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Glasilo Četrtne skupnosti RudniK,MOL

Poplave
SreËanje krajanov »S Rudnik 2010
Lokalne volitve

Uvodnik

V

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

Volitve so za nami. Naš mandat se
izteka in sredi novembra se bo sestal svet ČS v novi sestavi.
Ob začetku mandata nisem dosti
razmišljala v kaj se spuščam, pred
seboj sem imela samo jasno vizijo,
poskrbeti za to, da se bodo nekatere stvari, ki so bile za večino izmed
nas, krajanov pomembne, spraviti
v realizacijo. Avtobus MPP številka
27 smo dobili, sedaj nam je to nekaj samoumevnega, takrat pa je bila skoraj misija nemogoče. Pa
je šlo. Žal pa se je zataknilo pri vrnitvi oziroma ponovni vzpostavitvi ginekološke ambulante. Vsa ta leta smo sestankovali, pisarili, napisali peticijo na pobudo naše krajanke (še vedno jo lahko
podpišete na sedežu ČS), pa se zadeva še ni premaknila. Očitno
smo še premalo glasni. Vendar veste, neformalna druženja in neformalne iniciative, mnogokrat naredijo več, kot ljudje, ki so na
položaju. Zato sem z veseljem podpisala peticijo in ponovno pozivam krajane in krajanke, da pridete podpisati in izrazit podporo
našim prizadevanjem.
Dodajam še , da je bilo druženje na svetih četrtne skupnosti prav
prijetno, saj smo dobro sodelovali, kot kak uigran tim, čeprav nas
je bilo kar precej novincev ob parih «starih prekaljeni mačkih«. NI
bilo nič moje, tvoje, naše , vaše, … ampak se je delalo za dobrobit
krajanov, pa čeravno ni vedno tako izgledalo oziroma je kak posameznik dobil drugačen vtis.
Kot odgovorna urednica Rudniške Četrtinke lahko povem, da
je uredništvo Četrtinke vso delo opravljalo ljubiteljsko, zato se za
morebitne »škratke«, ki so se kdaj pa kdaj pojavili v tekstu, opravičujem. Delo je bilo prostovoljno opravljeno in zanj nismo prejeli
nobenega plačila. Rada pa bi se zahvalila nepogrešljivi članici
uredništva Heleni, ki je bila in je gonilna sila našega delovanja in
ustvarjanja.
V tej številki smo naredili malo obračuna za nazaj, malo vas obveščamo o aktualnih zadevah in novostih, seveda pa nismo mogli mimo poplav. Toda pozor! Morda bo koga članek presenetil,
mnogi se boste zamislili nad njim ali pa le nejeverno zmajali z
glavo. A očitno v tej naglici, v svetu potrošništva izginjajo nekatere
vrednote, na mnoge stvari pa se gleda drugače kot nekoč. Je še
moč kaj spremeniti? Upanje vedno umre zadnje…
Tudi jaz upam, da boste še naprej z veseljem posegali po Četrtinki, kdaj kaj zapisali in bili aktivni soustvarjalci, v prihajajočih
hladnih dneh pa vam želim čim več topline - predvsem tiste, v
vaših srcih!
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
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Humanitarna akcija
za pomoË poplavljencem
Marjeta T. Vesel, foto: Peter BabiË
Septembra 2010 se bomo verjetno vsi prebivalci Ljubljane, posebej tisti, ki živimo na področju Ljubljanskega barja,
Niti najstarejši prebivalci tega področja ne pomnijo tako hudih poplav, kot so bile
letošnje. V vasi Črna vas in Lipe, ki sta bili še posebej prizadeti, so se vaščani že v času poplav organizirali v lokalno
iniciativo. Iniciativni odbor Črna vas in Lipe, ki zastopa interese prebivalcev obeh vasi, si v času po poplavah posebej
prizadeva za pomoč poplavljencem, pa tudi za pravočasno ukrepanje za preprečitev podobnih nesreč v prihodnje.
Prebrano na enem izmed sestankov krajanov v gostišču kolišče v Lipah.

spominjali po ekstremnih poplavah.

Iniciativni odbor Črna vas in Lipe vabi vse ljudi odprtega srca, da svoje prispevke za pomoč poplavljencem nakažejo na:

ROTARY KLUB LJUBLJANA CARNIOLA
Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0201 1025 6846 411
Namen: Poplave Črna vas in Lipe
Sklic: 00 2010

V

času po poplavah sledi vrsta projektov v organizaciji lokalne
iniciative z namenom saniranja posledic poplav (humanitarna akcija za pomoč najbolj prizadetim) in spodbujanja preventivnih ukrepov pri pristojnih institucijah. Humanitarna akcija je
osredotočena zgolj na prebivalce Črne vasi in Lip, medtem ko
bodo predlagani preventivni ukrepi v korist tudi drugim prebivalcem na širšem poplavnem območju Ljubljanskega barja.

Humanitarna akcija
V sodelovanju z Rotary Clubom Ljubljana Carniola se je
27.9.2010 začela humanitarna akcija za zbiranje finančnih
sredstev za pomoč poplavljencem v Črni vasi in Lipah. RC Ljubljana Carniola je za namene akcije odstopil svoj transakcijski
račun, kamor lahko svoje prispevke nakazujejo vsi donatorji
(posamezniki, podjetja). Zbrana sredstva se bodo zbirala do
konca novembra, potem pa razdelila med poplavljence na podlagi izpolnjenih obrazcev za prijavo poplavne škode, ki jih bo
med vaščane razdelil Iniciativni odbor Črna vas in Lipe.
V okviru humanitarne akcije bo organiziran tudi
dobrodelni koncert v Dvorani Krim, in sicer v
nedeljo 7.11.2010. Na koncertu bodo prvovrstni
slovenski glasbeniki izkazali svojo podporo poplavljencem, izkupiček od prodanih vstopnic pa
bo namenjen za pomoč poplavljencem Črne vasi

in Lip na podlagi njihovih izpolnjenih obrazcev.
V humanitarne namene bodo tisti večer prepevali: Vlado Kreslin, Zoran Predin, Elda Viler, Ana
Dežman, Alenka Godec, Jan Plestenjak, Neisha,
Darja Švajger, Severa in Gaj Gjurin, Hamo, Vesna
Zornik, Vita Mavrič in kvartet Akord, Cafe Teater
Band, Pevski zbor Kombinat. Gostitelja koncerta
bosta Vita Mavrič in Boris Kobal.
Poleg finančne podpore poplavljenci opozarjajo tudi na potrebo po menjavi pohištva. S tem namenom se je iniciativni odbor
Črna vas in Lipe lotil organizacije dobrodelnega hišnega
sejma rabljenega pohištva. Prebivalce Ljubljane in širše
okolice bomo v začetku novembra vabili, da morebitno nepotrebno, pa vendar še uporabno pohištvo, podarijo za pomoč
poplavljencem iz Črne vasi in Lip.
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe namerava zaključiti humanitarno akcijo z dobrodelnimi decembrskimi koncerti v cerkvi
Sv. Mihaela v Črni vasi.

Zahteva mestni obËini za
izvedbo preventivnih ukrepov
Poleg pomoči poplavljencem pri odpravljanju posledic naravne
nesreče, si Iniciativni odbor Črna vas in Lipe prizadeva tudi za ta3

kojšnje preventivno ukrepanje. S tem namenom je 11.10.2010
Mestni občini Ljubljana poslal zahtevo za izvedbo preventivnih
protipoplavnih ukrepov na Ljubljanskem barju. Pričakovanja Iniciativnega odbora izhajajo iz posledic ekstremnih poplav na tem
območju v septembru 2010, ki bi bile lahko manj usodne, če bi
bilo ustrezno poskrbljeno za poplavno varnost s strani pristojnih
institucij lokalne in državne uprave.

sta dovolj očiščeni. V njih se nalagajo naravne prepreke
v obliki nanosa materiala ter podrtih dreves, zaradi česar
je struga preplitka in ne omogoča zadostnega pretoka
vode v času naraslih voda. Priporočamo čiščenje struge
do prvotne globine in odstranitev ovir. Ne zahtevamo popolnega sekanja obrežja, saj bi se s tem zmanjšala trdnost
brežine.

Iniciativni odbor je v svoji zahtevi pojasnil svoje razumevaje,
da so ekstremne poplave rezultat več dejavnikov, ki delujejo
tako na makro (nacionalni) ravni (npr. celovita ureditev vodotokov rek vzdolž njihovega celotnega toka od izvira dalje)
kot na lokalni ravni. Iniciativni odbor Črna vas in Lipe se v
pričujoči zahtevi osredotoča na lokalne dejavnike poplavne
varnosti. Na podlagi lastnih izkušenj in na podlagi strokovnih mnenj ugotavlja, da država in lokalna uprava preko svojih
koncesionarjev v zadnjih letih nista v zadostni meri oziroma
na ustrezen način skrbeli za vodotoke na področju Ljubljanskega barja. Bil je eden od razlogov ekstremnih poplav na
tem območju.

•	čiščenje pritokov Ljubljanice: podobno kot za strugi Ljubljanice in Grubarjevega kanala opažamo za ostale pritoke
Ljubljanice. Nujno in primarno potrebni čiščenja so trije pritoki: Iščica, Farjevec in Iška. Poleg njih je potrebno urediti
struge, odstraniti ovire v strugi, ter omogočiti normalen pretok vode tudi pri ostalih pritokih kot so: Prošca, Volar, Škafarjev graben, Zidarjev graben, Šalčkov graben, Kozlarjev
graben in Dolgi graben, Rebekov jarek, ki pokrivajo dobršen
del Ljubljanskega barja.

Na podlagi zbranih strokovnih mnenj Iniciativni odbor Črna vas
in Lipe od odgovornih institucij zahteva tri primarne ukrepe,
in sicer:
•	upravljanje zapornic na Ljubljanici in Grubarjevem
prekopu ter postavitev vodomernih postaj: senzorji za
javljanje vodostaja podtalnice naj bodo postavljeni na najbolj
poplavljenem oziroma na najnižjem delu Ljubljanskega barja. Ti senzorji naj avtomatsko poročajo vodostaj podtalnice in
s tem služijo kot alarm za pravočasno odpiranje zapornic na
Ljubljanici in Grubarjevem prekopu.
•	čiščenje struge Ljubljanice in Grubarjevega kanala:
opažamo, da strugi Ljubljanice in Grubarjevega kanala ni-

Aktivnosti IO »rna vas in Lipe lahko spremljate tudi
na spletni strani www.crnavas.si.
Vabimo vse zainteresirane, da na naslov
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Opisani trije ukrepi so po mnenju Iniciativnega odbora Črna vas
in Lipe nujni in prioritetni ter zahtevajo takojšnjo obravnavo. Kot
sekundarne ukrepe pa je v svojih zahtevi iniciativni odbor
predlagal še naslednje štiri rešitve, in sicer:
•	ureditev pritokov v Ljubljanico v obliki črke 'Y', kar bi po mnenju strokovnjakov pripomoglo k boljšemu/hitrejšemu odvodnjavanju vode v času poplav;
•	postavitev zadrževalnikov v struge hudournikov v zgornjem
toku Iške;
• postavitev lovilca za nabiranje lesa in lesnih odpadkov;
•	redno vzdrževanje struge Iške in odvzem prodnega materiala.
Iniciativni odbor Črna vas in Lipe od Mestne občine Ljubljana
pričakuje, da bo prioritetno obravnavala njegovo zahtevo in v
njeno reševanje ustrezno vključila pristojne institucije na lokalni
in državni ravni.

info@crnavas.si poπljejo svoj elektronski naslov,
Ëe æelijo prejemati obvestila o aktualnih lokalnih
dogodkih.

Predstavitev in delovanje

Prostovoljnega gasilskega druπtva
Ljubljana Barje
Tomaæ Vrbinc, Predsednik PGD Ljubljana Barje

N

aj izkoristimo priložnost, da krajanom predstavimo delovanje gasilskega društva na Barju.
Društvo je bilo ustanovljeno že leta 1922 z namenom pomagati sokrajanom in tudi vsem pomoči potrebnim v nesreči. Skozi
leta se je organiziranost spreminjala glede na potrebe, možnosti in zakonska določila. Danes sestavlja društvo preko sto članov – od mladine od sedmega leta dalje, preko pripravnikov,
operativnih članov in veteranov, ter članic v vseh kategorijah.
Jedro društva sestavlja operativna gasilska enota, katero sestavlja 30 – 35 operativnih članov, ki so fizično, psihično in seveda strokovno usposobljeni za posredovanje na intervencijah, za
kar je potrebno opraviti zdravniške preglede in se teoretično in
praktično usposobiti.
PGD Ljubljana Barje je z ostalimi štiriintridesetimi društvi v
Ljubljani povezano v Gasilsko zvezo Ljubljana, ki s Poklicno
gasilsko brigado Ljubljana sestavlja javno gasilsko službo v Ljubljani. Seveda je delo koordinirano z Oddelkom za zaščito in
reševanje MOL. Skupno je formirano poveljstvo javne gasilske
službe v Ljubljani in štab civilne zaščite.

Ob klicu na 112 – center za obveščanje aktivira ustrezno reševalno enoto – reševalci, gasilci, gorski reševalci, potapljači,….
–glede na vrsto nesreče in njen obseg. V primeru požara se
aktivira Poklicna gasilska brigada in lokalno prostovoljno gasilsko društvo. Če je obseg požara in ogroženost večja, se aktivira
še več gasilskih društev in po potrebi tudi reševalce. Pri vsaki
intervenciji se v prvi vrsti rešujejo življenja, nato pa materialne
dobrine. Enak način aktiviranja poteka tudi ob elementarnih
nesrečah ( poplave, potresi, ipd.). V kolikor je lokalno društvo

Kratek povzetek dogajanja
ob zadnjih poplavah
17.9.2010 so se uresničila opozorila vremenoslovcev o
poplavah. Naša enota je prvi poziv za intervencijo prejela ob 15:24 uri. Izvozili smo s specialnim priklopnikom
za poplave, s priklopnikom z večjo motorno brizgalno ter
gasilskim kombiniranim vozilom. Enota s priklopnikom
za poplave je bila napotena na Tržaško 340, kjer je bila
potreba po črpanju vode največja, preostali dve vozili s
posadko pa sta bili napoteni na Cesto v gorice 40 in
40a. V petek in soboto se je interveniralo še na 31 lokacijah predvsem na območju Viča in Trnovega, v nedeljo
in ponedeljek pa se je glavnina intervencij preselila na
naše operativno območje. Dve enoti sta bili skupaj z GB
Ljubljana napoteni na Uršičev in Ilovški štradon, kjer je
prišlo do večjega izliva nevarnih snovi.
V soboto je bila s strani štaba zaščite in reševanja MOL
poslana zahteva za aktivacijo čolna in posebne enote za
posredovanje na vodi. V soboto in nedeljo je enota s čolnom posredovala na območju Viča in Vrhovcev, kasneje
pa se je posredovanje prestavilo na območje Ljubljanskega barja (Ižanska cesta, Lipe in Črna vas), kjer je bila
enota s čolnom prisotna vse do nedelje 26.9.2010.
Skupaj smo opravili 92 intervencij na različnih lokacijah
z različno opremo. Skupno je pri poplavah sodelovalo 41
članov gasilske enote Barje.

že aktivirano in posreduje na intervenciji, med tem pa se zgodi
nova nesreča, center za obveščanje aktivira druga razpoložljiva
društva , ki sestavljajo javno gasilsko službo. V primeru nesreče
velikih razsežnosti, lahko pridejo na pomoč tudi gasilske enote
iz drugih delov Slovenije. Na tak način se poskuša zagotoviti
pomoč vsem občanom.
Naj na tem mestu poudarim, da vsi člani Prostovoljnega gasilskega društva Ljubljana Barje delujemo v svojem prostem času
in brez kakršnega koli plačila. Ne malokrat smo deležni nerazumevanja delodajalcev za svoje humanitarno delo. Za izobraževanja in usposabljanja, ali pa za sodelovanja na intervencijah
koristimo svoje dopuste, včasih pa tudi to ni mogoče, saj delodajalci mnogokrat izjavijo, »da lahko kar gremo, on pa takega
človeka ne rabi«.
Mnogokrat je veliko nerazumevanja tudi s strani krajanov, da
nič ne delamo, saj nas vidite le na »veselici«, ali pa ob Novem
letu, ko pridemo voščit s koledarjem in prošnjo za finančni prispevek.
Vsem, ki nam na ta način pomagate pri našem delu se na tem
mestu iskreno zahvaljujemo.
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Naše delo je javno in veliko informacij o nas si lahko ogledate
tudi na naši spletni strani: www.pgd-barje.si.
Res je, da sredstva dobimo iz proračuna MOL in od požarnih taks, katere razdeli gasilska zveza glede na potrebe vseh
društev v Ljubljani, vendar to zadošča za približno polovico finančnih sredstev, ki jih društvo potrebuje za delovanje, usposabljanje, nakup in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne
opreme, ter gasilskega doma. Za drugo polovico sredstev pa
se moramo potruditi sami s storitvami, s prireditvijo ( Srečanje
krajanov) in pa seveda z vašimi donacijami, da ne govorim s
prostovoljnim delom pri vzdrževanju opreme.

Zahvaljujem se vsem članom za opravljeno delo, predvsem pa
operativcem, ki so v zadnji akciji ob poplavah izkazali vso svojo
srčnost in pripadnost gasilski organizaciji in skorajda nepretrgoma cel teden delovali v nemogočih razmerah za ceno svojega

zdravja in celo življenja, ob tem pa prejemali tudi neupravičene
očitke od nekaterih krajanov.
»HVALA!«
Z gasilskim pozdravom, NA POMOČ.

Informacije vezane na poplave

O

bsežne padavine, ki so od 17.
septembra naprej zajele večji
del Slovenije, so pustile velik pečat
tudi na območju naše četrtne skupnosti. Voda je v stanovanjskih hišah nekje segala tudi preko enega
metra, poplavljene je bilo več kot
pol četrtne skupnosti. Na območju Golovca pa je voda tako načela
teren, da so se sprožili plazovi.
Četrtna skupnost v sistemu zaščite
in reševanja nima take vloge, kot jo je
imela pred leti. Seveda lahko krajanom
pomagamo z usmeritvijo na ustrezne
službe, nikakor pa ne razpolagamo z
opremo za reševanje. Tako smo bili v
času med in po poplavah večkrat tarča
krajanov, ki so zaradi nepoznavanja
sistema zaščite in reševanja svojo jezo
stresali na nas. Prizanašali niso niti
gasilcem, ki so se s prostovoljnim delom pomagali po svojih močeh. Več o
tem si lahko preberete tudi v njihovem
prispevku.
Na sedežu sva dve zaposleni v času
med in po poplavah sodelovali pri popisu škode – tako z zbiranjem prijav,
kot tudi s popisom na terenu ter z izdajanjem potrdil o poplavljenosti objekta,
ki so jih številni potrebovali za službe.
6

Popis škode je sedaj končan, zbrani
podatki bodo posredovani državnim
službam. Za sedaj drugih informacij o
morebitnih denarnih sredstvih za škodo nimamo, vsekakor pa boste o tem
obveščeni.
V času poplav so se ljudje soočali z
različnimi situacijami, zaradi uničenega premoženja so prenekateri prišli v
duševno ali finančno stisko.
Na tem mestu pozivamo vse, ki še
potrebujejo pomoč, da se obrnejo na
Center za socialno delo Vič-Rudnik, Tržaška cesta 2, Ljubljana,
tel. št.: 01/2002 140.
Uradne ure imajo:
PONEDELJEK 8.00-12.00 in 13.00-15.00
SREDA 8.00-12.00, 13.00-17.00,
PETEK 8.00-12.00

Druge informacije s spletne strani Mestne občine Ljubljana, vezane na poplave:
Območno združenje
Rdečega križa:
Prva pomoč
– 01/6207 295, 01/6207 293
Pomoč ljudem v stiski
– 01/42 53 419 (8.-16. ure)
Saniranje zemljišč onesnaženih
z naftnimi derivati:
Ekološko najbolj ustrezno in učinkovito
dekontaminiranje prsti na vrtovih, zelenicah, njivah in travnikih, ki je onesnažena z oljem, kurilnim oljem in drugimi
naftnimi derivati (vse vrste ogljikovodikov) se izvede s konjskim gnojem:
-	konjski gnoj čim bolj na drobno razdrobite;
- travo pokosite, vrtine odstranite;
- konjski gnoj posujete po zemlji;
- polijte ga z vodo;
- pustite ga delovati do pomladi
Organizmi v konjskem gnoju bodo
ogljikovodike do pomladi razgradili.
Spomladi zemljišče uporabljajte kot
običajno. Konjski gnoj lahko nabavite
pri rejcih konj.

Dolina ©entflorjanska
Vojko Erjavec
Želel bi realno, brez čustvenega naboja predstaviti dogajanje v času poplave med krajevnima tablama z napisom Lipe,
ki jo bom v bodoče zlahka poimenoval Dolino Šentflorjansko, kjer sta v teh dneh z roko v roki hodili grdi babnici
POŽREŠNOST in LAKOMNOST in kjer je bil pojem širša solidarnost globoko potopljen pod vodo.

S

Za kaj gre. Po pravočasno razglašenem rdečem alarmu je
imel vsakdo veliko časa, da si je lahko vse vredne stvari umaknil na suho. Z lahkoto trdim, da je bilo tudi hrane v vsaki hiši
dovolj za najmanj teden dni popolne odrezanosti od sveta.
Izjema je bila le pitna voda in morda kruh. Če je pa slučajno
komu česa primanjkovalo, je imel dovolj časa in možnosti ,
da si to preskrbi, kajti voda je naraščala zelo počasi in tudi že
poplavljena cesta od Jurečiča do Kolišča je bila prevozna vsaj
prva dva dneva s preprostimi traktorji in terenci. Ko je voda še
naraščala in je postala cesta za ta vozila neprevozna je Sno-

Do večera so ostali na mostu.
Drugi dan so gasilci zopet pripeljal poln kombi mleka, vode
in kruha. Osnovno hrano s katero človek preživi kar precej
časa. Pošiljka spet ni povzročila nobene pretirane pozornosti,
slišal sem celo opazke, kot kaj nam pa to sploh pošiljajo, saj
ne rabimo.
Povsem pa se je slika spremenila, ko smo popoldne pripeljali
iz župnišča zavitke hrane od Karitasa, kjer so bili olje, sladkor,
makaroni, riž, raznorazne konzerve, sokovi itd…itd..! Tedaj so
se moji vrli šentflorjanci tako hitro, skoraj po vojaško strumno
organizirali, da so lahko bili marsikomu za vzgled. Pravično so
razdelili hrano, tudi mleko in vodo po gospodinjstvih. Tistim,
ki niso mogli sami priti ponjo, so jim jo odpeljali, kljub globoki
vodi, že v mraku po domovih. Kdor jo je hotel zavrniti češ,
jo ne potrebujem, so jim jo vsilili z besedami: »Vzemi in tiho
bodi!«.

jev Igor s svojim velikim traktorjem vseskozi požrtvovalno
vzdrževal povezavo proti Mokarju in kolikor mi je znano se je
celo nekajkrat odpeljal na Rudnik v trgovine.
Cesta je počasi res spremenila svoj namen. Na njej so se
veselo srečevali domačini s traktorji, čolni, kolesarji, pa tudi
pešci- brodniki in to ves čas poplave, večina njih samim sebi
v veselje in zabavo. Po drugi plati pa so vpili, kako je občina
pozabila nanje in jim nič ne pomaga. Čisto sprenevedanje.
Drugi dan poplave so pripeljali (ne vem kdo) na most Iške
nekaj zavitkov vode in mleka, pa tudi zaboj jabolk je bil
zraven. Nihče paketov niti pogledal ni, kaj šele da bi jih vzel.

Ko sem videl to požrešnost sem zelo burno, morda celo malo
patetično predlagal, da naj se poslana hrana vljudno zavrne
pošiljatelju z željo, da jo preusmerijo do ljudi, ki jo dejansko
potrebujejo, Bil sem deležen vsesplošnega zasmeha in pikrih
pripomb na moj račun. Karavana je šla dalje. Z vso odgovornostjo trdim, da vaščani Lip in dela Črne vasi (med tablama
Lipe) v času velike vode niso bili potrebni nobene pomoči v
obliki hrane in da nobeno človeško življenje ni bilo ogroženo.
Za slednje imajo zasluge vrli gasilci, ki so večkrat izgubljeno
tavali po vodi in iskali hišne številke, kamor so jih klicali na
pomoč Dobro, da imamo prijaznega in pametnega poštarja,

em Vojko Erjavec, upokojenec, med Ljubljano in Lipami
vegetiram bolj ali manj že trideset let, zadnjih pet let živim v
urejeni bivalni baraki, kamor je tudi meni v teh dneh pricurljalo okrog pol metra vode.
VSE SKUPAJ PRAV LEPO POZDRAVLJAM.
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ki je s svojim spominom za hišne številke večkrat priskočil na
pomoč . Močno upam, da bo kdo od poklicanih kmalu naredil
red in postavil informativno tablo z lokacijami hišnih števil v
Lipah.
Da požrešnost res nima meja, se je potrdilo kasneje, ko je vojska pripeljala cisterno z nafto. Po vsej vasi so veselo zabrneli
traktorji, tudi tisti, ki so samevali od košnje sem in oddrveli k
vimenu, poprej večkrat popljuvani državi, oziroma občini, po
svoj zastonjkarski delež.

Staneta, Čož Robija, Vidmar Marjana, ki so s svojimi vozili in
stroji nesebično reševali živali in prostovoljno vzdrževali povezavo po poplavljeni cesti. Le ti so se lahko, brez slabe vesti,
upravičeno priklopili na naftno pipico. Ker nisem povsem
prepričan, da ste se tem fantom že javno zahvalili za pomoč,
jim v imenu vseh rečem: »Hvala!«

Dragi vaščani, iz solidarnosti in poštenosti v tem času ste si
zaslužili čisto enko. Namerno nisem imenoval nobenega z
imenom. Čutim pa dolžnost, da izpostavim Snoj Igorja, Tomc

Posneto imam veliko foto- materiala in bom predstavil dogajanje med poplavo v FOTO-KRONIKI v štirih delih v gostišču
Kolišče v Lipah.

Plan malih del 2010

S

planom malih del je četrtni skupnosti
omogočeno, da na svojem ozemlju opravi
določena dela, ki ne zahtevajo veliko sredstev,
hkrati pa izboljšajo videz okolice ali prometno
varnost.
Tako smo v skladu z letošnjim planom postavili
(oz. so to za nas opravile ustrezne službe)dodatno luč javne razsvetljave ob sprehajalni poti
pri Sp. Galjevcu. Ker se je z novim naseljem
na koncu ceste Ob dolenjski železnici pojavilo
še več jeklenih konjičkov, smo za večjo varnost
udeležencev v prometu, postavili cestno ogledalo. Ob spomeniku Orlove ceste in Ižanske
ceste stojijo štirje novi količki, ki preprečujejo,
da bi kdo z vozilom poškodoval spomenik. Postavili smo tudi nove klopi in sicer ob Galjevcu,
na Voduškovi ulici ter ob stari Jurčkovi cesti.
Zraven njih so novi koši za smeti, dodaten koš
je tudi na koncu Botaničnega vrta.
Poskrbljeno je bilo tudi za košnjo trave na osmih
lokacijah po četrtni skupnosti.
Ker bomo v kratkem pričeli z izdelavo plana malih del za leto 2011 in tudi 2012,
vas naprošamo, da nam čim prej sporočite vaše predloge!

Helena Židanek
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Če sem morda koga, ki ne sodi med šentflorjance užalil,
se mu iz srca opravičujem (upam, da se mi ne bo treba
opravičiti celi vasi).

SreËanje krajanov
»etrtne skupnosti Rudnik 2010
Katarina ©inkovec, Helena Æidanek, foto: Metodij Rigler, Tilen ©inkovec
Prireditev Srečanje krajanov Četrtne skupnosti Rudnik je prireditev, ki smo jo tretje leto zapored pripravljali konec
avgusta, skupaj s PGD Ljubljana-Barje. Lansko leto smo v članku napisali, da prihodnje leto upamo na lepše vreme. Vendar
žal naše upanje ni bilo uslišano. Po lanskoletni neprijetni izkušnji z dežjem smo se že na začetku priprav skupaj odločili, da
v primeru slabe napovedi prireditev odpovemo, saj druženje v dežju in mrazu ni prav nič zabavno. Čeprav je bilo, tako kot
lansko leto, še na dan pred prireditvijo vroče poletno vreme, smo se glede na napoved odločili, da prireditev odpovemo.
In odločili smo se pravilno, saj je bilo v soboto neprijetno deževno vreme.

K

er pa smo vseeno želeli dati možnost našim društev, da
se predstavijo, smo se odločili, da vsaj prvi del Srečanja
krajanov 2010 izvedemo. Priložnost se je ponudila, ko je svojo
prireditev Dan odprtih vrat ZŠD Krim slab mesec kasneje
pripravljala Zveza športnih društev Krim. Z zvezo smo se dogovorili, da prireditev organiziramo skupaj, v petek 24.9.2010,
saj sta obe prireditvi v prvi vrsti namenjeni temu, da se predstavijo društva in krajani spoznajo, v čem se lahko v bližini doma
udejstvujejo. Prisotnost na prireditvi so potrdila vsa društva, ki
so se nameravala udeležiti kasneje odpovedane avgustovske
prireditve.

Ker je bila izvedba prireditve predvidena v športni dvorani Krim,
si niti najmanj nismo predstavljali, da nam tudi tokrat lahko zagodi vreme. Ampak žal vreme ni samo zagodlo, naredilo je pravo
katastrofo na nekaterih predelih naše četrtne skupnosti, saj je
ljubljansko barje pokazalo vso svojo moč narave. V taki situaciji
smo bili zopet v dilemi – izpeljati prireditev ali ne? Odločili smo
se, da prireditev kljub vsemu izpeljemo. Tisti, ki smo spremljali

dogajanje na poplavnem območju smo poznali stiske in tegobe
prebivalcev Ljubljanskega barja, ko pa smo se pogovarjali s
prebivalci z neprizadetih delov četrtne skupnosti pa smo opazili, da mnogi niti ne vedo, kaj se dogaja »samo korak stran« od
njih. Zato smo prireditev namenili temu, da smo krajane obvestili o situaciji na Ljubljanskem barju ter jih prosili za kakršnokoli
pomoč in sodelovanje. Ker so se gasilci PGD Ljubljana-Barje
tokrat predstavljali aktivno - na terenu, so na prireditvi zbirali le
prostovoljne prispevke. Izkupiček bo šel za odpravljanje škode
na poplavnih območjih in za pomoč poplavljencev. Pri zbiranju
smo se pridružili tudi v ČS Rudnik, saj smo ves izkupiček, ki
smo ga dobili s prodajo izdelkov na bazarju, podarili kot prostovoljni prispevek.
Društva in zavodi so se tudi letos predstavili na stojnicah, kjer
so ponujali svoje izdelke ali le predstavljali svojo dejavnost.
Športna društva pa so se predstavljala na »domačem« terenu, na športnih površinah (več o športnih društvih in njihovi
predstavitvi, si lahko preberete v članku Dan odprtih vrat ZŠD
Krim).
Program so popestrili tudi učenci Osnovne šole Oskarja
Kovačiča s svojim plesnim nastopom, plesalke Plesne šole Mojce Horvat z dodelanimi plesnimi točkami in usklajenimi kostumi ter nenazadnje karateisti iz Karate kluba Forum, ki s svojim
nenavadnim nastopom jemljejo dih.
Prireditev je z glasbo in vodenjem povezovala glasbena skupina
Dežur, za raznovrstnost pa so poskrbela tudi druga društva in
zavodi oziroma njihovi člani na stojnicah (oz. mizah);
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barja, ki nam ji je prijazno odstopil oz. posodil Zavod za ohranitev Ljubljanskega barja. Na sami prireditvi ni manjkala niti
stojnica Četrtne skupnosti Rudnik, kjer ste lahko oddali svoj
podpis k ponovni vzpostavitvi ginekološke ambulante v ZD
Rudnik, seveda pa ni šlo brez dobrodelnega bazarja za poplavljence, na katerem smo ponudili izdelke delane na ustvarjalnih
delavnicah, ki jih v sklopu svojega programa organizira Četrtne
skupnost Rudnik.

Turistično društvo Barje je pripravilo polno stojnico sladkih dobrot izpod rok pridnih članic društva, prav tako je svoje dobrote
na ogled in pokušino postavil Biotehniški izobraževalni center,
predstavili so se tudi: Društvo za Ljubljansko Barje, Društvo prijateljev poti sv. Jakoba, Zavoda Tamal-a, Zavod Salesianum-OE
Skala, ABC Šport in društvo z največ člani z našega območja t.j.
Društvo upokojencev Krim-Rudnik.
Za otroke smo poskrbeli tudi z ustvarjalnimi delavnicami, pred
dvorano pa smo na ogled postavili fotografije Ljubljanskega

Vsem udeležencem prireditve se najlepše zahvaljujemo za
vaš obisk, posebna zahvala pa gre seveda našim sodelujočim
društvom in zavodom.

Dan odprtih vrat
Zveze πportnih druπtev Krim 2010
Tomaæ Virnik ml., foto: Tilen ©inkovec

L

ansko leto smo prvič »odprli« vrata Zveze športnih društev
Krim (krajše ZŠD Krim). Ker je bila prireditev, čeprav pripravljena v manjšem obsegu, dobro sprejeta smo se odločili, da
se ZŠD Krim s svojimi društvi tudi letos predstavi. Tokrat smo
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se dogovorili in pripravili prireditev skupaj s Četrtno skupnostjo
Rudnik. V športni dvorani Krim smo pripravili prireditev, ki je
združila nešportna in športna društva. Poleg društev ZŠD Krim,
ki imajo domicil v športni dvorani Krim, so se tako predstavila
tudi druga športna društva, katera nimajo rednih treningov v
»naši« dvorani. Menimo, da je taka predstavitev dejansko zaslužila tudi naziv »športni dan na Rudniku«, kot ga je poimenovala
Športna zveza Ljubljana.
Športna društva so imela letos možnost, da so se predstavljala
skozi celotno prireditev, saj so imeli svoje rekvizite postavljene
v dvorani. Kdor je želel, se je lahko tudi sam preizkusil v predstavljenem športu.
Ritmične gimnastičarke (Klub KRG Narodni Dom) so se
predstavile z vajami, s katerimi so nastopale na letošnjem
evropskem prvenstvu. Pri namiznoteniški mizi (NTK Olimpija)
so lahko mlajši in starejši udeleženci odigrali igro z najboljšimi
igralci kluba, ki so tudi pokazali, kako se ping - pong igra, ko se
ga zna. Igralca BK Olimpija sta predstavila igro badmintona,
mlade rokometašice in rokometaši (RK Krim Mercator in ŠD

Športno udejstvovanje mladih je tisto, ki omogoča, da se mladi
ob športu sprostijo, hkrati pa jim zapolni čas, ko bi sedeli za
računalnikom ali se brezglavo potikali po okolici. Redni trening
mladino nauči, da pravilno razporedi čas in tako tudi potem, ko
se neha ukvarjati s športom zna aktivno uporabiti prosti čas.

RK Krim) pa so igrali trening tekmo. Jadralci (JK Ljubljana)
so tokrat s seboj prinesli le jadro in povabili na tečaj jadranja,
druga društva (NK Krim, KKK Ljubljana, BŠK Krim, MRNTZ Ljubljana) so delila letake, NTK Veteran pa je vse interesente povabil na veteranski turnir.

Včasih slišimo, ko vprašajo športnike, če jim je žal, ker niso imeli časa za družbo, kino, zabave,… Vsi, ki so aktivno v športu vam
bodo odgovorili, da je tako gledanje povsem napačno, saj se pri
športu družiš s sebi enakimi ljudmi, v športu se sklepajo dobra
prijateljstva, ki se nemalokrat nadaljujejo tudi v času, ko mladina ni na treningu ali tekmovanjih. Tudi kina in zabave športniki
ne izpustijo, morda je njihova zabava le nekoliko drugačna.
Ravno te dni smo slišali podatek, da se Slovenija z rekreativnim
športom uvršča takoj za skandinavske dežele. Čestitke rekreativnim Slovencem! Tudi naši klubi imajo rekreativce, zato naj
vam ne bo nerodno poklicati v klube in vprašati po terminih rekreacije!
Se vidimo drugo leto!

Društva imajo svoja vrata vedno odprta.
PokliËite, pišite ali obišËite jih. Za pomoË pa naslednji podatki:
Badmintonski klub Olimpija
T: 041 616 479,
E: info@badminton-olimpija.com,
www.badminton-olimpija.com
Balinarski športni klub Krim
T: 01 427 45 79
http://bskkrim.freehost386.com/
Jadralni klub Ljubljana
T: 041 608 974
www.jadralni-klub.si

Prireditev so omogoËili:

Kajak kanu klub Ljubljana
T: 01 280 69 80
Klub za ritmiËno gimnastiko
Narodni dom
T: 031 343 522
www.klubrg-narodnidom.si
Medregijska namiznoteniška zveza
Ljubljana
T: 040 321 141
E: mrntz.ljubljana@gmail.com
www.mrntz.org

Nogometni klub Krim
T: 041 421 214 in 041 457 376,
http://freeweb.t-2.net/nkkrim/
Namiznoteniški klub Olimpija
T: 040 975 686
E: ntkolimpija@gmail.com
www.ntkolimpija.org
Namiznoteniški klub Veteran
T: 051 376 675
Rokometni klub Krim Mercator
(æenske)
E: info@rkkrim.com
www.rkkrim-klub.si
©portno društvo rokometni klub
Krim (moπki)
T: 041 939 132
E: info@rk-krim.si
www.rk-krim.si
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Ureditev Peruzzijeve ulice
Helena Æidanek
Peruzzijeva je končno odprta! Del od Jurčkove ceste pa do nadvoza čez AC, ki je leta čakal, da se uresničijo obljube iz
preteklosti, je dobil svojo novo podobo. Ta še ni dokončna, saj jo čaka še ena plast asfalta.

Z

godba okrog obnove Peruzzijeve se torej začenja že daleč
v preteklosti, poznamo jo že od gradnje južne obvoznice, ko
je cesta služila za obvoz. Do leta 2001, ko so svoj prvi mandat
začeli člani sveta ČS Rudnik in so nastale prve glasne pobude
za ureditev Peruzzijeve ulice, se ni zgodilo pravzaprav nič. Po
ugotavljanju pristojnosti med državo (oz. DARS) in občino ter
iskanjem krivca za nastalo situacijo, smo ugotovili, da ima tu
vsak svojo vlogo. Mestna občina Ljubljana je bila dolžna zagotoviti potrebna zemljišča za širitev ceste, DARS pa finančna
sredstva za realizacijo projekta.
V mandatu, ki je sledil (torej 2002-2006), so se pobude okrepile s sestanki, ki so potekali na četrtni skupnosti ter pri takratnih podžupanih mag. Igorju Omerzi ter podžupanu Milošu
Pavlici. Imenovan je bil tudi »gradbeni odbor«, ki je bdel na realizacijo obljub.
V začetku leta 2004 smo od pooblaščenega podjetja za odkup zemljišč za Peruzzijevo, prejeli obvestilo, da so vsa potrebna zemljišča odkupljena. Kasneje je bilo ugotovljeno, da temu
ni tako, saj nekatere pogodbe niso bile overjene, težave pa so
se pojavile tudi pri izplačilu pogodbenih zneskov, itd.

med gradnjo

po gradnji
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Jeseni leta 2004 so krajani podpisali peticijo za ureditev ceste.
Verjetno bi se zraven podpisal še kdo od nas, ki cesto vsako
dnevno uporabljamo, saj se je njeno stanje vsako leto slabšalo.
Temu je sledil posvet krajanov in predstavnikov MOL na četrtni
skupnosti, v nadaljevanju pa še ogromno dopisov. Kljub vloženemu času in energiji rešitve še ni bilo videti, v tem času se je
pričel že tretji mandat (2006-2010) članom Sveta ČS Rudnik.
V sredini leta 2007 smo prejeli drugo pozitivno novico, t.j. da
je bila vsa dokumentacija za ureditev ceste predana na DARS.
Pa vendar se do začetka leta 2009 ni zgodilo še nič - vsaj na
terenu ne. Januarja 2009 smo se prvič zbrali na bolj operativnem sestanku, kjer so nas predstavniki investitorja - MOL
seznanili z izbranim izvajalcem del ter obsegom in načinom
gradnje (več faz).
Ob pričetku gradnje so se pojavile prve težave vezane na:
•	Problematiko odvodnjavanja zalednih in meteornih voda v
času gradnje, oziroma v času obremenilnih nasipov.
•	Nejasnosti pri trasi cestišča in posledično pri morebitnih dodatnih odkupih zemljišč ter odškodnin v primerih posegov v
privatno zemljišče v času gradnje.

Na željo krajanov je četrtna skupnost, 16. 3. 2010, sklicala
sestanek v prostorih PGD Ljubljana-Barje, ki so se ga udeležili
predstavniki investitorja, projektant, nadzornik in ostali odgovorni za izvedbo projekta ter seveda člani Sveta ČS Rudnik in
krajani. Sestanek je bil sicer namenjen krajanom Peruzzijeve
ceste na odseku od Jurčkove od AC, kjer je bilo potrebno narediti predobremenilne nasipe oz. je imela gradnja večji vpliv na
življenje krajanov.
Tudi sicer so se tekom gradnje ponavljale težave z odvodnjavanjem meteornih voda, prav tako so bile še težave pri odkupu
zemljišč. Nekatere od slednjih še do danes niso rešene. Zakaj?
Pri vsakem projektu povezanem z zemljišči, se najde nekdo, ki
mu ni mar za ureditev njegove okolice, temveč samo in izključno za njegov žep.
Druga faza urejanja – od Jurčkove do Dolenjske ceste- je potekala malce manj napeto, pa nič manj aktivno. Tudi tu je prišlo

do težav, saj so Slovenske železnice postavile nove zahteve po
novem pravilniku iz leta 2008. Odgovorni so se potrudili, da
časovne roke, ki so bili ob tem postavljeni, čim bolj skrajšajo,
kar jim je bolj ali manj uspevalo.
Po končanju druge faze so se delavci vrnili na odsek prve faze
ter nadaljevali z gradnjo infrastrukture do AC nadvoza. Koncem
septembra je bila gradnja zaključena, manjka le še zaključni sloj
asfalta. Do takrat pa čakamo na morebitna posedanja.
Po zadnjih obsežnih poplavah, je voda zalila tudi nekaj hiš ob
Peruzzijevi ulici, sama cesta pa se je pri nadvozu spremenila v
»lavorček« v katerega se je stekala voda iz vseh smeri. Cesta
je torej svojo prvo »barjansko« preizkušnjo prestala, čas pa bo
pokazal vse ostalo.
Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli. Vendar zgodbe še ni konec, tako kot ni konec Peruzzijeve pri nadvozu nad avtocesto.
Se nadaljuje…

Rudnik se komunalno ureja!
Marjan Virant
Komunalno urejanje Rudnika poteka po predvidenem planu.
Do sedaj urejene ulice so prestale tudi prvo preizkušnjo po obilnem deževju preteklih dni, to so ulice: Groznikova, Pot na grič,
Martinčeva, Klančarjeva in cesta I. Spodnji Rudnik in so pravi
užitek uporabe za stanujoče prebivalce. Moti na gotovih predelih
edino to, da so preozke in zaradi tega prometno ovirane. Potrebna
je velika previdnost voznikov oziroma uporabnikov, da ne prihaja
do nepotrebnih nesreč. V drugi
fazi pa je po letošnjem programu
prišlo do urejanja ceste Spodnji
Rudnik II in gornje ter spodnje
(parne in neparne) ceste Vinterca. Cesta z imenom, ki marsikoga
začudi. Stanujoči tu pa vemo, da
je to katastrski naziv celotnega
naselja nasproti »Semenarne«.
Večji del prej omenjenega je že
urejen. Uporabniki smo najbolj
zadovoljni z na novo urejenim
uvozom z Dolenjske ceste na cesto Spodnji Rudnik II. Šele sedaj
je mogoč nemoten uvoz in izvoz na Dolenjsko cesto. V kolikor pa
bi se pokazala potreba, pa je mogoče tu urediti tudi semaforizirano križišče. Za izdelavo tega je v cestnem telesu vse pripravljeno.
Z novim delom ceste je že brez tega urejena preglednost, kar pa
prej ni bilo. Z delom se pričenja le še v podaljšku ceste Spodnji
Rudnik II. Dela naj bi bila izvršena v dveh mesecih, v kolikor bodo
vremenske prilike to dopuščale oziroma, da ne bi prišlo do večjih
zapletov pri lastnikih zemljišč. V pojasnilo vsem, ki so v predvolilnih obljubah napovedovali gradnjo infrastrukture na Rudniku,
sporočam, da to že poteka in je v prihodnje tudi planirana.

Za leto 2011 je predvidena III. faza tj. Spodnji Rudnik cesta III,
IV in V ter Hudourniška pot z vsemi kraki. Za ta predel se pripravlja gradbena dokumentacija, do spomladi 2011 pa se pričakuje, da bo izdano gradbeno dovoljenje in bi se tudi lahko pričelo
z deli. Upam, da pri tem ne bo prišlo do prevelikih problemov
lastništva, saj so prav na predelu Hudourniške poti izredno ozki
dostopi do posameznih stanovanjskih objektov.
V letu 2012 je v nadaljevanju
predvidena gradnja tj. IV. faza
na starem delu Rudnika in Pot
na Orle. Za to področje bi se
gradbena dokumentacija pričela pripravljati v naslednjem letu.
Zadnja oziroma V. faza pa je urejanje v zgoščenem naselju Gornji
Rudnik (po domače »London«).
Načrtovalci in izvajalci se zavedajo zahtevnosti gradnje v tem
delu Rudnika. Je pa nujna, saj je
naselje zgoščeno in popolnoma
neurejeno. Leži na izredno strmem pobočju Golovca z ozkimi ulicami, katere komaj prenesejo
obstoječo infrastrukturo. Gradnja naj bi se pričela leta 2013 in
dokončala leta 2014.
S tem bi bilo naselje Rudnik v naslednjih štirih letih v celoti sanirano in urejeno. Naselje, ki je nastalo predvsem po 2.
svetovni vojni od tedanjih 70 stavb do preko 400 v novejšem
času. Upam, da bo razumevanje in pomoč vseh nas pripomoglo, da se bo sanacija brez večjih težav uresničila v zadovoljstvo sedanje generacije tu živečih, kakor tudi za vse nadaljnje
rodove.
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Ukrepanje za skupno dobro
na Ljubljanskem barju
Okoljevarstveno druπtvo barjanski zmaj

P

ozivi okoljevarstvenikov za varovanje Ljubljanskega
barja so dosegli prve pozitivne učinke. Javnost je
postala bolj pozorna na uničevanje kmetijskih zemljišč
in narave na pragu Ljubljane z divjimi odlagališči in zasipanjem barjanskih travnikov z gradbenimi izkopi, deponijami ter uporabo barjanskih travnikov za vadbišča.

Republiški
inšpektorji,
ki
so po zakonu o
varovanju okolja
dolžni ukrepati
pri kršitvah povezanih z gradbenimi odpadki in
zasipanji kmetijskih
zemljišč,
so na opozorila
okoljevarstvenikov, domačinov in
obiskovalcev Barja
začeli ukrepati.
Pri zasipanju barjanskih travnikov ne gre le za uničevanje
naravnega okolja barjanskih živali in rastlin, ampak pomeni
tudi grožnjo poplavljanja sosednjih zemljišč. To se je pokazalo tudi ob zadnjih poplavah, ko je nastala velika škoda tudi
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na objektih in imetju prebivalcev na Barju. Kljub temu, da je
Ljubljansko barje enkraten naravni zadrževalnik poplavnih
voda, pa se z nasipanjem travnikov krčijo površine za razlitje
ob takšnih ekstremnih padavinah.
Ukrepe inšpekcijskih služb ob zasipanju barjanskih zemljišč,
je torej potrebno videti predvsem v luči preprečevanja
uničevanja narave in imetja za
skupno dobro. Tudi tistega, ki je
kršitev povzročil.
Kar nekaj primerov je, kjer so
kaznovali lastnike ali zakupnike
barjanskih travnikov, tudi na
območju Četrtne skupnosti Rudnik. Bodisi, da gre za lastnike
ali zakupnike zemljišč, ki so dopustili dovoz gradbenih izkopov
na svoja zemljišča ali pa investitorje, ki so gradili na Rudniku in
vozili gradbene odpadke na drug
konec Barja.
Tako je Inšpektorat RS za okolje
zaradi vnosa zemeljskega izkopa
na kmetijsko zemljišče s parcelno
številko 601/6, K.o. Karlovško
predmestje izdali plačilni nalog
zakupniku zemljišča, ker je dopustil navoz z gradbišča na Peruzzijevi cesti na parcelo, ki se
nahaja znotraj NATURE 2000.
Na podlagi javno dostopnih podatkov gre za parcelo
v lasti Sklada kmetijskih zemljišč, ki jih
ima v zakupu Mihevc
Franc Vide. Ravno
tako
Inšpektorat
RS za okolje izdal
odločbo o odstranitvi mešanih gradbenih odpadkov investitorju Jurčkovih
vil, ki je gradil ob
Galjevcu na Rudniku.
Opisani
primeri
so le del obsežnih
kršitev
na
področju
varovanja okolja na Ljubljanskem barju. Naš namen ni izpostavljati kršitelja, ampak kršitev samo in informacije, ki so
pomembne, da bo uničevanja narave konec, za skupno dobro. Več informacij si lahko preberete na spletnem naslovu
http://barje.net/arhiv.php?id=7172

Intervju z novim æupnikom v æupniji
Ljubljana Barje g. Edijem Strouhalom
Metodij Rigler
Kdo ste in od kod prihajate?

Kako ste preæiveli otroπtvo in mladost?

Po rodu sem Čeh, čeprav me na Češkem doslej nikoli ni bilo. To
se pravi - sem zamejski Čeh. Rojen sem bil v Vršcu. Od mojega
četrtega leta, ko sta se moja starša ločila, do prihoda v Slovenijo sem živel v Beli Crkvi, ki je oddaljena 35 kilometrov južno
od Vršca. To je mesto s približno 13 000 prebivalci. Narodnostno je to mesto zelo pisano. Od manjšin smo najbolj številni
v Belocrkvanski občini Čehi, Madžari in Romuni. Žal v naši občini nismo imeli šol v jeziku manjšin, tako da sem šolo končal
v srbščini, doma pa smo izključno govorili arhaično češčino. To
je češčina, ki so jo govorili še naši predniki, ki so v te kraje prišli
približno pred dvesto leti. Knjige v češčini je komajda imela kakšna družina, tako da se je jezik od šestdesetih let prejšnjega
stoletja naprej podajal samo ustno, ker so nam takratne oblasti
ukinile šolo v materinem češkem jeziku. Z matico nismo imeli
nikakršnih stikov, pravzaprav kakor, da za nas sploh ni vedela.
Šele po padcu komunizma se je Češka začela bolj zanimati za
nas. Takrat smo po nekaj desetletjih končno dobili učbenike
in literaturo v češčini. Kasneje smo iz Češke dobili še učitelja
češčine.

Odraščal sem pri mami skupaj s starejšim bratom. V Beli
Crkvi sem končal osnovno šolo ter gimnazijo naravoslovnomatematične smeri. Pred prihodom v Slovenijo leta 1997
sem obiskoval Višjo teološko pastoralno šolo v Novem Sadu.
Študija nisem končal, ker sem sklenil, da bom začel univerzitetni študij na Teološki fakulteti v Ljubljani. Med študijem sem
nekaj časa preživel tudi pri salezijancih na Rakovniku. Novembra 2003 sem diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani,
junija 2004 sem bil posvečen v diakona in opravljal službo v
župniji Ljubljana – Črnuče. Dne 29. junija sem bil posvečen v
duhovnika in bil dodeljen kot kaplan v pomoč župniji Šentvid
nad Ljubljano.

Kaj vas posebej veseli?
Posebnega hobija nimam, rad hodim v hribe in kolesarim z veseljem pa se učim tuje jezike. Prebiram knjige v ruščini, poljščini, angleščini, nemščini in seveda v slovenščini, češčini in
srbščini. Zadnje tri jezike tudi tekoče govorim. Obvladam tudi
slovenski znakovni jezik, ki je materinščina gluhih in naglušnih
na Slovenskem. Na žalost sem edini duhovnik na Slovenskem,
ki aktivno uporablja slovenski znakovni jezik. Zelo rad delam z
gluhimi in naglušnimi. V znakovnem jeziku imamo svete maše,
krste, poroke, sveto spoved ter delavnice.

Okolje Vam verjetno ni neznano, saj ste nekaj Ëasa
stanovali na Rakovniku, PleËnikova cerkev sv. Mihaela je
biser na Barju, kako so vas sprejeli æupljani in kakπni so
prvi vtisi?
Pravzaprav to okolje nekoliko že poznam, čeprav ga zadnja
dva meseca spoznavam bolj intenzivno. Sprašujete me kako
so me sprejeli župljani? Lahko priznam, da sem vesel njihove
dobrodošlice. Zelo tesno sodelujemo in sem ponosen, da smo
živa in dinamična župnija. Imeli smo na primer že romanje na
Svete Višarje in na Brezje, zelo pestro smo imeli praznovanje
župnijskega žegnanja ob svetem Mihaelu na Mihaelovo nedeljo
3. oktobra. V zadnjem času, kot župnija prek škofijske Karitas,
skušamo čim bolj ublažiti posledice zadnje poplave tukaj na
Barju. Zelo sem ponosen na naše veroučence, s katerimi zelo
rad sodelujem. Kmalu se bomo pripravljali za Miklavževanje in
na božični čas itd.
Ne smem spregledati naš zelo pomemben načrt sanacije našega župnišča, ki ga bo potrebno v celoti sanirati, pa tudi prizadevanje sanacije naše Plečnikove kulturne dediščine svetišča
cerkve sv. Mihaela na Barju. Kot vidite dela nam ne zmanjka.
Bogu hvala, da farani držimo skupaj in s skupnimi močmi ter z
Božjim blagoslovom bomo uspeli.
Pozdravljam bralce Rudniške četrtinke in dobrodošli k nam v
cerkev sv. Mihaela!
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Marjan TrËek
Helena Æidanek
Krajan Četrtne skupnosti Rudnik in predsednik Konjerejskega društva Barje, se že leta ukvarja s konjerejo.
Za dosežene rezultate pri vrhunski vzreji hladnokrvne pasme je na letošnjem mednarodnem agroživilskem sejmu v
Gornji Radgoni prejel priznanje Ministra za kmetijstvo mag. Dejana Židana, hkrati pa tudi priznanje organizatorja za
sodelovanje Konjerejskega društva na sejmu.

Kako dolgo je vaπe æivljenje æe povezano s konji in kdo
vas je navduπil zanje?
Moje življenje je od malih nog povezano s temi plemenitimi
živalmi, saj so bili na naši kmetiji konji prisotni kar se jaz spominjam. Oče jih je imel sprva kot nujen pripomoček pri kmečkem
opravilu, kasneje pa bolj ljubiteljsko. Usmeril se je v vzrejo
kvalitetnih rodovniških kobil. Leta 1981, ko sem se aktivno
prenehal ukvarjati s kolesarstvom, sem se tudi sam bolj začel
posvetil konjereji, po smrti očeta leta1992 pa sem tudi v celoti
prevzel skrb za kobile in plemenske žrebce na kmetiji.

Imate tudi plemenilno postajo za slovenske hladnokrvne
konje. Koliko ærebcev ste æe imeli?
Plemenilna postaja je pri nas že od leta 1970. Na naši kmetiji
je bilo čez 20 žrebcev. Osebno sem jih imel 12, nekateri plemenijo še danes po različnih postajah širom po Sloveniji in če
le morem, jih tudi obiščem in pogledam.

Zakaj ste se odloËili ravno za slovenske hladnokrvne
konje? V Ëem se razlikujejo od drugih?
Za to pasmo konj sem se odločil preprosto zato, da se obdrži pri
hiši tradicija, ker so mi bili najbolj blizu, največ sem vedel o njih
in pa ti konji so nekaj posebnega, lahko so delovni, izkoristiš
jih za prosti čas, rekreacijo, ko pa jih prodaš na primer zaradi
ostarelosti ali poškodb, še vedno dobiš povrnjeno klavno ceno,
katera pa je v teh časih zelo nizka. Omenjena pasma konj ima
zelo umirjen značaj in poseben delovni temperament in svoj
ponos.

Kaj je najbolj pomembno pri delu s konji?
Pri delu s konji moraš imeti predvsem praktično znanje,
potrpežljivost, voljo in čas,da se lahko ukvarjaš z njimi. Konji so
čredne živali in živa bitja zato moraš biti neprestano v kontaktu
z njimi in konj ti bo to sigurno vračal na drug način. Tudi previdnost ni odveč, saj moj oče je vedno govoril »konj ima kosmata
ušesa« nikoli mu popolnoma ne zaupaj. Konja kaznuj takrat, ko
naredi napako in ne pozneje, ker ne ve zakaj je bil kaznovan in
si vzame kazen za povsem nekaj zlonamernega.

Æe vrsto let ste tudi predsednik konjerejskega druπtva
Barje. Kaj vam to delo pomeni?
Konjerejsko društvo Barje smo konjski zanesenjaki z Barja ustanovili 22. 02. 1997 z namenom da se obdrži število konj na
Ljubljanskem Barju,oziroma poveča stalež, ter izboljša kakovost konj, kar nam do sedaj ob pomoči Mestne občine Ljubljana
tudi uspeva.V društvu imajo člani večinoma hladnokrvne konje,
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so pa tudi člani in članice, ki imajo druge pasme konj. Imamo
člana, ki ima čez 70 konj. Predsednik konjerejskega društva
Barje sem od ustanovitve, torej že četrti mandat, za kar so mi
na letošnjem občnem zboru podelili priznanje, katerega sem
vesel z razlogom, da mi zaupajo.Vodenje društva in sodelovati
s tako realnimi ljudmi do konjereje, kot so v društvu je v veliko
veselje,hkrati pa velika odgovornost. Društvo deluje na območju
celotne Slovenije, leta 2000 pa je organiziralo državno razstavo
hladnokrvnih konj, kjer so bili zadnjič skupaj predstavljeni konji
pasem: slovenski hladnokrvni konj, posavec in haflinger. Sedaj
se predstavlja vsaka pasma posebej, kar pa ni prav,saj rejci nimajo takojšnje primerjave.

Kaj vi najraje poËnete v prostem Ëasu?
Prostega časa nimam.Zaposlen sem kot direktor ekskluzivne
agencije za zavarovalnico Generali d.d.in delo mi vzame ogromno časa. Ob delu opravljam še poslovno akademijo. Ostanek
časa sem s konji kamor pa pride tudi celotna moja družina,
takrat pa ko opazujemo konje na paši se poigram z vnukinjama
Aljo in Najo, vnuk Aljaž je pa žal še premajhen in ko bo večji ga
zvesto čaka njegova žrebica Nina.

Gostovanje uËencev
folkloristov v Skopju
Olga Kolar

N

a OŠ Oskarja Kovačiča že nekaj let uspešno deluje interesna
dejavnost folklore, ki jo vodi Helena
Vindiš, profesorica matematike in tehnike. V sodelovanju s FS Emona smo
se spomladi 2010 prijavili na mednarodni festival otroških folklornih skupin
»Oro bez granici«, ki vsako leto poteka
v Skopju v Makedoniji. Tako je skupina
učencev folkloristov v spremstvu strokovnih delavk in ravnateljice šole ter
predsednice in umetniškega vodje FS
Emona zadnji dan septembra odpotovala v Makedonijo.
V Skopju nas je prijazno sprejela ena od
tamkajšnjih osnovnih šol (OŠ Aco Šopov). Naši učenci so tam spoznali svoje
vrstnike, ki so jih v času našega bivanja
gostili v svojih domovih. Od 1. do 4. oktobra so folkloristi veliko časa preživeli s
svojimi gostitelji ter spoznavali kulturo in
običaje Makedonije. Intenzivno so sodelovali tudi v programu festivala: sprejela
jih je predsednica mestnega sveta Skopje, bili so del množične povorke folklor-

nih skupin po ulicah Skopja, s svojim
programom prekmurskih plesov so nastopili na dveh uličnih prizoriščih mesta.
Vrhunec sodelovanja je predstavljal večerni nastop v »Dvorani Armije«, kjer so
se poleg naših folkloristov predstavile še
številne skupine iz Makedonije, Bolgarije, Črne gore, Slovaške in Ukrajine.
Makedonijo smo po strokovni plati spoznavali tudi spremljevalci. Ravnatelj gostujoče šole nam je prikazal utrip življe-

nja in dela makedonske osnovne šole,
v srečanjih s strokovnimi delavci šole
pa smo spoznavali podobnosti in razlike
izobraževalnih sistemov in pedagoške
prakse.
Svoje bivanje v Skopju smo zaključili z
nastopom za učence in starše na gostujoči šoli ter s sklepno mislijo, da s sodelovanjem dveh osnovnih šol nadaljujemo.
Domov smo odšli z veliko željo, da se
spet srečamo, tokrat v Ljubljani.
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LOKALNE VOLITVE
V

nedeljo 10. oktobra 2010 so po celotni Sloveniji potekale lokalne volitve. Volili smo župane, člane občinskih
in mestnih svetov ter tudi člane vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti.
V naši četrtni skupnosti, kjer ima na podlagi splošne volilne pravice, pravico voliti 10.141 volivcev, so volilni odbori
tako kot ob vseh volitvah in referendumih, opravljali delo
na štirih lokacijah:
• Pot k ribniku 20 (2 volišči)
• Ižanska cesta 305 (2 volišči)
• Ob dolenjski železnici 48 (2 volišči) in
• Dolenjska cesta 115/a (1 volišče)
Po podatkih Mestne volilne komisije je bilo oddanih
4.465 veljavnih glasovnic, v Svet ČS Rudnik pa je bilo
izvoljenih 5 kandidatov po listah oz. strankah:
Lista Zorana Jankovića:
1. Katarina Juvanc Šinkovec
2. Hermina Kastelic
3. Robert Okorn
4. Marjan Jernej Virant
5. Andreja Vrtačnik-Kremžar
6. Ljubo Baša
7. Maja Rus
8. Gregor Verbinc
Slovenska demokratska stranka-SDS:
1. Andrej Vojko Perhavec
2. Jerneja Končan
3. Vera Debeljak
4. Gašper Župan
Socialni demokrati – SD:
1. Mag. Andreja Troppan
Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka
1. Metodij Rigler
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev
Slovenije
1. Dr. Drago Karol Golli
Novo izvoljeni člani Sveta ČS Rudnik pričnejo z delom
na prvi seji, ki bo predvidoma konec meseca novembra
2010. Takrat tudi poteče mandat »starim« članom sveta.

Poslanska pisarna poslanca

DZ Andreja MAGAJNE,

ki je bil izvoljen v 3. volilni enoti / 4. volilni okraj,
je odprta vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16
do 18 ure, Pot k ribniku 20, Ljubljana (Rakovnik).
Vsi zainteresirani vljudno vabljeni na pogovor!
Možnost tudi predhodne najave na:
andrej.magajna@dz-rs.si ali 041 691 619
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Peticija
Za ponovno vzpostavitev ginekoloπke
ambulante v Zdravstvenem domu Rudnik

V

Četrtni skupnosti Rudnik se reševanje problematike osnovnega zdravstva za ženske, vleče kot jara
kača že skoraj 5 let. Kljub veliki angažiranosti članov
Sveta Četrtne skupnosti Rudnik, ki je v zvezi s tem
sklical sestanek s predstavniki Zdravstvenega doma
Ljubljana in podžupanom Mestne občine Ljubljana, se
stvari nikamor ne premaknejo.
Menimo, da je skrb za zdravje žensk naša osnovna pravica, ki
pa nam je z zaprtjem ginekološke ambulante na Rudniku kratena. Ženske iz te četrtne skupnosti nismo v enakovrednem
položaju z ostalimi prebivalkami MOL, saj moramo na preglede
hoditi (se peljati!!!) na Vič, za Bežigrad in še kam. To pa mnogim
ženskam, predvsem starejšim in nosečnicam predstavlja veliko
oviro. Če vemo, da je iz Milenijskih razvojnih ciljev, ki so trenutno najbolj pomembno orodje za merjenje napredka v ekonomskem in družbenem razvoju skupnosti in narodov, razbrati, da je
za uspešnost doslednega uresničevanja spolnih in reproduktivnih pravic žensk, bistven univerzalen dostop do kakovostnega
spolnega in reproduktivnega zdravstvenega varstva, potem je
jasno, da lahko tem ciljem sledimo le s tem, da nam je zdravstvena ambulanta dostopna na našem območju ČS.
Zato prebivalke in prebivalci Četrtne skupnosti Rudnik MOL,
zahtevamo, da se ginekološka ambulanta z vso potrebno opremo, vrne v Zdravstveni dom Rudnik.
Peticija z navedenim besedilom je še na voljo za
podpis na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20,
Ljubljana, v času uradnih ur.

OBVESTILO
GLEDE HITROSTNIH OVIR

V

letih obstoja Četrtne skupnosti Rudnik je ostalo zelo
malo ulic za katere še nismo prejeli vloge za postavitev hitrostnih ovir (tudi v slepih ulicah!).
Večina vlog je bila s strani pristojnega oddelka MOL zavrnjena, saj Zakon o varnosti v cestnem prometu določa,
da ovire za umirjanje prometa, s katerimi se udeležencem
cestnega prometa fizično prepreči vožnja z neprimerno
hitrostjo, dovoljeno postaviti le na delih regionalnih cest
II. ali II reda in občinskih cest v naselju, na katerih so zaradi pogostih kršitev omejitev hitrosti ogroženi udeleženci
cestnega prometa ali se zaradi tega vzroka dogajajo prometne nesreče in na drugačen način oziroma z drugimi
napravami ali ukrepi za umirjanje prometa ni mogoče zagotoviti njihove varnosti.
Poleg tega je pred postavitvijo ovire na cestah z naklonom potrebno presoditi ali bo s tem oteženo odvodnjavanje meteorne v vode s ceste, sama ovira pa otežuje tudi
izvajanje zimske službe.
Zato se hitrostne ovire postavljajo le tam, kjer je to res
nujno potrebno. Opozarjamo pa, da se s postavitvijo ovir,
ne da spremeniti kulture objestnih voznikov!

BrezplaËne ustvarjalne delavnice
se nadaljujejo
Katarina ©inkovec
Z delavnico in bazarjem na Srečanju krajanov 2010 smo začeli jesenski del naših
delavnic. Tretjo soboto v oktobru smo
imeli jesensko delavnico, v nadaljevanju
sledijo delavnice, ki se bodo že spogledovale s prazničnim časom. V začetku

decembra vas vabimo na Miklavžev Bazar, ki bo tokrat v prostorih ČS Rudnik.
Na Bazarju lahko, po simbolični ceni,
kupite izdelke narejene na delavnicah,
povabljena društva in zavodi pa bodo
predstavili svoje izdelke.

MIKLAVÆEV BAZAR 2010
V sodelovanju z druπtvi in zavodi vas vabimo na Miklavæev Bazar, ki bo

v soboto, 4.12.2010 od 10h do 19h,
v prostorih »S RUDNIK, Pot k ribniku 20.
V okviru Miklavæevega Bazarja si boste lahko ogledali izdelke narejene na delavnicah »S Rudnik
ter v zavodih in druπtvih naπe Ëetrtne skupnosti. Izdelke boste lahko tudi kupili. V Ëasu Miklavæevega Bazarja bo potekala tudi ustvarjalna delavnica, za otroke in odrasle.
Za æejo in prigrizek bo poskrbljeno!
»e æelite prejeti podrobnejπe vabilo, sporoËite svoj mail ali naslov!

Termini sobotnih delavnic 2010:
6.11., 20.11., 4.12 (delavnica v okvirju
Bazarja), 11.12. in/ali 18.12.
Termine preverite ali se naročite na
pošiljanje informacij po mailu ali sms-u!
Termini sobotnih delavnic 2011:
Termini bodo objavljeni na spletni strani
ČS, na blogu, na oglasnih deskah, ter
vsakokrat poslani prijavljenim na prejemanje informacij.

Informacije dobite na:
01 428 03 45
040 975 686
ustvarjajmo@gmail.com
http://ustvarjajmoskupaj.blogspot.com

25. let NLB Poslovalnice Krim
Sandi Koprivec, vodja poslovalnice

V

Trgovsko poslovnem centru ob Dolenjski cesti je NLB Poslovalnica Krim prisotna že od leta 1985. Kljub manjšim
prenovitvam in popravilom tekom 25. let, smo se letos odločili
za celovito prenovo poslovalnice. Konec julija smo poslovne
prostore začasno zaprli in jih že po mesecu dni, v ponedeljek
30. avgusta 2010, ponovno odprli. NLB Poslovalnica Krim je
zasijala v povsem novi, sodobno, moderni podobi.

V novih prenovljenih prostorih vam bomo lahko ponudili več
svetovalnih mest, več zasebnosti ter vam nudili celovito ponudbo finančnih storitev na enem mestu.
Z veseljem vas pričakujemo v NLB Poslovalnici Krim, tu
smo zaradi vas in prepričani smo, da vam lahko ponudimo
najboljše finančne rešitve.
Dobrodošli!
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ZVEZA

ŠPORTNIH
DRUŠTEV

KRIM

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM, Ob dolenjski železnici 50, 1000
Ljubljana vabi vsa športna društva v četrtni skupnosti Rudnik, da se
ji priključijo. S skupnim sodelovanjem bomo močnejši in uspešnejši
na razpisih in pri pripravi prireditev za naše krajane!

Pokličite 041 750 794 ali pišite na zsd.krim@gmail.com

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

BREZPLAČNI
RAČUNALNIŠKI TEČAJI
ZA STAREJŠE PREBIVALCE MOL
(UPOKOJENCI, STAREJŠI OD 55. LET)

ORGANIZIRAMO

ZAČETNE IN NADALJEVALNE
RAČUNALNIŠKE TEČAJE
(WINDOWS, WORD, EXCEL, ELEKTRONSKA POŠTA,
INTERNET, DIGITALNA FOTOGRAFIJA)
S TEM ŽELIMO POVEČATI INFORMACIJSKO PISMENOST
STAREJŠEGA PREBIVALSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA.

PRIJAVITE SE LAHKO NA SEDEŽU

ČETRTNE SKUPNOSTI RUDNIK,
tel. 428 03 45 ali
V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO,
tel. 306 48 62, ga. VESNA BOLLE.

PRISRČNO VABLJENI!

TAMALIN
DRUŽINSKI CENTER
V novembru odpiramo vrata družinskega centra, ki bo s
še večjo ponudbo kot doslej, razveseljeval več generacij.
Nudimo vam:
• Tematska druženja
• Igre z dojenčkom
• Skupine za mamice
•	Specialne delavnice
(dojenje, baby handling, masaža dojenčka)
• Svetovanje
• Zakonsko in družinsko terapijo
• Vadbo za nosečnice
• Vadbo za mamice z dojenčki
•	Programe za otroke
(vadba, varstva, delavnice, učna pomoč, praznovanja)
• Programe za starejše (vadba, druženja)
• Podporo na domu
Do odprtja pa gostujemo v prostorih ČS Rudnik.
Več informacij na:

www.zavod-tamala.si
GSM: 051 369 900 ali 051 626 003
Naslov družinskega centra: TPK Rudnik, Jurčkova 231 (lamela B, 1.nadstropje) – stavba se nahaja v neposredni bližini
nakupovalnega centra Supernova in Leclerc.
Maja Tisovec, univ.dipl.psih.

Bi rad nekaj
novega poskusil?
Bi rad na ledu se igral?

Veπ kaj je
Curling?
Foto nateËaj iz
prejπnje Ëetrtinke
V zadnji Rudniški Četrtinki smo
vas vabili k sodelovanju na foto
natečaju. Ker se je na natečaj
prijavila le ena kandidatka, smo
natečaj preklicali.
Uredniški odbor
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»e si vsaj na eno vpraπanje odgovoril/a z DA,
potem se nam pridruæi v Ledeni dvorani v
Zalogu, kjer se boπ lahko preizkusil v igranju
curlinga in vËlanil/a v Curling klub Zalog.
www.curling-zalog.si,
curling.zalog@gmail.com

Kosovni odvoz 2010
OBMOČJE
KRIM
RUDNIK
PERUZZI
BARJE
GALJEVICA

DECEMBER
10. 12. 2010
10. 12. 2010
14. 12. 2010
13. 12. 2010
15. 12. 2010

