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Je danes in bo 
jutri, četudi 
drugačen
KLAVDIJA OPERČKAL

M arec. Mesec žena, žensk, mater, mesec po-
mladi, ko slavimo življenje in prebujanje. 
Letošnji marec je vse to in še veliko več. 
Znašli smo se na preizkušnji, ki spreminja 
danes in bo zelo verjetno spremenila naš 

jutri. Pandemija koronavirusa od nas zahteva veliko preudar-
nosti in družbene odgovornosti. Ne moremo si več zatiskati 
oči in reči: to zlo me ne more doleteti. Italija nam je v tragičen 
poduk. 

V takšnih razmerah se lahko največ naučimo prav od mater. 
»Naravno stanje materinstva je nesebičnost. Ko postaneš 
mati, nisi več središče svojega vesolja. Ta prostor pripada tvo-
jim otrokom,« je dejala Jessica Lange. Tako kot matere skrbijo 
za svoje otroke, tako moramo mi poskrbeti drug za drugega. 
Pokažimo solidarnost, sočutje, skrb in naklonjenost. V teh ne-

predvidljivih časih bodimo človek 
človeku, sosed sosedu.

Je danes in bo jutri, četudi dru-
gačen. Na slovenskem političnem 
parketu se že kažejo znaki nor-
malizacije. Preseganje političnih 
delitev in delovanje za skupno 

dobro morata (p)ostati vodilo političnega delovanja. Drža-
vljani moramo zaupati ljudem, ki usmerjajo naše življenje, ti 
pa se morajo zavedati, da zaupanja ni mogoče zapovedati, 
mogoče si ga je le prislužiti. Kot si ga iz dneva v dan prigarajo 
naše matere.

Drage naše mame, ste naš vzor, opora in kompas skozi 
življenje. Ob vašem prazniku bi se vam radi zahvalili preprosto 
za to, ker ste. Nenadomestljive. Enkratne.

Vsaka mama je prava mama. 
Dana za srečo in na veselje. 
Prava in ena sama. 
Za vse življenje. 
Tone Pavček

Ne moremo si 
več zatiskati oči 
in reči: to zlo me 
ne more doleteti. ČRNUŠKI GLAS
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Čedalje več obiska
S prevzemom facebook strani ČS Črnuče v mandatnem obdob-
ju 2014–2018 do danes zaznavamo izjemen obisk ter spremlja-
nje objav, ki jih pripravljamo za vas. Smo ena od hitro rastočih 
facebook strani v MOL v informiranju, a hkrati najbolj ranljivi 
na področju strategij razvoja. 

Vsebina programa, objavljenega na tem družbenem omrež-
ju, je vezana na predel naše četrtne skupnosti ter športne in 
kulturne dogodke, ki jih podpira ČS Črnuče MOL. Ker smo del 
mesta Ljubljana ter ena od 17 četrti, delimo pomembnejše 
dogodke ter objave, ki so v neposredni bližini, saj le tako 
lahko začutimo večjo povezanost in utrip mesta. Včasih vas 
presenetimo tudi z objavo ali novico, ki ima poseben pomen 
ozaveščanja delovanja in odtisa, ki ga puščamo na planetu. 
Vse to ustvarjamo za boljši jutri. 

Z naše facebook strani lahko dostopate tudi do informacij o 
delovanju sveta ČS Črnuče, zapisnikov sej, predstavitve sveta, 
kontaktnih informacij, publikacij (Črnuški glas) itd. Ker vas radi 
zasujemo s konstruktivnimi objavami, ne prezrite, prihajajo 
nove strategije, nove poti, novi izzivi, ki bodo pomembni 
za našo skupnost. Kmalu bomo objavili prioritetne razvojne 
naloge, ki bodo narekovale prihodnost naše četrti ter bodo 
potrebovale vaš glas, mnenje, saj bomo lahko le skupaj z vami 
uspešno sledili zastavljenim ciljem, ki so ustrezni za naš zeleni 
predel severnega dela Ljubljane. 

Poznate naš slogan »Čez Črnuški most v Sračjo dolino po 
borovnice«? Tudi to vam bomo kmalu razkrili na facebook 
strani, saj zajema pomembnejše zgodovinske, naravne in 
kulturne značilnosti Črnuč. Ostanite z nami!
Ksenija Drole, podpredsednica sveta ČS Črnuče
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DODATNI UKREPI MESTNE OBČINE LJUBLJANA (SREDA, 18. 3. 2020)

V Mestni občini Ljubljana smo zaradi 
razmer, povezanih z epidemijo koronavi-
rusa, 18. marca 2020 sprejeli še dodatne 
ukrepe.

V Mestni občini Ljubljana ves čas sprem-
ljamo stanje, povezano z epidemijo ko-
ronavirusa in izvajamo ukrepe skladno z 
navodili vlade. Pri tem vseskozi ravnamo 
skrbno, odgovorno in samoiniciativno, 
brez ustvarjanja panike. Še posebej 
izpostavljamo solidarnost in prosto-
voljstvo naših sodelavk in sodelavcev 
ter meščank in meščanov, na kar smo 
izjemno ponosni. 

Zaprtje igrišč ob 
osnovnih šolah 
in športnih 
igrišč v Tivoliju

Kljub pozivom in sprejetju 
ukrepov, katerih namen je 
zmanjšanje druženja otrok in 
odraslih, ugotavljamo, da se ti 
na nekaterih igriščih še vedno družijo 
v večjih skupinah. Zato zapiramo vsa 
igrišča ob šolah, kjer je to fizično mo-
goče. Na igriščih, kjer omejitev dostopa 
ni mogoča, pa nameščamo opozorila, 
da so zaprta. Predvsem apeliramo na 
starše, kajti njihova odgovornost je, da 
svojim otrokom pojasnijo nevarnost 
medsebojnega druženja. Do preklica so 
zaprta tudi vsa zunanja športna igrišča v 
Tivoliju (košarka, nogomet, odbojka).

Hostel Celica

Hostel Celica, ki ga upravlja javni zavod 
Ljubljanski grad, danes predajamo v 
uporabo Univerzitetnemu kliničnemu 
centru Ljubljana za namestitev njihovih 
sodelavcev. Hostel bo namenjen osebju, ki 
na delo v UKC Ljubljana prihaja iz drugih 
krajev. Tako se jim ne bo treba vsakodnev-
no voziti domov, hkrati pa jim bomo s tem 
olajšali samozaščitne ukrepe.

Delovanje  
četrtnih skupnosti

V skrbi za čim bolj nemoten potek živ-
ljenja v danih okoliščinah meščanke in 
meščane obveščamo, da se lahko v pri-

meru kakršnihkoli težav, 
pridobivanja dodatnih 

informacij in morebitnih 
pobud obrnejo na svojo četrtno 

skupnost. To lahko storijo po elektron-
ski pošti na naslov:

1. mol.crnuce@ljubljana.si
2. mol.posavje@ljubljana.si
3. mol.bezigrad@ljubljana.si
4. mol.center@ljubljana.si
5. mol.moste@ljubljana.si
6. mol.polje@ljubljana.si
7. mol.jarse@ljubljana.si
8. mol.golovec@ljubljana.si
9. mol.sostro@ljubljana.si
10. mol.vic@ljubljana.si
11. mol.roznik@ljubljana.si
12. mol.rudnik@ljubljana.si
13. mol.trnovo@ljubljana.si
14. mol.dravlje@ljubljana.si
15. mol.siska@ljubljana.si
16. mol.sentvid@ljubljana.si
17. mol.smarnagora@ljubljana.si
 
Potrudili se bomo, da bodo dobili 
odgovor. 
Ljubljančanke in Ljubljančane naproša-
mo, naj izpostavljajo pomembne teme.

Javna podjetja

Sodelavke in sodelavci javnih podje-
tij Energetika Ljubljana, Voka Snaga, 

Ljubljanska parkirišča in tržnice ter 
Žale skrbijo za izvajanje nujnih mestnih 
storitev. Znova opozarjamo, da odvo-
za kosovnih odpadkov trenutno ne 
izvajamo. Vse, ki bodo na svojih vrtovih 
opravljali zelene odreze ali doma urejali 
stanovanja in pripravljali stvari za kosov-
ni odvoz, prosimo, da odpadlo vejevje 
in ostale kosovne odpadke hranijo na 
svojem dvorišču, dokler odvoz ne bo 
ponovno vzpostavljen. V nasprotnem 
primeru bo moral ukrepati mestni in-
špektorat. Vse pozivamo, naj odpadkov 
ne odlagajo v naravo.

~~~~~~~~

Župan Zoran Janković se ob tem zahva-
ljuje vsem sodelavkam in sodelavcem, ki 
svoje delo opravljajo bodisi na delovnih 
mestih ali od doma.

Zahvaljuje se tudi meščankam in mešča-
nom Ljubljane, ki upoštevajo navodila 
vlade in NIJZ ter ostajajo doma. S tem 
tudi skrbijo, da naši zdravstveni domo-
vi v obdobju, ko pomoč potrebujejo 
oboleli s koronavirusom, niso dodatno 
obremenjeni.

Vsem skupaj želimo veliko zdravja, strp-
nosti, solidarnosti in sočutja!

https://www.ljubljana.si/sl/

Na fotografiji je igrišče na Prušnikovi ulici.
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»Storilci so neopazni«
KATJA BAŠIČ, PREDSEDNICA ZDRUŽENJA STOP SPOLNI ZLORABI

Z odkrivanjem in raziskovanjem domnev o 
spolnih napadih na otroke se je ukvarjala 
že kot kriminalistka na policiji. Leta 1981 
je v Tacnu pripravila prvo izobraževanje na 
temo trpinčenih otrok, z opozorilom, da 
je spolna zloraba otroka eno od najtežjih 
trpinčenj. Njena prepričanja, da lahko 
policija z novimi znanji naredi največ za 
žrtve teh dejanj, so jo v času, ko je bila 
zaposlena na policiji, vodila k organizaciji 
številnih izobraževanj, ki so jih izvedli tuji 
strokovnjaki, in povečanju sodelovanja s 
civilno družbo s ciljem ozaveščanja družbe 
o teh zločinih in žrtvah teh dejanj. 
Po upokojitvi je svoja znanja o spolnih 
napadih na otroke ter izkušnje z ravna-
njem ob domnevah o teh dejanjih in 
omogočanjem okrevanja otrokom delila 
na številnih izobraževanjih za policijo, 
tožilstva, sodišča, skrbstvene organe, zdra-
vstvo, pedagoge, vzgojitelje, nevladne 
organizacije in druge. Seveda je bila vsa 

leta in je še vedno v pomoč in podporo 
tako otrokom kot odraslim, ki se v stiski 
obrnejo na Združenje Stop spolni zlorabi.

Kako je mogoče prepoznati storilca 
spolnega napada na otroka?
Storilci so neopazni. Razmišljanje ljudi, da 
bi storilca lahko 'prepoznali', je zmotno. 
Njihovo mnenje verjetno izhaja iz tega, 
ker si jih predstavljajo kot stare hudobne-
že ali drugače spolno usmerjene osebe, 
ki bi jih 'takoj prepoznali'. Toda ni tako. 
Večina storilcev je heteroseksualnih, v 
družinskem krogu ali so otroku in družini 
dobro poznani. Odstotek pedofilov med 
storilci še zdaleč ni tako visok, kot si ljudje 
predstavljajo.

Spolna zloraba otrok je zločin, kaj pa 
pedofilija?
Pedofili so opredeljeni kot 'osebe s spol-
nim nagnjenjem do otrok', toda večino 

spolnih napadov na otroke storilci izve-
dejo zaradi potrebe po nasilju. Na  spolni 
napad na otroka je treba gledati kot na 
nasilno dejanje. To je nasilje. Običajno 
spolne napade na otroka imenujemo kar 
'pedofilija', ki je seveda kazniva.
Nasilnež ima potrebo po obvladova-
nju, nadzoru, nasilju, po 'neogrožujoči 
ljubezni', pripadnosti. To potrebo najlažje 
in najhitreje zadovolji s spolnim napadom 
na otroka. V več primerih se je pokazalo, 
da se nasilje kot 'rdeča nit' vleče skozi 
življenje spolnega napadalca. In ve se, da 
nasilnež izvaja nasilje tam, kjer ga lahko. 
Z nasiljem ne mislimo samo fizičnega, 
temveč tudi psihično in spolno nasilje. Če 
na storilce spolnih napadov na otroke ne 
boste gledali kot na 'spolne iztirjence', 
boste hitreje lahko verjeli, kdo vse lahko 
spolno napade otroke, saj boste spolne 
napadalce prepoznali kot navzven prikrite 
nasilneže.
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Kdo so storilci?
To so osebe večinoma moškega spola, a 
to ne pomeni, da ženske niso storilke teh 
dejanj, čeprav pedofilija pri njih ni doka-
zana. Gotovo pa ženske lažje prikrijejo ta 
dejanja tako pred otrokom kot tudi dru-
gače, saj jih predstavljajo kot materinsko 
skrb, nego otroka. Spolni napad na otroka 
namreč ni, kot žal pogosto mislimo, samo 
spolni odnos z otrokom. Načini spolnega 
napada segajo od opolzkega, nesramnega 
spolnega govorjenja, naslovljenega na 
otroka, do otipavanja otroka, golote, vsi-
ljene otroku, razkazovanja pred otrokom, 
masturbacije pred otrokom, opazovanja 
otroka pri intimnih opravilih, kazanja 

pornografije otroku,  poljubljanja 'po 
francosko' z otrokom, spolnega odnosa 
pred otrokom ... 
Spolni napad na otroka so katerakoli 
spolna ali druga  ravnanja, povezana s 
spolnostjo, ki prizadenejo otrokovo spol-
no integriteto.  

So ljudje bolj nagnjeni k takemu počet-
ju, če so sami bili žrtve?
Storilci prihajajo iz vseh družbenih skupin. 
Ta dejanja niso naključna ali priložnostna. 
Storilci vedno načrtujejo zlorabo, za to 
izberejo bolj ranljivega, torej primerne-
ga otroka, in si zagotovijo nadzor nad 
otrokovo okolico. Prav tako ni mogoče 

trditi, da nekdo, ki je bil kot otrok žrtev 
spolne zlorabe, v odraslosti zlorablja dru-
ge otroke. Je pa pomembno, da ravnanje 
mladih ali celo otrok z drugimi otroki z 
znaki spolne zlorabe takoj ustavimo in 
ga ne pripisujemo samo razvoju, kot se 
velikokrat zgodi. V teh primerih je veliko 
možnosti, da bomo pri tej mladi osebi 
ugotovili, da na drugem otroku ponavlja, 
kar je sam doživel.    

Koliko otrok je žrtev tovrstnih zlorab?
To so zločini, katerih temno polje krimi-
nalitete je eno od največjih. Raziskave 
kažejo, da o tem, kar trpijo ob razkritju, 
spregovori samo 57 odstotkov otrok. 
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KATJA BAŠIČ, PREDSEDNICA ZDRUŽENJA STOP SPOLNI ZLORABI

Največ jih o tem pove materi. To kaže, 
kako težko je govoriti o tem, koliko otrok 
je žrtev teh zločinov. Evropske raziskave 
kažejo, da je vsak peti otrok doživel spolni 
napad. Dejstvo je, da vsak takšen zločin 
otroku uniči otroštvo, številnim žrtvam 
pa posledice tega dejanja krojijo življenje 
tudi v odraslosti. 

Zakaj otroci ne spregovorijo?
Ta dejanja se lahko dogajajo v druži-
ni, storilci so lahko tudi osebe, ki jim 
otrok najbolj zaupa. Tudi če se dejanje 
ne zgodi v družini, so za to največkrat 
odgovorne osebe,  ki jih otrok pozna 
in jim zaupa. Storilec je zlorabil njihovo 
zaupanje, si 'vzel čas', da jih je čustve-
no vpletel, ter zelo prefinjeno začel 
zlorabljanje. Otrok je zaradi storilčevega 
ravnanja, ki ga spremljajo besede, 'da 
naj ga ima rad', 'da naj mu zaupa', 'da 
to ni nič hudega', 'da bo na primer to 
samo njuna skrivnost' itd., popolnoma 
zmeden. Mislil je, da ga ima storilec res 
rad, toda njegovo ravnanje se mu ne zdi 
sprejemljivo. Ker se zaradi šokiranosti ni 
odzval in ker mu storilec lahko govori 
celo, 'saj je tebi tudi všeč', se počuti 
krivega za dogajanje. To je storilec tudi 
hotel. In ti občutki krivde poleg strahu 
pred storilcem in sramu pred drugimi 
ter misli, da ne bo nihče verjel, kaj se 
mu dogaja, so osnovne ovire, da otrok 
ne spregovori o zlorabi.

Ali žrtve razumejo, kaj se jim dogaja?
Žrtvam, ne glede na razumevanje ravna-
nja, se ravnanje storilcev ne zdi spreje-
mljivo. Ko se zavejo, kaj delajo storilci, ob 
dejanju, ki ga težko prenašajo, doživljajo 
travmatične posledice občutij krivde, 
sramu, stigme, strahu. Do petega leta 
se otroci še ne zavedajo pomena spolne 
zlorabe, zato o tem lažje spregovorijo, 
toda manipulacije storilcev so neverjetne 
za dosego njihovega molka. Kljub temu 
o tem, kar se jim dogaja, spregovori več 
manjših otrok.  
Storilci lahko zlorabljajo otroke tako rekoč 
od rojstva. Žal mnogo otrok nikoli ne 
spregovori. Zelo pomembno je, da otrok 
čuti 'podporo' tudi pri drugih neprijetnih 
dogodkih, ki se mu zgodijo, pomembno 
je, da ima ob sebi osebo, ki ji res lahko 
zaupa. Če družina trpi nasilje istega na-
silneža, je verjetnost, da bo otrok razkril 
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zlorabo, še manjša. Zato je razumljivo, 
da o tem spregovori veliko odraslih žrtev 
spolnih zlorab v otroštvu, čeravno v naši 
družbi tudi njihova sporočila vzbujajo kar 
veliko predsodkov.  

Ali otroci dobijo pomoč, če spregovo-
rijo?
Če otrok spregovori o tem, kar se mu 
dogaja, mu je treba vedno verjeti ter 
povedati, da je prav, da se je izpovedal. 
Takoj mu moramo tudi reči, da ni kriv za 
to, kar se je zgodilo. Kriv je vedno storilec. 
Ta podpora otroku je zelo pomembna za 
nadaljnje okrevanje. Prav tako je po-
membna prijava tega zločina, saj otroku 
s tem damo vedeti, da mu verjamemo. 
Postopkov tako na policiji kot na sodišču 
ne ocenjujte že vnaprej obremenilno za 
otroka. Odrasli ste tu, da zaščitite njihove 
pravice, če bi bile kršene, vaša dolžnost je 
tudi, da te pravice otrok poznate.  
Okrevanje otroka je seveda lahko uspešno 
le, če mu ustvarimo pogoje za zaupanje 
in podporo, da o dejanju spregovori. Če 
otrok ne spregovori, sami pa čutimo, 

sumimo, da se nekaj dogaja, bodimo 
pozorni na njegovo spremenjeno vedenje. 
Pri otroku lahko morda  skozi vedenje 
zaznamo nekatere posledice tega dejanja, 
čeprav jih vsi otroci ne kažejo. Bodimo 
pozorni vedno, če pri otroku zaznamo ne-
nadno spremenjeno, drugačno vedenje, 
ki se ponavlja. Včasih lahko otroka ob teh 
znakih vprašamo, na primer, ali se je kdo 
dotikal tvojega telesa tako, da ti ni bilo 
všeč. 

Kako naj reagirajo odrasli?
Vsekakor je razkritje ali razkrivanje 
domneve o spolni zlorabi travmatično 
doživetje tudi za starša, ki hoče zaščititi 
otroka. Problem soočanja z zlorabo težko 
premostimo sami. Zato poiščite pomoč. 
Izstopajočemu ali nenavadnemu vedenju 
otrok ter njihovim sporočilom bi mo-
rali posvetiti pozornost tudi vzgojitelji, 
pedagogi, vse osebje, ki je pri delu v stiku 
z otroki. Pri tem so pomembna njihova 
znanja. Če teh ni, veliko otrok nikoli ne 
bo dobilo nujne podpore in pomoči, da 
spregovorijo o tem, kar se jim dogaja. 

Ravno nasprotno, označeni bodo za pro-
blematične. 
Seveda je prva frontna črta v boju proti 
zlorabam otrok družina. Ne samo da 
lahko z znanjem o zlorabah in ozaveš-
čenostjo uvidi svoj problem, temveč je, 
tudi ko gre za okrevanje otroka, vloga 
nezlorabljajočega starša ali družine nena-
domestljiva. 
Najpomembnejša je seveda preventiva. 
Dejstvo je, da  otroka informacija krepi, 
zato so zgodnji pogovori z otroki tudi o 
teh problemih velik del zaščite otroka.
Žarko Hojnik

-------
Za pogovore z majhnimi otroki si na spletu 
oglejte knjižico Kiko in roka, ki jo je v okvi-
ru preventivnega projekta proti spolnim 
zlorabam Eden od petih izdal Svet Evrope 
in je prevedena tudi v slovenščino.  
Za vprašanja, podporo in pomoč smo vam 
na voljo v naši neprofitni nevladni organi-
zaciji Združenje Stop spolni zlorabi, tel. 041 
737 872 ali 041 446 225, ter na facebooku. 
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PREDSTAVITEV KNJIGE KARIERNEGA DIPLOMATA

V službi diplomacije
Roman Kirn, tri desetletja Črnučan, a je ta kot karierni diplo-
mat večinoma preživel v tujini, se je pred tremi leti upokojil. 
O svoji 40-letni poklicni poti je napisal obsežno knjigo V službi 
diplomacije. 
V njej opisuje razburljivo obdobje od konca Jugoslavije, prek 
slovenske osamosvojitve, do vrhuncev slovenske zunanje poli-
tike, ko je mladi državi sorazmerno hitro uspelo mednarodno 
priznanje, včlanitev v OZN in komaj šest let pozneje nestalno 
članstvo v varnostnem svetu, nato pa še včlanitev v Nato in 
Evropsko unijo. Tej je leta 2008 tudi predsedovala. 
Po teh vrhuncih se je zgodil »zdrs«, kot pravi Kirn, ki v Mladiki 
prevladuje še danes. Kirn v knjigi pronicljivo analizira omenje-
ne faze, ki jih v podnaslovu knjige kakor mejniki označujejo 
postaje njegovega diplomatskega dela: Ljubljana, Beograd, 
Rangun, Praga, Dunaj, New York, Washington in Haag. 
Poklicno pot je začel kot slovenski diplomat v Beogradu in 
končal kot slovenski veleposlanik v Haagu, po naključju prav 
na dan razglasitve razsodbe arbitražnega sodišča o sloven-
sko-hrvaški meji. V teh desetletjih se je zgodilo več, kot bi 
lahko katerikoli diplomat pričakoval v karieri: nastala je nova 
država, Slovenija.

Kot marsikdo od nas ima Roman Kirn posebno zgodbo o 
tem, kje je bil ob razglasitvi samostojnosti Slovenije in v času 

desetdnevne vojne, le da je njegova zgodba ena od tistih, 
ki so pomembno vplivale na potek dogajanja. V odločilnih 
trenutkih, ko je jugoslovanska armada napadla Slovenijo, je 
bil službeno v Helsinkih in je lahko udeležence Sveta Evrope 
in mednarodno javnost takoj seznanil z dogajanjem. Sodelo-
val je tako pri nastajanju samostojnega zunanjega ministrstva 
kot pri pridobivanju mednarodnega priznanja Slovenije in 
oblikovanju njene zunanje politike.
Slovenijo je spremljal na poti do najpomembnejših zuna-
njepolitičnih ciljev, članstva v EU in Natu, med drugim je bil 
veleposlanik Slovenije v OVSE na Dunaju, v OZN v New Yorku 
in ZDA. Spomini Romana Kirna so spomini na življenje v službi 
diplomacije, spomini nekoga, ki dobro pozna Slovenijo in 
svet. V knjigi ne opisuje le svoje diplomatske kariere, temveč 
tudi kritično presoja dobre in slabe plati slovenske diplomaci-
je v preteklosti, ocenjuje trenutno stanje v zunanji politiki ter 
razmišlja o prihodnosti slovenske diplomacije.

Tak razmislek je danes nujen: po besedah Boštjana Udoviča 
iz predgovora je knjiga V službi diplomacije »pričevanje časa, 
pričevanje, ki je izjemno dragoceno, predvsem pa nujno, če 
želimo skupaj graditi diplomacijo, ki bo zmogla narediti vse, 
da bo Slovenija ponovno zgodba o uspehu«. 
Žarko Hojnik
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Med državnimi odlikovanci tudi Črnučani. Ponosni smo na vas!

Predsednik republike Borut Pahor je 26. 
februarja na slovesnosti v predsedniški 
palači podelil državna odlikovanja. Sre-
brni red za zasluge je prejel nekdanji 
pravosodni minister Lovro Šturm, red 
za zasluge nekdanji ljubljanski župan 
Jože Strgar in Kulturno-prosvetno dru-
štvo Slovenski dom Zagreb, medaljo za 
zasluge pa Jožef Pretnar.
Zaslužni profesor ljubljanske univerze, 
nekdanji ustavni sodnik in minister za 
pravosodje ter mednarodno priznani 
strokovnjak Lovro Šturm je prejel srebr-
ni red za zasluge za izjemen prispevek 
pri uveljavljanju pravne države, ustav-
nosti in ustavne znanosti. »S svojim 
znanjem in ugledom je profesor Šturm 
pomembno prispeval k demokratizaciji 
Slovenije že v prelomnem času pred le-

tom 1990. S svojimi številnimi prispevki in predlogi je sodeloval pri preoblikovanju ustavnega sistema in prehodu v ustavno 
demokracijo,« je zapisano v obrazložitvi.
Jožeta Strgarja je predsednik republike odlikoval z redom za zasluge kot prvega ljubljanskega župana v samostojni Sloveniji, 
in sicer za »dolgoletno prizadevanje za sožitje med političnimi strankami in uveljavljanje evropskih vrednot. Razumel je, da v 
novi Sloveniji Ljubljana postaja glavno mesto države, in želel je, da bi ji k uveljavitvi med evropskimi prestolnicami pomagala 
tudi takšna, evropska podoba.«
Red za zasluge je prejelo tudi Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb, ki je najstarejše kulturno društvo Slovencev 
v Evropi in že 90 let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva na Hrvaškem.
Pahor je Jožefu Pretnarju podelil medaljo za zasluge za življenjski prispevek k uvajanju novih, pionirskih pristopov k zdravlje-
nju hematoloških bolezni. Pred 30 leti je namreč s sodelavci pri nas pionirsko vzpostavil nov način zdravljenja s presaditvijo 
krvotvornih matičnih celic, kar je še danes najbolj razširjena oblika zdravljenja bolnikov s krvnimi raki.
Klavdija Operčkal
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Dražgoše 2020
Člani Združenja zveze borcev za vrednote NOB Črnuče smo se 12. januarja udeležili osrednje slovesnosti Po poteh partizanske 
Jelovice ob 78. obletnici dražgoške bitke. 55 članov združenja je počastilo spomin na bitko, ki je potekala med 9. in 11. januar-
jem 1942. To je bil prvi veliki upor na naših tleh, v katerem je padlo devet partizanov. Tridnevni spopad Cankarjevega bataljona 
se je končal z umikom partizanov na Jelovico. Nemci so zasedli vas ter jo zravnali z zemljo. Znesli so se tudi nad domačini in jih 
41 ubili.
Poleg množice ljudi so se 
proslave udeležili predstav-
niki vlade, številni poslanci, 
predstavniki strank, ruskega 
veleposlaništva in seveda 
številnih borčevskih organi-
zacij. Pozdravni nagovor je 
imel generalmajor Ladislav 
Lipič, pesnik Ervin Fritz pa 
je v nagovoru izpostavil 
pomen narodnoosvobo-
dilnega boja. Zatem so 
delegacije polagale vence 
k spominskemu obeležju 
bitke. Sledil je kulturni 
program.
Marija Plazar
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Knjižnica Črnuče
Knjižnica Črnuče je ena izmed enot Mestne knjižnice Ljubljana 
in deluje v Prosvetnem domu Črnuče.
V svetli in prostorsko razgibani knjižnici lahko izbirate med 
leposlovnim in strokovnim oz. poljudnim gradivom. V čitalnici 
so dostopni številni časniki in časopisi, lahko tudi uporablja-
te računalnike. Poleg knjig izposojamo na dom tudi serijske 
publikacije, cedeje, devedeje, bluray diske in zvočne knjige.
V knjižnici je še razstavni prostor, kjer pripravljamo priložno-
stne razstave, enkrat na leto tudi v sodelovanju z okoliškimi 
vrtci. Poseben oddelek je namenjen otrokom. 
Za otroke prirejamo tedenske ure pravljic in reševanje lite-
rarnih ugank. Ure pravljic kot promocija branja in knjižnic so 
vsako sredo ob 17. uri med oktobrom in aprilom ter so na-
menjene vsem otrokom, ki so sposobni zbranega poslušanja, 
ponavadi od četrtega leta naprej. Ob poslušanju pravljic otroci 
razvijajo literarni okus, domišljijo in širijo besedni zaklad. Po-
slušanje branja jih tudi spodbuja in vodi v samostojno branje, 
širi njihovo obzorje in povezuje družinske člane. Cilj ur pravljic 
je načrtno in premišljeno uvajanje otrok v svet literarne in 
likovne estetike. Naši pravljičarji, ki izbirajo kakovostne knjige, 
vam bodo pričarali zgodbe in junake iz zakladnice ljudskih in 
avtorskih pravljic. 
Lavra Tinta

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Na Črnučah je krajevna proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku že tradicionalna. Letos smo se zbrali 
v kulturnem domu, v katerem je bil prijeten glasbeni 
program, pri katerem so sodelovali zborovski pevci in 
pevke, skupina Fijolice MKUD Ivan Car, oktet Oktetek 
MIK Črnuče ter moški pevski zbor Lek iz Ljubljane. 
Recitatorja sta recitirala Prešernove pesmi,  voditelji-
ca prireditve pa pesmi sodobnih slovenskih pesnikov.  
Videli smo tudi črnuške glasbene upe: otroški zbor 

Osnovne šole Maksa Pečarja pod vodstvom profesorja 
Mitje Vaupotiča, ki je drugi najboljši v svoji kategoriji v 
osrednjeslovenski regiji. Občinstvo je prijazno nagovo-
rila državna sekretarka na kulturnem ministrstvu, Črnu-
čanka Petra Culetto. Za konec velja omeniti tudi scensko 
cvetlično umetnino, ki je črnuški oder spremenila v zelen  
travnik, poln nacionalnih barv. Res paša za oči: fantje iz 
cvetličarne Rosa vita so se zelo potrudili.
Jože Osterman

NA KRATKO
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april 14. 4. ob 19. uri abonma ljubiteljske kulture
   V Kulturnem domu Črnuče bo nastopila Folklorna skupina Tine Rožanc.
  
 22. 4. ob 17. uri proslava ob dnevu upora proti okupatorju 
   Dogodek bo potekal v parku pred Osnovno šolo narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče.
  
 april/maj abonma ljubiteljske kulture (odpovedan koncert 17. 3.)
   V Kulturnem domu Črnuče bo koncert Vokalne skupine Aurora.
   Točen datum bo objavljen v javnih občilih in po e-pošti.
  
maj 16. 5. ob 18. uri 8. mednarodni folklorni festival
   Prireditev bo v Kulturnem domu Črnuče.
 16. 5. ob 10. uri dan odprtih vrat PGD Črnuče
 28. 5. ob 18. uri Na Črnučah plešemo in pojemo, prireditev v počastitev tedna ljubiteljske kulture
   Prireditev pripravlja Folklorna skupina Črnučan' KUD Svoboda Črnuče.
  
 maj  koncert ob 40-letnici delovanja okteta Deseti brat 
   Prireditev bo v Kulturnem domu Črnuče.
   Točen datum bo objavljen naknadno po e-pošti.
  
junij 12. 6. ob 19.30 odprtje krajevnega kulturnega festivala Črnuška pomlad s koncertom Mešanega pevskega zbora  
   Medis KUD Svoboda Črnuče. Prireditev bo v Kulturnem domu Črnuče.
  
 maj/junij športna tekmovanja v judu, odbojki in nogometu v okviru Črnuške pomladi 
   Prizorišča posameznih dogodkov bodo objavljena po e-pošti.
  
 23. 6. ob 19.30 prireditev v počastitev dneva državnosti 
   Prireditev bo v Kulturnem domu Črnuče.

NAPOVEDNIK DOGODKOV MAREC–JUNIJ 2020

 ZB ZA VREDNOTE NOB ČRNUČE 
 Dunajska 405
 1231 Ljubljana Črnuče

V A B I L O

S P O Š T O V A N I ! 

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE MOL in ZB NOB ČRNUČE vabita 
vse člane in simpatizerje, da se množično udeležijo proslave ob 
DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU, ki bo v sredo, 22. 4. 2020, ob 
17. uri v Parku narodnih herojev pred novo Osnovno šolo Maksa 
Pečarja, Črnuška 9. Če bo slabo vreme, bo prireditev v Kulturnem 
domu Črnuče, Dunajska 367.
Z udeležbo na proslavi bomo najbolje pokazali samozavest, ponos 
na preteklost in nacionalni ponos.
Kulturni program bodo izvedli učenci OŠ n. h. Maksa Pečarja, KUD 
Svoboda Črnuče in drugi. 

Rudi Vavpotič, predsednik ZB NOB Črnuče
Zadnja sobotna vožnja LPP pred popolno 
prepovedjo mestnega potniškega prometa
(14. marca 2020)
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Veteranska folklorna skupina COF, klub optimističnih folkloristov
Že ime Folklorne skupine COF – klub optimističnih folkloristov 
– pove, da smo v njej plesalci in godbeniki, ki kljub številu 
križev, ki jih nosimo, z veseljem ohranjamo slovensko ljudsko 
izročilo. V skupini redno pleše več kot 40 plesalcev, godejo 
jim glasbeniki na harmoniki, violini, basu, klarinetu, kitari in 
tamburicah. 
Slovenski ljudski ples nam je tako zlezel pod kožo, da si ga  
prizadevamo ohranjati za prihodnje generacije. Predstavi-
mo se lahko s 16 plesnimi spleti iz vseh slovenskih pokrajin. 
Nastopali smo doma in gostovali v bližnjih evropskih državah 
(Italija, Avstrija, Srbija, Nizozemska), malo bolj oddaljenih 

(Rusija, Bolgarija, Turčija) in tudi na drugih celinah (Brazilija, 
Mehika, Tahiti – Francoska Polinezija). 
V četrtem desetletju delovanja se bomo 4. aprila že 38. 
predstavili občinstvu z letnim koncertom, tokrat na matičnem 
odru Kulturnega doma Črnuče. 
Krajanke in krajane Črnuč, stare od 35 do 50 let, ki imate za 
seboj kakšno plesno izkušnjo, posluh, veselje do prijetnega 
druženja in potovanj, vabimo v skupino. Vaje imamo ob po-
nedeljkih od 19.30 do 22. ure in sredah od 19. ure do 21.30 v 
prostorih Kulturnega doma Črnuče.
Nataša Maraž

NA KRATKO

Medžimursko folklorno društvo Črnuče

Ustanovljeno je bilo februarja 2013, da bi ohranjalo 
bogato kulturno dediščino Medžimurja z glasbo, 
besedo in plesom. Seveda pa se učimo tudi slovenskih 
ljudskih pesmi in plesov.
Ko nas je leta 2018 prekmalu zapustil predsednik 
društva, smo njemu v spomin društvo preimenovali v 
Medžimursko kulturno-umetniško društvo Ivan Car. V 
njem delujejo folklorna, glasbena, pevska, literarno-
-dramska, likovna in sekcija ročnih del. 
Vsako leto pripravimo štiri prireditve, ki potekajo v 
KD Črnuče. Ob dnevu žena pripravimo pester kul-
turni program na prireditvi Podarim ti besedo. Maja 
pripravimo mednarodni folklorni festival, na katerem 
so do zdaj nastopile folklorne skupine iz Hrvaške, 
Srbije, Makedonije, BiH, Italije, Madžarske, Romunije, 
Ukrajine, Rusije in Slovenije. V mestnem središču prip-
ravimo tudi povorko pisanih noš, ki jih pred mestno 

hišo sprejme župan Zoran Janković. Septembra je Dan 
sosedov in ČS Črnuče: postavimo stojnice, mize, klopi 
in stole, poskrbimo za ozvočenje, nato pa na stojnicah 
svoje izdelke in dejavnost predstavijo različni okoliški 
gostinci in trgovci, društva, zavodi, klubi, knjižnica, 
gasilci. Oktobra pripravimo koncert ljudskih pesmi 
Zapojmo še sosedovo, s katerim si želimo približati 
obiskovalcem pevsko kulturno dediščino drugih 
narodov in ohranjati kulturno identiteto svojega. 
Na črnuškem odru so doslej odmevale češka, ruska, 
ukrajinska, italijanska, madžarska, angleška,  irska, 
švedska, bošnjaška, srbska, hrvaška, mehiška in seve-
da slovenska ljudska pesem. 
Radi bi se iskreno zahvalili ČS Črnuče, ker nam stoji ob 
strani in podpira naše projekte. Pravijo, da tisto, kar 
delaš s srcem in ljubeznijo, ni težko. In res je tako!
Vesna Vurušič
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Prireditev Podarim 
ti besedo, posvečena 
ženskam ob njihovem 
prazniku
Zaradi širjenja koronavirusa je bila 
naša prireditev ob 8. marcu manj 
obiskana kot prejšnja leta. Napove-
dani gostje iz Medžimurja (odrasla 
pevska in dramska ter otroška 
folklorna skupina) so udeležbo po 
priporočilu hrvaške vlade odpove-
dali. Uvodni pozdrav je obiskoval-
cem namenil predsednik društva 
Franjo Magaš. Sledilo je slavnostno 
odprtje, ki ga je z nekaj zgodo-
vinskimi podatki o tem prazniku in 
dvema pesmima pospremil pred-
sednik Četrtne skupnosti Črnuče 
Žarko Hojnik. 
Poleg folklorne, pevske, tambura-
ške in dramsko-literarne skupine 
iz našega društva so nastopili še 
glasbena skupina Etno pot, Katica 
Pavkić Špiranec, Mirjam Boštele 
in mešani pevski zbor Medis KUD 
Svoboda Črnuče. Krona večera je 
bil premierni nastop naše dramske 
skupine z igro Pismo iz Amerike 
Franja Magaša, s katero se bo naše 
društvo predstavilo tudi na Linhar-
tovem srečanju. Prireditev je po-
vezovala Helena Lampe. Nastopa-
joči so sklenili dogodek s pesmijo 
Medžimurje, kak si lepo zeleno.
Vemo, da sta polna dvorana in 
aplavz na koncu največje plačilo, ki 
ga lahko dobijo nastopajoči, zato 
se iskreno zahvaljujemo obiskoval-
cem za vsak aplavz.
Frida Car
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ROBOT 

Odprtje sodobnega prizidka ZD Ljubljana Bežigrad  
in Lekarne Bežigrajski dvor

Odprtja prizidka bežigrajskega zdravstvenega doma so 
se udeležili župan Zoran Janković, podžupani, direktor ZD 
Ljubljana Rudi Dolšak, direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan 
Sedej, predstavniki zdravstvenih ustanov in drugi.
Prizidek Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad, v 
katerem so skoraj šest desetletij nudili zdravstveno oskrbo 
najmlajšim in šolarjem in kjer so se kalili odlični zdravniki, 
se je zapisal v zgodovino. Na tem mestu se je mestna občina 
odločila zgraditi sodoben objekt za sodobno zdravstveno 
oskrbo vseh generacij. Zaposleni bodo v izboljšanih delov-
nih razmerah še bolj kakovostno in varno izvajali delovne 
procese. V nov prizidek se je preselila tudi enota Lekarne 
Ljubljana, Lekarna Bežigrajski dvor. Z novim prizidkom so 
v Zdravstvenem domu Ljubljana pridobili 500 kvadratnih 

metrov površine za nove ambulante družinske medicine. V 
pritličju je dobila prostore tudi lekarna, ki je opremljena z 
lekarniškim robotom, avtomatiziranim sistemom za skladi-
ščenje in izdajo zdravil. 
Ena od vrednot, na katerih Lekarna Ljubljana gradi svojo 
vizijo in poslanstvo, je tudi družbena odgovornost. Direktor 
dr. Marjan Sedej je na odprtju podelili tri donacije. Prvo v 
znesku 17.500 evrov so prejela vsa prostovoljna gasilska 
društva v ljubljanski mestni občini (teh je 35), torej vsako 
po 500 evrov. Donacijo v višini 5000 evrov je prejel Zavod 
za oskrbo na domu Ljubljana in donacijo v višini 2500 evrov 
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje za pomoč 
otrokom iz socialno ogroženih družin.
Ž. H.

Simbolično prerezovanje traku župana MOL Zorana Jankovića, levo od njega direktor ZD Ljubljana Rudi Dolšak in na desni 
direktor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej. 
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Druga Zlata paleta v OŠ Dragomelj 
V Osnovni šoli Dragomelj je 7. februarja, pred slovenskim 
kulturnim praznikom, zopet dišalo po barvah. Najprej je bila v 
telovadnici proslava ob Prešernovem dnevu, nato se je začel 2. 
vsešolski likovni natečaj Zlata paleta. 
Učenci od 1. do 9. razreda so tokrat ustvarjali likovna dela na 
temo rastlin ter njihove pomembnosti za okolje in življenje, 
saj je generalna skupščina Združenih narodov letošnje leto 
razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. Za likovno izra-
žanje so uporabili barvice, voščenke, plastelin, flomastre, olj-
ne pastele, suhe pastele, tuš, kolaž, kemični svinčnik, akvarele 
in tempere ter na risalnih listih ustvarjali v različnih tehnikah. 
Strokovna žirija je izbrala zmagovalca vsakega razreda, vsake 
triade in celotne šole ter jih nagradila. Izdelki so prave moj-
strovine, s katerimi so avtorji sporočili marsikaj o rastlinah v 
našem okolju. 
Metka Murn

USTVARJALNO
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Delova osebnost leta: Jadran Lenarčič
Prvi teden januarja so že tridesetič podelili priznanje Delova oseb-
nost leta, tokrat dr. Jadranu Lenarčiču, dolgoletnemu direktorju 
naše največje in najpomembnejše znanstvenoraziskovalne ustano-
ve. Na Institutu »Jožef  Stefan« že petnajsto leto vodi in usmerja 
znanstveni potencial 500 doktorjev znanosti, ki v laboratorijih 
oblikujejo prihodnost naše države.
Kot znanstvenik je eden od pionirjev in utemeljiteljev robotske ki-
nematike, biorobotike ter humanoidnih robotov ter še danes med 
najbolj cenjenimi avtorji in predavatelji na tem področju.
Lani je bil vabljeni predavatelj na Znanstveni akademiji v Bologni 
ter kot član skupine evropske komisije sooblikoval dokument o 
obetavnih tehnologijah, ki bodo oblikovale naše življenje, odli-
kovan je bil tudi s francoskim redom viteza nacionalnega reda za 
zasluge.
Pred desetletji, ko je izbiral svojo pot, ga je v znanost zaneslo sko-
raj po naključju, odločal se je med študijem športa, matematike, 
sociologije, filozofije in umetnosti. Morda se lahko za to, da ima, 
kot pravi, danes najlepšo službo na svetu, pravzaprav edino, ki bi 
jo lahko opravljal, zahvali temu, da je znal prisluhniti navdihu. Ta 
je zanj najpomembnejše vodilo, saj pravi, da razum človeka drži na 
istem mestu, korak v neznano pa je po njegovih besedah mogoč 
samo z domišljijo. 
»V bližnji prihodnosti bo moral vsak posameznik, vsaka skupnost 
ali narod govoriti štiri jezike, materni (slovenščina), angleški 
(lingua franca), računalniški (internet, vodenje robotov, umetna 
inteligenca) ter jezik ustvarjalnosti. Slednji je podlaga znanosti, 
umetnosti, gospodarstvu, inovativnosti, šolstvu – napredku,« je 
poudaril Lenarčič.
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NA KRATKO

Delova osebnost leta dr. Jadran Lenarčič na odru Cankarje-
vega doma in Stojan Petrič, direktor FMR d. o. o.
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OK Črnuče, kalilnica mladih odbojkarjev

Regata Povodni mož 
Sončnega sobotnega dne na Zbilju, ki je bil 8. februarja kultur-
no obarvan, je bilo v lahnem vetru, od 5 do 6 kilometrov na 
uro, s sunki do 15 kilometrov na uro, izvedenih pet plovov, ki 
so bili zanimivi, borbeni ter nekateri do zadnjega centimetra 
pred ciljem napeti in nepredvidljivi. 
Staš Mlakar – Loka timing – je prikazal največ ter potrdil 
suverenost in znanje. Pohvaliti je treba tudi Primoža Anžiča, 
ki napreduje vsako regato, ter Andraža Arnška, ki je pri svojih 
prvih plovih pokazal izjemno željo, voljo in borbenost. 
Podelitev priznanj in pokalov je potekala v prijetnem ozračju 
v hostlu Mostiček, kjer se je predsednik Jadralnega kluba 
Kermar zahvalil nastopajočim za udeležbo ter jim čestital za 
odlične plove in rezultate.

Tečaj jadranja
Jadralni klub Kermar organizira začetni tečaj jadranja od 29. 
junija do 4. julija 2020 za skupino od 8 do 10 otrok.
Program:
• maja 10 ur teorije jadranja in priprava jadrnice, ob popol-

dnevih med 17. in 19. uro na Zbilju,
• prvi teden julija, od 29. junija do 2. julija, na Zbilju med  11. 

in 16. uro,
• 3. in 4. julija bomo jadrali na morju, odhod iz Ljubljane ob 7. 

uri, prihod ob 20. uri.

Vsi , ki bi se želeli priključiti redni vadbi jadranja ŠD JK Kermar, 
to sporočite na 
info.kermar@gmail.com ali na tel. 031 299 849.
Informacije na: https://jkkermar.wixsite.com/jkkermar.
Boštjan Rupnik

Lansko evropsko prvenstvo v odbojki, ki ga je gostila tudi 
Ljubljana, je ta šport prvič pripeljalo v središče pozornosti 
širše javnosti. Navdušenje zaradi tekmovalnega uspeha naše 
reprezentance je prineslo več zanimanja za vpis v odbojkar-
ske krožke in klube med najmlajšimi. Tolikšnega vpisa kot 
septembra 2019 še nismo zaznali. Za odbojko so se zanimali 
osnovnošolci od 5. razreda, veliko je bilo tudi klicev sre-
dnješolcev. Nikogar nismo zavrnili. V odbojkarsko šolo se je 
mogoče vpisati vso sezono. Res je lepo gledati polno dvorano, 
v kateri se potijo mladi odbojkarji.
Na Črnučah, kjer ima odbojka večdesetletno tradicijo, imamo 
v novi dvorani Maksa Pečarja odlične pogoje za udejstvovanje 
vseh starostnih skupin, od najmlajših fantov, ki pridobivajo 
motorične spretnosti in usvajajo odbojkarske prvine v mini in 
mali odbojki, do članskih ekip (prva ekipa OK Črnuče tekmuje 
v prvi državni ligi).
OK Črnuče je pred leti v sodelovanju z najtrofejnejšim slo-
venskim klubom ACH Volley ustanovil odbojkarsko šolo ACH 
Zmajček, ki jo vodi izkušeni trener Andrej Jerič. Njeno jedro 
je ves čas bilo na OŠ Maksa Pečarja, kjer je številne današnje 

prvoligaške igralce za ta lepi šport navdušil tamkajšnji športni 
pedagog in klubski trener Jani Malovič. V klubu delujejo od-
lično usposobljeni trenerji, kot demonstratorji jim pomagajo 
sedanji in nekdanji igralci.
Med današnjim podmladkom resda ne bodo vsi postali Urnau-
ti, Kozamerniki ali Kovačiči, toda bistveno je, da si s špor-
tno aktivnostjo krepijo timskega duha, vztrajnost in dobijo 
podlago za zdravo življenje. Nekateri se pozneje preusmerijo 
v drug šport, marsikdo pa se tudi v poznejših letih rekreativno 
ukvarja z odbojko.
Za pridobivanje tekmovalnih izkušenj je v OK Črnuče dobro 
poskrbljeno. V vseh starostnih skupinah imamo po dve ekipi 
(A in B). V pogonu je več kot 100 mladih igralcev. Tu so še 
tri članske ekipe v državnih ligah. Skoraj vsak konec tedna 
od oktobra do zadnjih dni marca si Črnučani lahko v dvorani 
ogledajo najmanj eno odbojkarsko tekmo (vstop je prost). 
Vabimo vas, da pridete spodbujat naše najmlajše odbojka-
rje. Več informacij je na spletni strani www.ok-crnuce.si ter 
instragramu, facebooku in youtubu.
Sandi Kodrič

NA KRATKO



Šale 

Moška sta vstopila v banko z maskami. 
Ko sta povedala, da je to rop, so si vsi 
oddahnili.

Na vas je prišel mlad zdravnik, da bi za-
menjal starega, ki se bo upokojil. Skupaj 
sta nekaj dni obiskovala bolnike, da bi 
se novinec spoznal z vaščani. V neki hiši 
je bolna starejša ženska tožila, da ima 
bolečine v trebuhu.

»Zmanjšajte količino sadja, ki ga 
pojeste, na polovico, pa bo vse v redu,« 
ji je svetoval stari zdravnik.

Na poti k naslednjemu bolniku je 
mladi zdravnik rekel:

»Ni mi jasno, kolega, kako ste postavi-
li diagnozo brez pregleda pacienta.«

»Enostavno. Saj si opazil, da mi je 
padel stetoskop. Ko sem se sklonil in ga 
pobral, sem opazil, da je v košu za smeti 
polno bananinih olupkov.«

V naslednji hiši naj bi novi zdravnik 
pregledal mlajšo pacientko.

Namesto pregleda ji je takoj svetoval:
»Preutrujeni ste. Zmanjšajte čas, ki 

ga posvečate cerkvi, za polovico, pa se 
boste bolje počutili.«

Zdaj se je na dvorišču stari zdravnik 
čudil:

»Kolega, zdaj mi pa vi povejte, kako 
ste postavili diagnozo brez pregleda 
pacientke.«

»Preprosto. Ko sem se sklonil, da bi 
pobral stetoskop, sem pod posteljo 
zagledal kaplana.«

Policist privede k dežurnemu na policij-
sko postajo tri ženske. Vpraša prvo: 
»Kaj ste po poklicu?«
»Igralka.«
On: »Piši cipa!«
Vpraša drugo in tudi ta je igralka.
On: »Piši cipa!«
Vpraša še tretjo.
Ona: »Saj veste, od svetilke do svetilke.«
On: »Piši električarka.«

Policist ustavi starejšo gospo:
»Gospa, a boste pihali?« 
»Ja, božček, kje te pa buba?«

Kaj imata skupnega soja in vibrator?
Oba sta slab nadomestek za meso.
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RAZVEDRILO
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Zakaj je bog ustvaril orgazem?
Da ženska jamra tudi takrat, ko je zado-
voljna.

Policist se zglasi pri lastniku psa:
»Dobili smo obvestilo, da je vaš pes lovil
moškega na kolesu.«
»To pa ni bil moj pes. Se še ne zna voziti 
s kolesom.«

Oče in sin se vrneta iz trgovine, kjer sta 
kupila nove brisalce za avtomobil. Sin-
ček se pohvali mami: 
»Oči je kupil nove sponke za policaje.«
»Kakšne sponke?«
»Tiste na šipi, za katere mu zatikajo 
listke o nepravilnem parkiranju.«

Sodnik se obrne k priči, srčkani plavo-
laski:
»Povedali ste, da vam je obtoženec uk-
radel denar, ki ste ga imeli zataknjenega 
za podvezo. In zakaj se niste branili?«
»Mislila sem, da ima poštene namene!«

Topli bratec vpraša kopališkega mojstra:
»Kakšna je kaj danes voda?«
Surovina bademajsterska mu odgovori: 
»Kurčeva!«
»Prima, pol bom pa kar na ritko skočil!«

Zakaj so ženske avše?
Niso avše, ampak av-šeee!
Najprej zastokajo »Av!«, potem pa
kar naprej: »Še, še, šeee!«

NEDOLŽNI 
Uradnik se čudi: »Ne vem, zakaj imajo 
ljudje toliko proti nam, uradnikom. Saj 
nismo ničesar naredili!« 

PRODAJA 
»Že dve leti sem svobodni umetnik, 
slikar.« 
»In? Si že kaj prodal?« 
»Sem! Najprej avto, nato še stanovanje.« 

VTIKANJE 
Prijateljici se pogovarjata: 
»Moj mož misli, da povsod vtikam svoj 
nos.« 
»Kako pa to veš?« 
»Prebrala sem v njegovem dnevniku.« 

OPOROKA 
Po smrti milijonarja odvetnik bere 
oporoko: 
Ženi zapuščam hišo, sinovoma posestva, 
avtomobile, zlato in delnice, ljubici pa 
pet milijonov dolarjev. Na koncu sem 
se spomnil tudi na svaka, ki je vedno 
govoril, da je bolje biti zdrav kot bogat. 
Njemu zapuščam modro trenirko in 
teniske. 

DEMOKRACIJA 
Učitelj sprašuje v šoli, kaj je demokraci-
ja. Alen dvigne roko: 
»No, Alen, povej.« 
»Demokracija je takrat, ko imata dva be-
daka več pravic kot en pameten človek.« 
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SUDOKU

NAGRADNA KRIŽANKA – ČESTITAMO SREČNIM NAGRAJENCEM!
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Nagrajenci novoletne križanke

1. nagrada Franc Pajnič – bon za 50 evrov, podarja taverna Tatjana
2. nagrada Marija Pengal – bon za 30 evrov, podarja gostilna in picerija Rogovilc
3. nagrada Karmen Avsec – bon za enkratni obisk ustvarjalne delavnice po lastni izbiri v letošnjem letu, podarja Radovedni malček podjetja 
Bajtasist d.o.o.

Vsi nagrajenci so iz ČS Črnuče.

10. marca 2020 je 
strokovna komisija 
v sestavi Klavdija 
Operčkal, Josip Mari-
nić in Darko Rozinec 
izžrebala nagrajence 
nagradne križanke, 
ki je bila objavljena 
v decembrski številki 
Črnuškega glasu.



Priprava
1. Olupimo čebulo in česen ter ju 

drobno nasekljamo. Peteršilj in 
timijan operemo, osušimo in 
nasekljamo lističe. 

2. V ponvi segrejemo maslo. Prip-
ravljene sestavine dušimo prib-
ližno minuto in odstavimo. Trdo 
skuhamo štiri jajca (7–10 minut), 
jih ohladimo in olupimo. 

3. Mleto meso dobro zgnetemo z 
dušenimi sestavinami, dvema 
svežima jajcema, drobtinami, 
paradižnikovo mezgo, papriko, 
gorčico, limonino lupino ter zači-
nimo s soljo in poprom.

4. Polovico mlete mesne mase raz-
poredimo v namaščen podolgo-
vat pekač (približno 30 cm). V sre-
dino mase razporedimo kuhana 
jajca. Na vrh položimo preostalo 
mleto maso in maso zgladimo.

5. Mesno štruco pečemo na 180 sto-
pinj Celzija (na spodnjem vodilu 
pečice) približno 50 minut. 

Mesna štruca z jajcem tekne s pire 
krompirjem, kapusnicami in hru-
stljavo solato.
Dober tek!
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RECEPT

Lažni zajec
Lažni zajec je mesna 
štruca z jajcem, ki jo 
tradicionalno pripravlja-
mo za veliko noč.

Sestavine
• 2 čebuli
• 1/2 stroka česna
• šopek peteršilja
• 2 vejici timijana
• 1 žlica masla
• 1 kilogram mešanega 

mletega mesa
• 6 jajc
• 3 žlice drobtin
• 2 žlici gorčice
• 1 žlička paradižnikove 

mezge
• 1 žlička ostre paprike 

v prahu
• ½ žličke lupine bio 

limone
• sol, poper
 

www.kolektor-etra.si   info.kolektor.etra@kolektor.com

Z energijo tradicije čvrsto v 
prihodnost že od leta 1933


