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S upervolilno leto je za nami. Župani so izvoljeni, 
sestavljeni so občinski in sveti četrtnih skupnosti. 
Zdaj bo treba od predvolilnih obljub preiti k deja-
njem. Živimo namreč v negotovih časih, tako da 
tudi oblastnikom zdaj trda prede. Odgovor, zakaj, je 

preprost. Več kot trideset let poslušamo demagoško obra-
čanje besed, gledamo demokratično izvoljene like, ki nam s 
parlamentarne prižnice pridigajo o poštenosti, solidarnosti, 
pravičnosti in vesoljni modrosti, medtem pa nekateri za našim 
hrbtom nekaznovano bogatijo. Drugi pa izdajajo knjige in 
prijatelje, bližnje in bolj oddaljene sodelavce; izdajajo prepri-
čanje in zaupanje, naše in svoje, pogosto menjavajo stranke 
in pri tem niti ne zardijo. V brezobzirnem boju za oblast 
zlorabljajo institucije ter oblastne prerogative. Za pest beličev 
in poslovilno kosilo zakockajo še domoljubje in zgodovinski 
spomin na junaštvo očetov, dedov in pradedov, padlih v boju 
za očetnjavo. In povrhu ničesar ne obžalujejo!  

Strankarska politika 
na lokalni ravni usiha. 
Nastajajo in ugašajo bolj 
ali manj neodvisne liste, za 
katerimi je pogosto zasebni 
interes. Sklepajo se koali-
cije, ki so na državni ravni 
nemogoče. Predvsem v 
manj razvitih delih države 
je vodenje občine zaželena 

služba, saj že reprezentančna »zlata bančna kartica« odpira 
rajska vrata. Da o nepredstavljivih možnostih prostorskih 
načrtov, pri katerih se še poklicnim nepremičninarjem cedijo 
sline, niti ne govorimo. Z milijardami evropskih sredstev, ki 
so v zadnjih letih pritekle v državo, se bohotijo krožišča kot 
pravi mali botanični vrtovi, vijugajo kolesarske poti, pločniki z 
robniki kot meh raztegnjene frajtonarice, telovadnice, kulturni 
domovi, razgledni stolpi in drugi spomeniki, namenjeni samim 
sebi. Mlaka je polna krokodilov, a nadzor nad njimi je že 
pokopan pod njimi. Lokalnih medijev in novinarjev, ki bi jim 
bili pripravljeni nastaviti ogledalo, je vedno manj. Kogar kača 
piči, kaj šele krokodil ogloda, se ne poda več v kalne vode po 
javno resnico.  

V prazničnem času vas, preljubi izvoljenci, čaka toliko motiva-
cije, zato ne razočarajte svojega občinstva. To je najbolj čudovit 
čas v letu. Preden vsi sklenemo odhajajoče leto in sprejmemo, kar 
nam bo prineslo leto 2023, se spodobi, da silvestrovo praznujemo 
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Supervolilno 
leto
ŽARKO HOJNIK

v velikem slogu. To ni samo zabaven čas za praznične vsebine, je 
tudi čas za objavo letnih poročil in obetavnih načrtov za leto 2023. 
December je tudi mesec obdarovanja, ki se ga razveselijo pred-
vsem najmlajši, saj jih obiščejo trije dobri možje. Pa vendar tega 
privilegija niso deležni vsi otroci. Prav je, da se v teh dneh odzove-
mo na kakšno od številnih akcij obdarovanja in pomoči otrokom, ki 
zaradi socialnih razmer niso deležni niti najosnovnejših dobrin za 
dostojno življenje. In dragi moji, ognimo se pokanju, ki straši ljudi 
in živali, vsako leto pa nepovratno odnese kake nespretne prste in 
dlani.    

Prihodnje leto pa ne pozabimo na posledice kršitev člo-
vekovih pravic, zlasti najranljivejših, da bi se čim manjkrat 
ponovile. Revščina je prav tako kršitev človekovih pravic. Kot 
uničevanje okolja. Kajti zdravje in blaginja sta človekovi pra-
vici. Za vsakogar. Ni torej dovolj, da se na človekove pravice 
spomnimo samo 10. decembra, temveč si moramo zanje pri-
zadevati vsak dan. To pomeni delovati na področjih boja proti 
revščini, zaščite okolja, ohranjanja miru, družbene pravičnos-
ti, ohranjanja demokracije in tako naprej.

Dragi bralci, naj bo 2023. leto dobrih priložnosti, javne 
blaginje in kakovostnega življenja za vse.

Revščina je prav tako 
kršitev človekovih 
pravic. Kot uničevanje 
okolja. Kajti zdravje in 
blaginja sta človekovi 
pravici. Za vsakogar.
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PO LOKALNIH VOLITVAH

Slovenska demokratska stranka je in bo delala za črnuško skupnost

Lokalne volitve 2022 so za nami in po-
litične karte v Ljubljani se niso bistveno 
premešale, ne na mestni ne na četrtni 
ravni. Slovensko demokratsko stranko 
smo v Črnučah v minulem mandatu 
zastopali Darinka Kovačič, Anton Kolenc, 
Peter Marc in Klavdija Operčkal. Kljub 
občutni premoči levega političnega pola 
smo tvorno sodelovali, se udeleževali sej 
četrtne skupnosti ter na njih dosledno 
zagovarjali interese krajank in krajanov. 
Premišljeno smo skrbeli za dodeljevanje 
javnih sredstev za kulturne, športne, 

prostovoljne in druge namene, ki večajo 
kakovost bivanja vsem krajankam in 
krajanom. 

Na nas ste naslovili veliko pobud za 
reševanje lokalnih problematik, od pro-
metne ureditve, skrbi za okolje, javnih 
investicij do društvenega delovanja in po-
dobnih vprašanj. Vedno smo vam z vese-
ljem prisluhnili. Tudi sami smo predlagali 
številne rešitve za izboljšanje življenja na 
Črnučah in v okolici ter vztrajno zahtevali 
ureditev perečih problemov. Žal smo pre-
pogosto naleteli na gluha ušesa mestnih 

odločevalcev ter birokratske odgovore, ki 
v ničemer niso prispevali k rešitvam. 

Toda ne bomo obupali. Tudi v novem 
mandatu se bomo s tremi svetniki – 
Darinko Kovačič, Antonom Kolencem in 
Boštjanom Bankom – zavzemali za to, da 
bo vaš glas slišan. Da bodo tudi Črnuče v 
očeh mestnega vodstva postale ena-
kovreden partner pri oblikovanju naše 
skupne prihodnosti. Ni dovolj, da se skrbi 
zgolj za središče »najlepšega mesta na 
svetu«, tudi Črnuče so Ljubljana. Volivci, 
hvala za vašo podporo! Darinka Kovačič

Spoštovane Črnučanke in Črnučani, iskre-
no se vam zahvaljujem za zaupanje, ki ste 
mi ga izrekli na lokalnih volitvah 2022, na 
podlagi česar sem bil že drugič izvoljen 
v četrtni svet ČS Črnuče. Kot nosilca 
liste stranke Gibanje Svoboda za Črnuče 
ste nas z obema drugima svetnikoma 
naše liste prepoznali kot tiste, ki bomo 
na Črnučah zagovarjali vsebino našega 

programa. Posebej se bom zavzemal za 
to, da bodo potrebe in želje Črnučanov 
slišane tudi pri odločevalcih na mestni 
ravni. Trdno sem prepričan, da je jamstvo 
za uspešen razvoj Črnuč v dobrem in kon-
struktivnem sodelovanju z županom in 
njegovo listo ter podobno mislečimi. 

Želim si, da bi bile Črnuče prepoz-
nane kot pomemben del celostnega 

razvoja Ljubljane in da bi v sodelovanju 
z mestno občino ter državo pristopili h 
ključnim razvojnim projektom, ki bodo 
dvignili kakovost življenja na Črnučah. 
Verjamem, da bom s svetnico in svetni-
kom stranke Gibanje Svoboda prispeval 
k še lepšim Črnučam, kjer se bomo vsi 
dobro počutili.  
 Robert Kojc

Zahvala Gibanja Svoboda

Izvoljene članice in člani sveta ČS Črnuče

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
(SDS)
Anton Kolenc
Darinka Kovačič
Boštjan Banko

SOCIALNI DEMOKRATI (SD)
Petra Culetto

LEVICA
Peter Karba

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI  
DEMOKRATI
Jožef Horvat

GIBANJE SVOBODA
Robert Kojc
Jadranka Vouk Železnik
Luka Jazbec Črtanec

LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
Luka Planinšek

LISTA ZORANA JANKOVIĆA
Gregor Kumer
Petra Vrtačnik
Žarko Hojnik
Dragica Škrlep
Darko Rozinec 
 
 
 

Vir: DVK

Volilna komisija v spodnjih Črnučah na 
referendumsko nedeljo
Foto Žarko Hojnik
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Na krožišču človeške  
in umetne pameti 

SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Desetega decembra je bil, tako kot vsako 
leto, svetovni dan človekovih pravic. Na ta 
datum je generalna skupščina Združenih 
narodov leta 1948 po grozljivih izkušnjah 
z zločini proti človečnosti, storjenimi med 
drugo svetovno vojno, sprejela splošno 
deklaracijo človekovih pravic. V svečanem 
delu (preambuli) te deklaracije je med 
drugim zapisano, da sta zanikanje in 
teptanje človekovih pravic pripeljala do 
barbarskih dejanj, ki so pretresla zavest 
človeštva. Zaradi tega je bila kot najvišje 
načelo spoznana težnja človeštva po 
svetu, v katerem ljudje uživajo svobodo 
brez strahu in pomanjkanja. Lepa beseda 
lepo mesto najde, a le, če gre za pametna 
mesta dobrih in modrih ljudi. 

Če z mislijo na velike besede o dobrih 
in pametnih ljudeh, človeškosti (biti 
človek) in človečnosti (ravnati etično) 

pomislimo, kakšen je svet v 21. stoletju, 
se ob svetovni revščini in lakoti izriše 
pretresljiva podoba porušenih mest, 
ubitih in pohabljenih, razseljenih in vse 
življenje zaznamovanih množic ljudi. Med 
nedolžnimi žrtvami je največ civilnega 
prebivalstva, žensk, otrok, starejših in ve-
liko drugih nebogljenih ljudi. Ob tem se 
človek, hočeš nočeš, vpraša, kaj je ostalo 
od velikih besed splošne deklaracije: »Vsi 
ljudje se rodijo svobodni ter imajo enako 
dostojanstvo in pravice. Dana sta jim 
razum in vest, morali bi drug z drugim 
ravnati v duhu bratstva.«

Kaj v človeku poganja zlo? Splošnemu 
razumevanju zla, ki z bolestnimi strastmi 
prihaja iz človeka, se z novimi tehnolo-
gijami pridružuje umetna inteligenca. 
Nekateri pravijo, da se tako kot pri jedrski 
energiji in nuklearnem orožju rojeva novo 

zlo svetovnih razsežnosti. Drugi, ki temu 
oporekajo, svarijo, da zlo raste bodisi iz 
nevednosti bodisi takrat, ko dobri ljudje 
molčijo. Zanikanje in teptanje človekovih 
pravic z uporabo smrtonosnega orožja, 
podprtega z umetno inteligenco, govori 
največ o tem, da barbarizem v 21. stoletju 
ponovno raste z nečloveškimi praksami, 
ki dosežke znanosti in tehnološke inovaci-
je zlorabljajo v nečloveške namene. Staro 
človeško zlo dobiva novo preobleko.       

Ob vsem, kar je danes slabega po 
svetu, barbarizmi tega in preteklih stoletij 
opozarjajo, da se velikim vrednotam in 
besedam o človečnosti, miru in sožitju, 
solidarnosti in civiliziranem reševanju 
sporov ne bi smeli odpovedati niti v naj-
hujših primerih. Psihiatrinja in pediatrinja 
Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske 
filantropije in neutrudna ambasadorka 
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človečnosti, je v članku Zakaj je beseda 
človečnost ponovno napolnila naš bese-
dnjak? – objavljen je bil 2. novembra 2022 
v Glasilu Zdravniške zbornice Slovenije 
– zapisala, da se besede spreminjajo v 
odvisnosti od dogajanja v okolju, pred-
vsem od socialnih razmerij, pogledov 
na konkretne situacije in prevladujoče 
vrednote. 

Kako je s prevladujočimi vrednotami v 
lokalnem okolju, je v svojem pregovorno 
humornem, a zato nič manj resničnem 
slogu zapisal urednik tega prazničnega, 
po zaporedju 14. Črnuškega glasu. To, kar 
zrno do zrna politične satire piše v uvo-
dniku, povzemam z besedami, kako ob 
pričakovanjih, da bodo nove tehnologije, 
umetna inteligenca, robotika in digitali-
zacija prispevale k napredku človeštva in 
ohranjanju našega planeta, hkrati narašča 
upravičena bojazen, da bodo znanstveni 
dosežki s toliko večjo zmogljivostjo ume-
tne inteligence le še povečali neenakost 
in revščino ter druge nesprejemljive 
oblike življenja ljudi v negotovosti in 
pomanjkanju. 

Epidemija covida-19 z osamitvijo v 
»varnih mehurčkih« socialne izolacije 
nam je pri vseh zdravstvenih težavah in 
družbenih izzivih pokazala, kako je ob 
naprednih tehnologijah, pametnih telefo-
nih in računalnikih, pogovorih na daljavo 
in človeku podobnih robotih, ki bojda 
uslišijo še tako potlačeno željo, še vedno 
najpomembnejši pristen medčloveški 

odnos. V okolju, v katerem ni kakovostnih 
medčloveških odnosov, se pojem družbe 
in življenja ljudi v skupnosti od najvišje 
državne ravni do mikro ravni zasebnega 
in družinskega življenja v lokalni skupnos-
ti prej ko slej konča s tveganji ali že kar 
dodobra načetim fizičnim in duševnim 
zdravjem. 

Tudi z odvisnostjo od raznih substanc 
in predmetov poželenja se zdrava družba 
spreminja v družbo odtujenih ljudi. Osa-
mljen in duševno razrvan človek v svojem 
namišljenem svetu ugodja in neskončnih 
užitkov z uporabo nedovoljenih substanc, 
prepovedanih poživil in drog nezadržno 
in nemalokrat prezgodaj drvi proti koncu 
življenja. V resnici je to svet bolne družbe, 
čedalje bolj zaznamovane tudi z bole-
zensko odvisnostjo od novih tehnologij. 
Anica Mikuš Kos v omenjenem članku 
pravi, da zato v duševnozdravstveni litera-
turi narašča število razprav, ki poudarjajo 
pomen dobrih medčloveških odnosov in 
socialnih mrež za duševno zdravje, zlasti 
otrok in mladih. Vse več posameznikov in 
skupin pa poziva k človečnosti in pristnim 
medčloveškim odnosom. Kajti brez tega 
ni niti srečnih ljudi niti solidarne, strpne, 
miroljubne in varne družbe. 

Seveda ne moremo reči, da je v Slove-
niji vse slabo. Na številnih področjih, od 
znanosti in športa do mednarodnih priza-
devanj za miroljuben in trajnostni razvoj, 
se naša država vendarle uvršča med na-
prednejše. Imamo kar nekaj uspešnih go-

spodarskih družb in projektov, pri katerih 
znanost in industrija z roko v roki utirata 
pot našemu gospodarstvu na evropske in 
mednarodne trge, s čimer prispevata tudi 
k ugledu države. Dosežkov ne skrivamo, 
ampak jih s prijatelji, dobronamernimi 
ljudmi in državami odprto delimo, kot se 
na splošno spodobi za miroljubno, odpr-
to in trajnostno naravnano družbo. 

Eden od takšnih projektov je denimo 
Nedo, ki po prosto dostopnih podatkih in 
objavah v medijih poteka s sodelovanjem 
slovenskega sistemskega upravljavca 
elektroenergetskih omrežij Eles in japon-
ske družbe Hitachi. Na slovenski strani 
je vključenih kar nekaj deležnikov, od 
gospodarskih družb do lokalne skupnosti. 
Ker je zasnovan tako, da z naprednimi 
tehnologijami prispeva k razvoju pame-
tnih mest in skupnosti, je ta projekt lepa 
zgodba o dobrih straneh novih tehnolo-
gij. V zvezi z naslovno temo o svetovnem 
dnevu človekovih pravic lahko rečemo, da 
je v simbolnem pomenu krožišče, po ka-
terem skupaj peljeta človeška in umetna 
inteligenca. Krožišče, zgrajeno na teme-
ljih človeškosti in človečnosti, s katerimi 
kot posamezniki in družba postanemo 
zares človeški. 

Ko smo že pri elektriki, se, drage bralke 
in bralci Črnuškega glasu, za konec prid-
ružujem voščilu urednika, naj vam v pri-
hajajočih božičnih in novoletnih praznikih 
sveti luč miru in blagostanja.   
Mag. Bećir Kečanović



Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga 
lahko uporabite, da spremenite svet. 
(Nelson Mandela)

Jesen na OŠ Dragomelj ni bila dolgoča-
sna. Štiriindvajsetega oktobra smo uči-
teljice jezikov in družboslovja za učence 
predmetne stopnje pripravile jesenske 
delavnice. Ponudile smo jim kar deset 
delavnic, na koncu pa izpeljale tiste tri, 
na katere se je prijavilo največ učencev. 

Več kot trideset se jih je preizkusilo v 
reševanju različno zahtevnih ugank, ki 
so jih korak za korakom vodile do ključa 
zaklete sobe pobega. Ko so se rešili, 
so se lahko pridružili skupini, ki se je 
z gospo Zuzano Coomes v angleščini 
pogovarjala o prednostih in slabostih 
življenja v Sloveniji v primerjavi z življe-
njem v ZDA. Učenci so bili pri pogovoru 
zelo samozavestni in iznajdljivi. 

Tretja delavnica je bila tematsko pove-
zana z nočjo čarovnic, učenci so namreč 
izrezovali buče – vsako od njih je krasila 
zastava ene od držav, o kateri so se 
učenci tudi kaj novega naučili. Prijetno 
popoldansko druženje je hitro minilo in 
ga bomo še kdaj ponovili. 

Konec septembra je iz Glasgowa 
začela potovanje proti Egiptu podnebna 
štafeta, ki je v 38 dneh prepotovala 18 
držav, skupaj 7767 kilometrov. Devet-
najstega oktobra smo bili del gibanja s 
skupnim ciljem ukrepati za podnebje, 
proti podnebnim spremembam, za 
ohranitev biotske pestrosti in naravnih 
virov.

Učenci so iz odpadnega materiala 
izdelali svojo štafeto, in še preden se je 
dvignila megla, so začeli teči. Vsak je 
prispeval po svoje, pretekel ali prehodil 
je toliko, kolikor je zmogel in hotel. 

Dopoldne so učenci tekli z učitelji, 
popoldne so se jim pridružili še drugi 
družinski člani, sosedje in prijatelji. 
Pretečene kroge smo skrbno zapisovali 
in na koncu izračunali, da smo skupaj 
brez telefonov in pametnih ur pretekli 
kar 943 kilometrov. Za osvežitev po teku 
smo poskrbeli z lokalno pridelanimi 
sladkimi jabolki. 
Metka Šum, profesorica slovenščine
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JESENSKE DELAVNICE NA OŠ DRAGOMELJ

Ključ do zaklete sobe pobega  
in 943 kilometrov
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Začela se je deveta edicija projekta 
Hrana ni za tjavendan, ki ga od 22. 
novembra izvajata program Ekošola 
in Lidl Slovenija. Namen projekta je 
otroke, mladostnike, starše in učitelje 
ozavestiti o količinah zavržene hrane 
ter jim ponuditi orodja za reševanje 
problematike v njihovem vrtcu, šoli in 
doma. V šolskem letu 2022/23 se je na 
projekt prijavilo rekordnih 215 izobra-
ževalnih ustanov iz vse Slovenije, med 
njimi 52 vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol iz osrednjeslovenske regije. Začetek 
projekta letos sovpada z Evropskim 
tednom zmanjševanja odpadkov, ki se 
osredotoča na preprečevanje nastajanja 
odpadkov in njihovo ponovno uporabo, 
za kar si na področju zavržene hrane 
prizadevajo tudi pri projektu Hrana ni 
za tjavendan.

Povprečni Slovenec zavrže kar tretjino 
hrane, ki jo kupi. Od približno 143.000 
ton hrane, ki jo zavržemo, je skoraj 40 
odstotkov užitnega dela, ki bi ga lahko 
z odgovornejšim ravnanjem s hrano 
zmanjšali. Program Ekošola in Lidl 
Slovenija z ozaveščanjem o problematiki 
zavržene hrane začneta pri najmlajših 
in mladostnikih, ki bodo z znanjem in 
ustvarjalnostjo tudi odrasle spodbudili k 
pravilnemu ravnanju s hrano. V lanskem 
šolskem letu je pri projektu sodelovalo 
160 ustanov, skupno to pomeni več 
kot 7600 otrok in mladostnikov ter 734 
mentorjev, letos pa se je prijavilo še več 
ustanov. »Izjemno ponosni smo, da smo 
lansko število sodelujočih ustanov po-
večali za več kot 30 odstotkov in dosegli 
nov rekord. To je dokaz, da smo z našim 
partnerjem Lidlom Slovenija na pravi poti 
in da smo v teh letih projekt dodobra 
utrdili med slovenskimi izobraževalnimi 
ustanovami. Z raznolikimi in učinkovitimi 
aktivnostmi ter nadaljnjim izobraževa-
njem, tako najmlajših kot starejših, se 
odstotek zavržene hrane pri sodelujočih 
vsako leto zmanjša, kar je bistvo naše-

ga projekta,« so poudarili v programu 
Ekošola.

Za sodelujoče izobraževalne ustanove 
pri projektu Hrana ni za tjavendan sta 
partnerja pripravila različne aktivno-
sti glede na starostno skupino otrok. 
Najmlajše bosta o pravilnem ravnanju 
s hrano poučila gospa Kuhla in gospod 
Polentnik ter njun dnevnik zavržene hra-
ne, ki ga bodo otroci izpolnjevali doma 
s starši. S tem bodo tudi v domačih 
gospodinjstvih iskali vzroke za zavrženo 
hrano ter našli rešitve. Med drugim so 
za starejše otroke in mladostnike prip-

ravili likovno-grafični in literarni natečaj 
Zavržena hrana in podnebne spremembe, 
vsi skupaj pa lahko sodelujejo tudi na 
tradicionalnem natečaju Reciklirana 
kuharija, na katerem zbirajo inovativne 
recepte za ponovno uporabo pripravlje-
nih jedi ali živil pred iztekom roka. 

Več informacij: Društvo DOVES – FEE 
SLOVENIA, program Ekošola, Gregor 
Cerar, nacionalni koordinator,  gregor.ce-
rar@ekosola.si. Lidl Slovenija d.o.o., k.d., 
Tina Cipot, korporativno komuniciranje, 
tina.cipot@lidl.si, pr@lidl.si.
Dunja Dolinšek
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HRANA NI ZA TJAVENDAN

Vrtčevski otroci, šolarji in dijaki 
iz osrednje Slovenije bodo 
zmanjševali količino zavržene hrane
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Sestri Kojc svetovni podprvakinji v judu

Pred odhodom na Poljsko, kjer je potekalo svetovno pr-
venstvo v katah, je malokdo verjel, da lahko tekmovalci iz 
majhne Slovenije posežejo po vidnejših uvrstitvah. Kate v judu 
obvladujejo športno najmočnejše nacije (Japonska, Francija, 
Španija, Nemčija), zato osemčlanski ekipi iz Slovenije, ki so jo 
sestavljali kar štirje tekmovalci Športnega društva Polyteam, 
Franc Križanič, Tomo Mihaljević, Kira Kojc in Kora Kojc, nihče 
ni pripisoval velikih možnosti za uvrstitev v finale, kaj šele za 
medalje.
Pohod proti medalji se je začel, ko je vodenje nove komisije za 
kate pri Judo zvezi Slovenije prevzel predsednik ŠD Polyteam 
Robert Kojc, ki je verjel, da imamo dovolj znanja in sposob-
nosti, da se lahko tudi na tem področju kosamo s svetovno 
elito. Treba je bilo veliko truda in prepričevanja, da smo za 
trenerja slovenske reprezentance v katah dobili mednarodne-
ga sodnika za kate Igorja Albrehta. Nastala je slovenska repre-
zentanca v katah, ki je na evropskem prvenstvu letos posegla 
po medaljah, vidnejšo uvrstitev sta dosegli tudi naši tekmo-
valki Kira in Kora Kojc, ki sta prvič nastopili na tako prestižnem 
tekmovanju ter zasedli nehvaležno četrto mesto.
Sledili so meseci odrekanja, napornih treningov in priprav, 
rezultat pa je bil neverjeten uspeh tekmovalcev ŠD Polyteam 
na državnem prvenstvu avgusta v Izoli, kjer smo osvojili 13 
medalj in zmagali v štirih od osmih kategorij:
• Kira Kojc in Kora Kojc sta zasedli prvo mesto v kar treh kate-

gorijah (katame no kata, katame no kata junior, ju no kata),
• Franc Križanič  in Tomo Mihaljević sta zasedla prvo mesto v 

kategoriji katame no kata,
• Boštjan Fink in Mojmir Kovač sta zasedla prvo mesto v kate-

goriji itsutsu no kata,
• Robert Kojc in Franc Križanič sta zasedla drugo mesto v 

kategoriji kime no kata in tretje mesto v kategoriji kodokan 
goshin jutsu.

Opogumljena z uspehom se je mala slovenska odprava podala 
na pot v Krakov, kjer se je 12. in 13. septembra zbrala svetovna 
elita, 242 tekmovalcev in tekmovalk iz 26 držav. Prvi dan sta 
uspešno nastopila Franc Križanič in Tomo Mihaljević, vendar 
se kljub zelo dobri izvedbi nista vmešala v boj za medalje. 
Drugi dan tekmovanja sta stopili na tatami sestri Kojc, ki sta 
uspešno prestali ognjeni krst v dopoldanskem predtekmova-
nju in v velikem finalu z briljantno izvedbo kate zasedli drugo 
mesto ter postali svetovni podprvakinji. Ves trud je bil na 
koncu poplačan. Sestri Kojc sta s srebrnima medaljama prvi 
nosilki medalj na svetovnih prvenstvih v katah za Slovenijo.

Tekmovalki ŠD Polyteam sta s tem uspehom postavili Slovenijo 
na zemljevid velikih judo nacij. Z vztrajnostjo, pridnostjo in 
strokovnim delom smo dokazali, da  lahko tudi mi posežemo 
po svetovnem vrhu. 
Boštjan Fink
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ZGODOVINSKI USPEH SLOVENSKEGA ŠPORTA
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Mladina in gore
Na OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja je 19. novembra 
potekalo regijsko tekmovanje Mladina in gore. Prijavilo se 
je 34 skupin iz jugovzhodne Slovenije, osrednjeslovenske, 
zasavske in gorenjske regije. Gostili smo kar 178 udeležencev. 
Prijazno smo jih sprejeli in pripravili kulturni program. Sledilo 
je tekmovanje. 

Med čakanjem na rezultate smo pripravili tematske delavni-
ce. Učenci so spoznali delo vodnikov reševalnih psov, pomen 
alpinizma ter se preizkusili v nadaljevanju pisanja zgodb in 
risb. Najboljše ekipe so se uvrstile na državno tekmovanje, ki 
bo v Postojni. Med ocenjevanjem je bilo za razne aktivnosti 
poskrbljeno z delavnicami: alpinistično, z reševalnimi psi ter 
likovno-literarno.  

Ekipa: Črnuški močeradi

Na šoli je delo z mladimi planinci tradicija, saj že več kot 60 
let vsako leto organiziramo planinske izlete, planinsko šolo in 
planinski tabor. Na izletih razvijamo prijateljstvo, občutek pri-
padnosti, spoštovanje in pripravljenost pomagati sočloveku. 
Vzgajamo v duhu varovanja okolja. Spodbujamo vzdržljivost 
in vztrajnost pri hoji. Učenci dobijo prva znanja o načrtova-
nju izletov, opremi planinca, gibanju v gorah, varni hoji, prvi 
pomoči in vremenskih razmerah.
Na Mali planini je Črnuški planinski dom, kjer se vsako leto 
septembra srečamo s črnuškimi planinci. V njem preživljamo 
tudi prijetne planinske tabore.
Mag. Alenka Velkavrh

Veseli december
Ta mesec je v našem centru prav poseben. Prvega decembra 
smo namreč praznovali desetletnico odprtja. Zaposleni smo se 
odločili, da bomo jubilej zaznamovali na način, ki nas najbolj 
opisuje – z dobrodelnostjo.
Organizirali smo dobrodelni bazar, na katerem so prostovolj-
no sodelovali zaposleni in stanovalci. Skupaj smo ustvarili 
veliko prazničnih izdelkov, spekli ogromno dobrot in ponudili 
prigrizke ter pijačo. Na dogodku smo gostili harmonikar-
ja, najbolj pa smo uživali v koncertu našega »žoga benda« 
Legende. Skupaj smo zbrali nekaj manj kot 400 evrov; denar 
bomo porabili za še slastnejše praznovanje prihajajočih pra-
znikov s stanovalci. 
Letos smo se odločili, da bo tema okrasitve otroška, zato 
smo otrokom iz vrtca omogočili, da v našem centru razstavijo 
svoje najlepše slikarske umetnine. Njihove umetnine so nam 
najljubše. Obiskali nas bodo tudi šolarji iz osnovne šole Maksa 
Pečarja, ki nam bodo priredili kar dva božična koncerta. Gosti-
li bomo tudi dijake iz Srednje frizerske šole Ljubljana, ki bodo 
uredili pričesko našim stanovalcem, ter glasbene in plesne 
skupine. Predvsem se veselimo plesnega nastopa stanovalcev 
Doma upokojencev Fužine. 

Konec leta bomo praznovali na vsakem oddelku posebej, kjer 
se bomo dva petka zapored zabavali ob praznični glasbi ter 
uživali v slastnih dobrotah. Leto sklepamo z dobrim sodelova-
njem z okoliškimi organizacijami ter odličnim medgeneracij-
skim sodelovanjem, na kar smo ponosni.
V prihodnjem letu si želimo, da bi se čim več občanov in 
občank odločilo za sodelovanje z nami – vabimo jih k vklju-
čitvi v program Aktiven dan ali k prostovoljstvu. Ogromno 
stanovalcev bi bilo hvaležnih za vsak sprehod, klepet ob kavi 
ali branje knjige. Vsekakor ste vabljeni vsi, ki bi morda hoteli 
voditi pogovorno skupino, telovadbo, pevske urice oziroma bi 
radi svoj talent pokazali našim stanovalcem ter svoje znanje 
delili naprej. 
Vsem občanom in občankam želim mirne in predvsem zdrave 
praznike ter srečno v letu 2023!
Mateja Žiher Jurinjak, direktorica DEOS Centra starejših Črnuče

REGIJSKO TEKMOVANJE DEOS CENTER STAREJŠIH ČRNUČE
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Spominska plošča Maksu Pečarju in kulturni program v Podgorici
Šestindvajsetega septembra smo se ob 18. uri zbrali pred hišo, 
kjer je pred odhodom v partizane živel narodni heroj Maks 
Pečar, roj. 10. oktobra 1907 v Podborštu na Črnučah. Bil je naj-
mlajši v družini, imel je tri sestre in pet bratov, dva sta umrla, 
preden sta dopolnila tri leta.
Maks Pečar je obiskoval osnovno šolo na Črnučah, nato se je 
izučil za mizarja. Leta 1932 so Črnučani ustanovili Kulturno 
društvo Svoboda, Pečarja pa izvolili za predsednika. Rad je ho-
dil v hribe, poznal je ne le vaščane Črnuč, ampak tudi krajane 
zaselkov Gmajna, Podboršt, Ježa, Dobrava, Prod in Nadgorica.
Leta 1941, na začetku druge svetovne vojne, ko je kapitulirala 
stara Jugoslavija, sta si okupatorski državi Italija in Nemčija 
razdelili Slovenijo. Meja je potekala po reki Savi. Črnuče z 
okolico na levem bregu Save so pripadale Nemčiji, na desnem 
bregu pa Italiji.
Rezultat odpora proti nemški zasedbi je bila ustanovitev 
Rašiške čete julija 1941. Pečarja so izvolili za komisarja čete. 
Črnučanom so se pridružili tudi zavedni Slovenci iz Gameljn, 
Skaručne, Trzina ter vasi na levem bregu Save.
Partizani Rašiške čete so 18. septembra 1941 napadli posadko 
v nemškem avtomobilu, ki se je vračal iz Rašice, ter ga uničili. 
Dvajsetega septembra 1941 je nemška vojska maščevalno na-
padla in požgala Rašico, vaščane pa so zaprli v Škofove zavode 
v Šentvidu, nato pa jih izselili v Bosno in na Hrvaško. Sovražni-
kova vojska se je nato pognala za Rašiško četo. V spopadih so 
bili med partizani tudi ranjenci, toda sovražnik ni ujel nikogar. 
Sedemindvajsetega septembra so borci z ranjenci počivali 
med hribom Dobeno in vasjo Selo na dvojnem kozolcu. Z nji-
mi sta ostala bolničarka Rezka Dragar in Maks Pečar. Njihovo 
skrivališče je Nemcem izdal bolničar domačin iz Sela. Pečar je 
bil v boju smrtno ranjen, preostalih deset borcev pa so zajeli, 
med njimi tudi Rezko Dragar, ter jih odpeljali v zapor v Be-
gunje, nato pa jih 16. oktobra 1941 usmrtili v naselju Lancovo 
pri Radovljici.

Spomnili smo se dogodkov ter junaštev partizank in parti-
zanov, Maksu Pečarju pa odkrili spominsko ploščo na hiši, iz 
katere je z ženo odšel v partizane. Slava mu.

Kraljeva domačija

Člani ZB NOB Črnuče smo se osemindvajsetega oktobra ob 11. 
uri zbrali pri spomeniku v Podgorici, kjer je nemški okupator 
8. avgusta 1944 požgal Kraljevo domačijo s šestimi odraslimi 
družinskimi člani vred in dvema ilegalcema, ker so podpirali 
partizanski odpor, na kar nas je spomnila njihova sovaščanka 
Iva Ropotar. Kulturni program so izvedli učenke in učenci OŠ 
Dragomelj pod vodstvom mentoric učiteljic Jane Medved in 
Nene Radmelić.
Tako kot vsako leto smo k spomenikoma na Kraljevi domačiji 
in pred trgovino Mercator položili cvetje ter se poklonili žrt-
vam z minuto molka ob prisotnosti praporščakov. Ob 12. uri 
smo se zbrali pred OŠ Dragomelj, pred katero ponovno stoji 
spomenik narodni herojinji Rezki Dragar. 
Rezko Dragar je nemška vojska, kot omenjeno, zajela v napa-
du na Selu v noči z 29. na 30. september 1941, ko je z ranjenci 
prenočevala na kozolcu. Odpeljali so jo v zapor v Begunjah, 
od tam pa v naselje Lancovo, kjer so jo 16. oktobra 1941 
skupaj preostalimi talci ustrelili. Bila je edina, ki si ni pustila 
namestiti preveze čez oči in je izjavila: »Lahko me ubijete, 
ampak zmagali ne boste nikoli!«
Učenci OŠ Dragomelj so z učiteljicama izvedli lep kulturni 
program ter se poklonili njihovi preminuli sošolki, ki so ji v 
spomin zasadili drevo. Učenkam in učencem ter mentoricama 
se za izvedene slovesnosti prisrčno zahvaljujemo.
Milena Marija Lešnjak

JUNAŠTVA PARTIZANK IN PARTIZANOV
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Ob 33. obletnici akcije Sever

SLOVESNOST

Predsednik republike Borut Pahor je 30. novembra, ob 33. 
obletnici akcije Sever, sprejel predstavnike Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever. Leta 1989 so namreč takratni 
organi za notranje zadeve z odločno akcijo zaščitili demokra-
tične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih 
demokratičnih dogodkov in dejavnosti, prve demokratične 
volitve ter nastanek samostojne in neodvisne Republike Slove-
nije, je poudaril Pahor. 
Pogovora so se udeležili predsednik združenja Sever Tomaž 
Čas, njegov podpredsednik Alojzij Klančišar in predsednik 
Policijskega veteranskega društva Ljubljana Emerik Peterka. 
Sogovorniki so se predsedniku Pahorju zahvalili za dobro 
sodelovanje in podporo v obeh predsedniških mandatih, ki 
se je kazala tako v udeležbah na njihovih prireditvah kot z 
organizacijo posebnih dogodkov in sprejemov v predsedniški 
palači. Strinjali so se, da je pomembno ohranjati spomin na 
ta čas. 

Pot samostojnosti

Na osrednji slovesnosti v spomin na akcijo Sever je udeležence 
v Portorožu nagovorila tudi notranja ministrica Tatjana Bob-
nar, ki je spomnila, da so policisti takrat preprečili tako ime-
novani miting resnice. Pohvalila je odločnost akterjev akcije, 
»s katero smo na široko odprli vrata demokratičnim procesom 
in odločno stopili na pot samostojnosti, hkrati pa smo profesio-
nalno pometli s provokatorji in demagogi ter jim dali vedeti, da 
z nami ni šale […] Vedeli smo, kaj hočemo, kaj je naš cilj, ni bilo 
sile, ki bi nam to preprečila.«
Ob tem je poudarila prednostne naloge svojega mandata, 
zlasti v zvezi s policijskimi pooblastili in ukrepanjem proti 
množici. V delu ustavnih pravic do svobode izražanja, zbiranja 
in združevanja je ministrstvo po njenih besedah odločeno 
krepiti pravno državo. Ob tem pripravljajo spremembe zakona 
o nalogah in pooblastilih policije, s katerimi si želijo narediti 
policijo odpornejšo proti vpletanju politike in politikov, zlasti 
takrat, ko opravlja strokovne naloge.

Članom združenja Sever je Tatjana Bobnar obljubila, da jim 
bo povrnila čast, ki si jo zaslužijo. »Ker ste ponosni, pokončni 
in srčni ljudje, ki ne klonete pred nikomer, in ker ste nas prav 
vi učili in naučili spoštovanja teh vrlin. Prav vi, akterji sijajne 
akcije Sever, namreč zelo dobro veste, kako je treba opraviti 
zahtevne policijske naloge v zahtevnem času. Torej: strokovno 
in brez napak, predvsem pa odločno ne glede na politične vplive 
oziroma pritiske,« je dodala. 
Spominjamo se akcije Sever, ki je bila 1. decembra 1989 prva 
akcija uradnih oblasti, ki je zavarovala slovensko suverenost. 
Ta akcija ni bila niti začetek niti konec osamosvojitvenih 
procesov, saj so se določeni procesi in dogodki nenehno 
stopnjevali in zaostrovali do osamosvojitvene vojne, v kateri 
sta slovenska milica oziroma policija in teritorialna obramba 
opravili zgodovinsko nalogo. 

Rušenje oblasti

Napovedani miting marca 1989 in posebno miting 1. decem-
bra sta bila organizirana zunaj Slovenije, organizirali sta ju 
državni vodstvi v Srbiji in Črni gori s skrajno sovražnim spoli-
tiziranjem. Cilj, ki so ga mitingašem določili organizatorji, ni 
bil kritika oblasti v Sloveniji, ampak njeno rušenje. Protestniki 
niso bili Slovenci, ampak so prihajali iz Srbije in Črne gore. 
Rušenje političnega in državnega vodstva v Sloveniji ne bi 
uspelo. Z mitingom resnice mednarodne skupnosti je treba 
pokazati, kdo razdira Jugoslavijo, in hkrati ustvariti, če bo le 
mogoče, razmere, ki bi upravičevale uvedbo izrednih razmer 
in s tem intervencijo zveznih organov za notranje zadeve, 
vključno z JLA v Sloveniji. 
Miting resnice je bil vrh pritiskov na Slovenijo, naj se poslušno 
pridruži Miloševićevi viziji enotne Jugoslavije, ki je bila tudi 
vizija JLA. Za enotno Jugoslavijo bi bil zahodni svet pripravljen 
spregledati nedemokratično centralizacijo Jugoslavije. Z akcijo 
Sever je slovensko državno in politično vodstvo pokazalo, da 
take Jugoslavije ne sprejema.
Žarko Hojnik
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Spominska slovesnost ob dnevu mrtvih

Ob dnevu spomina na mrtve so naše 
misli usmerjene k vsem tistim, kate-
rih življenje je ugasnilo v bolečini in 
trpljenju, ki sta ju povzročila nacizem in 
fašizem kot posledici nesmiselne druge 
svetovne vojne.
Združenje borcev za vrednote NOB Črnuče 
je 26. oktobra na črnuškem pokopališču 
pripravilo spominsko slovesnost ob spo-
meniku herojinjam in herojem, borkam in 
borcem NOB.
Na spomeniku je vklesanih 59 imen parti-
zank in partizanov s Črnuč in okolice, ki so 
v bojih z okupatorjem izgubili življenje. To 
je v svečanem govoru posebej izpostavila 
tudi mag. Martina Vuk ter poudarila, kako 
pomembno je ohranjati spomin na velika 

dejanja herojev NOB, ki so temelj sodob-
nega svobodnega sveta.

Kratek govor je imel tudi predsednik 
Združenja borcev za vrednote NOB 
Črnuče Rudi Vavpotič, delegacija članov 
ZB Črnuče pa je k spomeniku položila 
venec.
Kulturni program, ki so ga pripravili 
učenke in učenci OŠ narodnega heroja 
Maksa Pečarja Črnuče in njihovi mentor-
ji, se je nadaljeval z recitacijami in glas-
benimi točkami. Recitirala je tudi članica 
ZB Črnuče Lidija Bizjak, nekaj pesmi je 
prispeval MePZ KUD Svoboda Črnuče. 
Na slovesnosti je bil s praporom NOB 
Črnuče prisoten tudi naš praporščak 
Sulejman Čerimović, kakor tudi prapor-
ščaki Ljubljanske brigade, ZB Lancovo in 
ZB Dobrova.
S tem smo izrazili veliko spoštovanje 
vsem, ki so plačali visok krvni davek 
za našo svobodo. Nikoli jih ne smemo 
pozabiti!
Marija Plazar

DRŽAVNI PRAZNIK
Samostojni in neodvisni že 32 let
Letos mineva 32 let od razglasitve izidov plebiscita o samostojnosti in neodvi-
snosti Slovenije, na katerem se je večina volivcev izrekla za samostojnost. Izidi 
so bili uradno razglašeni tri dni po plebiscitu in 26. december tako zaznamuje-
mo kot dan samostojnosti in enotnosti. 
Plebiscit ali ljudsko glasovanje je potekalo 23. decembra, 26. decembra 1990 
pa je, kot omenjeno, sledila uradna razglasitev rezultatov. Na vprašanje Ali naj 
Slovenija postane samostojna in neodvisna država? je 95 odstotkov volivcev 
glasovalo pritrdilno, kar je 88,5 odstotka državljanov.
»Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo,« so bile takrat besede Jožeta Pučnika. 
Prav vsak, ki je obkrožil za samostojno Slovenijo, je ne glede na svoj izvor po 
krvi postal del slovenskega občestva. 
Ž. H.
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Glasovnica za glasovanje na plebiscitu za odločitev, ali naj Republika 
Slovenije postane samostojna in neodvisna.

Arhiv RS, SI AS 1210, Zbirka Plebiscit 1990.

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ČRNUČE
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA VAS V SODELOVANJU S 
SLOVENSKIM ZDRUŽENJEM ZA POMOČ PRI DEMENCI 

»SPOMINČICA« VABI NA  

PREDAVANJE:    

DEMENCA 
 

V TOREK, 10. 1. 2023 OB 17.30 URI, 
DUNAJSKA 367, SEDEŽ ČS ČRUČE,  

SEJNA SOBA V 1. NADSTROPJU 
  

Predavala bo: ga. Izidora Koštomaj, strokovna delavka združenja 
Spominčica 
 
KRAJŠA VSEBINA:  

 
- splošno o demenci (prvi znaki, postavitev diagnoze, komunikacija z osebami z demenco, 

preventiva), 
- predstavitev Spominčice (poslanstvo, dejavnosti),  
- neformalna oblika skrbi za osebe z demenco v domačem okolju (potrebe, stiske in zaščitni 

dejavniki neformalnih oskrbovalcev pri spoprijemanju z negativnimi vidiki oskrbe), 
 

 

 

           



V SPOMIN
Fant od fare

Včasih je težko napisati nekaj o nekom. Lahko dolgoveziš, 
si izmišljuješ, izpustiš vse pikrosti in tisto nekaj za zabelo 
pometeš pod prag. Tako je vse pusto, puhlo in bledo, da ti še 
pri zehanju ni treba dati roke pred usta. Mnogi bi rekli, da je 
življenje pač takšno, povprečno, le z nekaj redkimi trenutki, 
ki se ti vtisnejo v spomin. Te pa premlevaš zdaj tukaj v des-
no, tam v levo, na koncu ti še to pobegne iz spomina.

Ne, o njem ni nič težko napisati. Do zadnjega diha. To je 
bilo življenje vzornika, mentorja, prijatelja, pred-
vsem pa človeka, ki ti je ob vsakem snidenju nari-
sal nasmeh do ušes. Žare Žarko Maračič - Koko.

Žare bi o sebi rekel, da je njegovo življenje 
anekdota. Meni pa bo ostal v spominu kot le-
genda in smerokaz, kako se je treba spopasti 
in živeti življenje. Zakaj so se zvezde nanizale 
na nebu tako, kot so se, in zakaj je bog zadre-
mal ravno, ko se je Žare rodil, ne ve nihče. Bil bi 
hud, če bi prebral ta zadnji stavek. Ampak zaradi 
njega vem, da je bolje, da ti zmanjka sreče kot strasti. 
Vse spodaj se je napisalo v naključnem vrstnem redu.

Učil se je brenkati na kitaro in prepevati viže, kot da bi bil 
frontman rokovske skupine. O računalništvu in računalni-
ku je vedel in znal povedati toliko, da so mu zavidali tudi 
najmlajši učitelji in učiteljice zbornice Maksa Pečarja. Trener, 
takšen, da se je tudi uboga para, ki se je je izognila vsakršna 
spretnost, počutila samozavestno in sprejeto v ekipi.

V vzgoji otrok je bil naš vzornik. Znal je tako zaropotati, da 
se je učenec hkrati zdrznil in skril v njegov široki objem. Kot 

razrednik je opravil nešteto prostovoljnih ur za pomoč pri 
učenju in reševanju težav učencev njegovega razreda. Še 
vedno ima rekord v tapingu, ki je 61 udarcev v 20 sekundah. 
V namiznem tenisu ga ni premagal noben učitelj športa z 
Maksa Pečarja. Bil je najboljši enonogi surfer z otoka Krka ali 
celo celotnega Kvarnerja.

Na šolskih zabavah zaposlenih se je vsako brhko dekle 
veselilo vrtenja na plesišču s šarmantnim in 

elegantnim brkatim možem. Cigareto je 
potegnil tako, da je šel dim do peta. V ne-

kem trenutku življenja je džus z vodko 
zamenjal z džusom z vodo. Vedno do 
dna. O tisti strasti, na katero najprej 
pomislimo, pa bi lahko žena Almira 
napisala ljubezenski roman, pa ne za 
najmlajše.

Junij najlepši učiteljski mesec.
Petek najljubši učiteljski dan.

Piknik pri Janiju, vsi zbrani.
Mladina: Jan, Gašper, Anja, Tina.
Uležani: Vesna, Jani, Gregor.
Jesenski: Inna, Andreja.
Tebe ni bilo. Smo te klicali. Ležal si v bolnišnici. Trudil si se, 
da je tvoj glas zvenel veselo in iskrivo. 
Tistega dne smo veseljačili do tvojega zadnjega diha.
Žare, pogrešamo te.
Če si gor, reci kakšno dobro za nas.
Prihajamo!

Andreja, Inna, Jani, Vesna, Gašper, Tina, Anja, Jan in Gregor
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Martinov letni koncert
Po dveh letih bojevanja s covidom-19, ko je Oktet Zven 
pevsko tako rekoč miroval, je letos, na praznik sv. Martina, 
v črnuškem kulturnem domu vendarle pripravil tradicional-
ni letni koncert. Toda dolga pavza, posledice epidemije in 
nekatere druge težave so jim onemogočile, da bi nastopili 

v popolni zasedbi. Prvič tudi niso mogli pripraviti samo-
stojnega celovečernega koncerta. Zato so v goste povabili 
Vokalni kvintet Ajda s Prevalj, s katerim so pripravili že več 
lepih pevskih večerov.  
Ž. H.

OKTET ZVEN
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Rešitev smetarskih zagat
Na Izletniški ulici na Črnučah je 19. oktobra potekala predsta-
vitev rešitve dolgotrajne problematike z zabojniki za smeti in 
ekološkim otokom na začetku te ulice. 
Župan Zoran Janković s sodelavci se je srečal s prebivalci Iz-
letniške ulice. Po pozdravnem govoru in županovi zahvali pri-
sotnim sta župan in direktor JP VO-KA Krištof Mlakar pojasnila 
predlagano rešitev odvoza smeti s tovornjakom, če vozilo na 
vrhu Izletniške ulice lahko obrne. Če obračanje tovornjaka ne 
bo mogoče, bo treba počakati na nakup novega, manjšega 
tovornjaka, ki bi lahko obrnil.
Po pogovoru župana s prebivalci, ki so mu pojasnili večletne 
probleme z odvozom smeti, je smetarsko vozilo JP VO-KA 
Snaga opravilo preizkusno vožnjo. Vozniku sta se v tovornjaku 
pridružila pobudnik reševanja odvoza smeti Dejan Prebil in 
Vera Bedenk, lastnica parcele, na kateri bo smetarski avtomo-
bil lahko obračal.
Domačini Izletniške ulice so izpostavili še problematiko lokacije 
zabojnikov za steklo in papir, saj si ne želijo, da bi zabojniki stali 
na isti lokaciji kot prej (ob avtobusni postaji Sava), ker se bo 
sčasoma ponovno lahko pojavilo nelegalno, divje odlagališče.
Župan Zoran Janković je predlagal, da se zbirno mesto uredi 
na lokaciji sestanka, tj. na dvorišču, ki ga, v zameno za 
dovoljenje lastnika, Mestna občina Ljubljana lahko asfaltira. 
Prebivalci Izletniške ulice so županu predlagali lokacijo ob 
Dunajski cesti, in sicer parcelo št. 975/5 (k. o. Črnuče), ki je v 
lasti Republike Slovenije. Župan in direktor JP VO-KA Snaga sta 
se s predlogom strinjala.
Predstavniki JP VO-KA Snaga so prisotne stanovalce Izletniške 
ulice opozorili še na dejstvo, da tovornjak, ki bo pobiral smeti, 
ni prilagojen za odvoz odpadkov, zato bo lahko iz njega odte-
kala voda, ki se nabere v zabojnikih. Zaradi tega se bo morda 
poleti pojavil smrad. Stanovalci so informacijo upoštevali in 
niso ugovarjali.
Tina Štupica, koordinatorka MOL na ČS Črnuče

IZLETNIŠKA ULICA

Fo
to

gr
af

ije
 Ž

ar
ko

 H
oj

ni
k



 16 Črnuški glas|december 2022|številka 14

Varnost in praznovanja
Bežigrajski policisti so od začetka septembra do konca novem-
bra na območju Črnuč obravnavali 59 kaznivih dejanj. Poleg 
tega so skrbeli za javni red in mir, prometno varnost, hkrati pa 
na prelomu leta opozarjajo na previdnost pri uporabi piro-
tehničnih in eksplozivnih izdelkov. Zaradi kršitev določil lahko 
posameznika oglobijo v znesku od 400 do 1200 evrov ter mu 
zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last. To je v 
primerjavi s poškodbami še najmanj boleče.

Področje kriminalitete

Policisti so obravnavali:
(1) lahko telesno poškodbo po 122. členu KZ (kdor koga tako 
telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali 
oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je 
poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana oziro-
ma je prizadeta njegova zunanjost ali je začasno okvarjeno 
njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom 
do enega leta),
(2) kršitev nedotakljivosti stanovanja po 141. členu KZ (kdor 
neupravičeno vstopi v tuje stanovanje ali zaprte prostore ali 
kdor se na zahtevo upravičenca od tam ne odstrani ali mu na 
drug način onemogoči njihovo uporabo, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do enega leta),
(3) odvzem mladoletne osebe po 190. členu KZ (kdor proti-
pravno odvzame mladoletno osebo roditelju, posvojitelju, 
skrbniku, zavodu ali osebi, ki ji je zaupana, ali jo zadržuje in 
preprečuje, da bi jo imel tisti, ki ima pravico do nje, ali kdor 
zlonamerno onemogoča, da bi se uresničila izvršljiva odločba 
glede mladoletne osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta),
(4) štiri primere nasilja v družini po 191. členu KZ (kdor v dru-
žinski skupnosti z drugim grdo ravna, ga pretepa ali drugače 
boleče ali ponižujoče ravna, ga z grožnjo z neposrednim napa-
dom na življenje ali telo preganja iz skupnega prebivališča ali 
mu omejuje svobodo gibanja, ga zalezuje, ga sili k delu ali 
opuščanju dela ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem 
njegovih enakih pravic spravlja v skupnosti v podrejen polo-
žaj, se kaznuje z zaporom do petih let),

POLICIJSKO POROČILO

(5) ogrožanje varnosti pri delu po 201. členu KZ (kdor v 
rudniku, tovarni, na gradbišču ali kakšnem drugem delovnem 
kraju uniči, poškoduje ali odstrani varnostne naprave in tako 
povzroči nevarnost za življenje ljudi, se kaznuje z zaporom do 
treh let).
Raziskali so tudi 19 tatvin po 204. členu KZ (kdor vzame komu 
tujo premično stvar, da bi si jo protipravno prilastil, se kaznuje 
z zaporom do treh let), veliko tatvino vlom po 205. členu 
KZ (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) in dve veliki tatvini na posebno predrzen način po 
205. členu KZ (storilec tatvine iz prvega odstavka prejšnjega 
člena se kaznuje z zaporom do petih let: če je soril tatvino 
tako, da je z vlomom, vdorom ali drugačnim premagovanjem 
večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, blagajno, omaro ali 
druge zaprte prostore; če sta storili tatvino dve ali več oseb, ki 



so se združile zato, da bi kradle; če je storil tatvino na poseb-
no predrzen način).
Obravnavali so še:
(1) goljufijo po 211. členu KZ (kdor zato, da bi sebi ali komu 
drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi 
koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih 
okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da 
ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se 
kaznuje z zaporom do treh let),
(2) poškodovanje tuje stvari po 220. členu KZ (kdor tujo stvar 
poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno 
kaznijo ali zaporom do dveh let),
(3) zlorabo negotovinskega plačilnega sredstva po 246. členu 
KZ (kdor z zlorabo čeka, kreditne ali plačilne kartice ali dru-
gega negotovinskega plačilnega sredstva, ki ga je upravičen 
uporabljati, banko ali drugega izdajatelja v nasprotju z dogo-
vorom o uporabi tega sredstva zaveže k izplačilu zneska, za 
katerega ve, da nima kritja na računu, in tako pridobi premo-
ženjsko korist, se kaznuje z zaporom do dveh let),
(4) nasilništvo po 296. členu KZ (kdor z drugim grdo ravna, ga 
pretepa ali drugače boleče ali ponižujoče kaznuje, ga s silo ali 
grožnjo z neposrednim napadom na življenje ali telo preganja 
ali mu jemlje svobodo gibanja, ga sili k delu ali opuščanju dela 
ali ga kako drugače z nasilnim omejevanjem njegovih enakih 
pravic spravlja v podrejen položaj, se kaznuje z zaporom do 
dveh let),
(5) dve grožnji po 135. členu KZ (kdor komu zato, da bi ga 
ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo 
življenje, ali telo, ali prostost, ali uničil njegovo premoženje 
velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo 
bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
šestih mesecev).
Trikrat so obravnavali tudi kaznivo dejanje ponarejanja de-
narja po 243. členu KZ (kdor ponaredi denar, da bi ga spravil 
v obtok kot pravega, ali kdor spremeni pravi denar, da bi ga 
spravil v obtok, ali kdor tak ponarejeni denar spravi v obtok, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do osmih let).

Področje javnega reda in miru

Policisti so obravnavali osem kršitev javnega reda in miru, pri 
čemer so kršiteljem izdali šest plačilnih nalogov (po zakonu o 
varstvu javnega reda in miru) in dvakrat izrekli opozorilo (po 
zakonu o osebni izkaznici).

Področje prometa

Policisti so obravnavali 2496 kršitev cestnoprometnih pred-
pisov. Kršiteljem so izdali 213 plačilnih nalogov. Na okrajno 
sodišče so podali 13 obdolžilnih  predlogov. Izrekli so štirinajst 
opozoril ter izdali devet obvestil o prekršku.
Obravnavali so 15 prometnih nesreč, osem s telesnimi po-
škodbami, v preostalih pa je nastala le gmotna škoda. Največ 
prometnih nesreč se je zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti in 
neupoštevanja pravil prednosti. 
Aleksandra Golec, predstavnica za odnose z javnostmi in samo-
stojna policijska inšpektorica

Črnuški glas|december 2022|številka 14      17

PGD ČRNUČE
Delovno leto za gasilce

December je čas, ko se ozremo nazaj. Če pogledamo leto, 
ki se izteka, lahko ugotovimo, da je bilo za črnuške gasilce 
aktivno. Do začetka decembra smo imeli 54 intervencij. 
Pomagali smo gasiti največji požar v zgodovini Slovenije, 
Kras 2022, pa požare v naravi na Socerbu in Debnem vrhu. 
Večkrat smo posredovali ob neurjih, zlasti julija, ko se je 
nad MOL razbesnelo močno neurje. Pogosti, čeprav manj 
kot preteklo leto, so bili požari barak na območju vrtičkov 
ob Savi, pogasili smo nekaj gorečih vozil in pomagali pri 
nedavnem velikem požaru lesnih sekancev v podjetju Tisa. 
Novembra smo se dvakrat pripeljali na železniško postajo 
Črnuče, kjer se je kadilo iz vagonov. 
Zaradi razmer na svetovnem trgu nam letos ni uspelo ku-
piti težko pričakovanega novega gasilskega vozila. Njegov 
prihod načrtujemo v prvi polovici prihodnjega leta. Ker je 
nakup novega vozila s cisterno (5000 litrov) za društvo velik 
zalogaj, bomo zelo veseli vsakršnega prispevka. Že zdaj pa 
bi se radi zahvalili vsem, ki ste prispevali sredstva in nam 
tako pomagali pri uresničitvi našega cilja.
Leto 2022 je bilo poleg številnih intervencij zaznamovano 
s 110-letnico obstoja Prostovoljnega gasilskega društva Čr-
nuče. Po več letih smo opazno povečali gasilski podmladek 
in po dveh letih ponovno izpeljali veliko gasilsko veselico.
V leto, ki prihaja, se podajamo z novimi cilji, novimi izzivi 
in pripravljeni pomagati našim krajanom in državljanom.
V letu 2023 vam želimo zdravja in osebnega zadovoljstva.
Mina Dobravc, poveljnica PGD Črnuče
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RAZVEDRILO
Šale 

Mladi pari v Sloveniji so res pravi golobčki. 
Živijo v hiškah, hranijo jih pa upokojenci.

Župnik in mežnar stojita ob vaški cesti in zabijata v tla tablo z 
napisom: Konec je blizu! Obrnite se, dokler še ni prepozno! 
Mimo pridrvi avto in voznik skozi okno zavpije: 
»Pustita ljudi pri miru, verska fanatika!« 
Čez nekaj trenutkov se zasliši cviljenje zavor in nato glasen 
pljusk. 
Mežnar se obrne k župniku: 
»Ali misliš, da bi bilo bolje, če bi preprosto napisala: Most je 
podrt?«

V knjigarno vstopi moški in reče prodajalki: 
»Prosim, rad bi knjigo Moški, gospodar v hiši.« 
Prodajalka ga pogleda in reče. »Znanstveno fantastiko proda-
jamo v prvem nadstropju.«

Desetar razlaga vojakom zakon težnosti: 
»Če vržete kamen v zrak, pade nazaj na zemljo. To je zakon 
težnosti.« 
»Kaj pa, če pade v vodo?« 
»To pa ni več naša stvar, s tem naj se ukvarja mornarica!« 
 
Košir reče Juriju: »A veš, kaj pomeni vegetarijanec na indijan-
skem jeziku?« 
Jurij: »Ne bi vedel.« 
Košir: »Slab lovec!« 
 
Moški v lekarni: »Kondome, prosim!« 
»A dam vrečko?« reče prodajalka. 
»Ni treba. Saj ni tako grda.« 
 
Moški čaka na avtobus, v naročju pa nosi dva dojenčka. Mimo 
pride ženska in ga vpraša: 
»Joj, sta srčkana, kako jima je pa ime?« 
Moški jo grdo pogleda in odgovori: »Ne 
vem!« 
Ženska vrta dalje: 
»Sta punčki ali fantka?« 
Moški ji besno odvrne: 
»Pojma nimam!« 
Ženska zgroženo: 
»Kakšen oče pa ste?!« 
Moški: 
»Nisem njun oče. Sem direktor tovar-
ne kondomov in to sta reklamaciji!« 
 
Podkupnina 
Na sodišču tožilec vpraša obtožene-
ga: 
»Je res, da ste prejemali podkup-
nino?« 
Obtoženi gleda skozi okno. Tožilec 
ponovi: 
»Je res, da ste prejemali podkup-
nino?« 
Obtoženi gleda skozi okno, vse 
presliši. 
Tožilec ponovi na glas: 
»Je res, da ste prejemali podkupni-

no?« 
»O, a meni pravite, sem mislil, da sprašujete sodnika …« 
 
Na zavodu za zaposlovanje 
Pride brezposelnež na zavod za zaposlovanje. 
»Kaj ste po poklicu?« 
»Lovec na divje živali.« 
»Kaj res? Kje pa stanujete?« 
»V Ljubljani.« 
»Tam vendar ni divjih živali!« 
»Zato sem pa brezposeln …« 
 
Na potovanju 
Soseda vpraša sosedo: 
»Zakaj imaš modrico okrog oči?« 
»Od moža,« odgovori. 
»Sem mislila da je na potovanju?« 
»Jaz tudi.« 
 
Motnje 
Doktor pregleduje ponesrečenko in narekuje sestri: 
»Odrgnine po rokah, počeno drugo rebro levo, zlom levega 
gležnja.« 
V tistem trenutku se ponesrečenka prebudi. 
»Koliko ste stari?« jo vpraša doktor. 
»Dvaindvajset let.« 
»Sestra, napišite še: Motnje v spominu.« 
 
Živahna gospa Ančka, ki zadnja leta življenja preživlja v 
domu starejših občanov, se dolgočasi. Med moškimi ni 
nobenega zanimanja za ženske, zato se odloči, da jih bo malo 
vzdražila. 
Nekega popoldneva se sleče in gola sprehodi po dnevnem 
prostoru, kjer moški igrajo šah, karte in biljard. Nekajkrat se 
sprehodi po dolgem in počez, nato jo le opazita Tone in 
Janez. 
»Kako je pa Ančka danes oblečena?« reče Tone. 
»Ne vidim dobro,« odgovori Janez, »toda na sebi ima nekaj 

zelo zmečkanega.« 
 

Stari Miha pride na obisk k vrstniku Poldetu. 
Nekaj časa sedita za mizo in obujata spomi-

ne, nato pa Polde vpraša Miho: 
»Se še spomniš, kako se imenuje 

tista roža, ki ima bele liste, 
znotraj je pa rumena?« 
»Verjetno misliš marjetico?« 
»Ja, točno! Marjetica! Marjet-
ka, bodi tako dobra in nama 

skuhaj kavo!« 
zavpije Polde proti kuhinji. 

 
Veš, Micka, res ne vem, zakaj se v 

mladih letih nisem poročil s teboj, 
reče postarani Lojze. 
»Lojze, saj imava vendar še čas, 
da se poročiva!« veselo odvrne 

Micka. 
»Čas že, toda zdaj nimam več trdne-

ga razloga za to!« 
Pripravil Darko Rozinec



SREČNO
2023!

ANTIČNA
LUKA POD
VEZUVOM

VZROKO-
SLOVJE

PREME-
TENKA

NEKDANJI
KUBANSKI
VODITELJ
CASTRO

ŽITNE
LUSKINE

VRINJENA
BESEDA

STOPNJA
NADREJE-

NOSTI
V VOJSKI
SLADKO-
VODNO

JEZERO NA
NIZOZEM.

KARENČNA
DOBA

NAŠA
TV-VODI-
TELJICA
(VIDA)

NAUK O
ZDRAVLJ.
UŠESNIH
BOLEZNI

MESTO
V RUSIJI,
DO 1932
KOZLOV

DARILO

DANTEJEVA
OBOŽE-
VANKA

SA(LAMA)

PISATE-
LJICA

PEROCI

MRAVLJA
NEMŠKI
POLITIK

(AUGUST)

PODLOŽN.
DELO V

FEVDALIZ.
JOŽE OLAJ

SL. LIT.
ZGODOVIN.
SL. PISEC
(MILOŠ)

KRIŽANKA
ZA KRATEK

ČAS

LASTNOST
SLOŽNEGA

MAJHNA
TABLETA

AVTOMO-
BILSKO
DIRKA-
LIŠČE

SPREMLJ.
EROSA

AZIJ. DIVJA
MAČKA

MARKO
ELSNER

AMERIČAN
(IRONIČNO)

FR. PISA-
TELJICA

(MADAME
DE ...)

PRED-
MOLILEC
V MOŠEJI

TEČAJ PRI
KOLESU

PRAVO-
SLAVNI

SAMOSTAN

LATINSKO-
AMERIŠKI

TEKMOVAL-
NI PLES

KRAŠKO
VINO

GR. MATI
BOGOV

CIRKU-
LACIJA

ALUMINIJ

OSNOVNA
MERA

POKOL,
MASAKER
BAKHOVA

PALICA

NIČVREDNI
LJUDJE

GLAVNO
MESTO
GANE
MERI

AVSENAK
ORODJE

ZA MLATEV

PRASTARA
IGRAČKA

NA VRVICI

KOSTU-
MOGRAF

HRANITELJ

KANAD.
FILM.

IGRALEC
SPARKS

STARI
OČE, DED

ŠIRJAVA
IZOSTANEK
MENSTRU-

ACIJE

DEL STA-
NOVANJA

ZA OTROKE

RIMSKA
DVE

PIJAČA ST.
SLOVANOV

SL. SLIKAR
IN ILU-

STRATOR
(RUDI)

BREZ-
ZVOČJE

TENIŠKA
IGRALKA

ZIDANŠEK

NEBESA,
PARADIŽ

DELEC Z
ELEKTR.

NABOJEM
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RECEPT

Muškatna juha
Sestavine  
(za 4−6 oseb)
• polovica muškatne buče (ali dve 

manjši buči hokaido)
• 1 čebula
• 2 krompirja
• 2 žlici olivnega olja
• 2 lovorova lista
• 2 ščepa soli
• pol žličke naribanega muškatnega 

oreščka
• pol žličke sladke paprike
• malo kajenskega popra
• pol žličke koriandrovih semen
• bio jušna kocka
• sir feta
• pražena čebula
• bučna semena

Priprava
1. Bučo olupimo, ji odstranimo sredico in jo narežemo na kose. Čebulo drobno narežemo. 

Krompirja olupimo in narežemo na kocke.
2. V večji posodi na olju prepražimo čebulo, da postekleni. Dodamo bučo, solimo in preme-

šamo. Pražimo na šibkem ognju približno 10 minut. Vmes med mešanjem dodamo nariban 
muškatni orešček, papriko, kajenski poper in koriandrova semena. Nato zalijemo s toliko 
vode, da so kosi buče pokriti.

3. Ko voda zavre, dodamo krompir, lovorova lista in jušno kocko. Na šibkem ognju kuhamo 
od 15 do 20 minut. Ko je krompir kuhan, odstranimo lovorova lista ter juho spasiramo s 
paličnim mešalnikom.

4. Na krožnike damo nekaj kock fete ter malo pražene čebule in bučnih semen. Prelijemo jih 
z juho. Po želji dodamo še nekaj kapljic bučnega olja.

Dober tek!
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