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Naklada: 5200 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 RS, 
pod zaporedno številko 779.

Slika na naslovnici:  Rekonstrukcija ceste Ob dolenjski 
železnici – odsek od Pregljeve do 
Peruzzijeve ceste  
Foto: Arhiv ČS Rudnik

R U D N I © K O  » E T R T I N K O 
S O  Z A  V A S  P R I P R A V I L I

mag. Andreja Troppan, glavna urednica

PPozdravljeni!

Preden nas zamede prvi 
sneg in preden se Ljubljana 
odene v pravljično podobo, 
vas vabim, da prelistate Če-
trtinko in si ogledate, kaj se 
je dogajalo v naši četrtni 
skupnosti, od našega za-
dnjega druženja.
Tudi na našem koncu sle-
dimo razvoju medgenera-
cijskega sodelovanja, kar 
je lepo prikazano na nasle-
dnjih straneh. Prebrali si 
boste kako mladi prostovoljci sodelujejo s starejšimi in jih 
učijo računalniških veščin. Tako sodelovanje pa krepi oboje, 
tako mlade kot stare. Lahkotnost, veselje, brezskrbnost in 
vedoželjnost se mešajo z modrostjo in izkušenostjo.
Brez naših tabornikov skoraj ni Četrtinke. V njihovem članku 
si lahko preberete, kako tudi oni, prav tako kot številni špor-
tniki, sodelujejo na najrazličnejših tekmovanjih in dosegajo 
številna priznanja.
Četrtinko zaključujemo z našimi najmlajšimi, in sicer s po-
vabilom na dve dobrodelni akciji ter vabilom na čarobno de-
cembrsko popoldne.
Želim vam, da si kanček čarobnosti pričarate tudi vi. Srečno!

Mag. Andreja Troppan
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INFORMACIJE ZA KRAJANE: 
»S Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana

tel: 01 428 03 45   fax: 01 427 33 07
e-poπta: mol.rudnik@ljubljana.si

spletna stran: www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne-skupnosti/rudnik

Dobite nas tudi na Facebooku.

»lanke, obvestila in ostalo za Rudniπko Ëetrtinko poπljite na

rudniska.cetrtinka@gmail.com

Prispevki naj bodo v Wordovem dokumentu, 
fotografije pošljite posebej. V dokumentu obvezno 

zapišite avtorja prispevka in fotografij ter  
morebitne podnapise fotografij.
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Tujerodna zlata rozga je bila v naše kraje zanešena kot 
okrasna rastlina, a je pobegnila z vrtov in se udomačila v 

naravi. Zaradi agresivne rasti (v višino lahko zraste nad dva 
metra) in tvorbe gostih sestojev, onemogoča rast domorodnim 
rastlinskim vrstam. Zmanjšuje raznovrstnost opraševalcev, 
predstavlja neprimeren habitat za nekatere ogrožene žuželke 
in spreminja življenjski prostor ogroženih travniških vrst ptic. Z 
razrastjo tujerodne zlate rozge postanejo habitati travniških vrst 
ptic zanje neprimerni, kar posledično prispeva k njihovemu izgi-
njanju. Uspešno se razširja s plodovi, ki jih raznaša veter. Kot pri 
mnogih drugih invazivnih rastlinskih vrstah ima tudi zlata rozga 
veliko sposobnost vegetativnega (nespolnega) razmnoževanja, 
kar pomeni, da se lahko razširja tudi s prenosom delov korenik, 
iz katerih poženejo nove rastline. Zato je potrebna previdnost 
pri prenosu zemljine, ki vsebuje podzemne dele rozge, na ob-
močja, kjer ta rastlina še ni prisotna. Rumena socvetja zlate ro-
zge lahko opazujemo od avgusta do oktobra ob cestah, železni-
ških progah, na opuščenih zemljiščih, gradbiščih in na brežinah 
vodotokov po skoraj vsej državi. 
Zlato rozgo smo v letošnjem letu pod drobnogled vzeli sode-
lavci Lutre, Inštituta za ohranjanje naravne dediščine. V sklo- Orjaška zlata rozga.

Petra Hladnik in Igor Nekrep, Lutra, Inπtitut za ohranjanje naravne dediπËine

Tujerodna zlata rozga -  
nadloga Ljubljanskega barja

biotsko pestrost ljubljanskega barja, katerega skrajni severovzhoDni Del sega tuDi na območje 
četrtne skupnosti ruDnik, v zaDnjih Desetletjih meD Drugim ogrožajo tuDi številne invazivne tujeroDne 

rastlinske vrste. najpogostejša meD njimi je visokorasla rumenocvetoča trajnica, tujeroDna zlata 
rozga. s sleDnjim imenom označujemo Dve zelo poDobni severnoameriški vrsti, kanaDsko in orjaško 

zlato rozgo, ki se poleg DomoroDne navaDne zlate rozge pojavljata v sloveniji. 

Akcija odstranjevanja tujerodne zlate rozge s prostovoljci na območju ČS Rudnik med Ižico in Peruzzijevo ulico.
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pu projekta Ohranimo biodiverziteto Ljubljanskega barja, ki 
ga sofinancira Mestna občina Ljubljana, smo poleg drugih ak-
tivnosti v septembru izvedli akcije odstranjevanja te invazivne 
rastline. Na manjših površinah smo rozge skupaj s prostovoljci 
odstranjevali z metodo puljenja. Takšno zatiranje je učinkovito, 
v kolikor iz zemlje odstranimo tudi korenike. Previdno moramo 
ravnati s cvetočimi poganjki, saj se na njih lahko razvijejo plo-
dovi tudi potem, ko so rastline že izpuljene. V primeru večjih 
sestojev je popolna odstranitev zlate rozge s tovrstno metodo 
težavnejša. Alternativno lahko z vztrajno večletno košnjo pred 
cvetenjem rastline izčrpamo, kar postopoma privede do njiho-
vega propada. 

V kolikor se tujerodna zlata rozga pojavlja tudi na vaših zemlji-
ščih, jo odstranite oziroma z njo ravnajte previdno, da preprečite 
njeno širjenje. Več o tujerodni zlati rozgi si preberite v zloženki, 
ki je dostopna na spletni strani http://lutra.si.

Korenike tujerodne zlate rozge služijo tudi vegetativnemu 
razmnoževanju.

Nova skupina  
druπtva ©ola zdravja

KOSTANJEV POHOD

V zadnji letošnji številki Rudniške Četrtinke se vam 
lepo zahvaljujem za vašo zvestobo in spodbudo, da 
še naprej delujemo prostovoljno za boljše zdravje 
in počutje naših občanov. Predstavili smo se na pri-
reditvi in upam, da ste bili zadovoljni z našo pred-
stavitvijo. 

Sporočam vam, da smo 11. 11. 2013 ustanovili sku-
pino, ki bo delovala v Dnevnem centru za starejše 
Rudnik. Telovadili bomo trikrat tedensko, pričetek 
vadbe je bil v ponedeljek, 11. 11. ob 7:30. Telovadi-
li bomo zunaj, v deževnem vremenu pa v prostorih 
centra. Informacije boste prejeli v Dnevnem centru 
Rudnik, Pot k ribniku 3a.

V letu 2014 Vam želim mnogo zdravja,  
sreče ter veselja.

Erlih Silvica, Društvo šola zdravja

Konjerejsko društvo Barje se je v nedeljo, 20. ok-
tobra 2013, udeležilo tradicionalnega kostanje-
vega pohoda, ki je vzorno organizirala domačija 
Gorc iz Spodnjih Selc pri Dobrniču.
Naše društvo so s svojimi rodovniškimi kobilami 
SHL in dvema lipicankama zastopali Izidor Prista-
vec, Miran Janežič in Marjan Trček. Pohoda se je 
udeležilo 12 dvovpreg in 23 jezdecev. 
Pohod vedno pripomore k izmenjavi izkušenj pri 
kvalitetni vzreji rodovniških konj, namenjen pa je 
seveda predvsem druženju med konjerejci in lju-
bitelji konj. Prehodili smo cca 40 km po čudoviti 
dolenjski pokrajini. Ob zaključku pohoda se je 
prilegla zelo okusna obara, ki so jo postregli na 
domačiji Gorc.

KD Barje




