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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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Rudnik, MOL, brezplačno. 
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vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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izkušnje),
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(načrtovan in konsistenten 
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Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
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1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 
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umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
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Občasen brezplačen najem prostora za društva 
Z upravnikom poslovne stavbe na Dolenjski cesti 45 smo se do-
govorili, da bo Četrtna skupnost lahko uporabila prostor pred 
poslovno stavbo za postavitev stojnice oz. šotora, ki ga bodo 
društva in zavodi lahko občasno uporabili za predstavitve svo-
jih dejavnosti. O podrobnostih v zvezi z brezplačnim občasnim 
najemom prostora bodo društva in zavodi obveščeni. 

Prvi, ki so izkoristili možnost, so bili iz Rdečega križa, ki so v sklo-
pu akcije Slovenija oživlja prikazali temeljne postopke oživlja-
nja. Zastoj srca, ki se zgodi izven bolnišničnega okolja, je najpo-
gostejši vzrok smrti v razvitih državah. V Sloveniji v povprečju 
vsak dan 4 osebe doživijo srčni zastoj. Kar 60% srčnih zastojev 
se zgodi doma. Najverjetneje boste oživljali svojca, prijatelje, 
sodelavce. Bi znali pomagati? Slovenija oživlja, RK Slovenije OE Ljubljana

Novi žarni groboviNagovor podžupana, g. Dejana Crneka

Razširjen del pokopališča 

Konec oktobra je podžupan Dejan Crnek otvoril razširjeno po-
kopališče na Rudniku. Kot je na otvoritvi dejal g. Marjan Jernej 
Virant, nekdanji svetnik ČS Rudnik, ki se je vsa leta trudil, za po-
večanje rudniškega pokopališča, se je več 10-letna želja Rudni-
čanov in drugih krajanov po razširitvi pokopališča, končno ures-

Na pokopališču Rudnik smo razširili severni del ter uredili nov dostop do pokopališča.

Nagovor g. Marjana 
Jerneja Viranta

ničila. V imenu krajanov se je zahvalil Mestni občini Ljub ljana, 
županu in podžupanu, ki so pomagali, da imamo na Rudniku 
45 novih talnih in 55 novih zidnih žarnih grobov. Narejen je tudi 
nov vhod na pokopališče, ob vhod pa je prestavljen spomenik s 
posmrtnimi ostanki padlim borcem.

Novice iz Četrtne skupnosti RudnikDobrodošli doma
Kako se bomo spominjali leta, ki je za nami? Si bomo dovolili, da 
slabo preglasi dobre dogodke, uspehe, radosti? Drži, še vedno 
smo v primežu epidemije. Iz žepov vlečemo maske, ki so zdaj 
v žepih nadomestile izgubljene vazeline, pred vsakokratnim 
odhodom od doma preverjamo, če imamo pri sebi potrdilo, 
se opozarjamo, kako pomembna je higiena rok ... Ampak vsi ti 
opravki so nekako prešli v rutino. Pospravili smo jih v predalček, 
ki se mu reče: pazi na svoje zdravje in zdravje drugih. Predal-
ček, ki je bil še v začetku leta ožarjen z opozorilno rdečo, zdaj 
nič več ne izstopa. Obstaja in mi omogoča, da uresničujem tudi 
tiste stvari, v katerih uživam, ki me osrečujejo, ki osrečujejo tis-
te, ki jih imam rada, omogoča mi, da ne ogrožam drugih. In mi 
omogoča, da ob pogledu nazaj vidim lepo. V letu, ki mineva, 
sem namreč imela čas za stvari, za katere si prej nisem utrgala 
dragocenih minut. Spet sem začela ceniti stvari, ki sem jih imela 
prej za samoumevne. Razveselil me 90-letna soseda, ki se je po 
prihodu iz bolnišnice spet odpravila na svoj rutinski sprehod in 
je ob srečanju enako radovedna kot prej. Pomiri me zvok tapka-
nja žoge na igrišču in punčke, ki med balami sena božajo mačje 
mladičke. Navdušijo me sprehodi po okolici mojega doma, ki 
sem jo začela znova spoznavati. 

Novo otroško igišče, postaja BicikeLJ, označena Oskarjeva pot, 
razrita pot skozi Črno vas, telovadci na Livadi in vrtičkarji neda-
leč stran pa vrvež v prostorih naših društev. Toliko prijetnega na 
dosegu roke. In hkrati tudi veliko novega. Ustvarjenega z željo, 
da bi nam bilo tu, kjer smo doma, še lepše.

Epidemija nas ni ustavila pri ustvarjanju lepega, pri iskanju pri-
jetnega. Ta številka Rudniške četrtinke je tako kot se za zadnjo 
število v letu spodobi, posvečena pregledu dosežkov v zadnjem 
letu. Ni jih malo. Spoznajte pa tudi nekaj izjemnih posamezni-
kov, ki živijo in delajo v neposredni bližini vašega doma.

In veste kaj sem še opazila v tem zadnjem letu. Da maska ne 
skrije nasmeha! V letu, ki prihaja, jih bodite deležni čim več, in 
ne pozabite biti tudi sami radodarni z njimi. 

Nasmeh, pa četudi ga razberemo samo iz iskrečih oči, lahko še 
tako slab dan obrne na bolje. 

Maruša
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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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BicikeLJ pri Strelišču

Obnova Črnovaške ceste 

BicikeLJ in gorski kolesarji Strpno v času del na črnovaški 

Dela v Črni vasi se nadaljujejo. Čeprav so stanovalci, ki so dolgo 
čakali na izgradnjo kanalizacije in obnovo ceste, veseli, da so 
dela v teku, se v času gradnje vsakodnevno srečujejo z neprije-
tnostmi, ki jih povzročajo obvozne poti. Predvsem z vozniki, ki 
največkrat ne upoštevajo objavljenega obvoza. Če ne živite na 
tem delu, bodite toliko obzirni, da uporabite označeno obvo-
zno pot, že tako ozke poti po barjanski štradonih pa pustite v 
uporabo le stanovalcem. 

Oskarjeva pot po Golovcu 

Traso Oskarjeve poti, ki so jo leta 2018, kot spodbudo h gibanju 
učencev in njihovih najbližjih osnovali člani Šolskega sklada OŠ 
Oskarja Kovačiča, so prepoznali kot zanimivo tudi na Mestni ob-
čini Ljubljana. Zato je bila pot v projektu URBforDAN vključena v 
ureditev Golovca in letos tudi označena na terenu. Tako imamo 
možnost, da se po poti prav vsak dan lahko rekreiramo. Več o 
Oskarjevi poti in pohodih po Oskarjevi poti spremljajte v splet ni 
Rudniški četrtinki in na spletni strani OŠ Oskarja Kovačiča.

Pri Strelišču je postavljena nova postaja BicikeLJ. Vse kolesarje 
prosimo, da upoštevajo cestno prometne predpise in naj vozijo 
kulturno in strpno. Na strpnost in umirjeno vožnjo opozarjamo 
tudi vse kolesarje, ki se vozijo po gozdnih poteh, kjer si pot de-
lijo pešci, kolesarji in avtomobili. Še posebno pa po prijetih pri-
javah in pritožbah ponovno opozarjamo gorske kolesarje, ki se 
peljejo iz smeri trailov, da po ulicah in naseljih vozite z močno 
zmanjšano hitrostjo. Svoje znanje in močna kolesa raje pokažite 
na trailih in na tekmovanjih!

Opozorilo           
Golovec trails

Otroško igrišče
Čeprav se v četrtni skupnosti trudimo dobiti kakšno novo otroš-
ko igrišče, smo veseli tudi obnove obstoječih!

Info točka 65+
Na Mačkovi ulici 1 v Ljubljani že od leta 2015 deluje Info 
točka 65+, kjer meščankam in meščanom na enem mestu 
nudimo celovite informacije o vseh naših storitvah in aktiv-
nostih, namenjenih starejšim ter osebam z oviranostmi. 
Info točka 65+ je hkrati tudi demenci prijazna točka, kjer 
nudimo informacije in pomoč osebam z demenco in nji-
hovim svojcem ter varna točka za žrtve nasilja v družini in 
nasilja zaradi spola, ki je bila vzpostavljena v okviru projek-
ta FIRST. 

 Uradne ure  Ponedeljek: od 10. – 14. ure 
   Sreda: od 12. – 16. ure 
   Petek: od 10. – 14. ure.

T: 01/306-11-74 
E: Info.65plus@ljubljana.si

Novice iz Ljubljane 

Od 1. oktobra se lahko upokojenci, imetniki Evropske kartice za 
invalide, vojni veterani ter osebe starejše od 65 let, pod pogo-
jem, da niso v delovnem razmerju, vozijo z mestnimi avtobusi 
LPP brezplačno. Potniki, ki so upravičeni do brezplačnih voženj, 
bodo pred vsako vožnjo na avtobusu morali validirati svojo vo-
zovnico.

Praznični december za najmlajše 
Dobri možje nikoli ne počivajo, zato so nas tudi letos izbrali in 
nam pustili darila za otroke, ki jih bomo razdelili v dogovoru z 
vrtcem in šolo.
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Po četrtni skupnosti se nadaljuje označevanje kolesarskih stez.  
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Za nadaljevanje gradnje kanalizacije na območju Gornjega Ru-
dnika, odseki c. III in IV. ter del c. II., je še vedno v teku posto-
pek pridobivanja manjkajočih zemljišč. Pričakuje se, da se bodo 
zemljišča pridobila kmalu, da se z gradnjo lahko nadaljuje v za-
četku l. 2022.

Kolesarska steza na Orlovi ulici dobiva pravo podobo.
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO

Poročilo o delu v ČS Rudnik v letu 2020  3

In memoriam: Metodij Rigler  6

Knjižnica Prežihov Voranc  7

Intervju: Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica  8

Predstavljamo: Kmetija Jurečič  10
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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primeri dobrih praks (dobre 
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strateško z znamčenjem 
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Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
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kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

Seznam najbolj izposojanega gradiva v letu 2021
LEPOSLOVJE ZA ODRASLE
1. Dolina rož - Golob, Tadej

2. Virus - Golob, Tadej

3. Leninov park - Golob, Tadej

4. Figa - Vojnović, 

5. Avtobiografija - Ferguson

6. Pogodba: kriminalni roman - Širok, Mojca

7. Na stara leta sem vzljubil svojo mamo - Jovanović, Dušan

8. Druga žena - Kesar, Alenka

9. Hiša - Djilas, Ivana

10. Mojstrovina - Schnabl, Ana

Novice
Stari izvodi Rudniške Četrtinke
Če ste zamudili kako od preteklih številk Rudniške Četrtinke, 
kjer smo predstavljali projekte in ljudi, ki so zaznamovali življe-
nje v Četrtni skupnosti Rudnik, lahko v času uradnih ur pokliče-
te v pisarno četrtne skupnosti, na številko: (01) 428 03 45 in si 
zagotovite svoj arhivski izvod. Vse tiskovine so v .pdf formatu 
zbrane tudi na spletu na naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/
moja-ljubljana/cetrtne-skupnosti-v-ljubljani/cetrtne-skupnosti
-v-ljubljani-2/cetrtna-skupnost-rudnik/publikacije/.

Dobro branje
Kratki zimski dnevi kar kličejo po dobri knjigi. V knjižnici Rudnik 
na Strelišču so zbrali namige, ki vam bodo pomagali pri izboru 
ob naslednjim obisku njihovih bogato založenih knjižnih polic. 
Urnik, pogoje za vstop v knjižnico in izposojo gradiva lahko pre-
verite na spletnem naslovu mklj.si. 

LEPOSLOVJE ZA OTROKE
1. Zgodbe iz želodjega gozda : moja knjižnica - Donaldson, Julia

2. Anica in športni dan - Muck, Desa

3. Maček Muri - Kovič, Kajetan

4. Čenčarija - Pavček, Tone

5. Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko - Muck, Desa

6. Anica in prva ljubezen - Muck, Desa

7. Anica in velika skrivnost - Muck, Desa

8. Predpravljice in popovedke - Rozman, Andrej

9. Kakšno drevo zraste iz mačka AU=Konc

10. Vprašanje za babico - Mav Hrovat, Nina

LEPOSLOVJE ZA MLADINO
1. Srečni Luka, Poštna kočija - Goscinny, René   

2. Zadeva Sončnica - Hergé

3. Titeuf, Moji najboljši prjatli - Zep

4. Prigode super pleničkota: prvi risani roman Grege Bradača in 
Klemna Kočarja - Pilkey, Dav

5. Garfield na dieti - Davis, Jim

6. Jesse James - Morris

7. Pasji mož in Mačji mulc - Pilkey, Dav

8. Grajski strah - Novak, Bogdan

9. Gremo mi v tri krasne - Konc Lorenzutti, Nataša

10. Pasji mož, 22 kaveljcev - Pilkey, Dav

Aktualno na spletu
Najbolj aktualne novice iz Četrtne skupnosti Rudnik so zbrane 
tudi na naslovu rudniskacetrtinka.si. Na spletnem naslovu obja-
vljamo najbolj aktualne novice iz našega okolja. K soustvaranju 
vsebin vabimo tudi vas. Vabila na dogodke, vpise, obvestila ... 
zbiramo na naslovu: rudniska.cetrtinka@gmail.com. 
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Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 
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Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Epidemijo nam lahko pomaga zajeziti šest 
preprostih napotkov.
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
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Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).
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pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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V prednobvoletnem času je povečana nevarnost za nasta-
nek požarov.
Dejstvo je, da nam ogenj pravzaprav omogoča preživetje. 
Uporabljamo ga za kuhanje in pečenje, nas greje, navsezad-
nje nam lahko tudi pričara prijetno vzdušje ob kaminu, go-
rečem adventnem venčku ali pa ob večerji pri prižganih sve-
čah. Ko pa ogenj ni več pod nadzorom, pride do požara. Ta 
pa zelo hitro povzroči veliko materialno škodo in celo ogro-
ža življenja. Gasilci žal vsako leto v prednovoletnem času 
beležimo povečanje števila požarov v domačem okolju. 

Če ima dimnik manjšo toplotno upornost, so temperature di-
mnika višje, zato lahko nastanejo razpoke in skoznje v prostore 
izhaja dim, lahko pa pride tudi do nastanka požara neposredno 
ob dimniku.

Svetujemo:
Kurilno napravo in dimnik naj vgradi le pooblaščena oseba ter 
skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi. Preprečiti je 
treba nalaganje gorljivih oblog v dimniku, zato je potrebno re-
dno čiščenje tako kurilne naprave, kot seveda dimnika. Skratka, 
celoten sistem je potrebno redno pregledovati in vzdrževati. 
Kurite le s suhim lesom, polena morajo biti prilagojena velikosti 
kurišča in toplotni moči kurilne naprave.

Če ugotovite, da je prišlo do dimniškega požara pri vas ali če 
ga opazite kot mimoidoči, takoj pokličite na številko 112 in 
sporočite točno lokacijo požara. Do prihoda gasilcev je primerno, 
da se zapre ali vsaj omeji dovod zraka v kurilno napravo in s 
tem tudi v dimnik. Če je mogoče, je treba omogočiti dostop do 
dimnika po vsej višini, od njega odmakniti gorljive materiale in 
se pripraviti na morebitno gašenje požara okoli dimnika. Dim-
niškega požara ne gasite z vodo, saj se voda v dimniku upari in 
lahko poškoduje tako dimnik, kot tudi vas. Ne odpirajte dim-
niških vratc, ker lahko ogenj in dim izbruhneta v prostor. Prav 
tako ne vstopajte v zadimljene prostore, saj se lahko zastrupite 
z dimnimi plini.

Požar adventnega venčka
Ena najbolj priljubljenih dekoracij doma so adventni venčki, ki 
nam pričarajo veselje in pričakovanje pred božičnimi prazniki. 
Prižgane in predvsem dogorele svečke pa kaj hitro lahko pov-
zročijo vnetje venčka. Nevarnost je še večja pri venčkih iz narav-
nega materiala, ki se sčasoma posušijo. V kolikor je venček pos-
tavljen na ali v bližini hitro vnetljivih materialov, kot je papir ali 
prt iz blaga, se požar lahko zelo hitro razširi na celoten prostor.

Svetujemo:
Prvo pravilo je, da naj sveče nikoli ne gorijo brez nadzora, torej 
le takrat ko ste v bližini. Adventni venčki naj bodo vedno pos-
tavljeni le na ravni, nizki ter seveda negorljivi podlagi, kot sta 
na primer steklo ali kovina. Od gorljivih snovi (zaves, papirja) 
in naprav, ki oddajajo toploto (peči, električni aparati) naj bodo 
oddaljeni vsaj en meter. Poskrbite tudi, da jih ne bodo dosegli 
otroci ali vaši hišni ljubljenčki. Prav tako naj ne bodo izpostav-
ljeni morebitnemu prepihu. Venček iz naravnega materiala pred 
prižiganjem sveč zmočite z vodno prho. Sveč nikoli ne ugašajte 
s pihanjem v plamen, ampak uporabite zvonček za gašenje.

Če pa bi že prišlo do požara adventnega venčka, ga lahko 
relativno uspešno pogasimo sami. Goreč venček v celoti 
pokrijemo z mokro krpo ali brisačo, s tem preprečimo dovod 
kisika in ogenj bo pogašen. Lahko pa ga pogasimo tudi z vodo 
ali gasilnikom.

Pripravil: Robert Okorn, 

Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Barje

Foto: Freepic

gasilci svetujejo

Prazniki brez požarov

Praviloma je »krivda« za nastanek požara prav pri nas samih. 
Mnogokrat enostavno pozabimo na varnostne ukrepe ali jih 
celo namerno opustimo. Ukrepe pa je enostavno potrebno 
natančno upoštevati, da ne pride do takšnih situacij. Najbolj 
pogosti vzroki za nastanek požarov so v tem času slabo vzdrže-
vane kurilne naprave, požari novoletne dekoracije in tudi po-
zabljena hrana na štedilniku ali v pečici. V nadaljevanju smo za 
vas pripravili dve priporočili, da bodo prihajajoči prazniki, kljub 
situaciji v povezavi z aktualno epidemijo koronavirusa, kar se da 
varni in zato tudi prijetni.

Požari kurišča na trdna goriva – dimniški požar
Če v kurilni napravi na trdno gorivo - kot sta na primer kamin ali 
peč - gorivo zgoreva nepopolno, dimni plini vsebujejo več saj 
in nezgorelih ogljikovodikov. Te se kot gorljive obloge nabirajo 
na stenah dimnika. Ker so izpostavljene visokim temperaturam, 
se vžgejo in povzročijo nastanek dimniškega požara. Tak požar 
sprva prepoznamo po intenzivnem izhajanju temnega oziroma 
temno rumenega dima iz dimnika, kasneje tudi po iskrah ali celo 
plamenu iz vrha dimnika. Pojavi se lahko tudi rahlo »bobnenje«. 
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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družinska tradicija

Jože Zalar
Noč, glasba, trušč, bobni, ogenji, vonj po dimu, vse to smo 
lahko začutili v množici ljudi na prepolnih ulicah otrok in 
njihovih staršev, starih staršev, ki so se poskušali prebiti do 
prvih vrst, kjer bi otroci lahko čim bližje ogledali hudičke, an-
gele, Miklavža in Božička ter drugo spremstvo. Oči otrok in 
odraslih so se vedno ustavile na mogočnem v rdeče obleče-
nem možu z ognjem v družbi ostalih parkeljnov. V otroških 
očeh je bil strah, vendar se ga niso bali, saj so le spoštljivo 
opazovali njegovo skoraj golo telo, ki je ožarjeno z ognjem 
in rdečo opravo vzbujalo strah. Niso se ga bali, ker so v nje-
govih očeh prepoznali dobrega človeka. Ste kdaj pomislili, 
kdo v teh dvajsetih letih razveseljuje nas in naše zanamce, 
prijatelje in spremlja Miklavža in Božička? Nihče drug kot naš 
krajan, prebivalec z Dolenjske ceste – Jože Zalar. Pred več 
kot dvajsetimi leti je ideja direktorja Lutkovnega gledališča, 
da naj Jože sprejme ponudbo za igralca močnega in vsemo-
gočnega hudička z ognjem, ogrela srce Jožeta in od takrat je 
Jože, ta naš veliki mož z ognjem na vseh sprevodih Miklavža 
in Božička.

Njegove rekvizite in scene smo lahko videli na RTV Slovenija, 
tudi filmske scene so nastale v zdaj njegovi delavnici. Njegova 
zbirka starin - rekvizitarnica - slik, oblek, oklepov, orožja, pohi-
štva, kipov, mečev, tabel, stekla, motorjev in starodobnikov ob-
sega na tisoče kosov. V njegovi zbirki so rekvizit s celega sveta 
in vsak ima svojo zgodbo in zgodovino. 

Prostora je vedno premalo, zato je kupil gospodarsko posestvo 
pri v Velikih Laščah, ga etnološko uredil in del svoje zbirke pos-
tavil na ogled. Tam je stari toplar spremenil v muzej, na pose-
stvu postavil nekaj lesenih lop in lično obnovljeno staro hišo. Na 
dvorišču stoji celo manjše letalo. Posebej ponosen pa je tudi na 
svoj zeleni vojaški motor Moto Guzzi Nuovo Falcone, ki je prišel 
iz Nove Gorice. 

Kako se je začelo in kam pripeljalo
Med šolskimi počitnicami je pridno pomagal očetu v delavnici, 
zato mu je ta obljubil motor. Dobil je starejši BMW R 25/2 in za-
svojenost s starejšimi motorji in kasneje avtomobili je postala 
njegovo življenje. Na srečanju starodobnikov se je nato navdu-
šil nad M3A1 iz leta 1939. Najljubšega motorja ali starodobnika 
zanj ni, saj pravi, da imata vsak avto in motor svojo zgodbo, ki 
govori o človeku ali naravi, deželi ter času, v katerem je nastal. 
Poleg motorjev so ga pred leti navdušili še džipi, ki so karizma-
tični in se ne morejo primerjati z avtomobili. Ker se navdušuje 
nad novimi izzivi, se je začel udeleževati tudi dirk s starodobni-
ki. Sedemdnevna dirka po Albaniji je bila trening za Dakar. 

Bruhanje ognja na Miklavževemu sprevodu Le droben del bogatega Jožetovega arzenala

Na cilju v Parizu

Kolesa, motorji, vespe, težki motorji in celo beneška gondola 
zasedajo prostor pod toplarjem. Število starodobnikov se giblje 
med sto in dvesto, med njimi je tudi znameniti Ford T iz leta 
1926 z imenom Tin Lizzie. Jože za svojo zasvojenost s starinami 
in zgodovino pravi, da jo »imaš ali nimaš«, srednje poti tu ni. 

Ponosen je na svojo strast do zbiranja starin in znanje, ki ga ne-
nehno dopolnjuje in tako združuje delo in hobi. Njegova firma 
z imenom Delo Osvobaja, prikazuje njega kot človeka z velikim 
veseljem do dela in užitka v delu in življenju. 

stran je Jožeta prepričala, da na tako pot ne gre nikoli več, saj 
preveč spoštuje svoje avtomobile, lepa stran pa jima je prinesla 
nova poznanstva, nove prijatelje, kar ju še vedno vodi po svetu. 

Prav tako pa Jože in Blaž ne bosta nikoli pozabila veselja ob pri-
hodu domov, saj so jih že na Ljubelju pričakali prijatelji in kra-
jani. 

 

Jože je postal graščak
Poln izzivov novih spoznanj in zaljubljen v slovensko kulturo se 
je odločil, da bo podprl prenovo ter prevzel v upravljanje Tur-
jaški grad. Grad Turjak je propadal leta in leta, poskusi oživitve s 
strani občine in krajanov so bili vselej neuspešni. Jože, zaljubljen 



Ključavničarstvo Zalar na Dolenjski cesti je družinska tradicija 
znana v Sloveniji in po svetu. Njihove ograje in železni izdelki 
krasijo mnogo hiš, poleg tega je tudi mnogo filmskih in tele-
vizijskih kulis izdelanih v njihovi delavnici. Po dedku in očetu 
je Jože tradicijo prevzel in jo nadaljeval, saj je podedoval tudi 
očetovo strast do starih motorjev, avtomobilov in drugih starin. 
Odraščal je v očetovi delavnici, živel in delal z železom, sprem-
ljal očeta, ki je bil vnet navdušenec nad starimi rekviziti, na nje-
govi poslovni poti. 

Jožetova velika ljubezen je vožnja s štirikolesnikom.

Vsako leto se štiričlanska ekipa udeleži vožnje z motorji do Oh-
rida, kar je zdaj preraslo že v tradicijo. Ohrid pa je postal njegov 
drugi dom, saj je tam spletel močne vezi z motoristi iz drugih 
držav, da so postali kot družina. 

Prav posebna je bila tudi pot, ki jo je s starodobnikom prevozil 
na rallyju Peking – Pariz. Na cilj divjega rallyja sta s prijateljem 
Blažem prispela v 36 dneh, ponosna nase in na svoj Buick letnik 
1939. 

Dirka je bila kruta, ceste slabe, organizacija porazna. Od 120 po-
sadk, ki so štartale na rallyju, jih je na cilj prispelo le 65. Znanje 
in pogum sta njima pomagala, da sta se reševala iz vseh težav 
na poti in uspešno prišla na cilj. 

Jože in Blaž pa sta pri 40 stopinjah vročine, prahu in v sopari 
vztrajala, kljub poškodbam avta in v večnem čakanju na servis 
in avtovleko. Vožnja po cestah, ki jih sploh ni bilo, ali so bile sla-
bo označene, luknjaste, da je avto skoraj padel vanje, je zahte-
vala namreč mnogo popravil. Jožeta je kar bolelo, ker je staro-
dobni avto trpel, saj ni bil primeren za take ceste. V delavnicah 
ob poti niso imeli rezervnih delov, delavci ob poti pa ne znanja, 
tako da sta največkrat morala popravljati sama. 

Na tej težki poti sta spoznala kruto in lepo stran rallyja. Kruta 

Velikokrat je morali popravljati kar sam
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to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
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To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
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smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
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prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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kolesarsko stezo in 
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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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v zgodovino in slovensko kulturo pa je sprejel izziv in s svojo 
ekipo počasi začel prenavljati, obnavljati in opremljati Turjaški 
grad. S pomočjo Ministrstva za kulturo, občine in občanov so 
grad letos odprli za javnost. Lastnik gradu, po katerem je dobil 
ime Turjaški, je bil Herbart Turjaški - goreč sovražnik Turkov. 

Skupina vnetih zanesenjakov zdaj daje gradu novo vsebino in 
grad vedno bolj živi in vsej svoji lepoti ter vabi, da si ga ogleda-
mo in spoznamo tudi zgodbo o Turjaški Rozamundi. 

Rekviziti, delo zgodovinarjev, arheoloških raziskav ter obnovi-
tev in restavriranje so Jožetovo ekipo postavili pred težko na-
logo, ki jo uspešno premaguje in želi, da bi ob koncu prenove 

Scenska postavitev v grau Turjak

Herbard Turjaški

projekti
Začetek gradnje 
Centra Barje

Čeprav je bil začetek prenove Centra Barje napovedan za 
letošnje leto, se je njegova obnova nekoliko zamaknila, saj 
je bilo potrebnih še nekaj dopolnitev pri projektu. Zato so 
je nekoliko zavleklo pridobivanje dovoljenj. Ker smo na nov 
četrtni center čakali zares dolgo, bomo na začetek obnove 
in dograditve Centra lahko počakali še kakšen mesec več, 
saj vemo, da smo tik pred velikim dogodkom! Podrobnosti 
o sami obnovi bomo, ko se bo ta začela, objavljali v spletni 
Rudniški četrtinki. 

Ker pa je pričakovanje na obnovo zares že na vrhuncu, je misli  
o Centru Barje, stari Barjanski šoli in barjanskih društvih, ki 
delujejo tukaj, strnila mag. Alojzija Strle. 

Prostor za društva in druženje
Glavne zahteve članov IO do občinskih odločevalcev, v 
povezavi s Centrom Barje, se nanašajo na zagotavlja-
nje prostorov v poslopju šole in drugih zunanjih površinah 
barjanskim domicilnim društvom, ki jih le-ta potrebujejo za 
izvajanje svojih aktivnosti oziroma nalog, za katere so bili 
ustanovljeni. Projekt vključuje celovito adaptacijo, prenovo 
stare barjanske šole, postavitev dveh paviljonov in ureditev 
pripadajočega šolskega zemljišča za razne dejavnosti kra-
janov (šport, kultura, tržnica …). 
Projekt Center Barje od samega začetka ni vseboval iz-
gradnje dvorane, ki bi bila zamenjava za dvorano, ki so jo 
Barjani desetletja imeli v Zadružnem domu Barje. Dvorana 
pa še vedno ni bila predvidena tudi pri drugi predstavitvi 
natečajne rešitve Centra Barje. Člani IO in predstavniki bar-
janskih društev so zaradi tega ponovno zahtevali dopolnitev 
projekta z obvezno vključitvijo izgradnje dvorane. Ponovno 
je bil podan predlog s strani članov IO, da se dvorana zgradi 
na podstrehi šole in naj se zaprosi Zavod za varstvo kultur-
ne dediščine za dovoljenje takega posega, ki je vseskozi 
nasprotoval takšnemu predlogu. Predlagani predlog s strani 
strokovnjakov ZVKD ni bil odobren, zato so se iskale nove 
rešitve glede dvorane. Predstavniki IO so se glede dvora-
ne jeseni 2020 najavili tudi pri Županu gospodu Jankoviću, 
ki jih je sprejel in po dodatnih obrazložitvah predstavnikov 
Barjanov sprejel in predlagal več možnih rešitev, ki so jih 
strokovne službe preučile in določile rešitev.

V načrtu tudi dvorana
V načrtih je predvideno, da bodo v pritličju šole večji pro-
stori v souporabi za izvajanje programov društev in drugih, 
v prvem nadstropju pa bodo prostori za potrebe delovanja 
(pisarne) posameznih barjanskih domicilnih društev (Kultur-
no prosvetno društvo, Turistično društvo, Športno društvo, 
Konjerejsko društvo in Združenje borcev za vrednote NOB) 
in za programe. V nadaljnjih pogovorih med pristojnimi služ-
bami in člani IO je bilo dogovorjeno, da se društva sama do-
govorijo o razporeditvi oziroma dodelitvi prostorov v prvem 
nadstropju prenovljene šole, kar so tudi soglasno storila in 
svojo odločitev sporočila pristojni službi. 
Urejanje dokumentacije projekta Centra Barje se bliža kon-
cu in v projekt je vključena tako želena in za Barjane pot-
rebna dvorana. Dvorana torej bo in sicer za staro šolo, v 
enem od dveh velikih lesenih paviljonov, opremljena bo s 
120 sedeži, z vsemi potrebnimi dodatnimi prostori (oder, 
zaodrje, garderoba, sanitarije, …). V paviljonu bodo pro-
stori namenjeni še za druge dejavnosti četrtne skupnosti 
(vključujoč vstopno točko v Krajinski park Ljubljansko barje 
z izposojevalnico koles, dva priveza za konje, balinišči, lo-
kalno tržnico, …). Ostali prostor do reke Iščice bo namenjen 
rekreativnim dejavnostim, park z urejenim bregom Iščice. 
Na območju Centra Barje je predvidena še postaja sistema 
izposoje koles BicikeLJ.
Projekt Center Barje je na prioritetni listi Župana MOL, za-
četek izgradnje je predviden v letu 2022, zaključek v letu 
2024. Vzporedno z izgradnjo centra Barje se bo urejala 
Ižanska cesta od križišča s Peruzzijevo in Črnovaško cesto 
do Livade, saj bo v njej vsa komunalna infrastruktura, tudi 
za potrebe Centra Barje.
Končno za nas Barjane nekaj vzpodbudnega. Veselimo se 
tega.

Pripravili: Iniciativni odbor za Center Barje,                         
koordinatorica mag. Alojzija Strle

Foto: Katarina Juvanc Šinkovec in arhiv TD Barje

Članstvo vseh domicilnih barjanskih društev in številni kra-
jani, Barjani so se izredno razveselili sporočila, da se bo 
prenova stare barjanske šole in zunanja ureditev površin 
za šolo začela kmalu. Na javnem natečaju je bila 14. maja 
2019 sprejeta najprimernejša rešitev projekta za Center 
Barje in predstavljena tudi v Mestni hiši. Projekt je bil opi-
san tudi na spletni strani Mestne občine (/assets/uploads/
CENTER-BARJE-Objekt-stare-sole-arhiv-MOL.jpg). 
Na osnovi vseh informacij in številnih vprašanj posameznih 
krajanov, Barjanov se je na svoji prvi konstitutivni seji, dne 
21. maja 2019, sestal Iniciativni odbor za Center Barje (IO), 
sestavljen iz predsednikov domicilnih barjanskih društev 
in nekaterih članov društev: Kulturno prosvetnega društva 
Barje, Turističnega društva Barje, Športnega društva Bar-
je, Zavoda za ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
Ljubljanskega barja in Združenja borcev za vrednote NOB 
Barja. Za koordinatorico dela odbora in povezav s pristojni-
mi organi MOL je bila imenovana Alojzija Strle. 

grad zasijal v lepem renesančnem slogu. Fotografije govorijo o 
tem, koliko truda in denarja je bilo vloženega, da zmaga kultura 
slovenskega naroda. 

Jože Zalar, naš krajan, gasilec, zanesenjak, navdušen zbiratelj 
starin in rekvizitov zelo ceni svoj dom, svoj kraj, ki ga obožuje, 
saj mu omogočajo odlično izhodišče za delo in zabavo. In nikoli 
je ne bi zamenjal. 

Njegovo geslo, ki ga z veseljem sporoča vsem Slovencem je, da 
narod brez zgodovine in kulture ne bo obstal. 

Silvica Erlih
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
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Poročilo o delu v ČS Rudnik v letu 2020  3

In memoriam: Metodij Rigler  6

Knjižnica Prežihov Voranc  7

Intervju: Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica  8

Predstavljamo: Kmetija Jurečič  10
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Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
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pristopa k identiteti je 
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
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rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.
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prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

Policija
Klic v sili 113

Anonimni telefon 080 1200

www.policija.si

Mestno redarstvo Ljubljana
01/306 -16 -20

e- pošta: glavna.pisarna@ljubljana.si 

www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-upravamu-mol/
prekrskovna-organa/mestno-redarstvo

Zdravstveni dom Ljubljana, enota Vič Rudnik
Enota Rudnik, Rakovniška ulica 4, 1000 Ljubljana, 01/420-24-00 

Enota Vič, Šestova 10, 1000 Ljubljan , 01/200-45-00

e-pošta: tajništvo: taj.vic@zd-lj.si

www.zd-lj.si

Zavod za oskrbo na domu
Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana 

01/ 239-65-00, 

enota Vič Rudnik: 01/24-20-600 

e-pošta: info@zod-lj.si

Vrtec Galjevica
Galjevica 35, 1000 Ljubljana 01/420-47-00 

e-pošta: tajnistvo@vrtec-galjevica.si

www.vrtec-galjevica.si

JP VOKA Snaga
Vodovodni ali kanalizacijski sistem 01/ 580-81-00 

Ravnanje z odpadki 01/477-96-00 

e-pošta: vokasnaga@vokasnaga.si 

www.vokasnaga.si

Gasilska brigada Ljubljana
klic v sili 112 

Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana 

01/ 234-20-00 

e-pošta: gbl@gb.ljubljana.si

www.gasilskabrigadaljubljana.si

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje 
Ljubljana
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

01 /425-34-19

e-pošta: rdeci.kriz@rks.si

www.rks.si 

Spominčica - Alzheimer Slovenija
Luize Pesjakove, 1000 Ljubljana, 01/256-51-11 

Svetovalni telefon: 059/305-555 

e-pošta: info@spomincica.si 

www.spomincica.si

Dnevni center aktivnosti
Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana 

01/ 427-12-21 

e-pošta: rudnik@dca-ljubljana.org 

www.dca-ljubljana.org

Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48

1000 Ljubljana 01/280-91-00 

e-mail: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si

www.ososkar.si

Mladi Zmaji
Resljeva cesta 18, Ljubljana 

01/306-40-64 

e-pošta: info@mladizmaji.si

www.mladizmaji.si

Mestna knjižnica Ljubljana, knjižnica Rudnik
Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana 01/ 308-57-10 

e-pošta: rudnik@mklj.si

www.mklj.si

odpiralni čas:

pon od 12.30 do 19.00

tor od 12.30 do 19.00

sre od 08.00 do 15.00

čet od 12.30 do 19.00

pet od 12.30 do 19.00

(poletni odpiralni čas velja do 28. avgusta 2021)

Koristne informacije

Koledar 2022
Četrtna skupnost
Rudnik

Mestna občina 
Ljubljana
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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
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način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Zaupanje gradimo: 
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povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

Napis

Ikone

Logotipi MZZ, NIJZ in #OstaniZdrav

Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 
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okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

JANUAR FEBRUAR MAREC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

1. t.

2. t.

3. t.

4. t.

5. t.

6. t.

7. t.

8. t.

9. t.

10. t.

11. t.

12. t.

13. t.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

52. t.

APRIL MAJ JUNIJ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

14. t.

15. t.

16. t.

17. t.

18. t.

19. t.

20. t.

21. t.

22. t.

23. t.

24. t.

25. t.

26. t.

JULIJ AVGUST SEPTEMBER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

27. t.

28. t.

29. t.

30. t.

31. t.

32. t.

33. t.

34. t.

35. t.

36. t.

37. t.

38. t.

39. t.

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

NE

PO

TO

SR

ČE

PE

SO

40. t.

41. t.

42. t.

43. t.

44. t.

45. t.

46. t.

47. t.

48. t.

49. t.

50. t.

51. t.

52. t.

Koledar za leto 2022                      Rudniška četrtinka glasilo četrtne skupnosti Rudnik, Mestna občina Ljubljana



16 172 3rudni{ka ~etrtinka rudni{ka ~etrtinka

RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.

6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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Kako je okolica, v kateri živite, vplivala na vaše ustvarjanje, delo? 

Vsakič znova, ko pridem na LivadaLAB sem vesela in srečna, ker 
lahko delam v naravi, kjer me spremljajo ptički, mimo pride tudi 
kakšen sosedov maček, soseda nas prijazno pozdravi. Mimo 
hodijo sprehajalci po Poti spomina in tovarištva, na vhodu nas 
pozdravi plakat naše in vaše LivadaLAB. Skupnostno vrtnarimo, 
se družimo, raziskujemo, ustvarjamo ter vzpostavljamo prostor, 
kjer lahko mladi preizkušajo, testirajo, odkrivajo različne stvari, 
od vrtnarjenja, kompostiranja, pridelave pridelkov do gradnje 
lesenih elementov. Delo v tej zeleni okolici, ki jo objema tok 
Ljubljanice, je naravnost čudovito in nas navdihuje z mnogimi 
idejami, njene posebnosti (ljubljansko barje, odprta površina, 
posebna struktura tal..) pa nas vodijo v razmišljanja in odkriva-
nja različnih oblik delovanja, obdelovanja, uporabe različnih 
materialov in prijemov. Res je včasih naporno, poleti je vroče 
in polno komarjev, nimamo dostopa do pitne vode in si jo mo-
ramo pripeljati na lokacijo, pozimi rado dežuje, je blatno in vse 
popljavljeno, ampak kljub vsemu je meni osebno prihod na Li-
vadaLAB vsakič pravo veselje in užitek. 

skupnostni vrt, kjer so dobrodošli vsi

Kako se počutite v naši četrtni skupnosti in kaj so največje 
prednosti  dela pri nas? 

Predvsem stik z naravo, umirjena soseska, vedno prijazna pod-
pora četrtne skupnosti Rudnik. Tudi če smo samo obiskovalci te 
četrtne skupnosti, se vseeno počutimo sprejete in dobrodošle. 
Včasih se komu zdimo tudi malo smešni, glede na to, da priha-
jamo iz Bežigrada na Livado (smeh).

Kaj vam je tu najbolj všeč, bi lahko izpostavili kak kotiček, 
dogodek, ...? 

Sprehod po poti spominov in tovarištva, obisk LivadaLAB in 
sprostitev ob mirnem in počasnem toku reke Ljubljanice.

Bi lahko z nami delili kako prav posebno izkušnjo povezano s 
četrtno skupnostjo? 

Vedno znova sem vesela podpore pri promociji naših dogod-
kov, tudi pomoči pri organizacije čistilne akcije, ki se je z vese-
ljem udeležujemo.

Bi s sokrajani oziroma krajani podelili kak nasvet? 

Toplo vabljeni in dobrodošli vsi sokrajani na LivadaLAB, kjer se 
lahko spočijejo, uživajo v senci dreves, poslušajo ptičje petje, si 

Manneira Aja Solei je zaposlena kot mladinska delavka Zavo-
da BOB, ki skrbi za zeleno javno površino LivadaLAB. Je nav-
dušenka nad skupnostnim vrtnarjenjem, odkrivanjem zelišč, 
skrbi za zelenico in pridelke, uživa pri delu z mladimi in na 
LivadaLAB vse to počne v objemu narave ob zvokih ptičjega 
petja in brenčanja čebel. In ker je vrt v bližini reke, v smehu 
poudari, da ji poleti družbo delajo tudi komarji.

Vrtnarjenje in vrt vsak dan presenetita s kakšnim lepim 
trenutkom, uspehom. A kaj je vaš največji uspeh? 

Največji uspeh štejem kot skupnostno vzdrževan vrt, pridela-
ne različne vrtnine, postavljena gredica za medonosne rastline, 
nastajanje strehe... Še posebej ponosna pa sem na sodelovanje 
z Umanotero pri vzpostavitvi trajnostnega učnega poligona ter 
prejeto donacijo sončnih panelov.

Kje pa vas najdemo. Vemo, da ste na robu naše četrtne skupnosti, 
elo blizu reke? 

Ustvarjamo na LivadaLAB, nasproti naslova Dolgi breg 56, v bli-
žini Ljubljanice in poti spominov in tovarištva. 

Se spomnite vašega prvega stika z okolico, v kateri ustvarjate? 

Izpostavila bi naš prvi dogodek, leta 2015 smo namreč otvorili 
v sodelovanju z Biotehniško fakulteto in Mestno občino Ljublja-
na.

Zavod Bob – LivadaLAB

ogledajo naše gredice ali pa še bolje, se nam pridružijo na naših 
raznovrstnih dogodkih in delavnicah, ki jih pripravljamo. Veseli 
smo vsakega obiska, izmenjave kakšnih vrtičkarskih nasvetov, 
semen ali sadik. Dobrodošli!

Ustvarjamo namreč skupnost, si medsebojno pomagamo, uži-
vamo v družbi ljudi in narave. Uporaba LivadaLAB je vsem na 
voljo, prosimo le, da pridelkov, rastlin in sadik ne pulijo oziroma 
poškodujejo, saj tako odnesejo ves naš vložen trud, čas in voljo 
do ustvarjanja.

Vsi in vsak posameznik lahko pripomoremo k skrbi za okolje. 
Varujmo naravo skupaj, za naše in njeno dobro.

Pa še en nasvet, ki smo se ga naučili pri delavnici »Sajenje 
gozdnega vrta« in sicer da drevesa na bolj mokrem območju 
Rudnika sadimo raje malo višje kot pregloboko, saj sadnemu 
drevju ne ustreza stalna namočenost korenin.

Prav tako smo ugotovili, da na tem območju zelo dobro uspeva 
kodrolistnati ohrovt.

Kje in kako lahko stopimo v stik z vami?

Dogajanje na LivadaLAB lahko spremljate na facebook strani 
LivadaLAB, na instagramu LivadaLAB, lahko pa nas kontaktirate 
tudi preko elektronske pošte livada.bob@gmail.com oziroma se 
oglasite osebno. Toplo in srčno vabljeni, da nas spoznate in da 
skupaj z nami ustvarjate skupnostni prostor LivadaLAB!.

Pripravila: Katarina Juvanc Šinkovec

Foto: arhiv Zavoda Bob
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Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad
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Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

2 3rudni{ka ~etrtinka rudni{ka ~etrtinka

RUDNIŠKO ČETRTINKO 
SO ZA VAS PRIPRAVILI
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

BOŽIČNE ZVEZDICE

Sestavine:

500 g mletih mandljev

300 g sladkorja v prahu

120 g beljakov (4 jajca)

7 g cimeta

Limonina lupina ene limone

Vanilin sladkor

Za valjanje:

Sladkor v prahu

Cimet 

MEDENJAKI
Sestavine:

250 g črne pšenične moke (tip 1100)

250 g polbele pšenične moke (tip 850)

150 g sladkorja

125 g masla

150 g medu

50 g rumenjakov

2  jajci

6 g pecilnega praška

20 g sode bikarbone

mešanica dišav za medenjake iz: 3 g cimeta,                                
7 g klinčkov, 1 g pimenta

lupinica 1 limone

10 g vaniljevega sladkorja

75 g vode

Za sladkorno glazuro

250 g sladkorja

100 g vode

Za čokoladno glazuro

200 g jedilne čokolade

100 g bele čokolade

Za limonino glazuro

Sok ene limone

100 g sladkorja v prahu

Priprava: Med in sladkor zmešamo v kozici, dodamo vodo in 
vse skupaj segrejemo, da se sladkor in med stopita. Dodamo 
maslo, zmešamo in ohladimo.

V posodi si pripravimo presejano moko, jajca, rumenjake in za-
čimbe ter dodamo mešanico z medom. Vse skupaj zgnetemo v 
testo. Pustimo ga, da počiva 24 do 48 ur.

Spočito testo razvaljamo na debelino . cm in izrežemo mede-
njake poljubnih oblik. Položimo jih na pekač, prekrit s papirjem 
za peko.

Medenjake pečemo 25 minut pri 160 °C.

Pečene medenjake namažemo s sladkorno ali čokoladno gla-
zuro.

Za sladkorno glazuro v kozici zmešamo sladkor in vodo ter 
zmes prekuhamo do 114 °C. Nato z njo premažemo medenjake.

Za čokoladno glazuro čokolado nad vodno kopeljo segrejemo

do 32 °C in z njo premažemo medenjake. Stopimo udi belo čo-
kolado in jo nadevamo v papirnato dresirno vrečko ter z njo ok-
rasimo medenjake.

Priprava: Beljake skupaj s sladkorjem v prahu stepamo do bele 
zmesi. Del mase (približno 5 velikih žlic) odvzamemo in shra-
nimo za kasneje. V beljakovo maso stresemo začimbe in mlete 
mandlje, ter nar ah lo premešamo. Testo zavijemo v živilsko folijo 
in postavimo v hladilnik za 20 minut. 

Pripravimo si mleti sladkor, ki mu primešamo malo cimeta. To 
mešanico uporabimo za valjanje, namesto moke. 

Spočito testo zvaljamo. Na peki papir potresemo sladkor s ci-
metom, nanj damo testo in na testo še drugi list peki papirja. 
Tako bomo lažje zvaljali maso. 

Z izrezovalcem izrežemo zvezdice. Zvezdice po vrhu premaže-
mo z beljakovo maso katero smo na začetku shranili za kasneje. 
Beljakom, ki smo jih pri masi odvzeli, dodamo malo limoninega 
soka za boljšo aromo in okus. 

Zvezdice pred peko malo osušimo na zraku ali pečici (60° C, 30 
min). Pečemo jih 10 minut, na 160° C.

Nasvet: Ko je testo zvaljano, ga lahko postavimo za nekaj minut 
v skrinjo. Tako bomo zvezdice lažje izrezali.

radi delimo
Pričarajte praznično vzdušje
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješol-
skih in 2 višješolskih izobraževalnih programov dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih omogoča prido-
bivanje tudi strokovnih znanj in kompetenc s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostin-
stva in turizma. Deluje na treh lokacijah, ena izmed njih je tudi enota na Ižanski cesti, kjer so za nas pripravili dva recepta za 
piškote, ki bodo pričarali praznično vzdušje v vašem domu. 

Recepta je pripravila Andreja Klun, mojstrica slaščičarka                            
in učiteljica praktičnega pouka na BIC Ljubljana.

Sestavine

Glazura za zimski pridihUporabite izrezovalec z vzmetjo

Ostale sestavine v stepeni beljak nežno vmešamo 
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Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 
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Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Epidemijo nam lahko pomaga zajeziti šest 
preprostih napotkov.
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta

predsednica šrg narodni 
dom in zšd krim

Tanja Ploj

Se spomnite prvega nastopa, tekme, treninga?  

Ne spomnim se prve tekme, se pa spomnim začetka treningov 
rokometa. Takrat še nismo imele treningov v dvorani, vsak dan, 
ne glede na vreme, smo se dobivale na betonskem rokome-
tnem igrišču na Rakovniku in tlakovale pot kasnejšim uspehom. 

Kako je okolica, v kateri živite, vplivala na vaše ustvarjanje, delo? 

Čeprav je moje bivališče nekoliko oddaljeno, me pot čez barje 
vsak dan še vedno vodi v ČS Rudnik, kjer sem preživela svojo 
mladost ter velik del družinskega in poslovnega življenja. Zato 
lahko rečem da je to okolje, ki je name vplivalo pozitivno in do-
mače. 

Kako se počutite v naši ČS? 

Ker se dnevno še vedno vračam v ČS Rudnik, vse tako kaže, da 
se tu počutim zelo dobro. 

Kaj vam je tu najbolj všeč?

Glede na moje udejstvovanje, vsekakor dvorana Krim, na katero 
me vežejo zares lepi spomini. 

Bi s krajani podelili kak nasvet? 

Verjetno ne boste pričakovali, da vam podam kakšen drugačen 
nasvet, kot športen!?

Vsem krajanom priporočam, da se aktivno gibljejo vsak dan, saj 
je to zelo dobro za dušo in telo. ČS Rudnik z Golovcem, Ljubljan-
skim barjem, Ljubljanico in drugimi potmi po naravi ter nekaj 
športnimi objekti nudi mnogo možnosti za aktivno ukvarjanje s 
športom, za vse generacije. 

Kje in kako lahko z vami stopimo v stik?

Deklice, ki bi se želele ukvarjati z ritmično gimnastiko, vabim 
v Klub za ritmično gimnastiko Narodni dom, več informacij do-
bite na spletni strani https://www.klubrg-narodnidom.si/,  če 
pa vas zanimajo drugi športi, pa za podrobnosti lahko vprašate 
na zsd.krim@gmail.com, saj v zvezi deluje 21 društev.

Pripravila: Katarina Juvanc Šinkovec

Foto: osebni arhiv

Kdo ste, kaj počnete? 

Sem računovodja, ukvarjam se z računovodenjem javnih zavo-
dov, v prostem času pa sem še vedno aktivno povezana s špor-
tom. Športno pot sem začela z aktivnim igranjem rokometa v 
RK Krim v osnovni šoli in končala pri 19-ih letih. Čeprav sem, kot 
zapisničarka na EHF tekmah še vedno povezana z rokometom, 
me je v zadnjih 15 letih hči usmerila v popolnoma drug šport, v 
ritmično gimnastiko. 

Po večletnem delovanju v klubu kot starš, sem bila leta 2020 
izvoljena za predsednico Kluba za ritmično gimnastiko Narodni 
dom. Kot predsednica kluba, ki je član Zveze športnih društev 
Krim, so mi športni kolegi, kot prvi ženski v zgodovini zveze, le-
tos zaupali tudi vodenje ZŠD Krim. 

Kaj je vaš največji uspeh?  

Svoje strokovno delo imam rada, zato lahko rečem, da sem v 
njem tudi uspešna, a moji največji uspehi so v športu. Pa ne tisti, 
rezultatski, temveč sem ponosna, da je mojo predanost s špor-
tom nasledila moja hči, nekdanja vrhunska športnica v ritmični 
gimnastiki. Kot uspeh pa si štejem tudi celotno moje udejstvo-
vanje v športu, saj v trenutni situaciji vodenje društva ni le funk-
cija, temveč delo, iznajdljivost in prilagajanje.  

Kje v naši ČS ustvarjate?  

S  klubom in zvezo smo prisotni v dvorani Krim, s programi 
športa, nastopi in drugimi aktivnostmi pa redno sodelujemo 
s ČS Rudnik. Veliko prostega časa pa osebno preživim tudi na 
Golovcu in barju. 

Ljubljana,                          
mesto solidarnosti!
Kakšen program je Ljubljana, mesto solidarnosti? 

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana je z Mestno 
občino Ljubljana, ki projekt sofinancira, zagnal projekt Ljublja-
na, mesto solidarnosti, s katerim želijo z različnimi aktivnostmi 
spodbujati solidarnost in lepa dejanja v našem mestu, širiti hu-
mane vrednote in več razumevanja med ljudmi. 

To je torej program, ki spodbuja različna lepa dejanja med ljudmi. 
Ne gre le za solidarnostno pomoč ob nesrečah ipd.? Nam podate 
kakšen primer? 

Vstop v novo leto je tudi zelo čustven čas, čas za darila, zaoblju-
be in nove odločitve. Kaj ko bi se odločili, da letos namesto kup-
ljenega darila podarite nekaj, kaj nosite v sebi. Recimo nasmeh, 
kompliment ali pa dobro delo. 

S programom spodbujate predvsem večjo povezanost v 
medsosedskih skupnostih. Kako to izgleda? 

Tema letošnjega leta je medsosedska solidarnost, zato si želimo 
spodbujati predvsem večjo povezanost v medsosedskih sku-
pnostih, saj verjamejo, da lepo dejanje vedno najlepše mesto 
najde. 

Zato je čas, da se sosedje v večstanovanjskih hišah med seboj 
(s)poznamo, da starejši manj občutijo samoto in osamljenost 
ter začnemo večkrat nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Ob-
čutki sodelovanja in medsebojne povezanosti so pomembni za 
uspešno reševanje vseh kriznih situacij, tako na ravni posame-
znika kot na ravni družbe. V kolikor je okolje v katerem živimo 
(blok, soseska), prijazno in podporno, ljudje, sosedje, pa se so-
čutno odzivajo na stiske in potrebe sočloveka, je življenje lažje 
in lepše. 

Kakšen je vaš slogan?

»Lepo dejanje najlepše mesto najde«. 

Kako lahko vsak naredi prvi korak do prijaznejšega mesta? 

Odločite se za več lepih dejanj! Ali ste danes že pozdravili so-
sede? Nekomu namenili nasmeh ob mestnem pohajkovanju? 
Pohvalili sodelavko in/ali sodelavca? Imate v bloku starejše 
osebe, ki gredo težko v trgovino? Vprašajte jih, ali iz trgovine 
prinesete še kaj za njih. Ste že kdaj obiskali zavetišče in peljali 
na sprehod katerega od psov? Nasmeh na obraz boste narisali 
tudi s prijaznim pismom prijatelju ali babici in dedku! Toliko je 
lepih dejanj, ki jih lahko naredite vsak dan in s katerimi poveste 
ljudem okoli sebe, da jih imate radi.

Kako se lahko ljudje pridružijo programu? 

Seveda ste prijazni in solidarni ne glede na to, ali sodelujete v 
našem programu ali ne. Če bi pa radi tudi našo pomoč pri po-
moči sosedom, to sporočite v Četrtno skupnost Rudnik, ki nam 
bodo posredovali vaš kontakt. 

Rdečemu križu se prostovoljke in prostovoljci v lokalnem okolju 
lahko priključijo še na drug način. Kako? 

Prostovoljci Rdečega križa se povezujejo v Krajevne organizaci-
je Rdečega križa (KORK), ki delujejo po teritorialnem principu, 
praviloma v skladu z organizacijo lokalne samouprave. V Lju-
bljani imamo KORK-e po četrtnih skupnostih. 

Ker ga v ČS Rudnik še nimate, si želimo, da bi ga ustanovili in 
tako postali še bolj dostopni vsem ljudem. 

Zato vas vabimo, da postanete prostovoljka oz. prostovoljec. 
PRIDRUŽITE SE NAM!

mol.rudnik@ljubljana.si, 01 428 03 45

Pri Rdečem križu Slovenije – Območni enoti ljubljana vas 
zato spodbujajo, da naredite naslednji korak. In da vaše 
lepo dejanje najlepše mesto najde! Lepa dejanja lahko 
spremljate na instagram profilu @lepa_dejanja, tako boste 
skupaj spodbujali lepa medsosedska dejanja.
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RUDNIŠKO ČETRTINKO 
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Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, 
Četrtna skupnost Rudnik, 
Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01/428 03 45, 
Faks: 01/306 12 06, 
e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
www: https://rudniskacetrtinkamol.blogspot.com/. 
Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
Rudnik. 
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Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Poročilo o delu v ČS Rudnik v letu 2020  3

In memoriam: Metodij Rigler  6

Knjižnica Prežihov Voranc  7

Intervju: Barbara Novinec, ravnateljica Vrtca Galjevica  8

Predstavljamo: Kmetija Jurečič  10
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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Rudnik. 

Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 

Številka izdaje: Letnik XVII, številka 3, NOVEMBER 2020 

Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
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Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 
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stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
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drugih. 
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Ob vročini ostanimo 
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Jesen z našimi društvi
Čeprav smo Dan četrtne skupnosti konec septembra na črto-
vali, smo se, po posvetovanju z društvi odločili, da skupen 
dogodek prestavimo še za eno leto. A kljub temu smo druš-
tva spodbudili, da so, poleg svojih programov, pripravili tudi 
dodatne programe v okviru Meseca ČS Rudnik. 
Pridružite se nam pri pregledu, kako smo z društvi preživili le-
tošnje pozno poletje in jesen, podoživite trenutke prijetnega 
druženja ob dogodki, delavnicah, tečajih in drugih druženjih, 
če ste bili zraven. 

V okviru meseca Četrtne skupnosti Rudnik 2021 so taborniki 
Društva tabornikov rodu Podkovani krap pripravili orientaci-
jo po Golovcu. Na kontrolnih točkah so sodelujoči lahko našli 
naloge, s pomočjo katerih so spoznavali taborništvo in tudi 
društvo tabornikov. Mladi taborniki pa so na Fotoorientaciji, ki 
je potekala v centru Ljubljane ob Evropskem tednu mobilnosti, 
iskali najvišje stavbe!

Razgibajmo Ljubljano je program predstavitev športa in šport-
nih programov ljubljanskih športnih društev in zvez, ki je že 
dobro prepoznan v Ljubljani. Soorganizator dogodkov je tudi 
Zveza športnih društev Krim s svojimi društvi. Septembra 
so izvedli Teden športa v Ljubljani, v Mesecu ČS Rudnik pa je 
zveza skupaj s svojimi društvi na različnih lokacijah predstavi-
la programe društev in možnosti za vključitev k treningom in 
vadbi. Športni dan na Krimu so letos že drugič izvedli v večdnev-
ni izvedbi. 

Prav vsak dan se lahko pridružite Društvu Šola zdravja, ki vsako 
jutro ob 7.30 uri, na igrišču Kajak kanu klubu Livada izvajajo te-
lovadbo 1000 vdihov. Za tiste, ki jim je zjutraj prezgodaj, pa so 
v Mesecu ČS Rudnik pripravili Telovadba ob sončnem zahodu, 
kjer so prikazali celotno vajo, ki jo izvajajo vsak dan, ne glede na 
vreme. Vabljeni, da se jim tudi vi pridružite!

Članice Športnega društva Barje so predstavile osnovne vaje 
ogrevanja in raztezanja, ki so namenjene ljudem z lažje do sred-
njimi omejitvami gibanja ter vaje za ogrevanje in raztezanje, ki 
so nujne pred vsako telovadbo, ki jo izvajajo v skupini ali posa-
mezno.

V Salezijanskem mladinskem centru Rakovnik so izvedli Turnir 
okrogle žoge, ki so ga pripravili na pobudo Četrtne skupnosti 
Rudnik v sklopu Meseca Četrtne skupnosti Rudnik. Športni tur-
nir je potekal v igranju nogometa na asfaltni podlagi. Pobudo in 
idejo za tokratni turnir so dali kar mladi sami, tako je bila orga-
nizacija večinoma na njih, kar se nam zdi super, saj s tem kažejo, 
da jim je za del mesta, kjer prebivajo mar in želijo soustvarjati 
razne dogodke, ki se dogajajo v njihovi bližini.

Čeprav sredina oktobra ni primeren čas za cepljenje, je Sadjar-
sko in vrtnarsko društvo v Ljubljani pripravilo delavnico cepl-
jenja sadnega drevja. Na vzorcih vrbe so prikazali različne nači-
ne cepljenja. Udeleženci bodo teoretično znanje lahko v praksi 
preizkusili spomladi, v društvu pa vedno lahko vprašate za na-
svet. 

Obe gasilski društvi PGD Barje in PGD Rudnik sta pripravili de-
lavnico praktičnega izobraževanja gašenja z gasilniki in priroč-
nimi gasilnimi sredstvi, prikazali so gašenje začetnih požarov in 
predstavili gasilsko organizacijo in svoji društvi. Obe društvi sta 
tudi pripravili delavnico, ki je bila namenjena krajanom za ob-
novitev in spoznavanje postopkov prve pomoči.

Člani literarne sekcije Društva upokojencev Krim Rudnik so po 
dolgem času predstavili dvoletno bero svojih del, ki so jih pod-
robneje razčlenili s sodelovanjem predavatelja. Del udeleženih 
članov sekcije se je prvič poizkusil v tej pesniški zvrsti. Društvo 
bo njihovo poezijo ustvarjeno na delavnici predstavilo na splet-
ni strani društva in na prireditvi Slovenski kulturni praznik pri-
hodnje leto. V društvu pa so izvedli tudi rekreacijski pohod Od 
ljubljanske tržnice do Špice ob Ljubljanici. 
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brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
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Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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Četrtna skupnost Rudnik, 
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e-pošta: rudniska.cetrtinka@ gmail.com, 
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Najdete nas tudi na facebooku pod Četrtna skupnost 
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Uredniški odbor: Maruša Penzeš (urednica), Katarina 
Juvanc Šinkovec, Silvica Erlih, Aliana Moscatello. 
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Naklada: 5400 izvodov. 

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Četrtni skupnosti 
Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 
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Zavod za ohranjanje narav ne in 
kulturne dediščine Ljub ljanskega 
barja se s čla    ni in somišljeniki, tru-
di ohraniti tradicijo Ljubljanskega 
barja in tudi ozavestit današnje 
prebivalce Barja, kako težka je bila 
življenjska pot naših predhodnikov, 
ki je pripomogla, da še danes lah-
ko občudujemo naravni kulturni in 
biološki mozaik barjanske pokraji-
ne. Za krajane je pripravil zanimivo 
etnološko delavnico o prvih na-
seljencih Barja. Če ste jo zamudili, 
lahko celotno vsebino najdete na 
spletni strani Rudniške četrtinke. 

Na Golovcu so izvedli drugi Ljubljana MTB Vikend in četrto 
izvedba naše enduro tekme. Tekmuje se za zabavo, največ pa 
nam pomeni odlično vzdušje in vaša podpora. Če bi se v bodo-
če tudi vi udeležili takšne zabavne tekme, se lahko priključite 
ŠD Golovec trails na različnih delavnicah, tudi brezplačnih. V 
Mesecu ČS Rudnik pa so nam pripravili še turo po skritih poteh 
Golovca s praktičnimi nasveti tehnike vožnje. 

V Čebelarske društvu Barje smo se lahko naučili, kako zgleda 
priprava čebel na zimo in čebele v zimski gruči. Na koncu so 
si obiskovalci ogledali še čebelnjak. Podrobnejšo obrazložitev 
lahko preberete v spletnem glasilu. 

Po enem letu premora, smo se letos lahko spet prehodili skozi 
Jesensko tržnico, ki jo pripravlja Turistično društvo Barje. Naj-
več zanimanja je bilo za ličkanje koruze, saj veliko obiskovalcev 
tega še nikoli ni počelo, sedaj pa so lahko to tudi sami preizku-
sili. 

Ustvarjalne delavnice, ki jih za ČS Rudnik izvaja Poligilda, druš-
tvo ustvarjalcev, so svojo jesensko sezono začele v Mesecu ČS 
Rudnik, s programom različnih delavnic pa v društvu nadalju-

jejo vsak mesec. Aktivnosti društva lahko spremljate na njihovi 
spletni strani. 

Pripravili: ČS Rudnik

Kulturno prosvetno društvo Barje je s svojimi zbori, Ženskim 
pevskim zborom Barje, Barjanskim kvartetom in Moškim pev-
skim zborom Barje pripravil nastope pred nekdanjo šolo. 
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Rudnik, MOL, brezplačno. 

Rudniška Četrtinka, glasilo Četrtne skupnosti Rudnik, je 
vpisana v razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo

uvod

Poročilo o delu ČS 
Rudnik 2020
Z gotovostjo lahko trdimo, da bo leto 2020 tisto leto, za katere-
ga vsi vemo, po čem si ga bomo zapomnili. Zgodbe, ki jih piše 
to leto, so tako zares drugačne od preteklih. Čas v katerem smo, 
pa nas sili k življenju, kot ga nismo vajeni, k življenju, kot si ga 
ne želimo. A ga moramo sprejeti in se mu prilagoditi. Letos je 
še bolj potrebna strpnost, razumevanje in skrb za sočloveka. Za 
nas.

To nenavadno leto je vplivalo tudi na delo ČS Rudnik. Delo ni 
zastalo, se je pa upočasnilo, prilagodilo in spremenilo. V tem 
letu smo se lotili manjših nalog, se žal družili v manjših skupinah 
in na varni razdalji. Namesto Dneva četrtne skupnosti smo letos 
izvedli Mesec četrtne skupnosti Rudnik. Posamezne dogodke 
smo razporedili na več enakih dogodkov, za manjše skupine, 
razporejeni so bili čez cel mesec, izvedeni na različnih lokacijah 
in tam, kjer je bilo mogoče. Z društvi in zavodi smo pripravili 
tudi dogodke na daljavo, prek spleta ali z možnostjo individu-
alne izvedbe. Naredili smo več fotografij in posneli nekaj video 
prispevkov o dogajanju v naši četrtni skupnosti. Na drugačen 
način pripravljamo tudi obdaritev otrok, saj Čarobnega decem-
brskega popoldneva v dvorani letos ne bo. 

Kljub vsemu pa načrtovani projekti v ČS Rudnik potekajo, se-
veda pa rešujemo tudi manjše pobude, ki jih od občanov do-
bimo dnevno. Na naslednjih straneh objavljamo nekaj ključnih 
dogodkov in projektov, ki so bili izvedeni letos. 

Ob koncu leta vam želimo, da ostanete v prihodnje nasmejani, 
prijazni in strpni. 

KAZALO
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Celostna grafična podoba Nalezimo se dobrih navad

Celostna grafična podoba 
Nalezimo se dobrih navad 
omogoča, da splošna javnost 
prepoznava enotno 
komunikacijo pri koronakrizi. 
Smisel gradnje identitete je v 
vzpostavitvi dolgoročnega 
zaupanja v komunikacijo s 
splošno javnostjo.

Zaupanje gradimo: 
• z referencami, rešenimi izzivi, 
primeri dobrih praks (dobre 
izkušnje),
• z identiteto, ki jo gradimo 
strateško z znamčenjem 
(načrtovan in konsistenten 
branding).

Posledice takega celostnega 
pristopa k identiteti je 
povečanje zavedanja in 
priporočila, ki potujejo od ust 
do ust.
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6 dobrih navad

Dosledno uporabljajmo 
masko

Z uporabo maske v zaprtih 

prostorih zaščitimo sebe in 

druge. 

Nasvet: kupite več paketov 

mask in jih zaporedite po 

več mestih (doma, v službi, v 

avtu). Tako boste imeli vedno 

vsah eno pri roki.

Ne dotikajmo se obraza

Dotikanje obraza povečuje 

možnost okužbe. Tega si pa 

ne nihče ne želi. 

Nasvet: slabo navado 

nadomestite dobro in 

se opremite z žepnim 

razkužilom

Redno si umivajmo roke

Že veste, da redno umivanje 

rok s toplo vodo in milom 

znatno preprečuje prenos 

okužbe s COVID-19? 

Nasvet: pod toplo vodo dobro 

zdrgnemo tudi hrbtno stran, 

med prsti, palca, pod nohti 

in zapestja. Lahko si tudi 

zapojemo, da bo čas hitreje 

minil.

Ohranjajmo varno 
razdaljo 1,5 m

Ostanimo si blizu, a 
upoštevajmo varno razdaljo 
1,5 m in se zaščitimo pred 
prenosom virusa. 

Nasvet: Starejši so ena izmed 
glavnih rizičnih skupin, zato 
stare starše obiščemo le, ko 
je to zares potrebno intakrat 
pazimo na varno razdaljo.

Kašljajmo v rokav

Kašljajmo ter kimajmo le v 
rokaz ali v robček stran od 
drugih. 

Nasvet: Robček po uporabi 
vrzimo v koš, roke pa si 
umijmo s toplo vodo in 
milom.

Ob vročini ostanimo 
doma

Ob prvih znakih okužbe 
(slabo počutje, znaki 
prehlada, kašelj, vročina, 
glavobol, težko dihanje, 
bolečine v mišicah, izguba 
vonja in okusa, bolečine v 
žrelu) raje ostanimo doma.

Nasvet: S svojim izbranim 
osebnim zdravnikom se 
posvetujmo po telefonu in 
zaščitimo druge. Če je le 
mogoče, trgovino obiščemo 
prek spleta ali prosimo 
bližnje, da nakup opravijo za 
nas. Vid, to velja tudi zate.
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Projekti ČS Rudnik 
in sodelovanje z 
društvi 2020

Letos smo 
na cesti Ob 
dolenjski železnici 
dobili začrtano 
kolesarsko stezo in 
urejena parkirna 
mesta
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VESELI PALČEK
PRIPRAVA:
Za izdelavo lahko porabite kakršen koli papir, da se ga le da zvi-
ti v stožec. Tako lahko uporabimo ostanke zavijalnega papirja, 
navadnega pisrniškega papirja, uporabimo lahko paus papir, 
krep papir, fotokarton (tanjši), za izdelavo pa lahko uporabimo 
tudi servetke (servetna tehnika na papirju), mosgumi, foamiran 
peno, različno blago (poplin, umetno usnje, usnje), ipd. (slika 1)

Perlica za glavo je premera 1,5 cm oz. vzemite tako, da vam bo 
všeč. Na perlico lahko s tankim alkoholnim flomastrom narišete 
obraz. Najboljše so perlice iz lesa, izdelate jih lahko tudi iz po-
limerne gline (Fimo masa ipd.) ali uporabite poljubno perlico. 

Po vzorcu odrežemo telo in kapo. (slika 2 in 3). Če želite palčka 
s tanjšim trupom, lahko odrežete daljši in ožki kos, če želite bolj 
podobno anglečku, vzorec razširite in znižajte. 

Trup in kapo zlepite v stožec.(slika 4) Kapa naj bo tako široka, 
da se bo lepo usedla na glavo (perlico). Stožec za kapo lahko 
skrajšate (obrežete) tudi ob perlici, lahko izrežete tudi tako, da 
je zadnji del daljši. Okoli kape nalepite kosmateno žičko.(slika 5)

kape in ga skrijete s komateno žičko, če boste uporabili perlico, 
zavozlate za perlico.

Na vrvico za noge in roke na koncu zavežemo male perlice. Če 
želite, lahko uporabite tudi kosmateno žičko. 

- Za zanimiv efekt lahko nanizate več stožcev enega na druge-
ga. Na tak način lahko zakrijete tudi kakšno napako. 

- Okoli stožcev lahko navijete različne vrvice, trakce ali žičke. 

- Za vratom lahko zavežete mašno ali dodate kosmateno žičko 
ipd.

- Če želite izdelati angelčka, na zadnji del trupa nalepite krilca iz 
tanjšega belega papirja (npr. rižev papir) ali jih naredite iz tila, 
čipke ipd. 

Pripravili: Poligilda, društvo ustvarjalcev

Postopek izdelave
Ko smo lani izvajale svoje prve delavnice prek Zooma, so Ve-
seli palčki izjemno navdušili. Če bi letos želeli svoj drevešček 
ali drugo okrasitev popestriti z doma izdelanimi palčki, sledite 
našim navodilom in uživajte v izdelovanju!

Če ste zamudili naše delavnice, lahko nekaj postopkov najdete 
na naši spletni strani www.poligilda.si, kjer najdete tudi vse in-
formacije o aktualnih delavnicah. 

SESTAVLJANJE:
Posamezne dele si postavimo na delovno površino. (slika 6,7)

Odrežemo dolgo vrvico, ki bo za noge in za obešanko. Vrvica 
je dolga od 80 – do 100 cm, prepognjena. Če boste delali daljši 
trup, vzamite daljšo vrvico. Najbolje je, da vrvico izmerimo po 
postavljenih delih. Pazite, da bo ostalo dovolj vrvice za noge, ki 
morajo viseti. Ne pozabite, da nekaj cm vrvice porabi tudi zak-
ljučni vozel. (slika 6,7)

Za lažje vlečenje vrvice si iz cvetličarske žice naredite neke vrste 
»trnek«. Žica naj bo dovolj dolga, da bo šla skozi trup, glavo in 
kapo. (slika 7, 8)

Tik pod vrhom stožca trupa, naredite vozel, ki bo vrvico zabrem-
zal. (slika 8, 9)

Ko potegnete vrvico skozi trup in glavo, na vrhu trupa privežite 
vrvico za roke. (slika 10)

Ko dodate kapo, ji lahko za cof dodate malo kosmatene žičke ali 
perlico. Na vrhu kapo zavozlamo, Vozel lahko naredite na vrhu 

DODATNE IDEJE:
- Enobarvni papir lahko porišete s svetlečimi flomastri ali pole-

pite z različnimi papirji in dodatki.

MATERIAL: 
Različni papirji primerni za zvijanje

Vrvica za noge, roke in obešanko

Perlice za glavo, roke in noge

Kosmatena žička

Trakci za okrasitev

Drugi dodatki za okrasitev po lastni izbiri (žička, 
washitape, na lepke, .. )

PRIPOMOČKI: 
Škarje

Lepilo

Flomastri (alkoholni, svetleči)

Cvetličarska žička (za izdelavo pripomočka za vlečenje 
vrvice)
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