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Kruha in vrtnic 
ob mednarodnem 
dnevu žena

ŽARKO HOJNIK

B esedna zveza kruha in vrtnic je znana kot parola 
ženskega aktivizma in naslov istoimenske pesmi 
s sporočilom o solidarnosti in upanju za vse 
ljudi. Avtorstvo pesmi Bread and Roses pripisu-
jejo ameriški aktivistki Helen Todd. Besedilo se 

pogosto povezuje s stavko tekstilnih delavk v Massachusettsu 
med januarjem in marcem 1912 za dostojne delovne razmere, 
poštene plače in druge delavske pravice žensk in moških. V 
času, ko so ameriške aktivistke s sloganom kruha in vrtnic pozi-
vale k solidarnosti in enakosti za vse, je bil na pobudo nemške 
borke za pravice žensk in socialistke Clare Zetkin razglašen 
mednarodni dan žena. Praznovanje je prvič potekalo 19. marca 
1911, nekaj let pozneje je bil dan žena prestavljen na 8. marec. 

Letos smo 8. marca zaznamovali 111. mednarodni dan žena. 
Več kot 100 let pozneje je slogan kruha in vrtnic za vse še 
vedno živ in čedalje bolj aktualen. Kljub skokovitemu znan-
stvenemu in tehnološkemu napredku je položaj žensk izrazito 

slabši. S posledicami pande-
mije covida-19 so se razmere 
še poslabšale. Po raziskavi 
Eurobarometer 77 odstotkov 
anketirancev v EU meni, da 
se je v njihovi državi povečalo 
fizično in psihično nasilje nad 
ženskami. Rezultati se gib-
ljejo od 93 odstotkov žensk 

v Grčiji do 47 odstotkov na Madžarskem. Na duševno zdravje 
žensk so opazno vplivali varnostni ukrepi, kot so omejitev gi-
banja in policijska ura (41 odstotkov) ter omejitev zbiranja ljudi 
(38 odstotkov anketirancev v EU). 

Zaradi tega bi se moral evropski parlament pri iskanju rešitev 
osredotočiti zlasti na trgovino z ženskami in otroki ter njihovo 
spolno izkoriščanje (EU 47, Slovenija 46 odstotkov), psihično 
in fizično nasilje nad ženskami (EU in Slovenija 47 odstotkov), 
razliko med plačami moških in žensk ter posledice za poklicni 
razvoj (EU 41, Slovenija 39 odstotkov), večje težave, ki jih imajo 
ženske pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja (EU 
31, Slovenija 28 odstotkov) ter na zaščito žensk in deklet iz 
ranljivih skupin (EU 30, Slovenija 29 odstotkov).

V duhu naslovnega slogana kaže, da je v današnji družbi na 
splošno čedalje manj prostora za vse. Če s tega vidika pog-
ledamo problem neenakosti in poslabšanje položaja žensk, 
je očitno, da gre za strukturni problem, ki še zdaleč ni samo 
žensko vprašanje. Tako kot v časih, ko je slogan kruha in vrtnic 
s solidarnostjo žensk odmeval za pravice obubožanih in razža-
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UVODNIK

ljenih, bi danes morali moški to zgodovinsko darilo enakosti 
spolov s solidarnostjo vračati ženskam. 

Zgodovinsko izročilo 8. marca nam o nujnosti povezovanja za 
boljšo prihodnost ne le sedanjih, temveč tudi prihodnjih rodov, 
pove več kot ponesrečene teorije, ki med ženske in moške 
vnašajo razkol ter s tem prilivajo olja na ogenj polarizacije in 
razkroja (dezintegracije) družbe. Na dlani je zaključek, da to 
ne koristi ne ženskam ne moškim, temveč tistim, ki z nete-
njem nestrpnosti, sovražnosti, nasilja in vojn od nekdaj kujejo 
umazani dobiček ter kopičijo bogastvo na plečih naivnih in 
izkoriščanih, obubožanih in razžaljenih.
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VOLITVE 2022

Supervolilno leto 
Nov državni zbor bomo izbirali 24. aprila, jeseni pa novega predsednika republike. Dvajsetega novembra bodo na sporedu volitve 
županov in občinskih svetnikov.

Pa se je začela, volilna kampanja namreč. Čeprav se marsikdo veseli 24. aprila, je do takrat še kar nekaj časa. Ne slepimo se, milo 
rečeno, kampanja bo umazana. Po izkušnjah s parlamentarno demokracijo bo bržkone veliko zavajanja in jemanja iz konteksta. Zato 
bo treba pri izbiri kandidatov veliko modrosti in taktnosti. Čeprav se nam to vedno znova maščuje, volivci radi pozabljamo in odpuš-
čamo. Tudi delovanje represivnih državnih organov, ki so se lotili preganjanja kritike prek položnic. Treba je biti previden in pozorno 
spremljati, kaj govorijo politiki, ki nas nagovarjajo. To je izredna moč, ki lahko vodi tudi v nasilje. 

Pred volitvami je navada, da se ustvarjanju mnenja dodajo javnomnenjske ankete, s katerimi se poskuša prepričati volivce, če že ne 
preslepiti, kako priljubljen naj bi bil ta ali oni, »novi« ali »stari obraz«, z železno vizijo ali brez vsakega političnega programa. Spom-
nite se izjave nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, da tisti, ki se odloči posvetiti življenje politiki, ve, da njegova glavna naloga 
ni služenje denarja. Toda prav tega mnogi politiki ne razumejo. Najbolj koristno porabljen denar je tisti, ki ga država nikoli ne vidi. 
Tako podjetja kot gospodinjstva znajo najbolje skrbeti sama zase in najbolj koristno porabljati svoj denar. Država naj usmerja svoje 
aktivnosti in denar tja, kjer trg ne deluje.

Državo na dieto! Odličen predvolilni slogan, čeprav ga nobena stranka ne bo vzela za svojega. Vse stranke, ko pridejo na oblast, 
ravnajo bolj ali manj enako: rade bi čim več denarja za svoje resorje, da ga bodo potem delile po svojih predstavah. Tako imenovani 
levi preferirajo delitev denarja davkoplačevalcev za socialne programe, desni preferirajo investicije, oboji pa računajo, da si bodo s 
tem kupili volivce. 

Ste se že kdaj vprašali, zakaj so nekoč zažigali čarovnice, jasnovidce, posameznike, ki so imeli nadnaravne sposobnosti? Ker so 
videli prihodnost, kdo so ljudje na oblasti in kakšen namen imajo, jih je bilo treba odstraniti kot škodljive družbi. V resnici so se bali, 
da ne bi razkrili resnice ljudstvu, ki bi se lahko uprlo. 

Resnica naj bi bila (po najbolj splošni definiciji) pojem, ki pomeni ujemanje izjave z dejstvi oziroma z realnostjo. Če torej hočemo 
bolj prijetno resnico, je treba le nekoliko modulirati vhodna dejstva. Tako seveda dobimo več resnic. V času, ki ga trenutno živimo, 
nekateri mu pravijo čas postfaktične družbe, v kateri je bolj kot resnica pomembna govorica, široka ponudba ni nujno dobra stvar. 
Glasovanje po svoji vesti? Kako razumeti, da kdo ne glasuje ali celo nasprotuje pomoči tistim, ki to najbolj potrebujejo, in progra-
mom, namenjenim širši javnosti?

Le ošvrk trenutnih poslancev in tistih, ki jih pripravljajo za volitve aprila, kaže, da bomo strgali po prežganem kotlu. Zaradi slepe 
strankarske pripadnosti in poslušnosti politika služenja ljudstvu že dolgo ni na ceni, če je sploh kdaj bila. Skupno dobro in javni inte-
res s tako politiko že dolgo izgubljata pripadnost. Kako ne bi, če se zasebni interesi in strankarska politikantska preračunljivost kot 
pijavke lepijo na javni proračun. S tako politiko, ki ji je malo mar za skupno dobro denimo na tisoče državljank in državljanov, ki pri 
obljubah in grožnjah o nadaljnjem umiku države stran od javnega zdravstva bolj kot kdaj prej trepetajo v negotovosti, ali bodo jutri 
še imeli osebnega zdravnika. Če pustimo ob strani, da na volitvah zmagajo tisti, ki v javnem interesu samo še grabijo, kaj sploh še 
ostane od države? Čemu bi lahko rekli, da je skupno dobro, ki je od nekdaj temelj in smisel življenja v družbeni skupnosti?
Žarko Hojnik

PRED VOLITVAMI
Kako bomo glasovali
Na državnozborskih volitvah 24. aprila bo glasovnico lahko oddalo 1.699.433 volilnih upravičencev, je objavilo ministrstvo 
za notranje zadeve. Med njimi je dobrih 100.000 volivcev s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo lahko glasovali po pošti 
ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

V zvezi z vašim vprašanjem o načinu izvedbe glasovanja za volivce, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, pojasnjujemo, 
da je državna volilna komisija na 14. seji 3. februarja sprejela sklep, s katerim je odločila, da bodo lahko volivci, ki bodo na 
dan glasovanja v izolaciji, glasovali po pošti skladno z določbo drugega odstavka 81. člena ZVDZ pod pogojem, da bodo v 
izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in bodo obvestilu (vlogi) okrajni volilni komisiji priložili ustrezno doka-
zilo (pozitiven izvid testa ali SMS-obvestilo o pozitivnem testu), ter da bodo lahko glasovali po pošti skladno z določbo tret-
jega odstavka 81. člena ZVDZ volivci, ki bodo v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in bodo obvestilu (vlogi) 
okrajni volilni komisiji priložili ustrezno dokazilo (pozitiven izvid testa ali SMS-obvestilo o pozitivnem testu).

Ker trenutno še ni mogoče predvideti, kakšna bo epidemična situacija na dan glasovanja, državna volilna komisija o 
drugih ukrepih še ni odločala. Je pa na omenjeni seji sprejela sklep, da bo o drugih možnih načinih glasovanja volivcev, 
ki so v izolaciji, razpravljala in odločala na eni izmed prihodnjih sej, najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja na volitvah 
poslancev v državni zbor 24. aprila.
Kristina Klinc, pomočnica direktorja za pravne zadeve



KANDIDATKA ZA POSLANKO
Tudi Črnuče so Ljubljana
Črnuče so moj dom, moje zatočišče. 
Tukaj je moja družina in smisel mojega 
življenja. Tukaj živimo v sozvočju z 
naravo in nedaleč od mestnega vrveža. 
Toda mestni odločevalci prevečkrat 
pozabljajo, da so tudi Črnuče Ljublja-
na. Ko gre za pomembne naložbe, smo 
prevečkrat spregledani ali preslišani. 
Kot četrtna svetnica si zadnja štiri leta 
vztrajno prizadevam za ureditev od-
prtih problemov. Marsikaj smo storili, 
toda želim si vidnejših premikov na 
bolje. 

Treba je poskrbeti za ureditev varnih 
šolskih poti in prometa, za izgradnjo 
kolesarskih stez in pešpoti ob Zasavski 
cesti med Šentjakobom in Nadgorico 
ter ureditev varne prometne povezave 
med Zasavsko in Brnčičevo cesto s ko-
lesarsko stezo in pešpotjo v Nadgorici 
ter v smeri naselja Sneberje. 

Začeti moramo postopek, da se pre-
pove vožnja težkih tovornjakov skozi 
Črnuče kot tranzit. Zato je nujna izgra-
dnja severne tangente, ki bo povezala 
štajersko in gorenjsko avtocesto. Zah-
tevati moramo upoštevanje gradbišč-
nih predpisov in zagotovitev ustrezne 
prometne ureditve ob izgradnji nove 
soseske Črnuški bajer. 

Vsi prebivalci morajo biti enakovred-
no obravnavani ter imeti enake pogoje 
in možnosti pri odvozu odpadkov in 
čiščenju snega. Nujno je treba vzpo-
staviti red, kar zadeva ropot in smrad 

v industrijski coni Ježa – asfaltna baza 
ne sodi blizu strnjenih naselij.

Nebrzdano širjenje zazidljivih 
zemljišč na račun rodovitne zemlje 
ni sprejemljivo. Naš cilj mora biti čim 
večja lokalna samooskrba in kakovost 
bivanja.  

Spodbujati moramo kulturni, športni 
in društveni utrip, saj takšne dejavnosti 
še povečujejo kakovost bivanja. 

Nihče ne sme ostati brez osebnega 
zdravnika, zato moramo zagotoviti 
dostopno kakovostno zdravstveno 
varstvo. Tudi našim starejšim moramo 

ustvariti pogoje za dostojno in varno 
starost po dostopnih cenah.

In ne nazadnje, Črnuče potrebu-
jejo sodobno nakupovalno središče, 
ki bo zadostilo potrebam več kot 
20.000 okoliških prebivalcev. Kako-
vost bivanja prebivalcev je večinoma 
odvisna od prizadevanj posameznih 
občin, ustrezne pogoje za razvoj mora 
zagotoviti država. Velik korak v to smer 
je naredila vlada z dvigom povprečnin. 
Za Črnuče to pomeni dodatnih 1,5 
milijona evrov za leti 2022 in 2023, ki 
jih bo Mestna občina Ljubljana lahko 
investirala v naše okolje. Da bo ta 
denar kar najbolj koristno porabljen v 
dobro krajanov, moramo stopiti skupaj 
in delovati z jasno vizijo. 

Če več let odprtih zadev ni mogoče 
urediti na lokalni ravni, je treba nare-
diti korak naprej. Ne v iskanju lastnih 
koristi, temveč v zasledovanju dobrega 
za vse. Hvaležna sem sokrajanom, da 
so v meni prepoznali odločno, vztrajno 
in pošteno osebo, ki bi lahko skrb za 
naše kraje prenesla tudi na državno 
raven. Zato se bom 24. aprila podala 
v tekmo za poslanski mandat. Ker si 
Črnuče zaslužijo svojega predstavnika 
v parlamentu in ker verjamem, da 
lahko za črnuško skupnost naredim še 
veliko več. 
Klavdija Operčkal, svetnica ČS Črnuče 
in kandidatka SDS na volitvah v državni 
zbor
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KANDIDATKA ZA POSLANKO
Čas je za drugačno Slovenijo
Spoštovane sokrajanke,  
cenjeni sokrajani,

na aprilskih državnozborskih volit-
vah v Črnučah in okolici kandidiram za 
poslanko na listi Socialnih demokratov. 
Sem mama dveh otrok, žena, sestra, 
teta in prijateljica. Že 12 let sem tudi 
Črnučanka. Moja študijska in karier-
na pot sta prepleteni s politiko. Po 
izobrazbi sem politologinja, magistra 
mednarodnega prava. Delala sem v 
državnem zboru kot vodja kabineta 
ministra na dveh ministrstvih in kot 
državna sekretarka na ministrstvu za 
kulturo. Izkušnje so me naučile, da se 
stvari premaknejo v želeno smer samo, 
če vanje vložimo čas, trdo delo, vztraj-
nost ter kreativnost.

H kandidaturi me je spodbudila epi-
demija. Opažam, da je v družbi čedalje 
več neenakosti, da drugi odločajo o 
nas, namesto da bi o najpomembnej-
ših vprašanjih naše družbe odločali 
sami. Kandidiram, ker si ne želim še 
več političnih delitev, temveč si želim 
enakopravnost, solidarnost, spoštova-
nje in sodelovanje. 

Pred Slovenijo so veliki izzivi. Treba 
se bo preudarno spoprijeti z zdrav-
stvenimi, gospodarskimi, socialnimi, 
podnebnimi in drugimi izzivi. Vse to 
zahteva drugačen pristop, drugačno 
politiko, spoštljivejšo kulturo dialoga 

in uspešnejše vodenje. Od vseh nas je 
odvisno, po kateri poti bomo šli nap-
rej. Verjamem, da Socialni demokrati s 
svojim programom zastavljamo jasen 
načrt desetih velikih sprememb, ki 
odgovarjajo zahtevam ljudi. Predvsem 
pa si želim soustvarjati družbo, ki je 
strpna, svobodomiselna, zavezana kri-
tični misli in spoštovanju drugačnosti.

Kandidiram tudi zato, da bi bila glas 
črnuške četrtne skupnosti v državnem 
zboru. Glas ljudi, ki verjamemo v na-
predek, in glas ljudi, ki z optimizmom 
zremo v prihodnost.  Tudi v prihodnost 
svojih otrok. 

Čas je, da se 24. aprila v čim večjem 
številu udeležimo volitev! Čas je za 
spremembe! Čas je za drugačno  
Slovenijo!
Mag. Petra Culetto
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MARTIN ALOJZ FLISAR

Poleg naravoslovja in 
matematike ga sproščajo šah, 
knjige, filmi, prijatelji in narava
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INTERVJU

Osnovna šola narodnega heroja Maksa 
Pečarja se lahko v zadnjem času pohvali 
z izjemnim uspehom, srebrnim prizna-
njem iz naravoslovja devetošolca Mar-
tina Alojza Flisarja, doseženim na 18. 
Mednarodni mladinski naravoslovni 
olimpijadi (The International Junior 
Science Olympiad – IJSO 2021). Več kot 
300 mladih iz 59 držav se je udeležilo 
tega tekmovanja. Tako visokega in po-
membnega priznanja ni prejel še noben 
učenec naše šole.  

Tudi sicer je Martin Alojz Flisar izje-
men učenec. V šolskem letu 2020/21 
je na državnih tekmovanjih dobil zlato 
priznanje iz matematike, zlato prizna-
nje iz fizike, zlato Cankarjevo priznanje 
in srebrno priznanje iz kemije. Martin 
nam je vsem za zgled v prizadevnosti, 
umirjenosti, prijaznosti in zvedavosti ob 
šolskem delu.

Na tekmovanje iz znanja fizike se je 
pripravljal pri dodatnem pouku. Pokazal 
je izjemno znanje, saj je reševal naloge, 
ki so daleč presegale osnovnošolsko 
raven znanja. Po pridobljenem zlatem 
priznanju na državnem tekmovanju iz 
znanja fizike so ga mentorji Društva 
matematikov, fizikov in astronomov 
Slovenije povabili na priprave iz znanja 
fizike, kemije in biologije. Po dveh 
krogih izbora, v katerih je pokazal svoje 
znanje na teh področjih, je bil uvrščen v 
eno od dveh ekip dijakov, ki sta zastopa-
li Slovenijo na 18. Mednarodni mladinski 
naravoslovni olimpijadi. V Martinovi 
ekipi so bili še dijaki Gimnazije Bežigrad 
in Gimnazije Vič: Aljaž Erman, Tomaž 
Holc, Enej Jauk, Aleksander Kosanović 
in Žan Arsov. Martin Alojz Flisar je bil 
edini slovenski osnovnošolec na tem 
tekmovanju.

Čestitke Martinu za uspeh in prisrčne 
želje, da bi vztrajno in z navdušenjem 
nadgrajeval naravoslovno znanje ter 
dosegal takšne uspehe še naprej. 
Zahvalo in pohvalo si zasluži tudi 
Martinova mentorica, učiteljica fizike in 
naravoslovja Matjuša Mihelčič. Seveda 
čestitam Martinovim staršem, ki so ga z 
zgledom spodbujali k delu in izjemnim 
rezultatom. Čestitke za izjemen uspeh 
na olimpijadi tudi drugim izjemnim 
mladim naravoslovcem, njegovim sotek-
movalcem. 

Želela bi si, da bi Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije ter Društvo matemati-
kov, fizikov in astronomov Slovenije še 
naprej skrbela, da bodo šole z udeležbo 
na mednarodnih tekmovanjih dokaza-
le vrhunsko znanje svojih učencev in 
dijakov ter širile spoznanja o odličnem 
javnem izobraževanju in znanstvenem 
delovanju naše države.
Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica Osnovne 
šole narodnega heroja Maksa Pečarja

***

Kako si se pripravljal na Mednarodno 
mladinsko naravoslovno olimpijado?
Tako kot drugi sem obiskoval redne 
priprave, ki so večinoma potekale na 
pedagoški in biotehniški fakulteti, delno 
tudi v Plemljevi vili na Bledu. Priprave 
sta organizirala Društvo matematikov, 
fizikov in astronomov ter Zveza za teh-
nično kulturo Slovenije. Poleg tega sem 
se pripravljal tudi sam, večinoma z re-
ševanjem nalog s tekmovanj iz prejšnjih 
let, v pomoč sta mi bili tudi učiteljici 
Barbara Rubin in Matjuša Mihelčič.

Opiši eksperimentalni dan na  
olimpijadi.
To je bil zadnji tekmovalni dan, ki je sle-
dil izbirnim vprašanjem in teoretičnemu 
delu. Slovenski tekmovalci smo se razde-
lili v dve ekipi, v katerih smo bili po trije, 
člani posamezne ekipe so se dogovorili, 
kateri eksperiment bo kdo opravljal. Jaz 
sem izbral fiziko, druga dva člana moje 
ekipe sta imela biologijo in kemijo.
Pri nalogi iz fizike je šlo večinoma za 
računanje lomnih koeficientov raznih 
snovi z uporabo laserja in navtičnega 
šestila. Pri kemiji je bilo treba ugotoviti 
vsebnost glukoze v vzorcu datljevega 

sirupa. Pri biologiji je bila glavna tema 
analiza krvnih vzorcev in človeških kro-
mosomov. Vse naloge so dostopne na 
http://www.ijsoweb.org/downloads.

Katere države so se na olimpijadi najbo-
lje odrezale in kaj misliš, zakaj? 
Indija, Rusija in Vietnam. Večina tekmo-
valcev iz teh držav je prejela zlato meda-
ljo, saj se zelo intenzivno pripravljajo in 
temu posvetijo več časa kot drugi. Poleg 
tega imajo veliko večjo izbiro tekmoval-
cev kot nekatere manjše države. 

Kaj bi svetoval učiteljem matematike, 
da bi še bolj približali predmet  
otrokom?
Zdi se mi, da problem ni v učiteljih, 
ampak v učnem načrtu. Zelo težko 
se je naučiti matematiko, če te de-
jansko ne zanima. Tako se učenci učijo 
naključne koščke matematike, ki jo 
trenutno obravnavajo v šoli, preostalo 
pa pozabijo, ker niso idej povezali med 
seboj. Najprej bi dal nasvet učencem, ki 
bi se zares radi naučili matematiko: naj 
se posvetijo matematiki zunaj pouka, 

četudi le za nekaj minut na dan, ter po-
skusijo rešiti kak problem ali razumeti, 
zakaj nekatere stvari, ki so se jih naučili 
pri pouku, držijo. Če bi učitelji učili na 
tak način, bi to bilo časovno potratno, 
verjamem pa, da bi lahko včasih dali 
za domačo nalogo kak težji problem, 
ki ga ni mogoče rešiti samo z meto-
do, naučeno pri pouku, in potrebuje 
daljši razmislek. Poleg tega bi se lahko 
izogibali neposrednemu učenju formul 
in obrazcev ter raje uporabili intuitivni 
pristop. Dve glavni težavi sta: učitelji 
nimajo veliko moči pri spreminjanju uč-
nega načrta in pri toliko učencih je tež-
ko razločiti tiste z resnim zanimanjem 
od tistih, ki jim je vseeno. Nazadnje bi 
še spodbudil učitelje matematike k 

Učitelji nimajo veliko 
moči pri spreminjanju 
učnega načrta in pri 
toliko učencih je težko 
razločiti tiste z resnim 
zanimanjem od tistih, ki 
jim je vseeno.



eksperimentiranju z nekonvencionalni-
mi pristopi učenja.

Kako bi se imenoval tvoj izbirni pred-
met, če bi si ga izmislil sam? 
OMIPRP – Odkrivanje matematičnih idej 
prek reševanja problemov.

Ali že imaš načrt za prihodnost in ali 
boš vsa šolanja končal v Sloveniji?
Gimnazijo brez dvoma, kako bo nap-
rej, pa je odprto. Veliko je odvisno od 
kakovosti izobraževalnega sistema in 
pridobivanja znanja.

Naštej tri najljubše predmete in najljub-
šo šolo v naravi.
To bi bili matematika, fizika ter infor-
matika/računalništvo. Najljubša šola 
v naravi je bila zagotovo v Osilnici, v 
četrtem razredu. 

Spomni se najprijetnejših trenutkov v 
osnovni šoli, ki so bili povezani z učite-
lji, sošolci in dogodki.
Z učitelji so bili povezani matematični 
kvizi ob koncu leta s sladkimi nagrada-
mi, zabavni poskusi pri fiziki in kemiji 
ter prosta izbira iger pri športni vzgoji. 
Izmed trenutkov s sošolci bi izpostavil 
podaljšano bivanje v nižjih razredih in 
šole v naravi, med dogodki pa proslave 
in praznovanja, ki so pouku kradli čas.

Kaj te sprošča in osrečuje? 
Poleg naravoslovja in matematike šah, 
dobre knjige in filmi, prijatelji in narava.

Ali bi pri sebi spremenil kakšno  
lastnost?

Odlašanje – prestavljanje dejavnosti na 
pozneje.

Sanjsko potovanje?
Veliko sem potoval z družino, po 
dobrem delu Azije, po Avstraliji, ZDA in 
številnih evropskih državah. Vsako pre-
teklo potovanje bi z veseljem ponovil. 
Toda počitnice in konci tedna v Kostelu 
ob reki Kolpi, od koder izvirajo nekateri 
moji predniki, so bili in bodo vedno 
nekaj posebnega.

Se spomniš kakšne zgodbe iz tvojih 
krajev?
Mami mi je pripovedovala, da so nekoč 
navihani vaščani žleht sosedu razstavili 
voz in mu ga ponovno sestavili na strehi 
njegove hiše.

Če bi bil rastlina ali žival, kaj bi si 
izbral?
Kokosovo palmo, zaradi vsestranskosti 
in prijetnega podnebja. Od živali pa ver-
jetno opico, ker je inteligentna in dobra 
v reševanju problemov.

Kaj bi spremenil na Zemlji, da bi bilo 
vsem bitjem boljše in lepo? 
Mislim, da ni pomembno vprašanje, 
kaj bi morali spremeniti, ampak kako 
naj bi to naredili oziroma ali je to sploh 
mogoče. Zato bom naštel le stvari, ki se 
mi zdijo uresničljive: 
• modernizirati izobraževanje – šolski 

sistem še vedno ostaja v 19. stoletju, 
tehnologija pa se izjemno hitro razvija. 
Čas je za spremembe;

• najti delo za vse – eden od večjih pro-
blemov tega stoletja je rast prebival-
stva. Ker jo je zelo težko omejiti brez 
radikalnih ukrepov, sta zaposlenost 
in prispevek vsakega prebivalca zelo 
pomembna;

• omejiti podnebne spremembe in 
uničevanje naravnih virov – čeprav 

težko izvedljivo, je še vedno ključnega 
pomena. 

Vsi bi radi spremenili svet, a nihče noče 
spremeniti samega sebe, je misel Leva 
Nikolajeviča Tolstoja. Naštej tri znan-
stvenike, ki so ali še po tvojem mnenju 
pozitivno vplivajo na prebivalce Zemlje.
Isaac Newton, ker je omogočil značilen 
skok v napredku matematike in fizike, 
Albert Einstein, ki je dopolnil znanje o 
gravitaciji, in Richard Feynman, ker je 
revolucioniral učenje fizike.

Najljubša knjiga oziroma zvrst?
Od neleposlovja imam najraje znanstve-
no-filozofske ali zgodovinske knjige, 
moja najljubša leposlovna zvrst pa je 
znanstvena fantastika.

Po tej delitvi sta moji najljubši knjigi 
Sapiens: kratka zgodovina človeštva in 
Štoparski vodnik po galaksiji.

Oče in mama sta pisatelja Jana Bauer 
in Evald Flisar. Se kdaj posvetujeta s 
teboj o svojem pisanju? Izmisli si naslov 
knjige, ki bi bil primeren za mamo, in 
naslov za očeta.
Občasno pomagam z domislicami, ki jih 
uporabita v svojih knjigah – večinoma 
so to smešna imena. Tako sem si nehote 
izmislil ime glavne junakinje istoimen-
ske knjige oziroma serije knjig – Groz-
novilca. Oba sta izvrstna pisatelja in bi si 
z lahkoto izmislila zgodbo, ne glede na 
izbran naslov. 

Še malo, pa bo valeta. Si si že izbral 
oblačila in ali si že našel plesalko?
Ne, oblačil si še nisem izbral in upam, 
da mi to ne bo povzročalo preglavic. O 
soplesalki pa mislim, da to lahko ostane 
skrivnost!
Gregor Orelj, učitelj
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INTERVJU

Od neleposlovja 
imam najraje 
znanstveno-filozofske 
ali zgodovinske 
knjige, moja najljubša 
leposlovna zvrst pa je 
znanstvena fantastika.



Mobilni telefoni so zadnje desetletje eden izmed večjih motil-
cev pozornosti v prometu, ki dokazano povečujejo nevarnost 
nastanka prometnih nesreč. Vozniki ob uporabi mobilnih 
telefonov pogosto povzročajo zastoje. Agencija za varnost 
v prometu je januarja izvedla preventivno akcijo Varno brez 
telefona v prometu, ki jo bo ponovila konec novembra. Tako 
bodo letos prvič ozaveščanju o uporabi mobilnega telefona v 
prometu posvečeni kar trije tedni. V tem času policija izvaja 
tudi poostren nadzor voznikov. 

Med uporabo mobilnega telefona je uporabnikova po-
zornost zmanjšana s treh vidikov zaznavanja in upravljanja: 
vidnega, telesnega in miselnega. Pomembno je zmanjšana 
pozornost na dogajanje na cesti in v njeni okolici. Voznik 
lahko spregleda ključne informacije iz okolja, zato se poveča 
nevarnost nastanka prometne nesreče, po različnih mednaro-
dnih raziskavah celo do 23-krat. Tako ogrožamo sebe in druge, 
za nastanek nesreče pa je dovolj že majhna napaka.

Nova zakonodaja je prinesla strožje kazni
Agencija za varnost prometa je vrsto let opozarjala na nevar-
nost uporabe mobilnih telefonov v prometu in predlagala 
zakonske spremembe. Te so bile z lansko novelo zakona o 
pravilih cestnega prometa v celoti sprejete, veljati so začele 
sredi avgusta. V okviru akcije je agencija ozaveščala voznike o 
tveganjih zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo ter 
novih zakonskih določbah. Za uporabo mobilnega telefona 
med vožnjo je za voznike motornih vozil predpisana globa 
250 evrov ter tri kazenske točke. Za udeležence v prometu, 
ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji 
in druga lahka motorna vozila), pa globa za neupravičeno 
uporabo mobitela, slušalk in drugih naprav med vožnjo znaša 
120 evrov.

Tudi prostoročno telefoniranje ni varno
Zakon sicer dovoljuje uporabo naprave za prostoročno tele-
foniranje, ki pa jo policija in agencija odsvetujeta, saj odvrača 
pozornost voznika in ni varna. »Med vožnjo ne upravljajte 
telefona, ne pregledujte družbenih omrežij, ne zapisujte si 
opomnikov, ne brskajte po spletnih straneh, ne fotografirajte 
ali snemajte, saj je vožnja aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso 
pozornost. V primeru nujne uporabe mobilnega telefona se 
ustavite na primernem mestu zunaj vozišča in nadaljujte pot 
šele, ko končate pogovor,« sta svetovali policija in agencija za 
varnost prometa.

Uporaba mobilnega telefona podaljša voznikov reak-
cijski čas
Mobilni telefon ni primarni vzrok za nastanek prometne 
nesreče, vendar je izjemno pomemben dejavnik tveganja 
za nastanek nesreče. Tuje raziskave so pokazale, da je med 
pisanjem SMS-sporočila ali pregledovanjem družbenih omrežij 
voznik povprečno pet sekund osredotočen na telefon in ne 
na vožnjo. Pri hitrosti 60 km/h prevozi več kot 83 metrov. V 
naselju, pri vožnji 50 km/h, prevozi skoraj 70 metrov. Še večja 
nevarnost je na avtocesti, kjer pri hitrosti 130 km/h v petih 

sekundah prevozi več kot 180 metrov, na hitri cesti pri vožnji 
100 km/h pa 139 metrov. Gre za podobno nevarnost, kot da 
bi takšno razdaljo prevozil z zaprtimi očmi. Voznik vozi z bi-
stveno zmanjšano pozornostjo ter tako ogroža sebe in druge 
udeležence v prometu. 

Pri voznikih so različne študije pokazale tudi do polovico 
slabši reakcijski čas kot pri vožnji v običajnih razmerah: daljši 
reakcijski čas, krajša zavorna pot, menjava voznih pasov brez 
nadzora, počasnejše zaznavanje prometne signalizacije, ne-
zmožnost ohranjanja enakomernega tempa vožnje, povzroča-
nje zastojev, spregledanje pomembne informacije iz okolja.

Med kršitelji prevladujejo vozniki osebnih vozil
Lani je policija ugotovila 33.254 kršitev po 35. členu zakona 
o pravilih cestnega prometa. Leta 2020 je bilo takšnih kršitev 
36.771. Upad kršitev za 10 odstotkov je mogoče pripisati po-
ostreni zakonodaji, celoletnemu ozaveščanju in policijskemu 
nadzoru.

Izboljšanje je konec lanskega leta zaznala tudi agencija 
med ponovljenim terenskim opazovanjem voznikov v enaj-
stih mestnih občinah. Mobilni telefon je med opazovanjem 
avgusta uporabljalo 1162 voznikov oziroma 2 odstotka vozil 
(59.141), ki so bila v štirih urah zajeta v štetje, februarja pa 
1482 oziroma 2,7 odstotka vozil (55.503).

Največ kršiteljev starih od 35 do 44 let
Med kršitelji izstopa starostna skupina 35–44 let, v kateri 
je bilo zaznati skoraj tretjino kršitev (31,6 odstotka). Sledi-
jo starostne skupine 25–34 let s 23,4 odstotka, 45–54 let z 
22,5 odstotka, 55–64 let z 12,9 odstotka, najmanj je kršitev 
v starostnih skupinah do 18 let (0,1 odstotka), 18–24 let (5,7 
odstotka) in več kot 65 let (3,6 odstotka). Glede na kategorijo 
udeleženca v prometu prevladujejo vozniki osebnih vozil, teh 
je dobro polovico, sledijo vozniki tovornih vozil, ki jih je dobro 
petino (21,2 odstotka), in kolesarji z 2 odstotkoma. 

Pogosta uporaba tudi med kolesarji in pešci 
Tudi med kolesarjenjem ne uporabljajte mobilnega telefo-
na ali slušalk za poslušanje glasbe, saj to pomembno vpliva 
na zaznavanje prometa in dogajanja v okolici ter pravočas-
no odzivanje. Agencija je opozorila, da nemalokrat vidimo 
zamišljene pešce, ki s pogledom v mobilni telefon stopijo na 
prehod za pešce ali kolesarsko stezo in ne preverijo, ali so to 
storili dovolj varno. Pravočasni in ustrezni odzivi pešca so za-
radi uporabe mobilnega telefona in pregledovanja družbenih 
omrežij zmanjšani do 60 odstotkov.
Mag. Nina Kumerdej, odnosi z javnostmi
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MOBILNI TELEFONI MED VOŽNJO

Za volanom ne bodite za zaslonom, v prometu ne bodite na spletu
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EVROPSKA VALUTA

Mineva 20 let od uvedbe evra

Evro se je pred 20 leti pojavil v denarnem obtoku. V Sloveniji 
smo ga začeli uporabljati pred 15 leti. Kot knjižna valuta je bil 
uveden leta 1999, leta 2002 pa so ga namesto svoje nacio-
nalne valute med prvimi začele uporabljati Avstrija, Belgija, 
Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska in Španija. Z uvedbo evra v denarni 
obtok držav se je zgodila največja zamenjava denarja v svetov-
ni zgodovini. Novi valuti so določili ime leta 1995 na vrhu EU v 
Madridu. Navdih za evrski simbol je bila grška črka epsilon, ki 
je hkrati simbol prve črke imena Evropa v latinici. Dve vzpore-
dni črti, ki sta vidni v simbolu, naj bi ponazarjali stabilnost.

Slovenija se je priključila Evropski uniji 1. maja 2004, vendar 
je evro dobila nekoliko pozneje. Najprej je morala izpolniti 
vrsto pogojev, med drugim znižati inflacijo na evropsko raven 
ter voditi varčno javnofinančno politiko. Evro je bil pri nas 
uveden leta 2007 in je zamenjal dotedanji tolar. Pri menjavi se 
je upoštevalo, da en evro znaša 239,64 tolarja. Naša država je 
bila trinajsta po vrsti, v kateri je bil uveljavljen evro.

V evrskem območju je danes 19 držav članic, evro kot 
denarna enota je prisoten še v Andori, San Marinu, Vatika-
nu, Monaku, Črni gori in na Kosovu. Motivi na bankovcih so 
poenoteni za vse države, grbe na evrskih kovancih pa oblikuje 
vsaka država po svoje. Med letoma 2013 in 2019 so bili v 

denarnem obtoku novi bankovci iz serije Evropa, bankovce za 
500 evrov pa so nehali tiskati. 

Evro upravljata Evropska centralna banka (ECB) in Evrosis-
tem, ki je sestavljen iz centralnih bank držav evrskega obmo-
čja. ECB je odgovorna za zagotavljanje stabilnosti cen, sredi 
lanskega leta pa se je odločila za novo strategijo denarne poli-
tike, s čimer je določila cilj dveodstotne inflacije v srednjeroč-
nem obdobju. Žal je evropski statistični urad Eurostat decem-
bra lani nameril petodstotno inflacijo v evrskem območju. To 
je največ od leta 1997, ko so začeli meriti inflacijo za skupno 
valuto.

ECB je pred kratkim napovedala, da bo do leta 2024 preobli-
kovala podobo evrskih bankovcev. Ti naj bi bili bolj povezani 
z Evropejci. Predsednica ECB Christine Lagarde je dejala, da je 
po dveh desetletjih čas za spremembo.

ECB bo oblikovala fokusne skupine, da bi od ljudi iz 
evrskega območja zbrala mnenja o možnih temah za nove 
bankovce. V svetovalni skupini bo po en strokovnjak iz vsake 
države evrskega območja. Ta bo zadolžena za predložitev 
ožjega seznama tem. Strokovnjaki prihajajo s področij, kot so 
zgodovina, naravoslovje, družboslovje, likovna umetnost in 
tehnologija. 
E. B.
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POLICIJSKO POROČILO
Kako varno živimo
Na območju ČS Črnuče so policisti policijske postaje Ljubljana Bežigrad od 1. januarja do 17. februarja obravnavali naslednje 
primere:

Kazniva dejanja
• šest primerov tatvine (204. člen: (1) Kdor vzame komu tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, se kaznuje z 

zaporom do treh let. (2) Če je vrednost ukradene stvari majhna in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.),

• pet primerov velike tatvine (205. člen: (1) Storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega člena se kaznuje z zaporom do petih 
let, če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, 
blagajno, omaro ali druge zaprte prostore),

• dva primera zatajitve (208. člen: (1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je zaupana, se kaznuje z zaporom 
do dveh let. (5) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z de-
narno kaznijo ali zaporom do enega leta.),

• dva primera poškodovanja tuje stvari (220. člen: (1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z 
denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.),

• dva primera nezakonitega dajanja pravne pomoči (254. člen: (1) Kdor se brez ustrezne izobrazbe ali brez ustreznih izpolnje-
nih pogojev za plačilo ukvarja s tem, da v sodnih ali upravnih postopkih daje pravno pomoč, se kaznuje z denarno kaznijo ali z 
zaporom do enega leta.),

• povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti (323. člen: (1) Udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti 
cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana, se 
kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.).

Prometna varnost
Policisti so obravnavali 128 kršitev cestnoprometnih predpisov. Kršiteljem je bilo izdanih 92 plačilnih nalogov, na okrajno so-
dišče pa podanih 8 obdolžilnih predlogov. Izrečenih je bilo 27 opozoril ter podana ena kazenska ovadba (omenjena povzro-
čitev prometne nesreče iz malomarnosti).

Obravnavali so tudi devet prometnih nesreč, ena je bila nesreča s telesnimi poškodbami, v preostalih pa je nastala le mate-
rialna škoda. Največ prometnih nesreč se je zgodilo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje, ena zaradi neupoštevanja pravil 
prednosti, ena zaradi nepravilnega premika z vozilom, ena zaradi neprilagojene hitrosti, ena zaradi neustrezne varnostne 
razdalje in ena iz drugih vzrokov.

 
Javni red in mir
V navedenem obdobju je bilo obravnavanih pet kršitev javnega reda in miru, pri čemer so bili kršiteljem izdani štirje plačilni 
nalogi ter na pristojno sodišče posredovan en obdolžilni predlog.
Aleksandra Golec, samostojna policijska inšpektorica, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Ljubljana

PGD ČRNUČE
Rdeči petelin na območju vrtičkov
Lansko leto smo črnuški gasilci sklenili z gašenjem požarov 
na območju vrtičkov ob reki Savi v spodnjih Črnučah. To 
leto so zaznamovali številni požari barak na omenjenem 
območju. Tudi sicer je bilo lansko leto rekordno na področju 
intervencij, saj smo posredovali kar 64-krat. Ne glede na epi-
demijo smo se vsakokrat odzvali na klic in vse intervencije 
izpeljali. 

Veliko posredovanj je mogoče pripisati požarom barak na 
območju vrtičkov, tako rekoč vse leto, številnim dogodkom, 
povezanim z obsežnimi poplavami v MOL septembra, ter 
sodelovanju pri gašenju večjih požarov zunaj našega rajona, 
na drugih koncih MOL.

Požari barak na območju vrtičkov se nadaljujejo tudi letos. 8. januarja sta zagoreli kar dve hkrati. Mesec dni pozneje je bila 
v plamenih ena baraka. Posredovali smo tudi pri požaru zabojnika za zbiranje papirja.

Črnuški gasilci se že pripravljamo na dan odprtih vrat 14. maja. Vabljeni, da se nam pridružite, kajti dogodek je namenjen 
našim krajanom, posebno najmlajšim, ki zelo uživajo v spoznavanju gasilske opreme in raziskovanju gasilskih vozil. Za starej-
še je dogodek priložnost, da pridobijo dodatna znanja s področja preventive pred požari.
Mina Dobravc, poveljnica PGD Črnuče
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TRAJNOSTNE USMERITVE

Ljubljana na poti  
v krožno gospodarstvo
Ob številnih dobrih praksah Mestne občine Ljubljana s pod-
ročja krožnega gospodarstva je bila januarja sprejeta še prva 
strategija Krožni potenciali Ljubljane do leta 2027, s pogledom 
Ljubljana, krožno mesto 2045.

Bistvo krožnega gospodarstva v nasprotju z načelom »vzemi 
– (u)porabi – zavrzi« temelji na tem, da surovine, proizvode 
ali odpadke recikliramo, ponovno vrnemo v proizvodnjo, 
ponovno uporabimo, v vmesnem obdobju popravimo ali 
izmenjujemo med uporabniki. S tem zmanjšamo količino 
odpadkov in izkoriščanje primarnih surovin.  

Krožnost je pravzaprav način življenja, ki so ga živeli naši 
predniki. Ti so se zavedali, da vse v naravi kroži in se obnavlja. 
Ob nadaljevanju modernega načina življenja, ki temelji na 
linearnem gospodarstvu, bi do leta 2050 potrebovali kar dve 
Zemlji in pol. Zato so spremembe vzorcev delovanja  in obna-
šanja nujne. Nove trajnostne usmeritve, ki jih mesto vseskozi 
udejanja, vodijo tudi v večjo kakovost življenja in zmanjšanje 
ogljičnega odtisa.

Ob upoštevanju analize stanja in trendov ter možnosti mes-
ta za aktivno izvajanje posameznih ukrepov smo s sodelavci 
v procesu nastajanja strategije evidentirali štiri prednostna 
področja, ki so v akcijskem načrtu podrobno obdelana:
• plastika (za enkratno uporabo) – krožne rešitve za zmanjša-

nje uporabe plastične embalaže in plastičnih izdelkov,
• hrana – preprečevanje nastajanja zavržene hrane in uporaba 

odpadne hrane kot dragocenega vira,
• tekstil – zmanjševanje količine odpadnega tekstila in spod-

bujanje ponovne uporabe oblačil,
• elektronska oprema – povečevanje souporabe in ponovne 

uporabe električne in elektronske opreme.
Za vsako področje smo opredelili strateški in operativne 

cilje ter ukrepe, za katere so določeni nosilci izvajanja, roke za 
izvedbo ter kazalnike za spremljanje uspešnosti izvajanja. 

Prvi strateški cilj:  
zmanjšanje uporabe plastike
V Sloveniji je leta 2019 nastalo skoraj 293.000 ton odpadne 
embalaže, od tega 42 odstotkov v gospodinjstvih. Med 
odpadno embalažo iz gospodinjstev prevladuje mešana 
in plastična embalaža (66 odstotkov), sledijo steklena (23 
odstotkov), papirnata in kartonska embalaža (10 odstotkov) 
ter preostala embalaža. Med ukrepi, ki jih bomo izvajali za 
zmanjšanje količine plastične embalaže, je treba omeniti 
izvajanje trajnostnih dogodkov, pri katerih ne bo dovoljena 
uporaba plastične embalaže za enkratno uporabo, spodbu-
janje prodajnih mest brez embalaže, promocijske kampanje 
proti plastičnim vrečkam med gostinci in trgovci, spodbujanje 
pitja vode iz pipe, vzpostavitev pomivalnice embalaže za 
večkratno uporabo itd.

Drugi strateški cilj:  
brez zavržene hrane
Prebivalec Slovenije je leta 2019 proizvedel povprečno 1,3 
kilograma odpadne hrane na teden, na leto pa kar 67 kilo-
gramov. Polovica odpadne hrane je izvirala iz gospodinjstev, 
31 odstotkov iz gostinstva in drugih dejavnosti, v katerih 
strežejo hrano (šole, vrtci, bolnišnice, domovi za starostnike), 
10 odstotkov iz distribucije in trgovin z živili ter preostala iz 
proizvodnje hrane. 

Da bi dosegli cilj brez zavržene hrane, bomo med drugim 
izvajali številne ozaveščevalne dejavnosti, spodbujali gostince 
k zniževanju cen obrokov ob koncu delovnega časa, soseske 
opremili z infrastrukturo za pridelavo hrane, v šolah in vrtcih 
spodbujali ekovrtove, spodbujali kratke verige lokalno pri-
delane hrane, preučili možnost uporabe presežkov hrane na 
prireditvah za nove obroke itd. 

Tretji strateški cilj:  
manj odpadnega tekstila in več 
ponovne uporabe oblačil
Tekstilna industrija je uvrščena na 4. mesto po porabi primar-
nih surovin in vode ter na 5. mesto po izpustih toplogrednih 
plinov. V Sloveniji so leta 2019 gospodinjstva zavrgla 1300 ton 
oblačil in 309 ton tekstila. Da bi dosegli zastavljeni cilj, bomo 
med drugim vzpostavili izmenjevalnice reči in oblačil, pripra-
vili seznam popravljavcev in predelovalcev tekstila, vzpostavili 
tekstilno reciklirnico v Centru Rog, spodbujali second hand 
kotičke za oblačila v trgovinah, do leta 2027 vzpostavili 85 
nadzemnih zbiralnic odpadkov z zabojniki za odpadni tekstil 
itd. 

Četrti strateški cilj:  
souporaba in ponovna uporaba 
električne in elektronske opreme
Električna in elektronska oprema (EEO) je še vedno eden od 
najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU. Povprečno slovensko 
gospodinjstvo v enem letu kupi kar 35 kilogramov nove EEO, 
zbere pa le dvanajst kilogramov odpadne EEO. 

V naslednjih letih bomo izvajali zelena javna naročila EEO, v 
zbirnih centrih MOL vzpostavili sistem izločanja še uporabnih 
reči – EEO, znotraj javne službe vzpostavili 85 nadzemnih raz-
širjenih zbiralnic odpadkov – zabojniki za male gospodinjske 
aparate, v Centru Rog omogočili popravilo in obnovo EEO in 
še veliko drugih ukrepov.

Več o prizadevanjih mesta na področju krožnega gospodar-
stva si lahko preberete na spletni strani MOL:  https://www.
ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/varstvo-okolja/krozno-gospodar-
stvo-v-mol/.
Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja MOL
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V Ljubljani bomo od 14. do 17. junija 
gostili največje mednarodno kolesarsko 
srečanje Velo-city, ki poteka od leta 1980 
in ga organizira Evropska kolesarska 
federacija (European Cyclists' Federati-
on, ECF) skupaj s partnerskim mestom, 
ki uspešno kandidira na pozivu te zveze. 
V Mestni občini Ljubljana bomo z ECF, 
Gospodarskim razstaviščem, Dekonom, 
Turizmom Ljubljana, Slovensko kolesar-
sko zvezo in več drugimi sodelujočimi v 
tem času pripravili večplasten kongres 
s poučnimi kolesarskimi vsebinami. Z 
izvedbo dejavnosti si želimo osvetliti 
pomen kolesarjenja za razvoj mest ter 
poudariti pomen vzdržnosti in trajnosti, 
kreativnosti ter medgeneracijske pove-
zanosti, prav tako pa skladno z osrednjo 
temo kongresa izpostaviti vpliv družbe-
nih sprememb na kolesarjenje. 

V okviru kongresa poleg bogatega 
konferenčnega programskega dela, v ka-

terem različni strokovnjaki z vsega sveta 
predstavijo projekte, ukrepe, dejavnosti 
in izkušnje na področju kolesarjenja in 
širše, načrtujemo tudi kopico spremlje-
valnih dogodkov. Med njimi sta množič-
na kolesarska parada po mestu in ulični 
kolesarski festival Kolesari — spremem-
bo ustvari, kar je tudi glavna tema 
kongresa Velo-city 2022 Ljubljana. Oba 
dogodka bosta odprta za širšo javnost, 
udeležba je brezplačna.

K aktivnemu sodelovanju in soustvar-
janju programa kolesarskega festivala, 
ki bo v sredo, 15. junija, okvirno od 10. 
do 22. ure na Kongresnem trgu, vabimo 
slovenske organizacije, društva, zavode, 
inštitute, skupine in posameznike, ki de-
lujejo na področju kolesarjenja in drugih 
oblik trajnostne mobilnosti, varnosti v 
prometu, urejanja mest, varstva okolja, 
športa, zdravja, kulture idr. To lahko 
poteka na primer v obliki predstavitve, 

obveščanja in ozaveščanja na stojnici 
in ob njej, dogodkov in iger za otroke, 
spretnostnih poligonov, razprav z ude-
leženci, ustvarjalnih in uprizoritvenih 
dejavnosti. Na Kongresnem trgu bo za 
izvedbo programa na voljo tudi oder. 
Potekala bo tudi množična kolesarska 
parada, zato vas vabimo, da si ta dan 
rezervirate za skupno kolesarjenje po 
mestu. 

Prosimo vas, da o tem dogodku 
seznanite sodelavke in sodelavce iz vaše 
organizacije in do ponedeljka, 4. aprila, 
sodelavkama Lidiji Kovačič (lidija.kova-
cic@ljubljana.si, 01 306 46 56) in Špeli 
Ložar (spela.lozar@ljubljana.si, 01 306 
10 34) posredujete osnutek programa 
predlaganih aktivnosti vašega oddelka, 
službe, podjetja ali zavoda.
Vita Kontić Bezjak, strokovna sodelavka, 
vita.kontic@ljubljana.si

VELO-CITY 2022

Kolesari – spremembo ustvari

REKREACIJA
Brezplačna vadba na otokih športa
Športna zveza Ljubljane v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana že dolgo skrbi za oza-
veščanje in izobraževanje na področju telesne dejavnosti, posebno pozornost namenja 
telesno manj aktivnim ljudem.

Med različnimi programi, ki jih izvajajo v konzorciju Razgibajmo Ljubljano, je tudi 
brezplačna vadba na otokih športa. Na kar 17 lokacijah po Ljubljani od 1. marca poteka 
vodena vadba za razvoj splošne moči in gibljivosti, in sicer enkrat na teden po 60 minut.
Vadba v naši četrtni skupnosti bo potekala na lokaciji Ulična vadba Črnuče (ob nogomet-
nem igrišču) ob ponedeljkih ob 17. uri. Preostale lokacije in urnike lahko preverite na 
www.razgibajmoljubljano.si ali na www.szlj.si.

Predhodne prijave niso potrebne. Vadbo izvajajo strokovno usposobljeni trenerji. Pro-
gram sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.
Matej Pogačar
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ZAŠČITNI UKREPI
Stanje zaklonišč na Črnučah

V Ljubljani je po uradnih podatkih 738 zaklonišč, v katerih je 
prostora za 135.577 ljudi. Ljubljančani s(m)o zaklonišča, kljub 
občasnemu tresenju tal v zadnjih treh desetletjih, nazadnje 
obsežneje iskali in pomislili nanje v času osamosvojitvene 
vojne. Takrat so prav prišli tudi pravzaprav neprimerni kletni 
prostori v večstanovanjskih stavbah ali že zdavnaj opuščena in 
oplenjena zaklonišča iz druge svetovne vojne.

Zaklanjanje je opredeljeno v 59. členu (zaščitni ukrepi) 
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 
– ZNOrg) kot eden izmed šestih zaščitnih ukrepov. Za vzdrže-
vanje zaklonišč in njihovo namensko uporabo so odgovorni 
lastniki, kot je opredeljeno v 67. členu (vzdrževanje in uporaba 
zaklonišč) zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 
in 21/18 – ZNOrg) ter v 10. členu uredbe o graditvi in vzdrževa-
nju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15). 

Oddelek za zaščito in reševanje MU MOL skladno z drugim 
odstavkom 9. člena uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč 
(Uradni list RS, št. 57/96 in 54/15) vodi evidenco zaklonišč na 
območju MOL. 

Na podlagi vprašanj Črnučanov, naslovljenih na četrtno 
skupnost, je občinski oddelek za zaščito in reševanje posre-

doval  nekaj lokacij zaklonišč na območju Črnuč. O njihovem 
stanju ne vemo prav veliko, saj so za vzdrževanje in uporabo 
zaklonišč odgovorni lastniki (skupnost stanovalcev, etažni 
lastniki, lastniki podjetij itd.). 

V evidenci, ki jo vodimo, je pod zaporedno številko: 
• 144 zaklonišče v garažni hiši G1, Cesta Ceneta Štuparja, 

kapaciteta 300 ljudi,
• 145 zaklonišče v garažni hiši A1, Cesta Ceneta Štuparja 24, 

kapaciteta 150 ljudi (lahko gre za zaklonišče na Polanškovi 
ulici, vendar je bil naslov drugače naveden), 

• 146 zaklonišče v soseski BS 111/2, Cesta Ceneta Štuparja, 
kapaciteta 300 ljudi, 

• 487 zaklonišče v garažni hiši GII b, Primožičeva ulica, kapaci-
teta 200 ljudi, 

• 488 zaklonišče v garažni hiši GII a, Primožičeva ulica, kapaci-
teta 200 ljudi, 

• 489 zaklonišče v garažni hiši A2, Primožičeva ulica, kapacite-
ta 150 ljudi.
Sledijo še zaklonišče v ZDL – enota Črnuče, zaklonišče 

v Vrtcu Črnuče, zaklonišče na OŠ narodnega heroja Ma-
ksa Pečarja, zaklonišča v podjetjih (npr. trgovina Veto) 
itd. 
Oddelek za zaščito in reševanje MU MOL

VETO
Misli dobrega gospodarja,  
ki razmišlja vnaprej
Med policami v naši trgovini in v založenih regalih skladišča 
čas teče drugače. Ne glede na sezono smo vedno pripravljeni, 
da vam priskrbimo želeno napravo, in se ne oziramo na sezo-
no, ki največkrat spodbudi nakup. O čem lahko premišljamo 
spomladi?

Hlajenje
Prvi sončni žarki odvračajo misli od kurilne sezone. Skrb za 
topel dom bo nadomestila želja po hladnem zavetju med 
štirimi stenami, ko bo zunaj pripekala vročina. Pa bomo znali 
pravočasno pristopiti in povprašati za nasvet ali bomo stopili v 
vrsto, ko bo prepozno in izvedba ne bo mogoča pravočasno?
Naši strokovnjaki vam že zdaj lahko priporočijo optimalno na-
pravo za vaš dom. Lani smo naš prodajni program klimatskih 
naprav okrepili s svetovno priznanim in tudi pri nas uveljavlje-
nim proizvajalcem Panasonic, ki je dopolnil obstoječ prodajni 

Obvestilo
Obveščamo vas, da od 18. marca do 19. aprila v prostorih 
oddelka za urejanje prostora mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah 
od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu 
Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana (v 
času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sre-

dah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 
do 12. ure), poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka 
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 26 
Brnčičeva jug.
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 6. aprila, ob 17. uri v 
dvorani na sedežu Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska cesta 
367, Ljubljana. MOL

program s področja hlajenja. Tako lahko zagotovimo res 
bogato ponudbo po načelu za vsakogar najboljše. Naše vodilo 
je: Življenje je lepo, naredite si ga z nami tudi vi.

Ogrevanje
In kaj še prinaša pomlad? Ko ugasnejo peči, je čas, da po-
vabimo na obisk izkušenega strokovnjaka, ki bo pregledal 
stanje v vaši kurilnici ter izvedel servis kurilne naprave. Tudi 
pogled v dimnik v tem času ni odveč. Ker čas hitro teče, je 
že zdaj primerno, da pomislimo na čas po poletju in smo 
pripravljeni. Si želite prenove ali zgolj premišljate o učin-
kovitejšem in ekonomičnem ogrevanju? Pokličite nas in z 
veseljem vas bomo kot dobri sosedje povabili na kavo ter 
prisluhnili vašim potrebam. Skupaj si bomo ogledali situa-
cijo pri vas doma in našli najboljšo rešitev. Te ponujamo več 
kot 20 let.
Veto d.o.o, Brnčičeva ul. 25, Ljubljana – Črnuče, 051 411 600, 
svetovanje@veto.si, veto.si
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Cofovci so upihnili 40 svečk
Folklorna skupina Cof iz Ljubljane je prva veteranska skupina 
v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1982. Že ime skupine, Cof 
– klub optimističnih folkloristov, pove, da skupino sestavljamo 
plesalke, plesalci in muzikanti, ki kljub številu križev, ki jih 
nosimo, z veseljem in radostjo ohranjamo slovensko ljudsko 
izročilo.

V mladosti smo bili vsi člani različnih študentskih folklornih 
skupin, kjer smo tako vzljubili slovenski ljudski ples, da je 
postal naš način življenja, zato si ga prizadevamo ohraniti za 
prihodnje generacije.

Skupina slovenske ljudske plese predstavlja tako doma kot 
po svetu. S plesom in petjem osvajamo evropske dežele, prav 
tako smo pogledali prek Atlantika v Mehiko, Brazilijo in na 
Tahiti. Tujci občudujejo naše narodne noše. Zelo so navdušeni 
tudi nad našo plesno izraznostjo. Nastopamo po vsej Sloveniji, 
oskrbovancem domov starejših občanov pa velikokrat obudi-
mo spomine iz mladih dni.

Večji del časa se je skupina spoprijemala s prostorsko stisko, 
tako za vadbo kot za hrambo narodnih noš za 16 plesnih po-
stavitev. Vse to smo sprejemali z veliko entuziazma, v upanju, 
da se bo nekoč vse uredilo. Leta 2018 nam je uspelo dobiti 
prostore za vadbo v Kulturnem domu Črnuče. Za vso pomoč 
se zahvaljujemo lokalni samoupravi MOL, gospe Marjeti 

Cedilnik. Po pogovoru z gospodom Vojkom Grünfeldom smo 
v domu dobili še prostor za hrambo narodnih noš. S prosto-
voljnim delom smo prostor primerno uredili. Za vso pomoč 
in pripravljenost se iskreno zahvaljujemo gospodu Vojku 
Grünfeldu.

Danes je v skupini 43 plesalk in plesalcev ter pet godcev. 
Naši koraki morda niso več tako poskočni kot nekoč, so pa 
opazna desetletja plesnih izkušenj. Epidemijo covida-19 smo 
izrabili za urejanje garderobe in načrtovanje prihodnosti.

Pred nami je velik dogodek, 40-letnica delovanja skupi-
ne. Upamo, da nam ga bo uspelo izpeljati kljub epidemiji, z 
zanimivimi gosti v petek, 20. maja, v Cankarjevem domu in 
predpremierno v Kulturnem domu Črnuče v soboto, 7. maja. 
Že danes ste vsi lepo vabljeni na oba naša koncerta.

Ker na mladih svet stoji, tudi naša skupina potrebuje osve-
žitev. Zato vse nekdanje folkloriste, ki ste ohranili ljubezen 
do ljudskega plesa in petja, prav lepo vabimo, da se nam 
pridružite. Veseli vas bomo. Vaje imamo ob ponedeljkih od 
19.30 do 22.00 in sredah od 19.00 do 21.30 v prostorih Kultur-
nega doma Črnuče. Prijave zbiramo na fscof.ljubljana@gmail.
com. Novi člani se nam boste pridružili po uspešno opravljeni 
avdiciji.
Nataša Maraž

FOLKLORA

DRUŠTVO LIKOVNIKOV LJUBLJANA
Barve življenja 
Društvo likovnikov Ljubljana že vrsto let domuje v črnuški četrtni skupnosti. Odločili smo se, da bo naša prva letošnja raz-
stava retrospektivna, saj praznujemo 52 let delovanja društva. S to razstavo se želimo pokloniti delom vseh članov, ki so jih 
ustvarili v bližnji in bolj oddaljeni preteklosti.

Razstavljena dela povedo, da imajo člani izvrstno znanje in likovne izkušnje, saj so motivi prepričljivi, prepoznavna sta 
izvrstno razmišljanje in postavljanje kompozicije. Na razstavi Barve življenja bodo, kot pove že naslov, predstavljena dela, ki 
ponazarjajo barve življenja, od realističnih, radostno pisanih do bolj umirjenih, tudi temačnih. Vsa v sebi skrivajo subtilno 
metaforično sporočilo. Med deli prevladujejo motivi iz slovenske naravne in kulturne dediščine, katere ohranjanju v likovni 
podobi so člani zavezani. 

Razstavljena dela kažejo, da se nadarjeni posamezniki z delom, trudom, likovnim znanjem in raznovrstnimi likovnimi izzivi 
kalijo v znanju ter se lahko mirno postavijo ob bok akademskim slikarjem.

Društvo vsako leto priredi likovne delavnice, na katerih na novo pridruženi člani v praksi spoznavajo pristope k slikanju, 
razne tehnike, ter se družijo z dolgoletnimi člani, ki jim radi posredujejo znanje. 

V društvo vabimo nove člane. Kogar veselijo slikanje, kiparjenje, fotografiranje in s tem povezano druženje, naj se pozani-
ma in piše na elektronski naslov drustvo.likovnikov.lj@gmail.com ali pokliče na telefon 041 861 633. Za minimalno članarino 
lahko člani soustvarjajo vsebine razstav in prejemajo interna obvestila ter informacije o delu in likovnih delavnicah, pa tudi 
o raznih ekstemporih po Sloveniji in bližnjem zamejstvu. Ne nazadnje prek društva sodelujejo na tekmovanju za zlato paleto 
pod okriljem Zveze likovnih društev Slovenije, kjer lahko za svoje delo prejmejo certifikat, za najboljše delo pa zlato, srebrno 
ali bronasto paleto.  Maja Gostinčar, predsednica društva



Mestna občina Ljubljana je lani začela 
urejati območja ob Savi v spodnjih Črnu-
čah. Namen projekta je, da se vrtičkar-
sko območje uredi po določenih pravilih 
in naredi lepo ter v ponos okolici. V 
sodelovanju s podjetjem Grizlo d.o.o. je 
bilo lani nekaj sprememb, še več naj bi 
jih bilo v prihodnje.

Velik izziv na tem območju je, da so 
bili vrtički bolj podobni vikendom, kjer 
so ljudje preživljali prosti čas, prirejali 
piknike in zabave. Namen vrtičkarstva je 
samooskrba in pridelava povrtnin. Od-
loki Mestne občine Ljubljana določajo 
spremembe, ki jih uporabniki vrtov prej 
niso upoštevali. Enotna pravila za vse 
vrtičkarje so, da velikost hišice ne sme 
presegati 2 x 2,5 metra v širino in 2,5 
metra v višino, najmanj 70 odstotkov 
vrtička mora biti obdelanega. Ograja 
okoli vrtička je lahko visoka do 1,50 
metra in iz naravnih materialov. Na vrtič-
ku se ne sme kopičiti smeti, gradbenega 
materiala in druge navlake, ki ne sodi v 
zeleno okolje. Vsi vrtičkarji morajo spo-
štovati javni red in mir, zato na vrtičkih 
ni zabav ali glasnega predvajanja glas-
be, tudi zidani žari niso dovoljeni.

Na območju je okoli 500 vrtov, od 
tega je več kot 80 odstotkov vrtičkarjev 
vrtove prilagodilo navedenim odlo-
kom. Ostali vrtove še prilagajajo. Vse 
uporabnike, ki nočejo urediti vrtička po 
veljavnem odloku, bo obiskal inšpektor 
z inšpektorata Mestne občine Ljubljana. 
Kar nekaj vrtičkarjev je zaradi neupošte-
vanja odlokov od inšpektorata prejelo 
odločbo z globo. Namen je, da se še 
druge vrtičkarje spodbudi k čimprejšnji 
prilagoditvi vrtov.

Lani je bilo z območja odstranjenih 
ogromno azbestnih, gradbenih in kosov-
nih odpadkov. Odkar se območje ureja, 
ni bilo zaznati novih črnih odlagališč, 
kar je zelo pomembno za čisto okolje in 
varno prihodnost.

Pereč problem preteklih let, ki je motil 
okoliške prebivalce, je bil hrup, ki so ga 
povzročale glasne zabave na vrtičkih. 
Z uvedbo ukrepov je bilo lani zaznanih 
zelo malo kršitev. Vrtičkarjem, ki so 
kalili javni red in mir, se je izdalo ustno 
obvestilo, da bo ob naslednjem povzro-
čanju hrupa prekinjena njihova najemna 
pogodba. Tudi letos se bo nadaljeval 
nadzor nad upoštevanjem tega odloka. 

Nova sprehajalna pot 
ob Savi
Lani se je izpraznil 40-metrski pas ob 
Savi. Prej je bil neprehoden, zaraščen, 

tudi z invazivnimi tujerodnimi rastlin-
skimi vrstami, predvsem pa zaseden z 
objekti, ki so jih uporabniki postavili 
na parcelah ob Savi. Mestna občina 
Ljubljana je januarja začela čistiti in 
urejati ta pas ob Savi. Že zdaj je viden 
velik napredek. Kmalu bo nastala spre-
hajalna pot, ki bo ogromna pridobitev 
za črnuško okolico in njene prebivalce. 
Mestna občina Ljubljana bo s tem pro-
jektom dvignila nivo celotnega območja 
ob Savi.

Priskrbite si vrtiček

Če razmišljate o najemu vrtička, je 
prostih še nekaj parcel. Povpraševanja 
je veliko, sploh zdaj, ko tako rastejo 
cene dobrin. Vrtiček lahko prilagodite 
svojemu okusu, a seveda znotraj vrtič-
karskih pogojev. Če se želite pridružiti 
vrtičkarski skupnosti, v kateri je več kot 
400 zadovoljnih uporabnikov, se lahko 
dogovorite za vodeni ogled. Za več in-
formacij lahko pokličete Grizlo d.o.o, na 
številko 064 120 771. Vse aktivnosti na 
območju spodnjih Črnuč ob Savi bodo 
gotovo prispevale k zadovoljstvu vseh, 
tako uporabnikov vrtov, lastnikov kot 
okoliških prebivalcev.
Rok Končan
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ZELENO OKOLJE

Vrtičkarsko območje ob Savi



Športno društvo Polyteam letos zazna-
muje 25-letnico delovanja. Za nami je 
burno leto, saj so celotno sezono zazna-
movali omejitve in posebni pogoji treni-
ranja. Čeprav je bil tekmovalni program 
nacionalne panožne zveze okrnjen, z 
veseljem in ponosom ugotavljamo, da je 
za nami tekmovalno najuspešnejše leto. 
Kljub poostrenim pogojem treniranja 
smo lansko leto končali na visokem 16. 
mestu v skupnem klubskem seštevku v 
slovenskem pokalu med okoli 80 klubi, v 
katerih je v naši državi mogoče trenirati 
tekmovalni judo. 

Zagon za delo nam je dala nova 
borilnica, v kateri lahko kakovostno 
treniramo. Člani bi se radi zahvalili po-
budnikom za postavitev nove dvorane 
na Črnučah, kakor tudi Mestni občini 
Ljubljana, ki je projekt realizirala in naše 
delovanje finančno podprla. Uspehe 
dosegamo tako na tekmovalnem kot 
na organizacijskem področju. Trdo delo 
vseh, tako trenerjev in trenirajočih kakor 
tudi staršev in podpornikov, je obrodilo 
sadove. Vsi so prispevali svoj kamenček 
v mozaik uspehov.

Pa se sprehodimo skozi galerijo uspe-
hov, ki se jih ne bi sramoval niti kakšen 
večji in finančno močnejši klub.

V letošnji sezoni smo se udeležili 
21 tekmovanj in osvojili kar 54 prvih, 
35 drugih in 38 tretjih mest, od tega 
devet medalj na državnih prvenstvih. V 
skupnem seštevku slovenskega pokala 
za starostno kategorijo U14 (starejše de-
klice) smo dosegli ekipno tretje mesto.

Rezultati posamezno:

• Kara Kojc je dosegla prvo mesto v 
skupnem seštevku slovenskega pokala 
– starejše deklice,

• Keno Kojc je zasedel drugo mesto v 
skupnem seštevku slovenskega pokala 
– mlajši kadeti,

• Aljaž Ušeničnik je dosegel peto mesto 
v skupnem seštevku slovenskega poka-
la – starejši dečki,

• Aljaž Šude je četrtouvrščeni v skupnem 
seštevku slovenskega pokala v katego-
riji 60 kilogramov – mlajši kadeti,

• Ne smemo pozabiti odličnih rezultatov 
v kategoriji U12, pri katerih izstopata 
David Andrić in Andraž Markelj.

Uspešni smo bili tudi na drugih področ-
jih:
• Dobili smo tri nove mojstre juda (I. 

dan): Miha Stražiščar, Kira Kojc in Tito 
Karanjac Kroflič. Tomo Mihaljević  je 
uspešno opravil izpit za 2. dan;

• Izobraževanje na IJF Akademiji, z 
diplomo iz juda, sta inštruktorja Franc 
Križanič in Tomo Mihaljević uspešno 
končala; 

• Diplomo programa Judo Manager na 
IJF Akademiji in naziv certificiranega 

judo menedžerja si je prislužil predse-
dnik našega društva Robert Kojc;

• Dobili smo dva nova kandidata za 
judo inštruktorja, ki se izobražujeta na 
Fakulteti za šport in JZS: Kira Kojc in 
Branko Ristić;

• Pridobili smo novega sodnika z držav-
no C-licenco: Tomo Mihaljević;

• V okviru Športne unije Slovenije sta 
dva nova EFB-inštruktorja postala 
Franc Križanič in Tomo Mihaljević;

• Izobraževanje za judo mediatorje (Jita 
Kyoei – Erasmus+) so uspešno končali 
Robert, Kira, Kora, Keno in Kara Kojc;

• Imamo dva člana izpitne komisije za 
pasove JZS: Boštjan Fink (A-licenca) in 
Robert Kojc (C-licenca);

• Nov član komisije za množičnost JZS je 
postal Tomo Mihaljević.

Soustanovitelja našega društva, 
Polonca Fink Vukovac in Boštjan Fink, 
sta od Športne zveze Ljubljana prejela 
priznanje za več kot 30 let neprekinjene-
ga dela v športu.

Ob vseh uspehih naših tekmovalcev 
ne smemo prezreti truda, ki ga vlagamo 
v naša programa judo vrtca in judo šole, 
kjer se kalijo bodoči prvaki. V veliko 
pomoč nam je zgledno sodelovanje z 
OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja in 
OŠ Franca Rozmana - Staneta. Programe 
mlajših starostnih skupin tvorno podpira 
Športna unija Slovenije, na čelu katere je 
podžupan MOL, gospod Dejan Crnek.

Letošnji uspehi kažejo dosedanje 
kakovostno delo in so obveza za delo v 
prihodnje. Čakajo nas novi izzivi, ampak 
ti so del športa in mi, športniki, smo 
navajeni trdo delati ter se spopadati z 
vedno novimi izzivi. 
Boštjan Fink
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Trdo delo je obrodilo sadove



 18 Črnuški glas|marec 2022|številka 11

Rešitev križanke
Vodoravno:  ORIENTIR, MANSARDA, ALKALOID, READ, 
SOL, TAIS, NOTE, PLETVAR, GODOVIČ, AEROSMITH, ŽENJA, 
ROG, IBAR, TIZIAN, OP, PASTERNAK, TACA, AGIS, OV, 
IRONIK, ROK, KADI, TD, AGRA, IONESCO, IKONOSTAS, 
ARTEL, SAND, TEST, TRAPA.

OB KULTURNEM DNEVU                                           
Povodna
Uršika zala in Povodni mož

plešeta, plešeta daleč do zlatega raja.

Mož se ustavi in ji pravi:

»Dobrodošla v mojem domu,

čistem kot solza in lepem kot ti.«

Od navdušenja Uršika kar obnemi.

»Res lep si!« mu pravi in naprej odhiti. 

Kot pravi gostitelj ji večerjo pripravi,

nato pa povabi jo tudi na ples. 

»Plesala sva dosti, zaspana postajam,

zdaj bi želela le še domov.«

»Žal je prepozno in pretemno,

pri meni ostani in mirno zaspi.«

Uršika pa le domov si želi,

to pa moža precej razjezi. 

Takrat je Uršika zala spoznala,

da dragulji in blišč niso vse

in da lepše je čisto srce.

Ne glede na vse te skrbi

pa od utrujenosti vseeno zaspi.

Naslednje dni se je morala zelo potruditi 

in možu se odkupiti, 

ko prosil jo je za še kakšen ples.

Uršika se je vsak dan jokala,

ker je za kazen na gradu ostala.

Njena ošabnost je kmalu izzvenela

na dan je preprostost dekleta privrela.

Takrat pa mož je spoznal, 

da dekle naučil je, kar je prav. 

Pripravil kočijo ji je in jo domov odpeljal. 

Prijazno se Urška je poslovila 

za vse spoznanje se mu zahvalila. 

Ter za slovo poljub mu pustila.

Kot preprosto dekle se domov je vrnila.

Alja Snoj, 8. A, Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečar-

ja, Črnuče

Upokojenci vabijo
Društvo upokojencev Črnuče bo ob podpori črnuške 
četrtne skupnosti v četrtek, 7. aprila, ob 18. uri v Kultur-
nem domu Črnuče pripravilo srečanje vseh upokojencev 
četrtne skupnosti. Za kulturni program in prijetno vzdušje 
bosta poskrbela Slavko Ivančič in Drago Mislej - Mef.
Vstop prost. Vljudno vabljeni!

KUD SVOBODA ČRNUČE
Na prelomu leta kulturniki  
niso počivali

Čeprav so bile zaradi epidemije razmere negotove, smo se 
v KUD Svoboda odločili, da bomo ob spoštovanju strogih 
zdravstvenih ukrepov izvedli novoletno prireditev, ki je si-
cer decembra že tradicionalna. V sredo, 15. decembra 2021, 
se je prijetne novoletne prireditve udeležilo kar precej 
gledalcev. Ker je bilo mogoče zasesti le vsak drugi sedež, 
je bila dvorana spodobno polna, veselje nastopajočih in 
njihova energija pa sta ustvarila prijazno vzdušje, za kar se 
je precej gledalcev po koncertu skoraj ganjeno zahvalilo. 

Nastopili so komorni pevski zbor Vocis Imago Ljublja-
na, ljudski godec Tone Malenšek in pevka Majda Novak, 
ženski in mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, 
instrumentalna skupina in pevska skupina Fijolice medži-
murskega KUD Ivan Car Črnuče, kvartet klarinetov Godbe 
ljubljanskih veteranov ter  citrarke in kitaristke društva Lipa 
Domžale. Povabilu se je prijazno odzval tudi predsednik 
Zveze kulturnih društev Ljubljana Tomaž Simetinger, ki je 
prireditev tudi vodil.

Malce ugodnejše so bile zdravstvene razmere mesec in 
pol pozneje, ko smo pripravljali tradicionalno proslavo ob 
slovenskem kulturnem prazniku. Ta proslava ima zanimivo 
zgodovino: izšla je iz nekdanje akcije ljubljanskih pevskih 
zborov Po Prešernovih stopinjah, ko so pevci kak teden pred 
Prešernovim dnevom prepevali na različnih lokacijah, po-
vezanih z našim velikim pesnikom. Tedaj smo se Črnučani 
odločili, da bomo namesto petja na prostem vsako leto 
priredili krajevno proslavo. Akcija je pred štirimi leti žal 
ugasnila, proslave pa so ostale, tako da smo Črnuče danes 
menda edina četrt, ki zaznamuje kulturni praznik s svojo 
prireditvijo.

Občinstvo je najprej nagovoril predsednik društva Jože 
Osterman, v kulturnem programu pa so se zvrstili ženski 
in mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, pevska 
skupina Fijolice MKUD Ivan Car Črnuče ter gostje, recitator-
ka Saša Strnad iz Šentjakobskega gledališča in kvartet kla-
rinetov Godbe ljubljanskih veteranov. Prireditev je vodila 
Vesna Voglar Čad, trajala je dobro uro.

Škoda, da je epidemija tudi tokrat vplivala na obisk. Zlasti 
starejši ljudje se, kar je razumljivo, močno bojijo okužbe. 
Toda stotnija obiskovalcev, ki je prišla, je bila s prosla-
vo zadovoljna in je dvorano zapustila z upanjem, da bo 
pomlad vendarle pregnala bolezen in omogočila normalne 
človeške stike.
Helena Lampe, vodja projektov pri KUD Svoboda Črnuče
Jože Osterman
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Šale 
Zaradi podražitve elektrike mi, prosim, 
več ne zvonite na vratih, ampak samo še 
trkajte! 

Če kupuješ prek interneta,  najprej 
preveri prodajalca, da ni slučajno goljuf.  
Pred dnevi sem prek ebaya naročil 
sredstvo za povečanje penisa v vrednosti 
100 evrov. 
Tip mi je poslal povečevalno steklo, v 
navodilih pa je pisalo: »Ne uporabljaj na 
soncu!« 

Terapevt: S čim se ukvarjajo tvoji starši? 
Otrok: Ja … no ... Očka je čarovnik. 
Terapevt: A res? A je dober čarovnik? 
Otrok: Ja, ko sem se rodil, je izginil.

V trgovini z živili 
Prodajalec: Kaj bi dama želela? 
Nakupovalka: Dama bi želela martini, 
dobrega moškega, reden seks, ampak 
prišla sem pa po kruh!

Prejšnji teden sem gledal košarkarsko 
tekmo v romskem naselju. 
Kakšna igra, toliko ukradenih žog še 
nisem videl.

Bilo je nekoč ... Takoj po vzletu z 
mariborskega letališča stevardesa 
oznani po mikrofonu: »Spoštovani 
potniki, moram se vam opravičiti, ker se 
je zgodila neljuba napaka. Potnikov vas 
je 100, na žalost pa smo prejeli samo 40 
obrokov hrane. 
Po nekaj minutah glasnega negodovanja 
med potniki nadaljuje: »Kdor se 
odpove obroku hrane, da bi lahko drugi 

jedel, bo prejel brezplačno pijačo v 
neomejenih količinah v času peturnega 
leta.« 
Čez dve uri novo oznanilo: »Če je kdo 
izmed potnikov lačen, imamo še vedno 
na razpolago 40 obrokov hrane.«

Moški je vsak dan v trafiki kupil časopis, 
pogledal prvo stran in vrnil časopis 
prodajalcu. Prodajalcu se je to zdelo 
čudno, zato je kupca nekega dne 
prosil za pojasnilo. »Veste, vsak dan 
pogledam, kdo je umrl!« 
»Toda osmrtnice so na predzadnji 
strani!« 
»Vem,« odgovori kupec, »toda za tega, 
ki ga čakam, bo objavljena na prvi 
strani!«

Deset črnogorskih zapovedi: 
1. Človek se rodi utrujen in živi za to, da 
se odpočije. 
2. Ljubi svojo posteljo, kot ljubiš samega 
sebe. 
3. Počivaj podnevi, ponoči lahko spiš. 
4. Ne delaj – delo ubija. 
5. Če nekoga vidiš, da počiva, mu 
pomagaj. 
6. Ne naredi danes, kar lahko storiš jutri.  
7. Delaj manj kot lahko, tisto, kar lahko, 
pa naloži drugim. 
8. V senci je rešitev – od počivanja ni še 
nihče umrl. 
9. Delo prinaša bolezen, ne umri mlad. 
10. Ko bi rad delal, sedi in počakaj, videl 
boš, da te bo minilo. 

Za tiste, ki ne vedo, na katere nujne 
službe v pripravljenosti se lahko 

obrnemo noč in dan, ponovimo na 
kratko še enkrat: 
112 – reševalci 
113 – policija 
(01) 589 24 00 – ekonomska fakulteta

Huje od črne mačke, ki ti prečka cesto, 
je blondinka, ki štopa, ti imaš pa ženo 
v avtu.
 
Vsi si kupujejo diplome zdravnika ali 
odvetnika in se igrajo s tujim življenjem. 
Bodi frajer in si kupi diplomo 
električarja!

Rekla mu je: 
»Rada imam hrabre moške«. 
Pogledal jo je v oči in odgovoril: 
»Zredila si se«.

Fant: S čim se ukvarjaš? 
Dekle: Napajam živino. 
Fant: Aha, kmetijstvo, živinoreja … 
Dekle: Ne, delam kot natakarica. 

Vpišem v google »Kako se vklopi pralni 
stroj«, pa mi vrže ven »Oženi se«. 

Pravi sodelavec: 
»Stari, med seksom imam strašno 
vrtoglavico«. 
»A bejž. Kaj pa delaš pred seksom?«  
»Lutko napihujem.« 

Počasi se prilagajam 
na poletno kolekcijo oblačil. 
Trenutno so mi prav samo 
sončna očala.

RAZVEDRILO

Najboljša evropska destinacija
Ljubljana, zeleni čudež, je zmagovalka 13. izvedbe projekta 
European Best Destinations in je razglašena za najboljšo 
evropsko destinacijo leta 2022. Tako so odločili popotnice in 
popotniki z vsega sveta z glasovanjem, ki je potekalo med 
20. januarjem in 10. februarjem. Kar 92 odstotkov glasov, 
namenjenih Ljubljani, je prišlo iz drugih držav, kar dokazuje 
mednarodno privlačnost našega mesta. S tem je Ljublja-
na postavila rekord v zgodovini tekmovanja, od leta 2009 
namreč še nobena država ni zmagala s tolikšnim deležem 
glasov zunaj svojih meja. 

Ljubljana ni privlačna le za popotnike. Pri European Best 
Destinations so poudarili, da ta zeleni čudež obiskujejo tudi 
delegacije županov, okoljskih svetovalcev in urbanistov. 
U. G.

NA KRATKO



 20 Črnuški glas|marec 2022|številka 11

RECEPT

Kijevski kotleti z grahom 
in krompirjevim pirejem
SESTAVINE (ZA 4 OSEBE)
• 2 stroka česna 
• 4 pesti mešanice zelišč 

(npr. peteršilj, pehtran in drobnjak) 
• 230 g mehkega masla
• 1 žlica limonine lupinice 
• 4 piščančji prsni fi leji
• 3 jajca 
• 200 g univerzalne moke 

(in moka za posip)
• 200 g krušnih drobtin
• 1 kg mokastega krompirja
• 100 ml smetane 
• olje za cvrtje 
• 500 g zamrznjenega graha
• sol 
• sveže mleti črni poper

ZAPOSLUJEMO
Te zanima delo v uspešnem timu

podjetja Kolektor Etra? 

TRANSFORMIRAJ SVOJO
KARIERNO POT!

Preveri prosta delovna mesta in se prijavi!
www.kolektor-etra.si

zaposlitev.etra@kolektor.com

PRIPRAVA
1. Česen olupimo in drobno sesekljamo. Mešana zelišča grobo 

sesekljamo, prihranimo 4 žlice, ostalo drobno sesekljamo. 120 
gramov mehkega masla zmešamo s česnom, drobno sesekljani-
mi zelišči, limonino lupinico in malo soli. 

2. Piščančje fi leje speremo v hladni vodi in posušimo. Na eni 
strani zarežemo globok žep in vsakega napolnimo s četrtino 
zeliščnega masla. V globokem krožniku stepemo jajca. Odprtine 
polnjenih fi lejev premažemo s stepenim jajcem, potresemo z 
malo moke in zapremo. Fileje hladimo približno 60 minut, da se 
zeliščno maslo strdi.

3. V globokem krožniku zmešamo moko s soljo in poprom. Drobti-
ne damo v drug globoki krožnik. Fileje povaljamo v moki, jajcih 
in drobtinah. Ponovno jih hladimo približno 30 minut.

4. Medtem olupimo krompir, ga narežemo na kocke in damo v 
lonec s hladno osoljeno vodo. Zavremo in počasi kuhamo od 
12 do 15 minut. Precedimo in vrnemo v lonec. Pretlačimo ga 
s preostalim maslom (110 gramov) in smetano ter po potrebi 
dodatno začinimo s soljo. Pire krompir naj bo topel.

5. Ventilatorsko pečico segrejemo na 180 °C (navadno na 200 °C). V 
visoki ponvi segrejemo olje na 160 °C in v njem cvremo fi leje od 
5 do 6 minut, da se zlatorjavo obarvajo. Nato položimo fi leje v 
pekač in pečemo na srednji rešetki od 10 do 12 minut.

6. Medtem skuhamo grah po navodilih na embalaži. Precedimo, 
solimo in popramo.

7. Kijevske kotlete postrežemo s krompirjevim pirejem in grahom. 
Potresemo jih z grobo sesekljanimi zelišči. 

Dober tek!


