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Tisti, ki smetijo,  
si podrejajo  
druge
ŽARKO HOJNIK

Ž ivljenje v času pandemije poteka zunaj. In tam je 
zdaj smetišče. Ljudje nimajo več odnosa do svojega 
okolja. Iz neznanih razlogov se uležejo v parke, 
včasih tudi sredi plaže, in odvržejo smeti: steklenice, 
pločevinke, plastični lončki, papirnati krožniki, na 

katerih se drži kečap, aluminijast žar, plastične posode s krom-
pirjevo solato, ostanki kruha, cigaretne škatle, vrečke za pasje 
iztrebke ... Tudi ulice in parki, zlasti v večjih mestih, ter prostori 
za piknik so priročna odlagališča. Tam ljudje preživljajo prosti čas, 
prinesejo hrano in pijačo, se družijo, kadijo, pogovarjajo – in ko odi-
dejo, mnogi pustijo za seboj smeti. Pregovorno bi rekli, da tam, kjer 
se osel valja, dlako pusti. Tudi kosovni odpadki krasijo številna divja 
odlagališča. Nihče jih ne vidi. Če je tako, se ne zdi smiselno ukre-
pati. Stopnja samopravičnosti tistih, ki odlagajo smeti, je visoka. 
Številne občine se pritožujejo, da se je med pandemijo še povišala.

Na družbenih omrežjih je kar nekaj komentarjev, da ni težava 
v smeteh, ki jih ljudje pustijo za 
seboj, ampak v pomanjkanju ko-
šev za odpadke in nedejavnosti 
komunalnih služb. Malokdo se 
vpraša, zakaj ljudje ne odnesejo 
smeti  s seboj. Eni opozarjajo 
na protislovja pri vprašanjih 
o odlaganju strupenih odpad-
kov, tudi jedrskih, v človekovo 
okolje, razburjamo pa se zaradi 
odvrženih pločevink, steklenic in 
pasjih vizitk.

Zakaj ljudje onesnažujejo 
svoje mesto, svoje parke, svojo 
naravo? Raziskave tega se zdijo 
pičle. Menda na teh območjih 
smetijo predvsem mlajši. Temu 

se v tehničnem žargonu reče »smeti«. Prav tako se nagnjenost 
k takšnemu početju veča pri starejših. Nekateri pravijo, da več 
smeti konča na javnih krajih zato, ker se je povečalo navduše-
nje nad embalažo. Toda to ne pojasni, zakaj ljudje nosijo svoje 
stvari v parke, ostankov pa ne nazaj. Že misel, da je normal-
no, da odnesemo smeti s seboj, se zdi arogantnost. Kot da se 
pričakuje, da bo skupnost, ki ji mečejo smeti pod noge, te tudi 
počistila.

Ta učinek se pokaže tudi, ko ljudje postavijo smeti ob smeti, 
ki že ležijo ob polnih zabojnikih. Kjer je ena vreča smeti, je 
lahko tudi druga. Takšno početje je po njihovem upravičeno. 
Navsezadnje je to odgovor na vprašanje, zakaj je mesto tako 
zasmeteno. Toda zakaj je tisto, kar pripada naši skupnos-
ti, tako podcenjeno? Zakaj ljudi ne zanima, v kakšno mesto 
bodo prišli zanamci? Smeti in njihovo odmetavanje so simbol 
instrumentalnega razumevanja življenja tistih, ki to sprejemajo 
in tolerirajo. Kdor drugim smeti pred nogami, jim figurativno 
vrže rokavico. Zmaga močnejši. Če se ne morete poistovetiti s 
krajem, v katerem živite, tudi njegove lepote ne potrebujete. 
Toda ta argumentacija bi lahko bila miselna past, ker so večino-
ma mladi odrasli, ne glede na izvor ali razred, opredeljeni kot 
glavna skupina. V vsakem primeru ni jasno, ali sploh opazijo 
umazanijo okoli sebe. Smeti morda ne bodo videli, ker na pa-
metnih telefonih ne gledajo okolja, v katerem živijo. Brezskrbno 
zavrženo je prelahko povabilo drugim, da naredijo enako. Moto 
je Prinesi s seboj in vzemi s seboj.

Že misel, da je 
normalno, da 
odnesemo smeti 
s seboj, se zdi 
arogantnost. Kot 
da se pričakuje, 
da bo skupnost, 
ki ji mečejo smeti 
pod noge, te tudi 
počistila.
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UVODNIK DAN DRŽAVNOSTI

Tridesetletnica 
samostojnosti
Pred tremi desetletji so se zvrstili številni dogodki, pove-
zani z osamosvojitvenim procesom in razvojem slovenske 
parlamentarne demokracije. Uresničitev ideje o lastni 
državi je bila prepletena s številnimi izzivi, ki smo jih, tudi 
z zgodovinsko enotnostjo, uspešno uresničili. V Sloveniji 
zaznamujemo dan državnosti kot spomin na 25. junij pred 
30 leti, ko je takratna skupščina sprejela temeljne osamo-
svojitvene dokumente. 
Zaznamujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija for-
malno postala neodvisna od SFRJ. Na ta dan sta bili sprejeti 
deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna 
listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer 
slavnostno razglašeni naslednjega dne, 26. junija, na Trgu 
republike v Ljubljani. Dva dni pozneje, 27. junija, se je z 
napadom Jugoslovanske ljudske armade začela osamosvo-
jitvena ali desetdnevna vojna, v kateri je Slovenija ubranila 
neodvisnost.
Slovenski narod je v osamosvojitvenem procesu dokazal, 
da je zmožen tvornega sodelovanja in velike enotnosti, s 
katero smo tudi po osamosvojitvi dosegli kar nekaj ciljev, ki 
smo si jih zadali, ter se tako uveljavili tudi v mednarodnem 
okolju. Pred nami so vedno novi izzivi, med drugim bo 
naša država 1. julija že drugič prevzela predsedovanje svetu 
Evropske unije. Priprave na predsedovanje potekajo tudi v 
državnem zboru in prepričani smo, da bodo zastavljeni cilji 
tudi tokrat doseženi. 
Ob zaznamovanju tega ključnega zgodovinskega obdobja 
za slovensko državnost in parlamentarno demokracijo se 
s spoštovanjem in hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so v 
tistih časih po svojih močeh prispevali k temu, kar uživamo 
danes – svobodo, samostojnost in demokracijo. Ž. H.
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ŠTAFETNA PREDAJA NOGOMETNE ŽOGE

Zgodovinski večer v Stožicah 
Nemci še tretjič na evropskem 
prestolu mladih
Mlada nemška nogometna reprezentanca je 6. junija v 
ljubljanskih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov v 
starostni kategoriji do 21 let. V finalu prvenstva, ki je v dveh 
delih potekalo v Sloveniji in na Madžarskem, so pred nekaj 
manj kot 4900 gledalci ugnali Portugalsko z 1 : 0 (0 : 0). Edini 
gol je v 49. minuti dosegel Lukas Nmecha.
Z zmago so Nemci v zgodovini tega tekmovanja, ki ga Evrop-
ska nogometna zveza prireja od leta 1978, slavili tretjič. Pred 
tem so bili najboljši leta 2009, ko so v finalu ugnali Anglijo 
s 4 : 0, in pred štirimi leti, ko so na zadnji stopnički ugnali 
Španijo z 1 : 0. V finalu so dvakrat izgubili, leta 1982 in pred 
dvema letoma v Italiji. 
R. G.
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Na igrišču se je treba osredotočiti 
samo na sebe in igro

MAJ ŠTEPIC IN VID ŠTREKELJ

Bilo je 5. maja ob petih popoldne na 
novem igrišču Osnovne šole narodnega 
heroja Maksa Pečarja Črnuče. Pripravljalo 
se je na hudo uro. Povabljenci so kapljali 
drug za drugim in se nejeverno ozirali v 
nebo. Otroci so mencali na mestu in ner-
vozno pričakovali znak učitelja Gregorja 
Orelja, da pokažejo mestu in svetu, kaj vse 
lahko človek počne z nogo. 
»Kje je Damijan Volavšek, predsednik 
Četrtne skupnosti Šentvid, ki bi moral 
štafetno predati nogometno žogo,« se je 
spraševal predsednik Četrtne skupnosti 
Črnuče Žarko Hojnik, ko je stopil pred 
mikrofon. Še preden se je zahvalil za obisk 
podžupanu Dejanu Crneku, je na ovinku 
Črnuške ulice in Ulice Ceneta Štuparja 
blisknilo. Bil je gospod Volavšek z uradno 
žogo evropskega prvenstva v nogometu 

za nogometaše do 21 let. »Oprostite za 
zamudo, a danes je bila Sava še posebej 
deroča,« je rekel in predal štafeto gos-
podu Hojniku. Sledile so zahvale članici 
županovega kabineta Simoni Križanec 
in svetovalki mestne uprave za lokalno 
samoupravo v Četrtni skupnosti Črnuče 
Marjeti Cedilnik. Gospod podžupan je na 
koncu povabil vse prisotne, da si ogledajo 
finalno tekmo evropskega prvenstva 6. ju-
nija v Stožicah. Takrat so bili na vrsti mladi 
črnuški nogometaši in maske so padle. 
Kaj vse je bilo in česa je manjkalo, vam 
lahko povesta učenca 6. a in 6. c razreda 
Maj Štepic in Vid Štrekelj, ki za intervju 
nista bila izbrana po naključju. Na ta dva 
mlada fanta bo nekoč Slovenija še ponos-
na. Njuna pronicljivost, otroška vihravost 
in neposrednost lahko pomagajo marsika-

teremu mlademu športniku ali odraslemu 
športnemu delavcu, da v določenem 
trenutku ravna plemenito, kot se za šport 
tudi spodobi.

V zbornici na osnovni šoli Maksa Pečar-
ja učitelji pravijo, da so tisti, ki trenirajo 
nogomet, bolj poredni od tistih, ki 
trenirajo odbojko. Je to res?
Maj: Mislim, da to ni odvisno od športa, 
ampak je odvisno od staršev in še bolj od 
trenerja. Če ti trener na treningu dovoli, 
da se zafrkavaš, si še v šoli isti.

Kaj pa grde besede, ki se kar naenkrat 
pojavijo med učenci na šoli? Se slišijo 
tudi pri nogometu?
Vid: Ja, lahko bi rekel, da jih slišim veliko 
pri nogometu, predvsem na tekmah, ko 
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slišiš razno vpitje gledalcev. Na začetku te 
to moti, potem se hitro navadiš.

Vid, ti si kapetan svoje generacije v 
Olimpiji. Ali misliš, da je treba kapetan-
sko obnašanje prenesti tudi v šolo, v 
svoj razred?
Vid: Mislim, da se moraš podobno lepo 
kot na treningu obnašati tudi v šoli. 
Mogoče je na tekmi malo drugače. Če se 
zgodi kaj neprimernega, se mi zdi, da je 
to tudi moja odgovornost, ker sem kape-
tan. V šoli pa nimam občutka, da bi moral 
prevzeti odgovornost za grdo obnašanje 
nekoga drugega. Na tekmi sem pomočnik 
trenerja na igrišču, v šoli pa morajo nare-
diti red učitelji.

Zakaj sta se odločila ravno za nogomet?
Vid: Najprej sem treniral skoke v klubu 
Ilirija v Mostecu. V nekem trenutku sem 
ugotovil, da nisem preveč dober. Poskusil 
sem se še v nogometu. Nekaj časa sem 
hodil na treninge skokov in nogometa, 
potem je prevladal najlepši šport.

Maj:  Ko sem bil še majhen, sem veliko 
brcal žogo in bilo mi je res zabavno. Moj 
starejši brat je že treniral nogomet, jaz 
pa sem komaj čakal, da bodo še mene 
odpeljali v klub, da bom videl, kako je 
igrati v veliki skupini in spoznati pravega 
nogometnega trenerja.

Kdo je vajin nogometni vzornik in kaj bi 
ukradla Ronaldu, Messiju in Ibrahimo-
viću, da bi bila odlična nogometaša?
Vid: Že dolgo navijam za Liverpool, a na 
prvem mestu je vseeno Olimpija. Moja 
nogometna vzornika sta zato Timi Maks 
Elšnik in Jordan Brian Henderson. Zlatanu 
Ibrahimoviću bi ukradel iznajdljivost v 
kazenskem prostoru in strel s škarjicami.
Maj: Priznam, moj nogometni vzornik 
je Ronaldo in včasih sem navijal za ma-

dridski Real. Ampak tehniko in dribling 
bi ukradel kapetanu Barcelone Messiju. 
Mogoče še Ronaldov prosti strel, takšen, 
kot ga je prikazal pred približno deseti-
mi leti.

Naštel vama bom nekaj sposobnosti in 
lastnosti, vidva pa jih ovrednotita od 
ena do pet po pomembnosti za igranje 
nogometa.
 

Oba sta lepo frizuro ocenila za popol-
noma nepomembno. Tudi če igraš v ligi 
prvakov?
Maj: No, res, takrat si na televiziji. Potem 
bi ji jaz dal vseeno samo dvojko.

No, ampak kaj na koncu pretehta, da 
postaneš vrhunski nogometaš?
Vid: Veliko moraš trenirati. Trenirati moraš 
tudi takrat, ko se ti ne ljubi in tvoji prijate-
lji počnejo druge prijetne stvari. Nenehno 
se moraš učiti, ne sme te biti strah in 
misliti si moraš, da si najboljši.
Maj: Ko je konec treninga, ti ostaneš in 
vadiš stvari, ki ti ne grejo najbolje.

Katera žival bi bila po značilnostih in 
sposobnostih najboljši nogometaš?
Maj: Jaz bi dal slona v obrambo na štopar-
ja, risa pa v špico v napad.
Vid: Po mojem bi bila najboljša, kako 
že …, no, tista žival, ki tako hitro teče in 
bliskovito zamenja smer gibanja, ja, ja, an-
tilopa ali gazela. Antilopa bi bila idealna 
za zvezno vrsto.

Zakaj v Sloveniji nogomet po uspehih 
zaostaja za košarko, rokometom in 
odbojko?
Maj: V Sloveniji imamo na splošno manj 
tehnike za nogomet in smo naravnani bolj 
na športe z roko.

Vid: Nogomet je najbolj razvit šport na 
svetu in je zato konkurenca največja.

Ali kaj vpliva na to, da si dober v 
košarki, odbojki, mogoče malo manj v 
rokometu?
Vid: Višina. Ja, to bo. Zato je tako težko 
biti najboljši v nogometu. Pri naštetih 
športih je ena od  glavnih stvari, koliko si 
visok, nogomet pa lahko igrajo vsi, veliki 
in majhni, zato je konkurenca večja.
Maj: Za nogomet tudi ne potrebuješ 
telovadnice, lahko ga igraš kjerkoli. Zato 
ga igrajo povsod po svetu in je najbolj 
množičen. Nas pa je malo.

Kaj nepozabnega se vama je zgodilo pri 
nogometu?
Vid: Streljal sem enajstmetrovko na 
nogometni tekmi. Bil sem nervozen, ker 
takrat te vsi gledajo in je vse odvisno od 
tebe. Zgrešil sem. Bilo mi je težko. Še težje 
mi je bilo, ko sem za hrbtom slišal govoriti 
soigralce, da sem slab in da bom jaz kriv, 
če bomo izgubili.
Maj: Če se ti to zgodi na finalu svetovnega 
prvenstva in zgrešiš odločilno enajstme-
trovko, imaš pokvarjeno vse življenje.

Vaju kaj skrbi, ko se odpravljata na 
pomembno nogometno tekmo? Imata 
tremo že nekaj dni prej in vaju je strah?
Vid: Kakšno uro prej občutim vznemirje-
nje, mogoče malo treme. Ko pridem na 
igrišče, se poskušam osredotočiti samo 
na sebe in igro. Ko pa sodnik zapiska, me 
vsaka trema mine.
Maj: Pri meni je podobno. A so soigralci, 
ki jih je strah tekme in se med igro skriva-
jo ter si želijo, da sploh ne bi dobili žoge. 
Včasih si zaradi strahu celo kdo izmisli, da 
ga kaj boli, samo da ne bi igral.

Vid Maj

zvitost, iznajdljivost 4 4

preigravanje oz. dribling 5 5

vztrajnost 5 5

podaja 5 4

da te ni strah 3 4

strel na gol 4 5

lepa frizura 1 1

odločnost 5 4

Zaradi nekaterih, ki so 
nenehno poredni, trener 
ne sme kaznovati cele 
ekipe, ampak morajo biti 
kaznovani samo tisti, ki 
si to zaslužijo. Tako kot 
v šoli, kjer ni skupinskih 
kazni.
Vid Štrekelj

Kopačke moraš čistiti 
sam, čeprav, če po pravici 
povem, se mi zdi, da jih 
tudi meni kdaj na skrivaj 
očisti oči.
Maj Štepic



INTERVJU

 6 Črnuški glas|junij 2021|številka 8

Kaj bi bil nasvet za takšne otroke?
Vid:  Naj odmislijo vse in se poskušajo 
osredotočiti na sebe in svojo igro. Če se 
tekem ne veselijo in na tekmah ne uživajo, 
je bolje, da si izberejo netekmovalni šport.

Ali med nogometno tekmo slišita ko-
mentarje staršev s tribun?
Vid: Na srečo moji starši le športno navi-
jajo. Nekateri pa vpijejo na svoje otroke in 
govorijo, da bi bili sami boljši, če bi igrali. 
Bilo bi me sram, če bi se mi to zgodilo.
Maj: Če se na tekmi zgodi, da sodnik 
naredi veliko napako, nekateri starši zak-
ričijo. To še mene naredi bolj živčnega in 
jeznega na sodnika.

Je pomembno, da pri soigralcu ali 
sošolcu opaziš, da je žalosten ali 
zaskrbljen?
Maj: Ja, to je zelo pomembno. Lahko ga 
potolažiš in on vidi, da ni čisto sam. Na 
tekmi ga bodriš in mu s tem dvigaš samo-
zavest. Potem on lažje dribla in si več upa.

Kako je z menjavami klubov v zgo-
dnjem otroštvu?
Maj: Spomnim se prvega treninga, ko 
sem zapustil ND Črnuče in prestopil v NK 
Domžale. Bilo mi je zelo nelagodno in bil 
sem prestrašen. Na vsa vprašanja, ki so 
mi jih postavljali bodoči soigralci, zaradi 
stiske nisem mogel odgovoriti. Takrat bi 

se najraje kam skril. Ko sem šel v ŠD Ilirija, 
je bilo lažje, saj so z menoj šli trije stari 
soigralci in imel sem že izkušnje.
Vid: Če je klub dober in je vse okej, tam 
ostaneš. Če pa imaš občutek, da boš kje 
lažje in bolje napredoval, je dobro, da 
zamenjaš klub.
Maj: Zame ni pomembno, kakšne člane, 
prvo ekipo ima klub. Pomembno je, da 
imam dobrega trenerja in da se s soigralci 
fino počutim.

Kaj bi svetovala prvošolcu pred prvim 
nogometnim treningom?
Maj: Predvsem to, da mora biti vesel. Če 
se mu je v šoli zgodila slaba stvar, slaba 
ocena, ne sme slabe volje prenesti na 
trening. Trening mora biti samo veselje. 
Če to ni, je bolje, da ne treniraš.
Vid: Na trening greš, da bi se zabaval in 
učil. Oboje je pomembno. Kdor gre na 
trening, da bi se samo zafrkaval, naj raje 
ostane doma.

Kako je s športno torbo, kdo vama jo 
pripravi?
Vid: Moji starši za to nikoli niso imeli časa. 
Čim prej moraš to narediti sam, ker sčaso-
ma tudi najbolje veš, kaj mora biti v torbi. 
Maj: Pa kopačke moraš čistiti sam, čeprav, 
če po pravici povem, se mi zdi, da jih tudi 
meni kdaj na skrivaj očisti oči.

Katera je najpomembnejša lastnost in 
značilnost trenerja?
Vid: Trener mora imeti avtoriteto. Igralci 
ga morajo poslušati. Pomembno je, da 
ustrezno kaznuje. Zaradi nekaterih, ki so 
nenehno poredni, trener ne sme kaznova-
ti cele ekipe, ampak morajo biti kaznovani 
samo tisti, ki si to zaslužijo. Tako kot v šoli, 
kjer ni skupinskih kazni.

Kako se počutita, ko izgubljata tekmo, 
tekmec pa namerno zavlačuje? Ali tudi 
vidva kdaj zavlačujeta?
Vid: Če tekmeci zavlačujejo, sem vedno 
bolj nervozen. Občutek imam, kot da me 
imajo v oblasti. Takrat velikokrat zaradi 

Pomembno je, da imam 
dobrega trenerja in da se 
s soigralci fino počutim.
Maj Štepic
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živčnosti dobiš rumeni karton, pa nisi 
čisto sam kriv.
Maj: Meni se zgodi, da postanem sila je-
zen, in če ne bi bilo trenerja, bi se najraje 
stepel. Včasih zavlačujem tudi sam, od-
visno od pomembnosti tekme. Če dobro 
premislim, bi to morali nehati početi, in 
še gledalci bi te bolj spoštovali, če ne bi 
zavlačeval.
Vid: Tudi jaz sem že zavlačeval. To je 
velikokrat odvisno od trenerjev. Že ob 
prvi priložnosti, ko začneš igrati tekme, 
bi trener moral prepovedati zavlačevanje. 
Mislim, da bi bilo to prav.

Sta vrhunska nogometaša, ki na mesec 
zaslužita milijon evrov. Za katere tri 
stvari bi jih porabila?
Vid:  Hm, polovico bi dal družini, kupil bi 
si dobro hišo in avto.
Maj: Najprej bi si kupil hrano in pijačo, 
četrtino ali polovico bi dal družini, ker mi 
plačujejo vse in tudi treninge. Kupil bi si 
še novo hišo in avto.

Kaj je po vajinem mnenju največja pred-
nost, če si svetovno znan nogometaš? 
Ovrednotita od ena do pet.

Enko in dvojko sta dala za punce zdaj, 
ko sta v šestem razredu. Kaj pa, če bi 
bila stara dvajset let?
Maj: Potem bi jaz dal višjo oceno, ker bi se 
čudno slišalo, da si tako slaven pa nimaš 
punce.
Vid: Jaz bi dal pa štiri.

Verjetno sta že slišala za sanjskega 
moškega. Kako bi vidva preizkusila 
kandidatke, da bi se lažje odločila za 
pravo?
Maj: Ja, jaz sem enkrat gledal to oddajo, 
takrat ko jo je oči gledal. Za preizkus 
moram pa še malo razmisliti.
Vid: Meni bi bilo pomembno, da bi 
se pogovarjal z njo, in potem bi videl, 
ali se ujameva. Za zaljubiti se ni po-

membno, da ima punca kakšne ekstra 
sposobnosti.
Maj: Ja, pogovor bi bil tudi meni zelo 
pomemben in ne bi smela biti lena. Na 
primer, če se ji ne bi ljubilo kuhati, bi 
pa jedli čips. Ne sme biti sitna. Včasih 
potrebuješ mir in potem ti ni fino, če kdo 
rine v tebe ali te celo priganja, da moraš 
še kaj delati.

Kaj pa lepota pri punci, je pomembna?
Maj: Če si slaven in te snema televizija, je 
pomembna. Ne moreš se prikazati kar s 
komerkoli.

Maj, tvoj 6. a v nogometu redno prema-
guje 6. c. Kaj mislita, je to odvisno od 
razrednika?
Vid: V 6. a razredu več fantov resno 
trenira, ne vidim povezave z razredni-
štvom. In če dobro vem, je bil razrednik 
nogometaš in nogometni trener, pa nič 
ne pomaga.
Maj: Moja razredničarka je Štajerka in 
Maribor je na Štajerskem. Ve se, da  je 
Maribor osvojil največ domačih prven-
stev. Mogoče je pa to odločilno, mogoče 
je najljubša barva moje razredničarke 
vijolična?!

Če je res njena najljubša barva vijolič-
na, kaj bi ji svetovala, da bi ji ozelenilo 
dušo?
Vid: Preprosto, Olimpija je boljši klub od 
Maribora. Ljubljana je glavno mesto in vse 
je pri nas.
Maj: Veliko bolje je živeti v Ljubljani, pa 
tudi brez zelenja ni življenja.

Rekla sta, da sta že obiskala Maribor. 
Sta opazila kaj lepega? Na primer cer-
kev, grad, reko, ribnike, trge, najstarej-
šo trto na svetu …
Maj: Ha, ha, ha, jaz sem med ogrevanjem 
opazil eno lepo punco.
Vid: Jaz se ne spomnim kake znameni-
tosti …

No, kaj pa v Ljubljani, ima kaj lepega?
Vid:  Zmajski most.
Maj: Tromostovje, Ljubljanico.
Vid: Grad, vzpenjačo, Stožice.
Maj: Tivoli, tisti park, ki ima sidro.

Vid, govori se, da je tvoj razrednik 
izgubil kar nekaj kilogramov. Ali misliš, 

da bi te v igri eden na enega še vedno 
premagal?
Vid: Ne vem, ali je res toliko shujšal, kot 
se rad pohvali, a v nogometu so izkušnje 
povsem na njegovi strani. Star je že krep-
ko čez petdeset in mislim, da je to njegova 
edina prednost. Otroci imamo več kondici-
je, smo bolj gibčni. Več ne bom rekel, ker 
bo moj razrednik še več kot tri leta.

Še eno o pravilih. Nekateri ljubitelji 
nogometa menijo, da bi bilo treba avt 
namesto z roko izvajati z nogo. Konec 
koncev je to žogobrc. Kaj mislita vidva?
Vid: To bi bilo slabo. Odrasli nogometaši 
brcnejo žogo skoraj čez celo igrišče. Se 
pravi, da bi se tako v nogometu nabijalo 
samo dolge žoge.

Maj: Ja, bili bi sami predložki in bolj malo 
igre. Tudi če bi imel le tri sekunde časa 
za izvedbo avta, bi po mojem mnenju to 
težje dobro izvedel.
Vid: Lažje je ustaviti žogo s prsmi, glavo 
ali nogo, če je ta podana z roko. Jaz sem 
proti izvedbi avta z nogo.
Maj: Se strinjam z Vidom.

Kdo je najmočnejši v šestem razredu?
Maj:  To lahko takoj preverimo!
Vid: Te že čakam!

Bravo, fanta, za odlične odgovore. Upam, 
da se bosta vajini nogometni karieri 
odvijali v kakšnem imenitnem evropskem 
klubu. Kdo ve, mogoče bosta ravno vidva 
odločilno vplivala na to, da bo tudi pri nas 
nekoč nogomet prvi šport. Če bo tako, 
ne pozabita povabiti na kakšno tekmo 
vajinega učitelja športne vzgoje. Takrat 
vaju bom mogoče še enkrat povprašal o 
lepih puncah in frizurah. Do takrat pa le 
tako naprej. In ne pozabita: »Gremo, do 
zadnjega diha, brez zavlačevanja, veliča-
stno in s strastjo!«
Gregor Orelj

Vid Maj

si zelo bogat človek 1 2

si slaven in vsi te častijo 4 4

srečen si, ko slišiš  
navijanje 80.000 gledalcev

5 5

veliko punc  
je zaljubljenih vate

1 2

Na trening greš, da bi se 
zabaval in učil. Oboje je 
pomembno. Kdor gre na 
trening, da bi se samo 
zafrkaval, naj raje 
ostane doma.
Vid Štrekelj



LAGOM ČRNUŠKI BAJER

Nova urbana  
stanovanjska soseska

Blizu prenovljenega Črnuškega bajerja je projektna družba ZL 
Living začela graditi nov stanovanjski kompleks. Lagom Črnu-
ški bajer bo s 150 stanovanji v šestih objektih mladim parom, 
družinam in starejšim ponudil dom po prijazni ceni.

To bo urbana stanovanjska soseska, ki bo sestavljena iz 
šestih objektov s 150 stanovanji. Objekti bodo imeli štiri nad-
stropja, skupaj pa sedem etaž, še dve kletni in pritličje. Tako 
se bo stanovanjski kompleks zlil z okolico in zelenim robom 

gozda. Stanovanja bodo na voljo v različnih velikostih, od 30 
do 135 m², z različnimi tlorisi in različnim številom sob. Med 
njimi bodo tako manjša enosobna stanovanja kot prostorna 
štirisobna v enoetažni ali dupleks izvedbi. Nekaj pritličnih 
enot bo imelo zelen atrij, preostala stanovanja bodo imela 
lože ali prostorne terase z odprtim pogledom na okolico. V 
objektu E-Vårda, le nekaj metrov stran od doma starejših v 
Črnučah, je predvidenih 30 oskrbovanih stanovanj za tiste, ki 
vstopajo v tretje življenjsko obdobje. 

Lagom pomeni ravno prav
Zelena stanovanjska soseska, ki bo po načrtih vseljiva jeseni 
2023, je prevzela ime iz švedske filozofije uravnoteženega 
življenja lagom ali po naše ravno prav. Kot pravijo v družbi ZL 
Living, so ime izbrali na podlagi lokacije, arhitekturne zasnove 
in življenjskega sloga, ki ga bo nova soseska omogočala; niče-
sar preveč ali premalo, vsega ravno prav. 

Arhitektura stanovanjskega kompleksa Lagom Črnuški bajer 
bo upoštevala načelo sožitja z naravo. Objekti bodo ener-
getsko učinkoviti s kombinacijo kontaktne in prezračevane 
fasade, ogrevanje bo talno, stanovanja bodo imela razpeljavo 
za klimatske naprave ter prisilno prezračevanje. Stanovanja 
bodo svetla, prostorna in zračna. 

Ravno prav zeleno
Ob vznožju Rašiškega hriba stanovanjski kompleks Lagom 
Črnuški bajer obljublja stanovalcem stik z naravo in možnost 
kakovostnega preživljanja prostega časa. S prenovljenim 
Črnuškim bajerjem bo na enem mestu mogoče najti tako 
sprehajalne steze za nordijsko hojo ali kolesarjenje kot učne 
poti, interaktivna igrala, leseno ploščad in obvodne brvi. Vse 
bo prilagojeno gibalno oviranim. 
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Ravno prav urbano 
Nova soseska je popolna za družine, saj je vse na dosegu 
roke. Nedaleč stran sta Osnovna šola narodnega heroja Maksa 
Pečarja Črnuče in Vrtec Črnuče. Ravno prav blizu je tudi vsa 
nujna infrastruktura črnuškega okrožja.  

Ravno prav brezskrbno
Osrednji prostor bo namenjen parku s klopmi in interaktivni-
mi igrali za otroke. Parkirišča bodo umaknjena v podzemne 
garaže, s čimer bo poskrbljeno za večjo varnost in dovolj 
prostora za igro otrok, neformalna druženja ali počitek. Ker v 

podjetju razmišljajo zeleno in spremljajo trende, bo imelo vsaj 
eno parkirno mesto vsakega stanovanja predviden priključek 
za polnjenje električnega vozila. 

Ravno prav udobno
Trideset enosobnih ali dvosobnih oskrbovanih stanovanj bo 
v soseski Lagom Črnuški bajer namenjenih starejšim. Funk-
cionalni tlorisi in optimalna kvadratura, široki prehodi in 
SOS-gumb obljubljajo udobje, medtem ko skupne površine za 
druženje zagotavljajo aktiven življenjski slog. Stanovalci bodo 
lahko iz sosednjega doma za starejše naročali kosilo, prejeli 
pomoč pri hišnih opravilih ali se udeleževali njihovih organizi-
ranih dejavnosti. 

Ob pravem času
Stanovanjski kompleks Lagom Črnuški bajer bo zrasel v ravno 
pravem trenutku. Na podhranjenem nepremičninskem trgu v 
Ljubljani bo namreč ponudil dom številnim mladim parom in 
družinam, ki si želijo mirne lokacije blizu vrtca, šole in Ljublja-
ne. Z dobro urejenimi prometnimi povezavami, nedaleč od 
doma starejših, bo navdušil tudi pripadnike tako imenovane 
boom generacije, ki vstopajo v novo življenjsko obdobje. Zele-
na soseska ob Črnuškem bajerju je maja odprla vrata vsem, ki 
si želijo v njej najti svoj prostor pod soncem. 
http://www.crnuski-bajer.si
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Letna uporabnina  
povzročila veliko nejevolje
Zadnjega maja se je iztekel dvakrat 
podaljšan rok mestnih inšpekcijskih 
služb za odstranitev oziroma uskladitev 
velikosti vrtičkarskih ut na obsežnem 
območju ob Savi v spodnjih Črnučah. 
Že pred tem je nepremičninska družba 
Grizlo, ki je z mestno občino marca 
sklenila zakupno pogodbo za zemljišča 
na območju Črnuč, pozvala uporabnike 
k podpisu pogodb, po katerih plačujejo 
letno uporabnino v višini enega evra za 
površinski meter, kar je med uporabniki 
povzročilo veliko nejevolje. Vrtičkarji 
so navedli, da Grizlo nima sklenjenih 
pogodb z vsemi lastniki zemljišč in 
da zaračunava uporabnino za celotne 
parcele, ki v večini primerov v opaznih 
delih sploh niso primerne za vrtnarjenje. 
Po različnih ocenah je na črnuškem 
vrtičkarskem območju od 800 do 1000 
parcel, ki so sorazmerno velike, po nekaj 
sto kvadratnih metrov, in tako nekajkrat 
presegajo površine preostalih vrtičkov, 
ki jih je v zadnjih letih uredila občina in 
za najem katerih je letna uporabnina 
večinoma 70 centov za kvadratni meter 
infrastrukturno opremljenih vrtičkov, z 
enotnimi lopami za shranjevanje opre-

me, prostori za druženje, vodo, ureje-
nim odvozom smeti in parkirišči.
Na mestnem oddelku za varstvo okolja 
so pojasnili, da je imelo podjetje Grizlo 
sklenjene pogodbe za upravljanje (odda-
janje) z več lastniki zemljišč, zato je tudi 

MOL v želji, da bi to območje očistili 
in uredili, z njim sklenila pogodbo za 
občinska zemljišča. Družba Grizlo je »v 
zvezi z zemljišči v lasti MOL ter v zvezi z 
nekaterimi zasebnimi zemljišči prevze-
la obveznost trajne ureditve območja 
ter svetovanja imetnikom objektov o 
uskladitvi objektov s prostorskimi akti«, 
so navedli na oddelku za varstvo okolja 
in pojasnili, da je »zaradi izjemnega 
povpraševanja po vrtičkih občinska 
usmeritev legalizacija območja, kjer 
bo vrtičkarstvo omogočeno pod pogoji 
enotne ureditve vrtičkov. Če posamezni 
uporabnik (vrtičkar) upošteva pravila, se 
bo hitro pokazalo, da ni potrebe, da si 
je posameznik ogradil vrt v izmeri več 
sto kvadratnih metrov. Za povprečno 
potrebo ene družine je od 50 do 100 
kvadratnih metrov velik vrtiček dovolj. 
V takem primeru je tudi cena najema 
vrtička sprejemljiva.«
Dodali so, da je podjetje Grizlo vlo-
žilo znatna sredstva v ureditev tega 
območja, saj je bilo treba vzpostaviti 
evidence (za več kot 500 uporabnikov 
prostora), izvesti geodetski posnetek 
območja, v nadaljevanju bo treba urediti 

VRTIČKARJI
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POŽARA
Ognjeni zublji na vrtičkih

Policisti so 31. maja zjutraj opravili ogled pogorišča vrtičkov 
na obrežju Save. Na tem območju v spodnjih Črnučah sta 
namreč izbruhnila požara. Od 9. aprila do 30. maja so črnu-
ški gasilci posredovali kar osemkrat. Na območju vrtičkov so 
gasili goreče avtomobile in barake. Očitno se posamezniki 
niso sprijaznili z novo ureditvijo oz. odstranitvijo neustreznih 
barak in zapuščenih vozil, zato so, kot kaže, ubrali pot, ki 
zahteva najmanj truda. Ž. H.

cesto, opraviti odvoz odpadkov. Pred 
desetletji je za vrtičkarsko območje v 
spodnjih Črnučah skrbela tamkajšnja 
krajevna skupnost, ki je skrbela za redno 
vzdrževanje dostopnih poti. Te so zdaj 
večinoma nevzdrževane. Dejstvo je, so 
navedli na MOL, »da se je v desetletjih 
uporabe tega prostora brez pravne 
podlage – uporabniki več kot 20 let niso 
plačevali zakupnine – na tem predelu 
razvilo predvsem območje vikendov in 
le v manjši meri območje za vrtnarjenje. 
Večji del 'vrtičkov' je namenjen preživlja-
nju prostega časa, piknikom in druže-
nju; nekateri imajo le nekaj kvadratnih 
metrov obdelanih površin na več sto 

kvadratnih metrih 'vrtička'. Primerjava 
z vrtičkarskimi območji, ki jih ureja 
MOL, ni ustrezna, saj je primarni namen 
slednjih samooskrba in vrtičkarji nimajo 
zasebnosti.«
Mestni inšpektorji so že lani opozo-
rili, da bo območje treba urediti. Za 
zavezance, proti katerim je že uveden 
postopek, velja enaka obravnava kot 
za vse druge imetnike objektov na tem 
območju, »dana jim bo možnost, da 
objekte pravočasno ustrezno uskladijo 
s prostorskimi akti, v nasprotnem jih 
bodo morali v celoti odstraniti«.
Vsekakor je kar nekaj vrtičkarjev s Črnuč 
– tja prihajajo iz različnih delov Ljublja-

ne pa tudi iz drugih občin – že odšlo, 
drugi so se odločili, da bodo uporabljali 
samo manjši del dosedanjih parcel, saj 
na primer upokojenci takšnega stroška 
preprosto ne zmorejo. Spomladi je 
na območju črnuških vrtičkov ob Savi 
že osemkrat zagorelo. Gasili so lope 
in osebna vozila, požigalcev še niso 
našli, vrtičkarji pa ugibajo, da so požare 
podtaknili kar uporabniki vrtičkov, saj 
so tako preprosto »počistili za sabo« in 
ni bilo treba plačati odvoza. Vrtičkarji 
si v utah niti ne upajo pustiti vrednih 
predmetov, saj so poleg vrtnega orodja 
izginile tudi kosilnice. 
A. S.
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Na Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče se 
nas je nekaj zaposlenih združilo in v šolskem letu 2018/2019 
prijavilo na razpis v okviru programa Erasmus+ dveletni 
projekt Hura, ponedeljek!. Pa je res tako? Le peščica ljudi 
radostno vzklika ponedeljku. Seveda, petek. Eni vržejo šolsko 
torbo v kot vsaj do sobote popoldne. Žena in mož si natočita 
malo rdečega za sprostitev in nestrpno čakata, da bodo otroci 
zaspali. Potem pride nedelja. Dopoldne še gre. Okoli tretje 
nas nekaj stisne v grlu. Potem se vse vrne in nam krati spanec 
ali celo prikliče tiste sanje, ki nas spremljajo še ves ponede-
ljek. Stres! Vsak nosi svoj križ in vsak prenaša svoj stres. Ja, 
tudi učitelji na Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja 
Črnuče. 

Projekt smo zasnovali, da bi ozavestili učitelje o pomenu 
pravočasnega prepoznavanja in učinkovitega spopadanja 
s stresom, da ne bi imeli dolgotrajnih negativnih posledic. 
Izhajali smo iz zavedanja, da dolgotrajen stres lahko privede 
do izgorelosti, kar vpliva tako na zasebno življenje in zdravje 
učitelja kot na kakovost njegovega dela z učenci. 

Pri zasnovi in izvedbi so nam pomagali zaposleni na 
nacionalni agenciji za vodenje projektov Cmepius v okviru 
programa Erasmus+. Za učitelje smo na šoli pripravili različ-
ne aktivnosti. V zbornici smo oblikovali antistresni kotiček z 
dišavami, masažnimi pripomočki in mapo z gradivom, kjer 
so si lahko prebrali, kako se spopadati s stresom. Redno smo 
objavljali šale in pozitivne misli za boljši potek dneva. Organi-
zirali smo že tradicionalno dvodnevno pomladno »vandranje« 
po slovenskih mediteranskih krajih ter izvedli izobraževanje 
na temo spoprijemanja s stresom. Učiteljem smo ponudili tudi 

možnost vključitve v intervizijo. Prav tako smo zanje organizi-
rali tedensko vodeno športno vadbo.

V okviru projekta smo načrtovali dve izobraževanji v tujini 
ter dva obiska tujih osnovnih šol. Zaradi epidemije covida-19 
smo naleteli na kar nekaj težav pri izvedbi projekta, ki je do-
živel več naknadnih sprememb. Med drugim se je podaljšal  v 
letošnje leto. Do zdaj smo izvedli dve mobilnosti v tujini. Uči-
teljica Lina Novak je avgusta 2019 obiskala finsko mesto Oulu 
in se tam udeležila izobraževanja How are you, teacher? (Kako 
si, učitelj?) na temo spoprijemanja s stresom med zaposlenimi 
na vzgojno-izobraževalnem področju. Pripravila ga je finska 
organizacija Helea, udeležili pa so se ga učitelji iz različnih 
evropskih držav. Organizatorji so jih seznanili s finsko kulturo, 
svojim izobraževalnim sistemom in s primeri dobre prakse 
poučevanja otrok.

Učiteljici Patricia Verbič in Lina Novak sta obiskali polzaseb-
no katoliško osnovno šolo Santa Maria Marianistas v Madridu, 
ki se od drugih šol razlikuje tudi po nekaterih drugačnih me-
todah poučevanja. Spoznali sta učitelje, se seznanili z njiho-
vim delom, njihovo kulturo, posebnostmi šole in španskega 
šolskega sistema. 

Predviden je bil tudi obisk latvijske osnovne šole v mestu 
Liepāja, vendar zaradi trenutnih razmer potovanja še nismo 
mogli izvesti, a smo oblikovali nov način sodelovanja s stro-
kovnimi delavci latvijske šole, ki bo potekal prek spleta. 

Sodelovanje v programu Erasmus+ je edinstvena in ne-
pozabna izkušnja, s katero smo poleg novih znanj pridobili 
tudi mednarodna poznanstva. Veselimo se novih projektov v 
okviru tega programa.  Gregor Orelj

ERASMUS+

Projekt »Hura, ponedeljek!«
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CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA

Nasilje nad starejšimi
Petnajstega junija zaznamujemo svetovni dan ozaveščanja o 
nasilju nad starejšimi, katerega pobudnica je bila Mednaro-
dna mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi, ustanovlje-
na leta 1997 v Kanadi.

Nasilje nad starejšimi je po definiciji Svetovne zdravstvene 
organizacije »enkratno ali ponavljajoče se dejanje oziroma 
neustrezno obnašanje, ki se dogaja v vsakem odnosu, ki 
temelji na zaupanju in škodi starejši osebi ter jo spravlja v 
nevarnost«. Pri delu s starejšimi opažamo, da so najpogostejši 
psihično, fizično in ekonomsko nasilje, druge oblike nasilja pri 
tem niso izključene. Med nasilje spada tudi zanemarjanje, to 
je odtegovanje nujnih življenjskih stvari, kot so na primer hra-
na, oblačila in zdravila. Med specifične oblike nasilja spadajo 
tudi omejevanje gibanja, prisilno hranjenje, prisilno oblačenje 
in umivanje, zanemarjanje, preprečevanje osebnih stikov in 
preprečevanje opravljanja vsakodnevnih opravil. 

Zamolčano in prikrito nasilje
Nasilje nad starejšimi je žal še vedno prikrito in zamolčano, 
kot so pokazale številne raziskave. V okviru delovne skupine 
za nenasilje v zdravstveni negi so ugotovili, da »starejši o tem, 
da doživljajo nasilje od lastnih otrok, vnukov in partnerjev ali 

od zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, težko sprego-
vorijo. Strah, nemoč, sram in odvisnost jim preprečujejo, da 
bi o svoji stiski spregovorili z ljudmi ali organizacijami, ki jim 
lahko pomagajo. Bojijo se, da bi razkritje nasilja še povečalo 
njihovo ogroženost ter odvisnost in jih pripeljalo v še večjo 
stisko.« Tudi centri za socialno delo opažamo, da je velika 
težava prijava nasilja, ker večina starejših noče, da bi prijavili 
nasilje nad njimi, ker je to nekaj, kar tudi za žrtve ni spreje-
mljivo, presega tradicionalne okvire, njihova prepričanja in 
način življenja.  

Reagirajmo!
Pomembno je, da nasilje prepoznamo in se ustrezno odzove-
mo nanj, s prijavo nasilja na policijo ali na center za socialno 
delo. Treba je poudariti, da mora po zakonodaji vsakdo takoj 
obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, 
če domneva, da je žrtev nasilja človek, ki zaradi osebnih okoli-
ščin ni sposoben skrbeti zase.

Nasilje ne sme biti nekaj družbeno sprejemljivega. S prepo-
znavanjem in pravilnim ravnanjem lahko preprečitimo pojav 
nasilja nad starejšimi. CSD Ljubljana je most do vaše (po)moči.
gp-csd.ljubl@gov.si



Neznani vandali ali vlomilci so s 16. na 17. maj poškodovali vhodna vrata trgovine Mercator v spodnjih Črnučah.

GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA
Preventivna kampanja Kol'kor kapljic, tolk' nesreč  

Raziskava NIJZ z začetka junija je pokazala, da se med prebi-
valci Slovenije pojavljajo znaki pandemične izčrpanosti. Več 
ljudi je bolj izpostavljenih tveganemu vedenju, najpogosteje 
gre za pitje alkoholnih pijač. Zloraba alkohola je bila do 31. 
maja vzrok za sedem smrtnih žrtev na slovenskih cestah ozi-
roma polovico manj kot v enakem obdobju lani. Vendar se je 
zvišala povprečna količina alkohola v krvi pri povzročiteljih 
prometnih nesreč, ki je bila letos 1,42, lani pa 1,39 promi-
la. Med povzročitelji izstopajo starostne skupine od 18 do 
24, od 25 do 34 in od 55 do 64 let, med vzroki za nastanek 
nesreče sta pri alkoholiziranih voznikih v ospredju neprilago-

jena hitrost in nepravilna smer vožnje. »Slovenci in Slovenke 
smo po porabi alkohola visoko nad evropskim povprečjem,« 
so zapisali na agenciji za varnost prometa. Policija je do 
15. junija ugotovila 4784 kršitev zaradi alkoholiziranosti, 
v enakem obdobju lani pa 5521. Odrejenih je bilo 161.239 
alkotestov (lani 146.934), od katerih je bilo 4677 pozitivnih 
(lani 5359), 146 pa odklonjenih (lani 150). Odrejenih je bilo 
668 strokovnih pregledov za droge (lani 789), od katerih je 
bil 101 pozitiven (lani 135), 403 ljudje so strokovni pregled 
odklonili (lani 486). Slogan letošnje preventivne kampanje je 
Kol'kor kapljic, tolk' nesreč. GPU
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Bežigrajski policistke in policisti so bili v minulih treh mesecih 
precej dejavni.

S področja javnih kršitev so obravnavali pet kršitev javnega 
reda in miru, pri čemer so prekrškarjem izdali plačilne naloge. 
Na podlagi zakona o nalezljivih boleznih so izdali dva plačilna 
naloga in izrekli petnajst opozoril.

Zaradi sprostitve ukrepov, povezanih s koronavirusom, je 
bilo več prometnih kršitev. Policijske patrulje so v tem času 
obravnavale 183 kršitev cestnoprometnih predpisov. Oglobili 
so kar 135 kršiteljev. Na okrajno sodišče v Ljubljani so poslali 
tudi osem obdolžilnih predlogov. Poleg tega so opozorili 
štirideset prometnih udeležencev. 

Ogledali so si še štiri prometne nesreče, od tega dve s tele-
snimi poškodbami, dve pa sta se končali le z gmotno škodo. 
Ugotovitve policistov kažejo, da so se prometne nesreče 
zgodile zaradi neustrezne varnostne razdalje, nepravilnega 
premika z vozilom, neprilagojene hitrosti in neupoštevanja 
pravil prednosti.

S področja kriminalitete so v tem času obravnavali različna 
kazniva dejanja: 
• 20 tatvin (člen 204 KZ-1),
• 12 velikih tatvin (člen 205 KZ-1),
• 3 zatajitve (člen 208 KZ-1),
• 1 rop (člen 206 KZ-1),
• 1 primer nasilja v družini (člen 191 KZ-1),
• 17 primerov poškodovanja tuje stvari (člen 220 KZ-1),
• 3 goljufije (člen 211 KZ-1),
• 2 primera ponarejanja listin (člen 251 KZ-1),
• 1 primer lahke telesne poškodbe (člen 122 KZ-1),
• 1 primer uporabe ponarejene bančne kartice (člen 247 KZ-1),
• 3 primere grožnje (člen 135 KZ-1),
• 1 povzročitev splošne nevarnosti (člen 314 KZ-1),
• 1 primer prepovedanega prometa s prepovedanimi drogami 

(člen 186 KZ-1).
Tomaž Tomaževic,  
predstavnik za odnose z javnostmi in policijski inšpektor

POLICIJA

Varnost in policijski postopki  
na Črnučah



Poslovili smo se od devetošolcev
Na valeti OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče smo 
se 11. junija poslovili od 111 devetošolcev. Tako kot so bili ti 
učenci prijetni in dobrodušni v času izobraževanja na šoli, so 
se tudi poslovili. Navdušeno so na varni razdalji plesali valček, 
polko …

Kar polovica jih je prejela nagrade za odličen uspeh pri 
pouku, nagrade zlati Maks za uspehe pri pouku, priznanja na 
tekmovanjih in priznanja najboljši sošolec, pohvale za sodelo-
vanje v pevskem zboru in na tekmovanjih iz retorike, priznanji 
najboljša športnica in športnik. Od razrednikov so se poslovili 
tako, da so jih okronali za kralja frizure, kraljico nohtov, kralji-
co ročnih del in kraljico spomina. 

Zahvalili smo se tudi 
predstavniku staršev gos-
podu Vladimirju Bangievu 
za njegovo dolgoletno od-
lično in srčno sodelovanje v 
svetu staršev in svetu šole. 
Devetošolci so se na koncu 
posladkali s torto, starši pa 
so v zahvalo za sodelovanje 
dobili sladkega čokoladne-
ga ježka. 

Zaposleni devetošolce s 
ponosom na njihovo znanje 
in odlično ravnanje prepuš-
čamo srednjim šolam in 
jim želimo vse najboljše na 
življenjski poti. 
Zlatka Vlasta Zgonc, 
ravnateljica

Besedni ustvarjalci na Rašici
Na Trubarjevi domačiji na Rašici je bil 8. junija tradicionalni 
literarni večer Dom v jeziku, ki ga je pripravilo Društvo sloven-
skih pisateljev (DSP) na Slovenski pisateljski poti. V vabilu so 
zapisali, je večer postal svečana akademija DSP. Na dogodku 
so se srečali in predstavili dobitniki slovenskih literarnih 
nagrad in priznanj. Za spominski dan utemeljitelja knjižne 
slovenščine in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti 
slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora 
je bil izbran domnevni datum njegovega rojstva.

Trubar, rojen leta 1508 na Rašici, velja za eno od osrednjih 
osebnosti slovenske kulturne in tudi siceršnje zgodovine. 
Kot duhovnik je služboval na Slovenskem in v Nemčiji. Kot 
zagovornik nauka Martina Lutra je širil protestantsko vero in 
po idejah reformatorjev, da naj bodo verske knjige v ljudskem 
jeziku, začel pisati slovenske knjige, med prvimi sta bili Kateki-
zem in Abecednik. Umrl je leta 1586.

Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. 
obletnice Trubarjevega rojstva dal tržaški pisatelj Boris Pahor. 
Posredoval jo je tedanjemu predsedniku slovenskega Pena To-
netu Peršaku, ta pa v državni zbor, ki ga je sprejel junija 2010. 
R. G.

Župančičeve nagrade
Na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana so 
10. junija podelili Župančičeve nagrade. Za življenjsko delo jo 
je prejela arhitektka, scenografka in režiserka Meta Hočevar, 
za dveletno ustvarjanje pa koreografka Andreja Podrzavnik, 
umetnica Maja Smrekar in režiser Žiga Divjak. Podelil jih je 
ljubljanski župan Zoran Janković.

Župančičeva nagrada, ki jo podeljujejo od leta 1965, velja 
za najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana na področju 
umetnosti in kulture. 
R. G.

NA KRATKO
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Vrvno reševanje z višine
Na nadhodu čez železniško progo na Črnučah so prostovoljni 
gasilci iz Sevnice 23. aprila pod vodstvom inštruktorja ljubljan-
ske poklicne gasilske brigade vadili vrvno reševanje z višine.
Ž. H. 

Fo
to

 P
GD



Obletnico dneva zmage in praznika Ljubljane je krojila epidemija 

Deveti maj je za Ljubljančane, Slovence in Evropejce 
pomemben datum, saj je bila tega dne leta 1945 osvobo-
jena Ljubljana in uradno končana druga svetovna vojna na 
evropskih tleh.

Na mednarodni dan zmage nad fašizmom in nacizmom je 
predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman 
na Prešernovem trgu v Ljubljani nagovoril večtisočglavo 
množico. Pridružil se mu je tudi ljubljanski župan Zoran 
Janković, saj Mestna občina Ljubljana v spomin na 9. maj 
1945 zaznamuje svoj praznik. Tega dne je bila s sirenami 
z Ljubljanskega gradu naznanjena svoboda, je v govoru 
na Prešernovem trgu spomnil župan Zoran Janković, ko so 
partizani »prišli v s soncem obsijano Ljubljano in jo osvobo-
dili«. Partizanke in partizane so po njegovih besedah krasili 
pogum, tovarištvo, prijateljstvo, sodelovanje, solidarnost, 
želja po življenju v svobodni državi in po tem, da bi bili 
gospodarji na svoji zemlji. »V Ljubljani še danes živimo te 
vrednote. Zato je Ljubljana svobodna, brez žic okoli Ljubljane 
in brez žic v glavah,«  je dejal. 

Mimogrede, ljubljanska mestna občina je bila edina poleg 
Varšave, ki je organizirala boj proti okupatorju, in to še 
uspešneje od Varšave. Zato bo vedno mesto heroj.

Župan je že 7. maja, na petkovi slavnostni seji mestnega 
sveta, poudaril pomen solidarnosti med epidemijo covi-
da-19, kritičen pa je bil do nekaterih potez državnega vrha. 
Ob tej priložnosti so spomnili tudi na leto 2019. Od takrat 
se je od nas žal poslovilo sedem častnih meščank in mešča-
nov. Ker se zaradi epidemije od njih nismo mogli posloviti, 
kot bi si želeli, so jim v spomin posvetili filmske minute. 

Na slavnostni seji so podelili najvišja mestna priznanja, 
naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane sta dobi-
la filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar ter odvetnik 
Peter Čeferin. 

Pohod ob žici, ki je potekal po 34 kilometrov dolgi poti 
okoli Ljubljane, je bil prvič organiziran leta 1957, in sicer 
tam, kjer je med drugo svetovno vojno stala žična ograja 
italijanskih in pozneje nemških okupatorjev, zaradi česar je 
dobil ime Pot ob žici. Ta je v soboto, 8. maja, zaradi epide-
mioloških razmer potekala v prilagojeni obliki. Tradicionalni 
teki trojk so potekali virtualno; vsaka trojka je sama določila 
traso in merila čas ter sporočila rezultate. 
Ž. H.
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Svečanost ob dnevu upora  
proti okupatorju  
in 80. obletnici ustanovitve OF

V ZB za vrednote NOB Črnuče smo ob Spomeni-
ku padlim herojem v Parku herojev na Črnučah 
21. aprila ob 17. uri  pripravili spominsko sve-
čanost ob dnevu upora proti okupatorju. Zbralo 
se nas je za dva, morda tri  »mehurčke«, v malih 
skupinah, da je bilo dovolj prostora za varno 
razdaljo.

Rudi Vavpotič, naš predsednik, je v pozdrav-
nem nagovoru poudaril, da ne bomo, tako kot 
doslej nismo, opustili posebne svečanosti ob 
obletnici dneva upora proti okupatorju. V spo-
min in opomin. Da bi poudaril svojo trditev, je 
recitiral pesem Ane Horvat Padlim herojem. Nato 
je delegacija, ki so jo sestavljali Slavko Pečnik, 
Lidija Bizjak in Jože Plazar, položila venec k 
spomeniku herojem NOB s Črnuč. Pesem Toneta 
Ljubiča Padel je, padel ... je zapela Nataša Lobo-
rec Perovšek.

Sledila je podelitev srebrnih priznanj ZZB NOB 
republike Slovenije zaslužnim članom: Slavku 
Pečniku, podpredsedniku ZZB za vrednote NOB 
Črnuče, Jožetu Ostermanu, predsedniku KUD 
Svoboda Črnuče, in Robertu Kojcu, predsedniku 
odbora za mladinska vprašanja. Priznanja je 
podelil predsednik Rudi Vavpotič. Podelitev je 
spremljal kulturni program: podpisana Marija 
Milena Lešnjak sem recitirala pesem Srečka Ko-
sovela Pravica, Marija Plazar je recitirala pesem 
Karla Destovnika - Kajuha Bosa pojdiva, dekle, 
obsorej, Slavko Pečnik Kajuhovo pesem Petindvaj-
set, Nataša Loborec Perovšek pa je zapela Kaju-
hovo Pesem XIV. divizije, ki jo je uglasbil Sveto 
Marolt-Špik. Nato je Boštjan Rupnik recitiral 
pesem Pankrtov Sedemnajst, prireditev pa je v 
Kajuhovem duhu sklenil predsednik Rudi Vavpo-
tič z besedami Vidimo se ob letu osorej.
Marija Milena Lešnjak

POLITIČNA IZJAVAZB ZA VREDNOTE NOB ČRNUČE

Majniška deklaracija
To politično izjavo so oblikovale slovenske opozicijske politične 
stranke leta 1989 in z njo zahtevale suvereno državo slovenskega 
naroda. Na množičnem protestnem zborovanju zaradi aretacije 
Janeza Janše (odhod na prestajanje kazni) na Kongresnem trgu v 
Ljubljani 8. maja 1989 jo je prebral Tone Pavček.

Zborovanje je bilo poimenovano »odprta seja predsedstva RK 
ZSMS«, ker so ga oblasti prepovedale. Deklaracija je bila objavljena 
v dnevnem časopisju, v Delu 10. maja 1989.

»Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo:
1. da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda;
2. kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah 

z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene 
Evrope;

3. glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za po-
litično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na 
spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, demokraciji, ki vklju-
čuje politični pluralizem, družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala 
duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v 
skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, 
Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje, 
Socialdemokratska zveza Slovenije, Univerzitetna
konferenca ZSMS, Društvo slovenskih skladateljev, 8. maja 1989.« 
Ž. H.
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CSD LJUBLJANA

Spremembe ob koncu epidemije
Zaradi konca epidemije in prenehanja veljave odloka o začasnih 
ukrepih za zmanjšanje tveganja in preprečevanje širjenja okužbe v 
upravnih zadevah so nastale spremembe na področju uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev.

S koncem epidemije je prenehalo mesečno avtomatično podaljša-
nje pravic iz javnih sredstev: 
• za letne pravice CSD odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolž-

nosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe),
• za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstve-

nega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavaro-
vanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali 
subvencije najemnine), ki se bodo iztekle junija, morajo upravi-
čenci do 30. 6. 2021 oddati vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo 
prekinitve upravičenosti. 
Od 1. 7. 2021 bosta znova začela teči roka za dokazovanje na-

menske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev 
dokazil, ki sta se iztekla v času epidemije. 

Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do 
polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vlo-
ženih junija, premoženje (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) 
ni upoštevano pri ugotavljanju materialnega položaja, od 1. julija 
pa bo ponovno upoštevano pri ugotavljanju materialnega položaja.
gp-csd.ljubl@gov.si
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Gospa, vi imate karto za Jesenice, ta 
avtobus pa pelje v Maribor …
Sramota!
A se vaši šoferji pogosto tako zmotijo?!

Jutri je najina 50-letnica …
Naj »zrihtam« prašička?
Kaj pa je prašiček kriv?
»Zrihtaj« Rudija, zaradi njega sva se 
spoznala!

Zakaj ima vsaka prava Gorenjka  
ljubimca? 
Zato, da špara moža!

Cimerotič rešuje križanko:
– Luka v Španiji
– Dončić

Kako je bilo na prvem zmenku z novim 
fantom?
»Grozno! Pripeljal se je z rolls-royceom 
iz leta 1945!«
»To je pa zelo drag avto! In kaj ti ni bilo 
všeč?«
»On je prvi lastnik!«

Žena: Kakšni so tvoji načrti za veliko 
noč?
Mož: Enaki, kot so bili Jezusovi …
Žena: Kako to misliš?
Mož: Izginil bom v petek in se ponovno 
pojavil v ponedeljek!
Žena: Če boš res to naredil, bom jaz 
naredila isto kot Marija …

Mož: Kaj pa je to?
Žena: Pojavila se bom noseča, nedota-
knjena od svojega moža.
… in mož je ostal med prazniki lepo 
doma.

Nov člen v šolski zakonodaji: Župnik 
nima kaj iskati v šoli, razen če
pride po svoje otroke.

Misel dneva
Star si, ko te beseda »akcija« ne spomni 
več na seks, ampak na znižanje!

Prijatelja se pogovarjata in eden vpraša: 
»Kako to, da je tvoja žena vedno tako 
elegantno oblečena, ti pa vedno hodiš 
naokoli v zakrpanih cunjah?«
»To je zaradi branja.«
»Kako to misliš?«
»Žena bere modne revije, jaz pa račune 
in izpiske tekočega računa.«

Oddam mačka, starega dva dni. Je križa-
nec med belim in rdečim vinom.

Dedi, kaj je to statistika, kaj je to povpre-
čje? vpraša vnuk.
Glej, »sine«, če seštejemo tvojega 
bratca, ki je star dve leti, tebe, ki si star 
štiri, in mene, ki sem star 75, imamo 
skupaj 81 let. Naše povprečje je 27 let, 
statistično gledano smo v najboljših 
letih za seks, v bistvu pa nihče od nas 
ne zmore!

Kaj imata skupnega policist in srna?
Najprej se skriva, potem ti pa pred avto 
skoči.

»Gospod župnik, želim si, da bi večno 
živel. Kaj naj naredim?«
»Poroči se.«
»In potem bom večno živel?«
»Ne, samo želja bo izginila.«

Kaj je definicija genija?
Povprečen otrok v očeh matere.

Žalostno sporočilo mladim, ki zaradi 
novih tehnologij izgubljajo prijatelje.
Mi smo imeli prijatelje, vi telefone.
Mi imamo spomine, vi pa prazne  
baterije.

Pride ženska k mesarju: »Dajte mi kilo-
gram možganov.«
Mesar: »Spremljam te na facebooku, ti 
potrebuješ dva kilograma.«

Znanstveniki so ugotovili, da cepivo naj-
bolj pomaga tistim, ki ga prodajajo.

Mamino stopnjevanje: slab, slabši, naj-
slabši, isti foter.

Se srečata slon in kamela. 
Slon: »A ti imaš pa joške na hrbtu?«
Kamela: »Pa kaj, ti imaš pa lulčka na 
glavi.«
Prispeval svetnik Peter Marc
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nje najkakovostnejše slovenske hrane, 
saj izdelki nosijo znak Izbrana kako-
vost Slovenije. Pomemben del izvedbe 
tradicionalnega slovenskega zajtrka je 

ozaveščanje in izobraževanje učencev o 
pomenu zajtrka in prednostih lokalno 
pridelanih živil.  
Mojca B. Sotenšek

RECEPT

Tradicionalni 
slovenski zajtrk 

Življenje se počasi vrača v stare 
tirnice. Enajstega junija so v šo-
lah, vrtcih ter zavodih za vzgojo 
in izobraževanje otrok pripravili 
nadomestni tradicionalni slo-
venski zajtrk, ki ga lani tretji pe-
tek novembra, na dan slovenske 
hrane, ni bilo mogoče pripraviti 
zaradi epidemije. Izvedli smo ga 
doma, v družinskem krogu. 
Ker se po jutru dan pozna, so 
si učenci Osnovne šole n. h. 
Maksa Pečarja Črnuče 11. junija 
privoščili krepčilen zajtrk.  

Sestavine:
• kruh iz pekarne Žito,
• mleko s kmetije Jamšek,
• maslo s kmetije Pr' Anžk,
• jabolka iz sadjarstva Hudina in
• med iz čebelarstva Pislak. 

S temi dobavitelji sodelujemo 
celotno šolsko leto in tako 
omogočimo učencem uživa-

Le streljaj od centra Ljubljane
stanovanjski kompleks Lagom
nudi ravno prav miru v bližini

urbane infrastrukture ter ravno
prav živahnosti in udobja z

otroškimi igrišči in oskrbovanimi
stanovanji za starejše.

 
www.crnuski-bajer.com

lagom.crnuski.bajer

Lagom Črnuski bajer

Lagom Črnuski bajer
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