiRate in želite javnosti PRedstaviti avtoRsko fotogRafijo, na kateRo ste še  
PoseBej Ponosni, ste vaBljeni k sodelovanju na natečaju Bližinski motivi in detajli ljuBljanskega Barja. 

FOTO: Matjaž Omerzel
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Pohod po ljubljanskem barju

Turistično društvo Barje je letos že 
šestič zapored organiziralo pohod 

po Ljubljanskem barju. Udeležilo se ga 
je okoli 200 pohodnikov, kar je glede na 
številne druge prireditve, ki so istočasno 
potekale na tem prostoru, velik uspeh. 
Pot je bila speljana med barjanskimi trav-
niki in njivami,  pohodniki pa so prehodili 
19 kilometrov po območju dveh občin – 
Mestne občine Ljubljana in občine Ig.
Začetek pohoda je bil na sejmišču ob 
Peruzzijevi cesti, kjer je potekala pri-
java, nato pa so se pohodniki odpravili 
po označeni poti in pod vodstvom do 
Dolgega brega, Črne poti, mimo Grme-
za in Babne gorice do Iga, Bresta in po-
hod sklenili v Lipah pri Kolišču, kjer jih je 
čakala topla malica. 
Pohod je že od samega začetka po-
hodno izobraževalne narave. Poleg 
gibanja (pot je nezahtevna in primerna 
tako za otroke kot tudi starejše, manjše 
nevšečnosti lahko povzroča le prevroče 
ali mokro vreme) ponuja tudi seznan-
janje z različnimi področji povezanimi 

z Ljubljanskim barje, poudarek pa je 
vedno tako na naravni kot tudi kul-
turni dediščini. Vsako leto je določena 
tema predstavljena z drugega zornega 
kota, teme pa so oblikovane tako, da 
omogočajo vedno bolj poglobljeno 
spoznavanje tega edinstvenega pros-
tora. 
Letos so se lahko pohodniki podrobneje 
seznanili z naslednjimi temami – botan-
iko, v sklopu katere je dr. Jasna Paradiž 
predstavila tipične barjanske rastline, 
ki ljubijo vlažna tla; splošne značilnosti 
Ljubljanskega barja in pomen razglasi-
tve za krajinski park je predstavil  gospod 
Dejan Verčič je; arheološko dediščino 
tega prostora, ki jo je podala gospa Bar-
bara Nadbath in predstavila tudi nekaj 
najnovejših ugotovitev raziskav pove-
zanih s kulturo koliščarjev. 
Ljubljansko barje ponuja še veliko neod-
kritih vsebin in kotičkov. Z njegovim od-
krivanjem bomo nadaljevali tudi drugo 
leto. Vsi, ki vas zanima te edinstven pros-
tor vabljeni na pohod 21. maja 2011.

Maruπka MarkovËiË

Otroške barjanske žabarije.

turistiËno druπtvo Barje 
V soboto 19. junija 2010 prireja

Med 10.00 in 13.00 uro na
otRo©kE BARjANSkE  

ÆABARIjE

otroπka predstava  
Mala »aRovniCa lili v CiRkUSU 

otroπka »aRovni©ka delavniCa - 
izdelava ÆoGiC za ÆonGliRanJe in 

æongliranje.

otroπko indiJanSko RaJanJe - s 
poslikanimi obrazi, perjanicami, bobni, 
streljali bomo z loki in kopji, zakopali 

bojno sekiro, iskali skriti zaklad... 
HoUGH!

voÆnJa S konJSko vPReGo 
okU©anJe zdRaviH doBRot

vStoPnine ni, veSeli Pa BoMo 
didakti»niH iGRa», ki JiH BoMo 

PodaRili otRokoM iz vaRne Hi©e.

v primeru lepega sonËnega vremena 
vzemite s seboj pokrivala in zaπËitno 

kremo!
v primeru deæja prireditev odpade!

ob 20.00 na tradicionalno
BARjANSko No»

ansambel

Folk IdolI
SreËelov, kjer vse sreËke prinesejo 

bogate dobitke!

oba dela prireditve bosta potekala na 
sejmiπËu nasproti zadruænega doma 

Barje, ižanska 303 oz. na konËni 
postaji mestnega avtobusa  

πt. 19 - Barje.

organizator prireditve je  
turistiËno druπtvo Barje,  

www.td-barje.si
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Predstavnice dekliške skupine iz 9.d so povedale, da so se na pohodu imele lepo.

Na prvem delu pohoda nas je vodil gospod Marjan Strle, 
domačin, odličen poznavalec Ljubljanskega barja.

Spoznali smo polžarico, svetlo sivo glino, ki jo sestavljajo tudi 
hišice nekdaj živečih polžev in školjk.

Dr. Jasna Paradiž nam je pripovedova-
la o barjanskih rastlinah. Zelo so zani-
mive njene raziskave kromosomov.

Ponekod so bili travniki rumeni
od cvetov ripeče zlatice.

Ponekod so bili travniki vijolični
od cvetov travniške cvetlice z imenom 
kukavičja lučca.

Ob poti smo pogosto opazili 
močvirske perunike.

tRAdICIoNAlNI poHod po ljuBljANSkEM BARju 22. maj 2010
PoroËilo o udeleæbi uËencev o© oskarja kovaËiËa / Genija SimonËiË
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taborniki RPk, Fotografije: Matic Pandel in anja novljan 

nikoli dolgËas ...

V začetku maja se je vod starejših GG-jev skupaj z ostalimi 
pohodniki iz cele Slovenije sprehodil po Poti ob žici in 

s tem obeležil 65. obletnico osvobodite prestolnice. Na pot 
smo se podali v upanju, da bomo pregnali dež, izšlo pa se je 
tako, da je dež skoraj celo pot preganjal nas. A slabo vreme 
ni pokvarilo našega zagona in dobre volje, k temu pa je pripo-
moglo tudi kosilo v vojašnici Franca Rozmana – Staneta, kjer 
smo se ustavili na dnevu odprtih vrat. Ko se je števec kilome-
trov že počasi bližal številki 33 in smo noge še komaj vlekli za 

seboj, smo odkrili novo veselje – skakanje po lužah! Preverje-
no ta aktivnost kratkotrajno poveča količino energije! 

Samo teden kasneje smo imeli zelo pester vikend. V soboto 
sta se dve ekipi starejših članov rodu udeležili akcije Spust 
po Ljubljanici, ki jo organizira še eden izmed ljubljanskih ro-
dov. Gre za orientacijo po vodi, ki se začne v Črni vasi, konča 
pa v centru mesta, vmes pa si sledijo predvsem zabavne in 
spretnostne naloge. Kot že en teden prej nas je tudi tokrat 
lovil dež, kar je delno povzročilo poplavo v kanuju ene izmed 
ekip, druga ekipa pa je zaradi občasnih kapljic imela nekaj 
manjših težav s prižiganjem žara, ki ga je celo pot vozila s 
seboj in na njem spekla tudi nekaj okusnih čevapčičev. Po 
končani progi je sledila razglasitev rezultatov v centru mesta 
in zaslužen piknik na Livadi, kamor je bilo zelo težko prives-
lati, zato smo se hitro "priklopili" na turistične ladjice in si s 
tem olajšali delo.

Samo dan kasneje se je vodstvo rodu odpravilo na spros-
titveni obisk v adrenalinski park Storž v okolici Starega vrha. 
Čeprav je bil park zanimiv in vsesplošno zabaven, so nekateri 

člani rodove uprave čutili pomanjkanje adrenalina, ker že v 
splošnem živijo zelo adrenalinsko in aktivno življenje, ki se ga 
trudijo prenesti tudi v taborništvo.

Prihodnjo soboto se je na Bokalcah odvijal Žaboboj, mnogoboj 
ljubljanskih tabornikov, kjer se taborniki vseh starosti preiz-
kusimo v taborniškem znanju in veščinah. Letos se ga je na 
žalost udeležila le ena ekipa, smo pa imeli Krapi kar veliko 
prste vmes pri organizaciji samega tekmovanja. 

Sočasno z Žabobojem pa se je v centru Ljubljane odvijalo 
tekmovanje iz prve pomoči v organizaciji Rdečega križa 
Ljubljana in Odseka za zaščito in reševanje MOL. Tekmov-
alne ekipe obiščejo različne točke, kjer so prikazane nesreče, 
člani ekipe pa morajo čimprej in kar se da dobro pomagati 
ponesrečencem. Med udeleženci je bila poleg ekip Rdečega 
križa, gasilcev in katoliških skavtov tudi ekipa Mestne zveze 
tabornikov, katere član je bil naš gospodar Primož.

V Juniju bomo v soorganizaciji z rodom Močvirski tulipani z 
Viča in rodom Trnovskih regljačev iz Trnovega pripravili Van-
dranje za starše, ki se konča z zaključnim piknikom ob izteku 
šolskega in taborniškega leta. Kljub temu pa nas v juliju pri 
jezeru Klivnik v okolici Ilirske Bistrice čaka še tabor skupaj s 
taborniki rodu Črnega mrava. Za starejše se bo pričel že 30. 
6., 3. 7. pa se jim bodo pridružili še mlajši, vse skupaj pa čaka 
nepozabna dogodivščina, ki bo trajala do 11. 7. 

Za kakršne koli informacije smo vam na voljo na elektronskem 
naslovu rpk@rutka.net, obiščete pa nas lahko tudi na spletni 
strani http://rpk.rutka.net, ki je letos dobila novo podobo!

kot smo oBljuBili, smo se aPRila udeležili 14. taBoRniškega feštivala, ki se vsako leto odvija v PaRku tivoli. vsako leto se 
kRaPi tRudimo naRediti nadPovPRečno zanimivo in za mlade PRivlačno delavnico, ki Bo izstoPala iz množice delavnic na  

feštivalu. tudi letos nam je to usPelo, saj smo z žičnico, ki je imela najvišjo točko v kRošnjah vRtoglavih 20 metRov nad 
tlemi, PRivaBili mnogo Pogledov in udeležencev. Po končanih delavnicah smo sodelovali tudi PRi akciji očistimo slovenijo v 

enem dnevu in odstRanili kaR doBRšen del smeti z oBmočja Rožnika in šišenskega hRiBa. 
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Ustvarjalne delavnice  
na sreËanju krajanov »S Rudnik

Poleti največkrat ustvarjanje zame-
njamo z uživanjem ob morju, izleti v 

naravi ter potovanji, saj je za kaj drugega 
preveč vroče. Vendar so izleti, predvsem 
pa potovanja, lahko tudi nadvse ustvar-
jalni – na sprehodih po obali nabiramo 
razne školjke, polžke, zanimivo kamenje, 
nabiramo razne naplavine, lesene veje, 
na sprehodih po hribih nabiramo rože, 
ki jih sušimo in še in še. Ves ta material 
lahko ob pustih jesenskih  dneh in dol-
gih zimskih večerih (ki se zares začnejo 
že popoldan) uporabimo za izdelovanje 
raznih zanimivih, uporabnih ali pa le 

okrasnih izdelkov. Na potovanjih pa med 
drugim vidimo tudi veliko zanimivih izdel-
kov. Ker vseh ne moremo vedno kupiti in 
prinesti domov predlagam, da si izdelek 
dodobra ogledate, ga morda poslikate, 
če vam dovolijo (z lepo besedo in vpra-
šanjem, če smete, boste ponavadi dobili 
pritrdilen odgovor) in ga potem doma 
sami izdelate. Če pa vam ne gre čisto do-
bro od rok, pa sliko prinesite na Ustvar-
jalne delavnice, s skupnimi močmi bomo 
zmogli! 
Na Ustvarjalnih delavnicah čez poletje 
sicer ne bomo popolnoma spali, se 

bomo pa vsekakor veliko potepali, nabi-
rali zanimiv material in predvsem ideje. V 
času, ko ne bomo spali, bomo pripravljali 
izdelke za USTVARJALNI BAZAR, ki 
bo v sklopu prireditve SREČANJE KRA-
JANOV 2010 ter se seveda pripravljali 
na delavnico, ki bo potekala istočasno.

Če ste v času od 26.7. – 6. 8. 2010 v 
Ljubljani in bi se udeležili kakšne de-
lavnice, kjer bi izdelovali tudi za Ust-
varjalni bazar, pokličite v ČS Rudnik ali 
pišite na mail ustvarjalnih delavnic ust-
varjajmo@gmail.com za informacije. 

katarina ©inkovec

Najboljšega bomo izbrali v naslednjih kategorijah:

1. Predšolski otroci
2. Šolarji od 1. – 5. razreda
3. Šolarji od 6. – 9. razreda
4. Vsi ostali

Predšolski otroci in šolarji nižje stopnje (ki so povabilo k sodelovanji 
dobili tudi že v šoli) naj izdelajo lonček za svinčnike ali okrasni lonček za 
rože ali hranilnik ali drug izdelek po lastnem izboru, narejen iz kozarca, 
pločevinke, plastenke ipd.. Če se da, naj motiv na lončku ponazarja 
ČS Rudnik, lahko le z napisom.

Šolarji višje stopnje (tudi oni so v šoli že dobili povabilo) in vsi osta-
li pa naj izdelajo izdelek, ki po lastnem mnenju najbolj ponazarja 
našo četrtno skupnost, kjerkoli na izdelku pa naj bo tudi napis ČS Ru-
dnik. Morda nekaj namigov – barje, Golovec, bajer, cerkve, šole, vrtci, PST 
… Izdelki so lahko izdelani v poljubni tehniki iz materiala, ki vam je najbolj 
blizu. Morda tudi tu namig – izdelek iz gline, modelirne mase, papirja, lesa, 
slika ipd. Nekaj idej za izdelke je tudi na objavljenih fotografijah. 

Izdelku nikakor ne pozabite priložiti listka z vašim imenom, 
naslovom/e-pošto/telefonom!

Izdelek prinesite v pisarno na sedežu ČS Rudnik, Pot k Ribniku 20, Lju-
bljana v času uradnih ur (po dogovoru lahko tudi izven tega časa) najka-
sneje do 27.8.2010. Lahko pa tudi pošljete fotografijo izdelka na mol.
rudnik@ljubljana.si in dobili boste navodilo do kdaj izdelek dostavite di-
rektno na prireditev.

Najlepši izdelek v vsaki kategoriji bo izbrala komisija na 
prireditvi srečanje krajanov ČS Rudnik 2010, predvidoma v 
soboto, 28.8.2010. Nagrade bodo priložnostne, ne bomo pa 
pozabili tudi za tolažilne nagrade za prvega in drugega spre-
mljevalca.

Avtorji VSEH izdelkov z udeležbo na nagradni razstavi soglašajo, da se iz-
delki (opremljeni z imenom in priimkom) razstavijo na stojnici Ustvarjalnih 
delavnic, v sklopu prireditve »Srečanje  krajanov ČS Rudnik«, predvidoma 
28. avgusta 2010, kjer bo tudi izbor in razglasitev najboljših.

istoËasno pa vse ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da se pridruæijo izboru izdelka v okviru razstave 

pokAÆItE IzdElEk, kI pREdStAVljA »S RudNIk!

oBI©»ItE uStVARjAlNI BAzAR IN uStVARjAlNE dElAVNICE NA SRE»ANju kRAjANoV 2010!
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Zvezo športnih društev Krim verjetno dobro poznate, vsaj 
tisti, ki vsaj občasno zahajate v športno dvorano Krim. Po 

reorganizaciji upravljanja dvoran je ZŠD Krim prevzela funkci-
jo združevanja športnih društev, ki so njeni člani. Z letošnjim 
letom se je število društev povečalo za dva. K društvom Bad-
mintonski klub Olimpija, Balinarski športni klub Krim, Jadral-
ni klub Ljubljana, Kajak kanu klub Ljubljana, Klub za ritmično 
gimnastiko Narodni dom, Nogometni klub Krim, Namiznote-
niški klub Olimpija, Rokometni klub Krim in ŠD rokometni 
klub Krim  sta se priključila še Namiznoteniški klub Veteran 
in Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana, oba s sede-
žem v športni dvorani Krim.  Tako kot že zadnji dve leti, bo tudi 
letos ZŠD Krim sodelovala na prireditvi Srečanje krajanov 

2010, ki bo v organizaciji ČS Rudnik v soboto, 28. avgusta 
2010, na Sejmišču Barje. Vabimo vas, da nas obiščete, saj 
bomo poleg predstavitve društev na stojnici pripravili še vo-
žnjo po Ljubljanici – z optimisti (JK Ljubljana), s kajaki (KKK 
Ljubljana), igranje namiznega tenisa (NTK Olimpija), nastop 
ritmičnih gimnastičark (KRG Narodni dom) in še kaj. Seveda 
pa držimo pesti, da bo vreme lepo! Tega dne boste tudi točno 
izvedeli kdaj v septembru se bo odvijal DAN ODPRTIH VRAT 
ZŠD KRIM oz. RUDNIŠKI ŠPORTNI DAN, saj se bomo na 
pobudo Športne zveze Ljubljana združili še z ostalimi športni-
mi društvi naše četrtne skupnosti.
O tem, kako smo se imeli na prireditvah pa preberite v jesenski 
številki Rudniške Četrtinke!

Upam si trditi, da je objava o ura-
dnem odprtju lekarne Rakovnik 

najbolj sveža v tej številki glasila. Na-
stala je v četrtek, 10. junija, ko so našo 
novo lekarno tudi uradno odprli. Takoj 
po preselitvi iz stare lokacije, ki je bila 
samo »čez cesto«, so novi prostori, ne-

posredna bližina zdravstvenega doma 
in dovolj parkirnih mest privabili obču-
tno več strank. Vsekakor sem prepri-
čana, da jih bo v bodoče privabila tudi 
strokovnost, prijaznost in ustrežljivost 
osebja naše lekarne, saj vemo, da je 
osebje tisto, ki lahko naredi arhitek-

turno prijazen prostor še bolj prijazen. 
Če vas zanima kako lekarna Rakovnik 
zgleda, stopite vanjo! Če vas pa zanima 
kako je bilo na otvoritvi, pa si oglejte 
slike!O tem, kako smo se imeli na pri-
reditvah pa preberite v jesenski številki 
Rudniške Četrtinke!

zveza πportnih druπtev krim

nova lekarna Rakovnik uradno odprta

katarina ©inkovec

katarina ©inkovec



19

Klub za ritmično gimnastiko
NARODNI DOM LJUBLJANA

Ob dolenjski železnici 50
1000 Ljubljana

Imate doma majhno
navihanko s preveč

energije?

Si želi postati postavna,
elegantna?

Želite, da bi imela
pravilno držo?

Naj se nam pridruži!

Ritmična gimnastika je šport, ki ga odlikujejo izredna gracioznost in eleganca, 
elementi klasičnega baleta, bleščeči dresi in skoraj akrobatske plesne vaje na tepihu 

z uporabo rekvizitov: žoge, traku, kijev, kolebnice in obroča. Sočasno razvija 
psihofi zične sposobnosti, ponosno in elegantno držo ter privlačno postavo.

Več informacij dobite na www.klubrg-narodnidom.si ali tel.: 031/ 343-522

Poskusni treningi in vpisi bodo potekali  v septembru 
med 16. in 18. uro v Športni dvorani Krim na Galjevici, 

Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana.

Fo
to

: L
ub

o 
Sp

irk
o

Badmintonski klub Olimpija,  040 330 161
http://www.badminton-olimpija.com/

Balinarski športni klub Krim,  01/427 45 79
http://bskkrim.freehost386.com/index_� les/Page445.htm

Jadralni klub Ljubljana,  041 608 974
http://www.jadralni-klub.si/

Kajak kanu klub Ljubljana,  01 280 69 80

Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom, 031 343 522 
http://www.klubrg-narodnidom.si/

Nogometni klub Krim,  01 283 27 12
http://freeweb.t-2.net/nkkrim/index.html

Namiznoteniški klub Olimpija, 041 750 794
http://www.ntkolimpija.org/

Rokometni klub Krim (ženske),  031 600 597
http://www.rkkrim-klub.si/

Športno društvo rokometni klub Krim (moški), 040 777 714
http://www.rk-krim.si

Več informacij:
zsd.krim@gmail.com • 041 750 794
http://zsd-krim.blogspot.com/ • http://www.zveza-zsdkrim.si/

Zveza športnih društev Krim iz dvorane Krim na Galjevici je le krajša 
pot do devetih društev, ki nudijo športno udejstvovanje mladim ter željnim 
športne rekreacije - odvisno od društva in panoge.

Pri nas imamo doma svetovne in evropske prvake, udeležence olimpijskih iger 
ter veliko državnih in drugih prvakov. Če se želiš priključiti kateremu od športov, 
tukaj so naša društva:

ZvezaSDKrim_letak_A5_v1.indd   1 9/11/09   7:25:31 AM

NTK OLIMPIJA
ŒLAN I.DRÆAVNE NAMIZNOTENIØKE LIGE

IN NJEN GENERALNI POKROVITELJ 

Vas pozdravljata in vabita - 
pridruæite se nam 

pri igranju namiznega tenisa!

MLADINA 

od ponedeljka do œetrtka 
od 15.30 – 17.00 

ODRASLI 
• 2 krat tedensko zveœer in 
• 1 krat tedensko dopoldne 

Vadbo sofinancira MOL MU Oddelek za øport

Vse informacije na 041 750 794
ali  ntkolimpija@gmail.com

www.ntkolimpija.org
Poøljite e-sporoœilo ali pokliœite!
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Vabimo vas k sodelovanju na natečaju za najboljšo fotografi-
jo današnjega časa in najboljšo fotografijo iz preteklosti.

Fotografije današnjega časa morajo biti  narejene v digital-
ni tehniki in v primerno visoki ločljivosti. Lahko jih dostavite ali 
pošljete na sedež ČS Rudnik na CD-ju ali  USB-ključku. Seveda 
ne pozabite dodati vaših podatkov.
Fotografije iz preteklosti; 
Ker vemo, da starejših slik ne dajemo radi iz rok, smo se odločili, 
da bo natečaj za fotografijo našega območja iz preteklosti potekal 
malce drugače. Vsako fotografijo bomo namreč skenirali in vam 
jo vrnili. Zato vas naprošamo, da na fotografijo dostavite v pisarno 
na sedežu ČS Rudnik Pot k ribniku 20, Ljubljana, v času uradnih 
ur  (po dogovoru tudi izven tega časa). 
V kolikor se izkaže, da je udeleženec natečaja sodeloval s fotograf-
ijo za katero ni imel avtorskih pravic, nosi odgovornost sam!  
Komisija bo izbrala 3 najboljše fotografije naše četrtne 
skupnosti današnjega časa in 3 najboljše fotografije iz 
preteklosti.  Z avtorji teh šestih fotografij bodo sklenjene 
avtorske pogodbe v višini 250 EUR (bruto znesek) na fo-
tografijo. (informacije o vsebini avtorske pogodbe dobite na 
sedežu ČS Rudnik).
Avtorji VSEH poslanih fotografij pa z udeležbo na natečaju soglašajo, 
da se njihove fotografije (opremljene z imenom in priimkom) objavi-
jo na razstavi, ki bo potekala v sklopu prireditve »Srečanje  krajanov 

ČS Rudnik«, predvidoma 28. avgusta 2010. Takrat bo tudi razgla-
sitev najboljših treh fotografij iz vsake kategorije. 
Natečaj za obe kategoriji poteka do 15. avgusta 2010! 

VABI V SVOJE VRSTE OTROKE ROJENE LETA 2002 IN  
STAREJŠE, KI BI RADI IGRALI  NOGOMET.

Pridi in si oglej ali pa sodeluj na njihovih treningih, ki potekajo na igrišču NK Krim na rakovniku.
Treningi za sezono 2010/11 se bodo pričeli meseca septembra.

Razpored treningov bo objavljen na oglasni deski pred prostori NK Krim in na spletni strani NK Krim.

VSE INFORMACIJE DOBITE NA TEL.: 041/421-214 in 041/457-376

vabilo
Vljudno vas vabimo na predavanje o Ljubljanskem barju, 
ki ga organizira Društvo za Ljubljansko barje. Predavanje 
bo v četrtek, 24. junija 2010 ob 18.00 uri v prostorih 
Četrtne skupnosti Rudnik, Mestna občina Ljubljana, Pot 
k ribniku 20, Ljubljana. 

predavali vam bodo:
1. dr. Milan oroæen AdamiË - kolonizacija ljubljanskega barja,

2. Barbara zupanc - krajinski park ljubljansko barje,

3. dr. jasna paradiæ - naravovarstvo in trajnostni razvoj 
ljubljanskega barja, 

4. mag. Maruπka MarkovËiË - Razvoj podeæelja do 2013 na 
obmoËju Mestne obËine ljubljana in v okviru Slovenije.

Po njem bodo predavatelji odgovarjali na vaša 
morebitna vprašanja. 

Društvo za Ljubljansko barje

pEtICIjA k poNoVNEM odpRtju GINEkolo©kE AMBulANtE V 
zdRAVStVENEM doMu RudNIk
Obveščamo vas, da lahko na sedežu ČS Rudnik Pot k ribniku 20 podpišete peticijo k ponovnemu odprtju ginekološke ambulante v 
ZD Rudnik. Peticijo lahko podpišete v času uradnih ur, ki so v ponedeljek 8-12 in od 13-15, v sredo 8-12 in 13-16 ter v petek 8-12. 
Za podpis izven uradnih ur predhodno pokličite na tel. št.: 01/428 03 45 ter se dogovorite. 

vabimo vas na SreËanje krajanov »S Rudnik, ki bo v soboto 28. avgusta 2010 
s priËetkom ob 17. uri na sejmiπËu Barje. S svojimi predstavitvami in nastopi 

bodo sodelovala razliËna druπtva, po 18. uri pa vas bo zabavala glasbena 
skupina deæur.  Prireditev bo popestrena z razliËnimi  delavnicami, bazarjem, 

razglasitvami fotografskih in oblikovnih nateËajev……

SreËanje krajanov »S Rudnik

nateËaj za najboljπo fotografijo 
obmoËja »S Rudnik ter najboljπo fotografijo obmoËja »S Rudnik iz preteklosti 

Uredniπki odbor  


