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Krajanke  
in krajani 
ŽARKO HOJNIK

K rajanke in krajani, vesel sem, da lahko predstavim 
prenovljeno številko glasila Črnuče, ki ga je svet 
četrtne skupnosti v novem mandatu preimenoval v 
Črnuški glas. Hkrati bi rad najprej predstavil novo 
uredništvo. Ob moji vlogi odgovornega urednika, 

s katero sem zadolžen za vsebinsko prenovo, bo za izhajanje 
črnuškega glasila skrbela namestnica urednika Klavdija Operč-
kal. V pomoč nama bodo tudi člani uredniškega odbora Helena 
Lampe, Darko Rozinec, Ksenija Drole, Josip Marinić in Smiljan 
Mekicar. 

Črnuški glas prvič urejata dva urednika, kar ni nepomembno. 
Vzrokov za takšno odločitev je več. Poleg obsega dela tudi rav-
notežje generacij. Urednika sta pripadnika dveh generacij in tudi 
uredniški odbor je podobno sestavljen. Upam, da bo to ravnotežje 
opazno tudi v končnem izdelku, torej glasilu samem.

Vsaka novost oz. prenovitev je priložnost, da poveš kaj bolj oseb-
nega, tisto, česar drugače ne bi mogel. Živimo v svetu družbenih 
omrežij, s katerimi smo izpostavljeni različnim informacijam. Zato 
strokovnjaki s področja medijev trdijo, da so družbena omrežja 
krut posel. Leporečje korporacij, kako bodo našli rešitve za vse, 

od lažnih novic do različnih 
manipulacij, ni pripeljalo 
nikamor. Tiskani mediji, 
kakor kažejo ankete, imajo 
s poglobljenimi vsebinami 
in analizami še zmeraj večji 
vpliv na bralčev um. Zato 
je lokalno glasilo najboljši 
način za širjenje novic o 
lokalnih dogodkih. 

Ko smo se odločali o pre-
novi četrtnega glasila, smo 
hoteli predvsem vzpostaviti 

pristnejši stik z najširšim krogom občanov. Trudili se bomo, da vas 
bomo obveščali o vseh dogodkih v četrtni skupnosti, vas seznanjali 
s prihajajočimi in poročali o že dokončanih zadevah ter predstav-
ljali ljudi, ki so z delom in dosežki zaznamovali našo skupnost, 
ustanovo ali društvo. 

Če ne bi bilo našega glasila, mnogi ne bi vedeli, kaj vse se 
dogaja v tej četrtni skupnosti, ne bi imeli vpogleda v to, koliko ljudi 
aktivno deluje v javnem življenju, koliko jih prostovoljno sodeluje 
v društvih, od humanitarnih do upokojenskih, športnih, kulturnih 
in drugih. Bržkone tudi ne bi vedeli za uspehe naših najmlajših, 
častitljive jubileje in najrazličnejše pomembne obletnice. 

Marsikatera asfaltna prevleka bi ostala skrita, prav tako kanali-
zacija, vodovod, javna razsvetljava, pločnik, čistilna akcija, nastopi 
folklornih in pevskih skupin ali zbora, športni dosežki, šolske 
prireditve, zgodovinsko zaznamovani pohodi in še precej drugih 
spominov na preteklost ter načrtov za prihodnost. 

Tudi začetek novega šolskega leta je bil za otroke, še posebej za 
tako imenovane prvčke, vznemirljiv dogodek, poln pričakovanj, za 
starše pa usklajevanje dnevnih obveznosti. Po prvem tednu v hra-
mu učenosti, ko so šolarji znova srečali znane obraze in spoznali 
nove, so napetosti nekoliko popustile. A življenje, še posebej otrok, 
ni tako samoumevno in preprosto, kot se zdi. Zato je primer osnov-
ne šole v Črnučah, kakor je v časniku Delo zapisal moj novinarski 
kolega, primer dobre prakse, saj tu za varno pot šolarjev oz. otrok 
skrbijo vse leto.

Vsaka novost 
oz. prenovitev je 
priložnost, da poveš 
kaj bolj osebnega, 
tisto, česar drugače  
ne bi mogel.

ČRNUŠKI GLAS
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, Četrtna skupnost Črnuče, 
Dunajska 367, 1231 Ljubljana Črnuče
Telefon: 01 561 57 90, e-pošta: crnuski.glas@gmail.com
Odgovorni urednik: Žarko Hojnik
Namestnica odgovornega urednika: Klavdija Operčkal
Uredništvo: Helena Lampe, Darko Rozinec, Ksenija Drole,  
Josip Marinić, Smiljan Mekicar
Lektorica: Urška Jarnovič
Tehnični urednik: Sergej Murko
Tisk: Delo d.o.o.,
Tiskarsko središče, 
Dunajska 5,
Ljubljana

VRTOVI ZA UŽIVANJE
svetovanje • izvedba • oskrba • vrtni center 

WWW.PRO-HORTO.SI  
PRO-HORTO STRGAR D. O. O., Suhadolčanova ulica 6, 1231 Ljubljana-Črnuče

01/561-20-89  info@pro-horto.si
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Prvi šolski dan
»Srečno v novem šolskem 
letu,« je ravnateljica Osnovne 
šole narodnega heroja Maksa 
Pečarja v Črnučah Zlatka 
Vlasta Zgonc nagovorila prvo
šolčke in njihove starše. Prvič 
je vstopilo v hram učenosti 
100 otrok, kar za štiri razrede. 
Po uvodnem nagovoru ter 
napotkih za varno pot otrok 
v šolo in iz nje so prvošolcem 
razdelili rumene rutice, v ra
zredih pa jih je čakalo sladko 
presenečenje: sladoled.

FOTOREPORTAŽA
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Predsednik 
• Žarko Hojnik (Lista Zorana Jankovića) 

Četrtne skupnosti (ČS) so bile ustanov
ljene leta 2001 kot ena izmed oblik 
uveljavitve načela subsidiarnosti in 
decentralizacije. Leta 2007 so bile 
pristojnosti in naloge ČS nadgrajene z 
uveljavitvijo sprememb in dopolnitev 
statuta MOL, dopolnitvijo poslovnika 
mestnega sveta MOL in sprejetjem 
odloka o financiranju četrtnih skupnosti 
v MOL. Z omenjenimi predpisi so bile 
opredeljene naloge četrtnih skupnosti, 
postopki in način sodelovanja z organi 
MOL, sodelovanje pri odločanju o 
lokalnih zadevah ter določena meri
la in kriteriji za financiranje nalog in 
delovanja ČS.

Podpredsednika 
◀ Smiljan Mekicar (Dobra država) 

»Po dveh mandatih na čelu in doseženih ciljih je čas, da tudi drugi pokažejo, 
česa so sposobni. Konstruktivno bom še naprej sodeloval pri projektih, ki jih 
naša četrt še potrebuje, da bo postala prijetno okolje za bivanje in življe
nje.«

• Ksenija Drole (Lista Zorana Jankovića)  
»Ohranjanje naravnih danosti okolja ČS Črnuče in njegovo plemenitenje s 
trajnostnim pristopom je pomemben korak do kvalitetnega življenjskega 
standarda in dviga zavesti nas vseh. Prav to je pot, ki me usmerja pri 
delovanju že drugega mandata v okviru sveta ČS Črnuče.«

Skupaj in preudarno  
za naše Črnuče
Črnuče so čudovito okolje, ki leži na stičišču Ljubljanskega 
polja, Kamniškobistriške ravnine ter gričevnatega sveta 
osamelcev Šmarna gora in Rašica, in sicer na levem bregu 
reke Save, severno od središča Ljubljane. Jedro naselja je 
nastalo na savski ježi na območju, kjer potok Črnušnica 
priteče na prodnato nižino reke Save, mlajši predeli se širijo 
po ravnini ob magistralni cesti (Ljubljana–Celje), najmlajši 
predeli pa v razgiban svet doline Črnušnice ter na ravninski 
svet obrežja Save.
Na Črnučah se lahko pohvalimo z lepim okoljem, mirno 
sosesko, odmaknjenostjo, a obenem bližino središča 

mesta. Priložnosti za razvoj in večje udobje bivanja je še 
veliko, zato se moramo povezati in s konkretnimi predlo
gi ustvariti lepši in boljši jutri. 
To so bile tudi vaše želje, ko ste se odpravili na zadnje 
lokalne volitve. Izvolili ste 15 predstavnikov, ki vas bomo 
po najboljših močeh zastopali v svetu Četrtne skupnos
ti Črnuče. V njegovem okviru v tem mandatu delujejo 
naslednja delovna telesa: odbor za urbanizem, varstvo 
okolja in promet, odbor za prireditve in programe če
trtne skupnosti, uredniški odbor ter komisija za manda
tna vprašanja, volitve in imenovanja.

PREDSTAVITEV SVETNIKOV

Predstavljamo svet Četrtne skupnosti Črnuče
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Člani 
◀ Jožef Horvat (Nova Slovenija – Krščanski demokrati)

»Veliko težav smo skupaj rešili in v novem mandatu nadaljujemo.  
Z veliko dobre volje poiščimo rešitve.«

▶ Anton Kolenc (SDS)

◀ Luka Planinšek (Lista kolesarjev in pešcev)

▶ Majda Kelenc (Lista Marjana Šarca)
»K delovanju v lokalni politiki me je spodbudila želja po spoznavanju 
četrtne skupnosti in druženju s krajani. Želim namreč sodelovati pri 
ustvarjanju boljšega počutja in kvalitete sobivanja vseh.«

◀ Helena Lampe (SD)
»Sem predsednica odbora za prireditve in programe pri svetu ČS 
Črnuče MOL. V svojem mandatu si želim poglobiti medgeneracijsko 
sodelovanje na kulturni, športni in socialni ravni.«

▶ Darinka Kovačič (SDS) 
»Velikokrat slišimo frazo, da ljudi politika ne zanima. Moje načelo pa 
je, da bi morala politika zanimati vsakogar od nas, saj nas odločitve in 
posledice političnih odločitev spremljajo na vsakem koraku od rojstva 
do smrti. Zatorej nam ne sme biti vseeno, kako in v kakšnem okolju ži
vimo. Zato je moje vodilo, da lahko spremenimo naše življenje v okolju 
le, če se aktivno vključimo v delo lokalnih organov. Želim si, da bi imeli 
prebivalci Črnuč enake pogoje ter možnosti za bivanje in delovanje kot 
preostali prebivalci Ljubljane, saj ravno tako prispevamo v občinsko 
blagajno, povrne pa se v naše okolje bore malo v primerjavi z nekateri
mi drugimi deli mesta.«

◀ Dragica Škrlep (Lista Zorana Jankovića)
»V črnuški lokalni politiki delujem preprosto zato, ker imam Črnuče 
rada in si želim, da bi bili prebivalci Črnuč zadovoljni z življenjem v tej 
četrtni skupnosti.« 

▶ Peter Marc (SDS) 
»Za urejeno, mirno, prijetno bivanje krajanov in kolesarsko pot Čr
nuče–Ljubljana.«

◀ Josip Marinić (Lista Zorana Jankovića)
»V črnuški četrtni skupnosti aktivno in prostovoljno delujem za dobro 
sodelovanje z organi MOL, za učinkovito povezovanje z drugimi če
trtnimi skupnostmi, za razvoj območja ČS Črnuče in predvsem v imenu 
in za vse Črnučane, ki nas je že skoraj 12.000. Rad imam Črnuče in si 
želim prispevati h kvaliteti bivanja v tem lepem delu mesta Ljubljana.«

▶ Klavdija Operčkal (SDS)
»Črnuče potrebujejo svežo vizijo, iskrene in zagnane ljudi, ki vztrajajo 
na poti do uresničitve zastavljenih ciljev. To bo moje vodilo pri delova
nju za črnuško skupnost.«

◀ Darko Rozinec (Lista Zorana Jankovića)
»V sodelovanju s krajani lahko dosežemo, da bo bivanje v Črnučah 
prijetno.«

▶ Anica Ganoni (Lista Zorana Jankovića) 
»Kot svetnica si bom prizadevala ustvariti delovno klimo in dodati vsak 
sleherni kamenček v mozaiku črnuške skupnosti.«

Odprti smo za vaše predloge, vprašanja, pripombe. Smo aktivni občani, 
lahko oblikujemo boljše pogoje za naše skupno bivanje.



Črnuški bajer bo Mestna občina Ljublja
na v sodelovanju s skupino Prostorož 
in strokovnjaki, ki bodo poskrbeli za 
biotsko raznovrstnost tega novodob
nega mokrišča, do jeseni spremenila v 
prijetno točko za meščane in okoličane, 
predvsem pa najbližje sosede iz črnuške
ga centra starejših.

Pred desetletjem je nastal na obmo
čju nekdanjega glinokopa, v katerem 

so surovino od 19. stoletja izkoriščale 
Črnuške opekarne. »Zaradi prelaganja 
odgovornosti za vzdrževanje med dr
žavo in občino ima nekoliko negativno 
zgodovino,« je ob predstavitvi prenove 
bajerja priznala Nataša Jazbinšek 
Seršen, vodja mestnega oddelka za 
varstvo okolja. Ko je MOL lani odkupila 
parcelo, so priprave na prenovo gladko 
stekle.

Končni cilj je urediti bajer in njego
vo okolico z odstranitvijo tujerodnih 
rastlin in živali ter naselitvijo domačih. 
Obnovili bodo tudi ograje in poti, ki 
bodo take, da na njih ne bodo imeli 
težav niti gibalno ovirani stanovalci 
doma starejših občanov. K opremi 
takega okolja spadajo klopi, koši za 
smeti, igrala, stojala za kolesa in celo 
interaktivna učna pot.
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Življenje se vrača  
ob in na vodo

ČRNUŠKI BAJER
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Zadnja leta so bile glavne nadloge (poletni) smrad, ko
marji in podgane. Z ukrepi, med katerimi je poleg naselitve 
domače flore in favne ter okrepitve bregov tudi povečan do
tok vode (po predlogu udeležencev na predstavitvi v domu 
starejših tudi za meter višja raven vode), bodo te nadloge 
odpravljene. Mestna občina bo poskrbela za redno čiščenje 
in tako pozno košnjo, da bodo travniške cvetlice zacvetele, 
veliko pa lahko naredijo obiskovalci, od otrok iz vrtcev in 
šol do starejših občanov, že s tem, da ne mečejo hrane (in 
odpadkov) v vodo in po brežinah.

Črnučani, tudi nezaupljivi nekdanji in sedanji četrtni 
svetniki, dvomijo, da bo vse res potekalo tako, kot so si 
zamislili v Prostorožu in mestni občini. To bo seveda pokazal 
čas. A podžupan Janez Koželj je zagotovil, da ni uradnik, da 
ni v službi MOL, prav zato, da je bližje ljudem. Preden je me
stna občina napovedala prenovo, je bilo slišati tudi ideje, da 
bi bajer, pravzaprav dva bajerja, prek katerih naj bi se pela 
kar 67metrska brv, preprosto zasuli, kar bi bilo za Koželja 
prav bogokletno. Podžupan je po lastnih besedah tudi zato 
ustanovil Društvo zelenih nadzornikov, da bi bili slaba vest 
MOL. In še: stvari je treba vzeti v svoje roke, ne pa se izgo
varjati. Poučen in dober primer je po njegovih besedah prva 
ulica, ki jo je mestna občina dala v upravljanje prebivalcem; 
predana je bila že tudi druga.

Voda ljudem veliko pomeni. Kar 92 odstotkov mest na 
svetu je ob vodi, Ljubljana je (z Ljubljanico in Gruberjevim 
prekopom) celo otok. In tako je Janez Koželj pred ducatom 
let začel razvijati Ljubljano kot mesto na vodi. Mestna ob
čina je oživljala mesto z urejanjem bregov in postavljanjem 
mostov, z nadaljevanjem vizije Jožeta Plečnika. Ob dveh 
obnovljenih je bilo v tem času postavljenih kar 11 novih – 
podžupan je priznal, da svojega načrta na začetku ni preveč 
razglašal, gradnje so se v bistvu lotili na skrivaj, ker bi jih ve
liko poskočilo, češ da je nor. Zdaj se življenje vrača ob in na 
vodo: druženje, sproščanje, rekreacija, festivali, vile, rečni 
park, močvirski park, ribičija, vodna krajina, je naštel Koželj. 
Voda pač prinaša blaginjo.
Aleš Stergar

»Vesel sem, ko vidim, 
da meščani cenijo 
svoje mesto, imajo 
radi okolje, v katerem 
živijo, in so za to 
pripravljeni veliko 
narediti.«

Podžupan Dejan Crnek je odgovoren tudi za področje 
lokalne samouprave. Kot športnik in timski igralec rad 
povezuje ljudi, zato ni bilo nič nenavadnega, da smo 
leta 2016, ko je bila Ljubljana zelena prestolnica Evro
pe, četrtne skupnosti močno vpletli v dogajanje. Vsaka 
je namreč za tri tedne postala zelena ambasadorka 
projekta. 

Kakšni so bili odzivi v četrtnih skupnostih na začetku 
projekta Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016 
in kakšni so danes? 

Predsednice in predsedniki četrtnih skupnosti so z 
zanimanjem in radovednostjo prevzeli idejo o ambasa
dorjih zelene prestolnice, vendar si v začetku gotovo še 
niso predstavljali, kako bodo izpeljali svoje zamisli. V 
času priprav in izvedbe so na koncu vsi družno ugo
tavljali, da je bila ideja odlična, da so se ob dogajanju 
še bolj povezali s prebivalkami in prebivalci svoje 
četrtne skupnosti, hkrati pa tudi z drugimi četrtnimi 
skupnostmi in celotnim vodstvom Mestne občine 
Ljubljana. 

Kako boste spodbujali četrtne skupnosti, da bodo 
še naprej aktivne na področju trajnostnega razvoja 
Ljubljane? 

S predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti se 
vsak mesec srečamo na koordinaciji, kjer obravnavamo 
različne tematike za boljše delovanje četrtne skupnos
ti, vsake tri mesece se nam pridruži tudi župan Zoran 
Janković. Na prvi koordinaciji po novem letu smo 
ugotovili, da smo si vsi skupaj pri pripravi programov 
za ambasadorstvo zelene prestolnice nabrali ogromno 
izkušenj in da je ostalo še kar nekaj neuresničenih idej. 
Tako že oblikujemo nove usmeritve za letošnje leto, da 
bomo ohranili zanimive dejavnosti in ponovno organi
zirali druženja za naše prebivalke in prebivalce. 

Tudi vi ste bili pred leti predsednik ene izmed če-
trtnih skupnosti. Kako vam to pomaga pri sedanjem 
delu in sodelovanju z njimi? 

Kot nekdanji predsednik Četrtne skupnosti Šmarna 
gora sem spodbujal srečanja in druženja predsednic in 
predsednikov, tudi neformalna, saj se tako ljudje med 
seboj bolje spoznamo in bolje sodelujemo. Poleg tega 
sem ob svojem delu spoznal delovanje mestne občine 
in vseh sedanjih sodelavcev tako rekoč z vseh strani, 
zato zdaj veliko laže usmerjam in vodim aktivnosti na 
tem področju.

IZJAVA PODŽUPANA
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V skupnost usmerjeno policijsko delo, 
ki ga na ministrstvu za notranje zadeve 
imenujejo policijsko preventivno delo 
in ga izvajajo vodje policijskih okolišev, 
odgovorni za varnost v skupnosti, še 
ni tako obsežno kot v zahodnih drža
vah. Patruljiranje peš opazno vpliva na 
zmanjševanje strahu pred kriminaliteto 
in zmanjšanje občutkov ogroženosti pri 
ljudeh. Temelji na bližini in tesnih stikih 
s predstavniki skupnosti in občani v 
soseski. O tovrstnem delu smo se pogo
varjali z Boštjanom Kovačičem, vodjem 
policijskega okoliša na Policijski postaji 
Ljubljana Bežigrad. 

Delo vodje policijskega okoliša za 
podporo skupnosti zahteva veliko spret
nosti, saj postavi človeka v položaj, ko je 
vsak dan viden v skupnosti – kar seveda 
ne velja za vse naloge kazenskega 
pregona. Preprosto povedano, skupnost 
se počuti varnejšo in s tem se izboljša 
kolektivna kakovost življenja. Zveni kot 
čudovito delo za pravo osebo. 

Zakaj vam je všeč delo vodje policijske-
ga okoliša za podporo skupnosti? 

To delo rad opravljam, saj je glavni cilj 
zagotoviti lokalni skupnosti boljše in 
kakovostnejše življenje. Pri opravljanju 
dela v skupnosti sem spoznal, kako po
membna je vloga policije, saj je varnost 
danes ena od najbolj zaželenih dobrin, 
predvsem pa mir in varnost omogočata 
človeku uresničevanje osebnih ciljev in 
nemoteno življenje. Spoznali smo, da 
je preventivo treba začeti že pri mla
dih. Dejstvo je, da si vsak starš oziroma 
skrbnik želi, da bi njegov otrok odrasel 
v delovnega, uspešnega in poštenega 
človeka, ki ima v življenju čim manj 
zapletov in težav. V času sodelovanja s 
skupnostjo sem ugotovil, da je ravno 
vidnost vodje policijskega okoliša v 
skupnosti ključna, da ti ljudje bolj zau
pajo in z njimi lažje sodeluješ predvsem 
pri zatiranju nevarnosti in deliktov, ki 
grozijo skupnosti. Med sodelovanjem 
spoznaš, da moraš biti nenehno pove
zan s skupnostjo, saj brez sodelovanja 
ne dobiš koristnih informacij, s katerimi 
policisti lažje opravljamo svoje delo. 
Rad bi poudaril, da je naše sodelovanje 
pomembno in koristno za vse. 

»Sem človek, ki je rad  
na tekočem z dogajanjem« 

POLICIJSKO PREVENTIVNO DELO

Boštjan Kovačič je vodja policijskega 
okoliša na Policijski postaji Ljubljana 
Bežigrad.

»Varnost je danes ena od najbolj zaželenih dobrin,« pravi Kovačič.
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Torej, na kratko, kakšno je vaše delo? 
Delo policista je raznovrstno in zelo 
dinamično. Vključuje varovanje življenja 
ljudi in njihovega premoženja, prepre
čevanje kaznivih dejanj, odkrivanje in 
lovljenje storilcev kaznivih dejanj ter 
drugih iskanih oseb, nadzor in ureja
nje prometa na javnih cestah. Naloge 
oziroma delo vključuje sodelovanje pri 
ogledu prometnih nezgod, kontrolo 
prehajanja državne meje, varovanje 
določenih oseb in objektov, vzdrževanje 
javnega reda, varovanje javnih shodov in 
prireditev, preprečevanje kaznivih dejanj 
v železniških objektih in na vlakih ter 
preprečevanje uničevanja naravnega in 
bivalnega okolja. Delo vodje policijskega 
okoliša je preventivno, največji izziv pa 
je, kako biti izviren, da bo preventivno 
sporočilo doseglo čim več ljudi. 

Kako ste prišli med policiste? 
Že kot najstnik sem sanjal o tem poklicu. 
V odrasli dobi sem se tudi odločil za ta 
poklic in uspešno končal izobraževalni 
proces, ki je predpisan za delo v policiji. 
Seveda se je bilo za napredovanje v 
policiji treba sproti usposabljati ter 
pridobivati izkušnje in znanje, da sem 
napredoval na višja delovna mesta, kot 
je vodja policijskega okoliša. 

Opišite tipičen dan. 
Začne se s seznanitvijo dogodkov v 
zadnjih 24 urah, nato preverim služ
beno epošto in druge informacije, da 
lahko učinkovito opravim vse naloge, 
ki so mi dodeljene. Odzovemo se na 
vse klice na interventno številko 113 
oziroma naloge, ki nam jih dodeli 
Operativnokomunikacijski center Lju
bljana. Vendar delo nikoli ni rutinsko, 
saj ne vemo, kaj nas bo pričakalo na 
kraju dogodka. Morda bomo aretirali 
osumljenca, zaslišali priče varnostnih 
dogodkov, iskali pogrešane osebe, nudi
li prvo pomoč, obravnavali rop, tatvino 
ali pomagali ranjenim v nesreči. Dan bo 
gotovo vključeval vožnjo z modrimi utri
pajočimi lučmi in zvočnimi signali, da 
bi prispeli v čim krajšem času. Vsak de
lavnik poskušam med svoje obveznosti 
vključiti delo v »svoji« mestni četrti, kjer 
se rad pogovarjam z občani, spremljam 
prometne in druge varnostne razmere, 
pridobivam informacije, povezane s 

problematiko. Sem človek, ki je rad na 
tekočem z dogajanjem.

Kaj vam je najbolj všeč pri vašem delu? 
Nasploh delo z ljudmi, srečevanje z 
njimi, pogovori na ulici, pogovori z 
otroki v šoli in na ulici. Tako skrbim, da 
je življenje občanov varnejše in boljše 
ter jim s tem pokažem, da smo policisti 
tukaj zaradi njih. Sicer pa kot razširjena 
policijska družina pazimo drug na dru
gega, se podpiramo in občasno vnese
mo tudi malo humorja v naš delavnik, 
da se znebimo stresa. 

In najmanj? 
Povedati nekomu, da je umrl njegov 
bližnji, je najtežja stvar na svetu. Vsakič 
znova je težko. Z leti ni nič lažje. 
Verjetno imajo ljudje tudi napačne 
predstave o delu, ki ga opravljate? 
Vedno sem presenečen nad tem, koliko 
ljudi meni, da zelo dobro poznajo zakone 
in predpise, in mi radi povedo, kako mo
ram ukrepati in izvesti postopek. Verjetno 
k temu pripomorejo tudi nadaljevanke 
s policijsko tematiko, ki jih je čedalje več 
na televiziji. Na javno mnenje o policiji 
vpliva nekaj dejavnikov, med katerimi so 

Največji izziv je, kako biti izviren, da bo preventivno delo doseglo čim več ljudi.
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najpomembnejši stiki policistov s stranka
mi, kakovost opravljenega dela, odzivanje 
policije na probleme in prijave. Družba 
bi morala sprejeti mnenje, da policija z 
roko v roki s skupnostjo rešuje težave v 
življenjskem okolju. 

Katera znanja potrebujete za delo kot 
vodja policijskega okoliša? 
Delo vodje policijskega okoliša opravlja
jo policisti s strokovnimi, delovnimi in 
življenjskimi izkušnjami, ki imajo občutek 
za delo z ljudmi. Njihova osnovna naloga 
je delo z ljudmi, pri čemer jim pomagajo 
drugi policisti na tem območju, ki so 
seznanjeni s filozofijo v skupnost usmerje
nega policijskega dela. Vodja policijskega 
okoliša velja za koordinatorja policijskega 
dela na območju, na katerem deluje, saj 
tam skrbi za usmerjanje in delo vseh dru
gih policistov, ki jih med drugim spodbuja 
k preventivnemu delovanju. Prav tako je 
vedno prvi stik z občani, oseba, ki se ji 
občani lahko zaupajo, če se ne počutijo 
varne. 

Povejte nam nekaj o koristih, ki jih 
prinaša delo. 
Če jemlješ policijsko delo kot svoje 
poslanstvo, je vsak dogodek, ko lahko 
nekomu pomagaš, tudi nekaj lepega, saj 
ti ostane zavest, da si nekomu pomagal 
po najboljših močeh. Vsekakor mi kot 
vodji policijskega okoliša vsakokrat osta
nejo v lepem spominu prvi šolski dnevi, 
ko spremljam prvošolčke pri njihovih 
prvih korakih v prometu. 

Kaj pa delo v pisarni? 
Delo policista ni le na terenu, ampak 
tudi v pisarni, kjer nas vsak dan čakajo 
akti, ki jih moramo napisati in razrešiti. 

Poživilo, čaj ali kava? 
V mrzlih zimskih dneh vsekakor ni odveč 
skodelica čaja, ko pa delamo ponoči, se 
prileže skodelica kave, čeprav nas delo 
drži pokonci. 

Restavracija ali hitro kosilo? 
Največkrat hitro kosilo, ki si ga prinese

mo od doma, včasih niti ni časa za ko
silo, zato pojemo kaj na hitro, kar med 
potjo z enega dogodka na drugega. 
Zato ni odveč, da imamo vedno kakšen 
prigrizek s seboj. 

Dvigalo ali stopnice? 
Največkrat stopnice, da ohranjam kondi
cijo, če se mudi, pa tudi kdaj uporabim 
dvigalo. 

Po službi naravnost domov in v poste-
ljo? 
Večino nas doma po službi težko priča
kuje družina, zato si svoj skromni prosti 
čas želimo preživeti z njimi. 

Kje se vidite čez deset let? 
Na povsem enakem mestu, upam. 

***
Zveni kot čudovito delo za pravo osebo 
in v intervjuju smo slišali enega od teh 
ljudi. Hvala, Boštjan, ker ste nam pripo
vedovali o službi, v kateri uživate. 
Žarko Hojnik

POLICIJSKO PREVENTIVNO DELO

V pisarni ga čakajo akti, ki jih mora razrešiti.
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Krajevna kulturna kronika Črnuč govori 
o herojskem, lahko rečemo zlatem 
obdobju črnuške kulture, ki se je začelo 
leta 1953, ko so krajani s prostovoljnim 
delom zgradili  kulturni dom, v katerem 
so v okviru KUD Svoboda Črnuče delo
vali simfonični orkester, več dramskih 
skupin, knjižnica in kinematografska 
sekcija. Za tedaj majhen kraj je to bil 
pravi čudež. A tudi vsako herojstvo 
mine: po letu 1962 je opisana živahna 
dejavnost usahnila in kulturno mrtvilo 
je trajalo kar nekaj let.

Okrog leta 1975 je nekaj odločnih mož 
in fantov s pomočjo tedanje bežigrajske 
občine začelo prenovo kulturnega doma. 
Dobro leto pozneje je bila stavba obnov
ljena, njeni prenovitelji pa so kot jedrno 
dejavnost Svobode sestavili moški pevski 
zbor in tako začeli novo dobo kulturnega 
delovanja na Črnučah. Te so še danes 
po številu avtohtonih pevskih skupin 
ljubljanski rekorder. Moški zbor je po letu 
dni povabil k delu še ženske, še istega 
leta sta se zbora združila tudi v mešani 
pevski zbor in hkrati ohranila samostojno 
nastopanje. 

Mešani  zbor, v katerega je vključenih 
25 pevk in 10 pevcev, so v štirih desetle
tjih (enako kot ženski zbor)  vodili nas
lednji dirigenti: Milan Otrin (1979–1983), 
Jože Naraločnik (1984–1996), Vinko Jager 

(1996–1997), Simona Zaveršnik (1997–
2006), zdaj ga vodi Marko Tiran. Zbor je 
spletel prijateljske vezi zlasti z moškim 
pevskim zborom iz nemškega Langna (pri 
Frankfurtu), s katerim si vsake štiri leta iz
menjuje obiske, mešanim zborom društva 
Podgorec iz Zagreba ter moškim zborom 
Vesna iz Križa pri Trstu. Na leto se udeleži 
približno 60 vaj, javno nastopi povprečno 
18krat, ob tem pa vsako leto pripravi 
samostojen koncert z novim programom. 
Lahko si predstavljate njihovo predanost 
petju in kolektivu, večina sedanjih pevcev 
je temu zvesta več kot 20 let.  

Ženski pevski zbor KUD Svoboda 
Črnuče je krstno nastopil 8. marca 
1979. V njem je prepevalo kar 36 pevk. 
Danes v njem vztraja približno 20 

nekoliko starejših pevk, vendar vselej 
dobijo naklonjene ocene strokovnih 
spremljevalcev. V zvezi z nastajanjem 
mešanega zbora je predsednica zbora 
Iva Lampič na slavnostnem koncertu v 
začetku junija povedala anekdoto, ki  je 
marsikomu v polni dvorani raztegnila 
usta do ušes. »Prišlo je kakih 70 ljudi, 
ki so hoteli peti. Vendar je bila organi
zacija slaba, pravzaprav petja nihče ni 
vodil. Nastala je gromozanska zmešnja
va in neubranega tuljenja je bilo več 
kot petja. Pevci s posluhom oziroma 
že opravljenimi vajami so se držali za 
glavo in zapuščali avdicijo. No, pozneje 
so se stvari uredile, na vajo je prišlo 
vedno manj ljudi, umaknili so se k sreči 
tisti, ki so spoznali, da petje ni zanje, in 
tako je zbor vendarle zaživel.« Poučno 
je zlasti dejstvo, da je na avdicijo prišlo 
70 ljudi! Si predstavljate kaj podobnega 
danes, ko je vabilo v zbor tako rekoč 
stalno odprto, pa vendarle ta komajda 
vzdržuje sedanjih okrog 30 pevcev, ki 
omogočajo solidno nastopanje. Naj 
še enkrat poudarimo: vabilo je danes 
odprto, pridite!

Pa še to: dva člana zborov, Iva Lampič 
in Jože Plazar, sta si s predanim društve
nim delom zaslužila naslov častnega 
člana KUD Svoboda Črnuče. K sreči je 
tudi nekaj mlajših članov na dobri poti, 
da bodo to ponovili. Taki pač skrbijo, da 
stvari delujejo!
Jože Osterman,  
KUD Svoboda Črnuče

Štiridesetletnica delovanja dveh 
zborov KUD Svoboda Črnuče

OBLETNICA

mag. Petra Culetto, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo
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Za prebivalce ČS Črnuče črpamo pitno 
vodo iz treh vodnjakov, ki zajemajo 
podzemno vodo v vodarni Jarški prod. 
Vodarna je del ljubljanskega central
nega vodovodnega sistema, ki poleg 
te izkorišča še podzemno vodo iz treh 
vodarn na desnem bregu Save in vodar
ne na Ljubljanskem barju. Naselja na 
levem bregu Save, od Črnuškega mostu 
čez Savo proti predmestnim četrtim, so 
z vidika oskrbe s pitno vodo avtonomna 
in bi podzemno vodo z drugih območij, 
razen iz vodarne Jarški prod, uporabljala 
le kot rezervni vodni vir. Vodarna leži na 
prodišču, kjer je še pred stoletjem tekla 
reka Sava in v številnih meandrih odla
gala karbonatne nanose gramoza, proda 
in peska. Neporaščeno prodišče se je v 
desetletjih spremenilo v nizek in redek 
gozd, ki mu danes pripisujemo ekološki in 
rekreacijski pomen. Nemirno strugo reke 
Save je človek s hidromelioracijskimi deli 
umaknil proti jugu, podzemna voda pa 
si še vedno utira nevidno pot v tleh pod 
nekdanjimi površinskimi rečnimi rokavi. 
Gladina podzemne vode je odvisna od hi
droloških razmer in nivoja reke Save ter je 

plitvo pod površino tal. Podzemna voda je 
v prodnih nanosih od nekaj metrov do 70 
metrov globoko. Tu jo za oskrbo s pitno 
vodo zajemamo iz vodnjakov in črpamo iz 
podzemlja s potopnimi črpalkami. 

Pitna voda iz vodarne nadaljuje pot 
neposredno do uporabnikov v Črnučah 
ali je začasno shranjena v vodohranih, 
ki sta na vzpetinah nad Izletniško ulico 

in Črnuško gmajno, in od tu odteče do 
uporabnikov. Pitna voda iz vodarne 
Jarški prod odteka tudi v smeri proti 
vzhodu do Senožeti v občini Dol pri 
Ljubljani. 

Kar zadeva koncentracijo mineralnih 
snovi, ima pitna voda iz vodarne Jarški 
prod spreminjajoče se lastnosti, odvisno 
od tega, ali jo črpamo iz vodnjaka na 

Kako ravnati po prekinitvi oskrbe s pitno vodo
• Ko je oskrba s pitno vodo ponovno vzpostavljena, je treba hišno vodovodno 

omrežje dobro sprati. 
• Najprej poskrbite za spiranje pip v prostorih, kjer je nevarnost za zdravje 

manjša (npr. v stranišču), in ne v kuhinji, kjer pitno vodo uporabljate pri pripravi 
hrane. 

• Pred spiranjem odstranite nastavke na pipah (mrežice ali usmerjevalnike vode). 
Očistite jih ali po potrebi zamenjajte.   

• Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v kate
rem teče izključno hladna voda.

• Pipo spirajte s turbulentnim tokom vsaj 15 minut. Turbulentni tok povzročamo 
z zaporednim hitrim zapiranjem in odpiranjem pipe.  

• Za kratek čas premaknite pipo v položaj, v katerem teče izključno topla voda. 
Nekajkrat zaprite in odprite vodo.

• Dokler omrežja ne izperete, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.

Kakšno vodo pijemo v ČS Črnuče
VODARNA JARŠKI PROD
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večji ali manjši oddaljenosti od reke 
Save. Uporabniki teh sprememb ne 
bodo opazili, z laboratorijskimi poskusi 
pa jih zaznavamo. Skupna trdota pitne 
vode se spreminja od 10 do 16 nemških 
stopinj (ena nemška stopinja pomeni, 
da je v enem litru vode 10 miligramov 
kalcijevega karbonata), koncentracija 
kalcija od 55 do 85 miligramov na liter 
in magnezija od 12 do 19 miligramov na 
liter. Pomembnejših onesnaževal pitne 
vode antropogenega izvora, kot so topi
la, pesticidi in težke kovine, v bistvenih 
koncentracijah ne zaznavamo, prav tako 
so nepomembne sledi kovin geogenega 
izvora, kot so železo, aluminij ali arzen. 
Pitna voda je z vidika mikrobioloških 
parametrov skladna z zakonodajnimi 
določbami. Rezultati nadzora pitne in 
podzemne vode nas ne uspavajo, saj se 
zavedamo, da je območje zaradi visoke 
gladine podzemne vode in bližine reke 
ranljivo, prav tako smo seznanjeni z ne
varnostmi, ki so bile ali so še v zaledju 
vodarne: številne skrite in nerazkrite 
črne gramoznice, polnjene z materialom 
nekontroliranega porekla, neurejen pro
met po ozkih, komaj prehodnih poteh, 
nepravilno odlaganje odpadkov in črna 
odlagališča, nasipanje tal z nekontroli
ranim materialom, sežiganje plastike in 
drugi sumljivi posli. 

Na območju ČS Črnuče nadzoruje
mo pitno vodo na devetih kontrolnih 
točkah, tri od teh so vodnjaki. V prvi 
polovici letošnjega leta je bila pri upo
rabnikih ugotovljena ena neskladnost, 
in sicer zaradi mikrobioloških indikator
skih parametrov, ki običajno kažejo na 
nezadostno pretočnost sistema. Zdravje 
uporabnikov ni bilo ogroženo. Voda 
je pokvarljivo blago, in če hočemo, da 
ostane pitna, mora teči. To so vedeli 
že stari Rimljani, zato je voda v starem 
Rimu neprekinjeno tekla iz mestnih 
fontan. Seveda je danes to nedopustno 
ravnanje in voda iz naših pip ne teče ne
nadzorovano, saj varnost oskrbe s pitno 
vodo zagotavljamo drugače.

V vseh primerih neskladnosti pitne 
vode, pri katerih je mogoče določiti 
vzroke na javnem vodovodnem siste

Evropski projekt Applause – od škodljivih  
do uporabnih tujerodnih rastlin 

Kulinarični navdušenci, vabljeni k sodelovanju 
na natečaju za najbolj inovativno jed iz go
moljev topinamburja ali laške repe oz. plodov 
mirabolane ali štrbonclja. Pošljite recepte za jedi 
(predjed, glavna jed, sladica), ostale sestavine 
lahko izberete po lastni presoji.

Recept zapišite, skuhajte jed in jo fotografirajte. Zapisan recept in fotografije jedi 
z osebnimi podatki (ime, priimek, kraj) ter podpisanim soglasjem o pridobivanju 
osebnih podatkov pošljite na elektronski naslov: natecaj.jed@ki.si ali na naslov: 
Odsek za prehrambeno kemijo, Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, 
in sicer v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – NATEČAJ NAJBOLJ INOVATIV
NA JED IZ TOPINAMBURJA IN ŠTRBONCLJA«. Zbiranje receptov poteka do 30. 
septembra.
Strokovna komisija bo izbrala najbolj inovativno jed iz topinamburja in štrbonclja 
na podlagi poslanih fotografij in receptov. Avtor zmagovalnega recepta bo prejel 
plaketo in praktične nagrade, zmagovalni recept pa bo predstavljen na Festivalu 
uporabe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki bo 9. oktobra na Stritarjevi ulici v 
Ljubljani. 
mag. Simona Berden, Mestna občina Ljubljana, projekt Applause

mu ali v interni vodovodni napeljavi, 
jih raziščemo, da se razmere ne bi po
novile, poskrbimo za odpravo vzrokov 
in po izvedenih ukrepih, ki običajno 
vključujejo spiranje internega vodovo
dnega sistema, preverimo ter dokaže
mo učinkovitost ukrepov s kontrolnim 
vzorčenjem.

Pitne vode iz vodarne Jarški prod ni 
treba pripravljati s tehnološkimi postop
ki, ker surova voda izpolnjuje zahteve 
za pitno vodo, poleg tega z gospodar
jenjem z javnim vodovodnim sistemom, 
ki vključuje omrežje, objekte in naprave, 
skrbimo za ohranjanje ustreznega zdrav
stvenega in tehničnega stanja sistema. 
Preventivno dezinfekcijo zaradi večje 
varnosti uporabljamo le, ko se zgodi 
večja okvara na katerem od večjih, t. i. 
primarnih vodovodov. O tem uporabni
ke vedno obvestimo. 

Sistem obveščanja prek SMSsporočil 
in epošte uporabljamo vsak dan, in 
sicer ob morebitnih motnjah v vodovod
nem sistemu, ki povzročijo začasno pre
kinitev oskrbe s pitno vodo zaradi okvar 
ali načrtovanih vzdrževalnih del. Če gre 
za vnaprej načrtovana dela, uporabni
ke o načrtovani motnji obvestimo dan 

prej, v primeru okvare pa v najkrajšem 
možnem času. 

Tudi vas vabimo, da se vključite v sis
tem obveščanja, ne glede na to, ali živite 
v hiši ali večstanovanjskem objektu, kjer 
mora za tovrstno obveščanje poskrbeti 
upravnik objekta. Kljub nekajletnemu 
trudu še nismo prepričali vseh uprav
nikov o vključitvi v sistem obveščanja, 
kar pomeni, da pomembne informacije 
včasih ne prispejo do uporabnikov ali jih 
dobijo prepozno. Pravočasno in razum
ljivo obvestilo lahko prepreči marsikate
ro odvečno skrb in slabo voljo, hkrati v 
obvestilu vedno dodamo opozorilo, da 
je pri oskrbi s pitno vodo treba ravnati 
samozaščitno.

Obrazec za prijavo v sistem obvešča
nja je na voljo na naši spletni strani   
www.vokasnaga.si/voka-elista-prijava. 
Za prijavo v sistem potrebujete številko 
 odjemnega mesta, ki jo najdete na ra
čunu. Če smo vas z zapisom spodbudili 
k dodatnim vprašanjem, bomo nanje 
z veseljem odgovorili. Svoja vprašanja 
pa tudi predloge in komentarje nam 
lahko pošljete na enaslov vokasnaga@
vokasnaga.si.
dr. Brigita Jamnik
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V KUD Svoboda Črnuče redno 
deluje njihova najmlajša sekcija 
(po času delovanja) FS Črnučan'. 
Skupina obstaja pet let in je v 
tem času zelo veliko nastopala, se 
predstavila na srečanju odraslih 
folklornih skupin v organizaciji 
JSKD, sodelovala na petih med
narodnih folklornih festivalih ter 
prevzela organizacijo petih celove

černih folklornopevskih prire
ditev. Skupina je zelo povezana, 
vedno nasmejana in prijateljsko 
razpoložena. Ozračje na vajah je 
dobrovoljno, a delovno. V petih 
letih smo se naučili pet koreogra
fij, štiri s prekmurskimi plesi in 
tamkajšnjimi dogodki, saj imamo 
le prekmurske folklorne kostume. 
V dveh letih nameravamo pou

stvariti črnuški folklorni kostum in 
uprizoriti dogodek, ki se je odvijal 
na Črnučah.
Če bi se nam radi pridružili pri 
novem poustvarjanju, radi pojete 
ljudske pesmi in plešete, pridite 
prvi ali drugi četrtek oktobra. 
Prijazno vabljeni!
Vesna Voglar Čad,
predsednica FS Črnučan'

FOLKLORNA SKUPINA ČRNUČAN'

Častna občana Mestne občine Ljubljana  
sta Ivanka Mežan in Franc Sever - Franta 

9. maj, praznik Ljubljane, smo zaznamovali s slavnostno sejo 
mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na kateri je župan Zoran 
Janković podelil najvišja priznanja mesta Ljubljana. Naziv častnega 
meščana Ljubljane sta prejela legendarna dramska, filmska, tele
vizijska in radijska umetnica Ivanka Mežan ter borec in uspešen 
gospodarstvenik Franc Sever - Franta.

NA KRATKO
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Črnuški bajer bo dobil novo podobo 
Ureditev Črnuškega bajerja in pripadajoče učne poti se bo 
predvidoma začela ta mesec. Glede na vremenske razmere jo 
bodo izvajali v dveh fazah. V prvi fazi so predvideni objekt za 
preprečevanje vnosa sedimentov in plavja, parkovna uredi
tev (obnova poti, ograje, brv, ploščad, oprema) ter krajinska 
ureditev. V drugi fazi (pomlad 2020) bodo potekali sanacija 
in čiščenje bajerja (črpanje sedimenta) ter krajinska zasaditev 
vodnih rastlin.
Klavdija Operčkal Foto arhiv MOL

Proslava ob obletnici ustanovitve OF
Svečana proslava ob 78. obletnici ustanovitve Osvobodilne 
fronte  slovenskega naroda, ki jo slavimo kot dan upora, je 
bila v Parku narodnih herojev 25. aprila. Slovesnost je odprl 
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Črnuče Rudi 
Vavpotič, kulturni program so izvedli učenci osnovne šole pod 
vodstvom svojih pedagogov: pevski zbor, recitacije, glasbeni
ki, mešani pevski zbor KUD Svoboda Črnuče, Oktetek, društvo 
MIK in Dixieland orkester »Ljubljanske korenine«.
Slavnostni govornik je bil naš krajan, akademik dr. Matjaž 
Kmecl. Med kulturnim programom je Rudi Vavpotič dvema 
članicama (Dragica Škrlep in Marija Milena Lešnjak) in enemu 
članu (Janez Tušarj) črnuškega ZB za vrednote NOB za njihovo 
prizadevno delovanje v organizaciji predal  srebrne plakete, 
ki jih je podelil odbor za priznanja ZB za vrednote NOB za 
njihovo dolgoletno prizadevno sodelovanje v organizaciji ZB 
na Črnučah.
Marija Milena Lešnjak Foto Bogomir Troha

Proslava ob dnevu državnosti  
V okviru  kulturnošportnega festivala Črnuška pomlad je 
bila sklepna slovesnost proslava ob največjem slovenskem 
prazniku – dnevu državnosti, ki jo je pripravil KUD Svoboda 
Črnuče. Izvedena je bila v četrtek, 20. junija, v dvorani kultur
nega doma. Po svečanem nagovoru naše sokrajanke Martine 
Vuk, sicer državne sekretarke na ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport (in članice prvega sveta četrti iz časa, ko se 
je  Črnuška pomlad začela), so nastopili še ženski in mešani 
pevski zbor Medis ter oktet Zven, oba iz KUD Svoboda Črnuče, 
pevska skupina Fijolic MKUD Ivan Car Črnuče ter uspešni 
mladi inštrumentalisti, učenke in učenci Glasbene šole Franca 
Šturma. 
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Podpora socialno ogroženim 
družinam in program Lučke 
Letovanja v prostorih župnišča v Podzemlju se je letos udeleži
lo 28 ljudi: 12 lučk (tj. oseb z motnjo v duševnem razvoju), 12 
prijateljev (spremljevalcev), dva starša in dve kuharici. 
Dopoldne je potekal pedagoški program z delavnicami na 
izbrano temo, na katerih so si lučke poslikale majice, izdelale 
glasbila, plakate, krasile prostore ter barvale pobarvanke.
Popoldne je bil čas za družabne aktivnosti: vožnja s kočijo in 
obisk kmetije, kopanje v Kolpi v kampu Podzemelj, piknik in 
ribolov na ribniku Prilozje, obisk vasi Rosalnice in kompleksa 
Tri fare, predstavitev Bele krajine in peka belokranjske pogače, 
sprehod po okoliških vaseh, ogled življenja in dela na kmetiji, 
štafetne igre z varovanci VDC Črnomelj.
Tudi ob večerih je bilo pestro: opazovanje zvezd in lune s po
močjo teleskopa, karaoke, kviz z nagradami in ogled gledali
ške predstave Veliki lov na pošast.

Dan sosedov in ČS Črnuče
Vabimo vas, da se nam pridružite. 

Kdaj? V četrtek, 26. septembra, od 17. do 19. ure.
Kje? Pred Kulturnim domom Črnuče, Dunajska cesta 367.

Brezplačni računalniški tečaji

Mestna občina Ljubljana vabi upokojence in starejše od 
55 let na brezplačne računalniške tečaje.
Vabljeni na:
35urne začetne, 
30urne nadaljevalne in 
20urne izpopolnjevalne tečaje (windows, word, internet, 
epošta, excel, digitalna fotografija, družbena omrežja).
Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/sta-
rejsi/izobrazevanje-starejsih/. 
Prijavite se lahko v vaši četrtni skupnosti ali v službi za 
lokalno samoupravo, tel. 306 48 62, ga. Vesna Bolle.

Matjaž Pikalo očaral otroke  
v črnuškem vrtcu
Decembra 2018 je v enoti Ostržek v črnuškem vrtcu gostoval 
pesnik in pisatelj za otroke, mladino ter odrasle Matjaž Pikalo.  
Srečanje je potekalo v okviru programa Društva slovenskih 
pisateljev Povabimo besedo, ki ga financira Javna agencija za 
knjigo Republike Slovenije.
December je v vrtcu še posebej pravljičen mesec, garderobe, 
hodniki in igralnice so okrašeni z živalmi iz slikanic in junaki 
iz zgodb, pripovedk ter deklamacij. Likovni izdelki so posuti z 
bleščicami, otroci zajtrkujejo ob svečah, okrašujejo jelko, piše
jo in rišejo želje trem dobrim možem, veliko pojejo in rajajo. 
Ravno ta čas je primeren za predstavitev avtorja, ki zna vrteti 
čarobno pero tako, da na papirju oživijo zanimive zgodbe.
Matjaž Pikalo je predšolskim otrokom iz skupin Lastovke in 
Medvedi najprej pel ljudske pesmi, ki jih je spremljal z ustno, 
majhno stoletno in večjo harmoniko, nato jim je predstavil 
svoje pesmi, slikanico Prisluhni školjki ter večkrat nagrajeno 
zbirko zgodb Luža. Otroci so njegovo pripovedovanje navdu
šeno spremljali, všeč jim je bilo, da se je preoblekel v gusarja, 
sproščeno so odgovarjali na pisateljeva vprašanja in z njim 
zapeli pesem Misli dobro in modro.
Na koncu so se z avtorjem fotografirali ter mu v sproščenem 
ozračju mimogrede zastavili še nekaj vprašanj. Petletni deček 
ga je vprašal: »A ti si zdaj Prešeren?« Kaj naj bi avtor storil 
drugega, kot da se je prešerno nasmehnil.
Zahvaljujemo se Matjažu Pikalu, ki je očaral otroke in vzgo
jiteljice, hvala tudi DSP in JAK, ki sta omogočila pristen stik s 
pisateljem.
Slavica Šavli

NA KRATKO
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Pravljični mostovi Evrope
Pravljični mostovi Evrope (Fairy Tale Bridges of Europe) je 
projekt Erasmus + KA2 za izmenjavo dobrih praks. Traja 24 
mesecev, v njem pa sodeluje šest partnerskih organizacij iz 
Slovenije, Španije, Hrvaške, Češke in Italije, ki si želijo izme
njati znanje ter primere dobre prakse na področju socialnega 
vključevanja in zgodnjega učenja tujih jezikov. 
Zasnovan je tako, da sledi ciljem strategije Evropa 2020 – krepi 
profil poklica učitelja in izboljša kakovost predšolske vzgoje. 
Partnerstvo združuje strokovnjake na področju vključevanja 
in zgodnjega učenja tujih jezikov, ki bodo izmenjali primere 
dobre prakse v okviru petih dejavnosti učenja/poučevanja/
usposabljanja. Rezultati projekta bodo odsevali delo učiteljev 
in ključno vključenost otrok. Otroci bodo avtorji logotipa pro
jekta in knjige pravljic, sodelovali bodo pri pripravi maskote, 
učnih gradiv, iger in priročnika za zgodnje učenje tujih jezikov.
Naš cilj je zgraditi trden most, ki bo premagal ovire, ki se 
pojavijo, ko družba ne sprejema socialnega vključevanja in 
prijaznega kulturnega dialoga.
Projekt se je začel 1. oktobra 2018 in se bo končal septembra 
2020.
Lidija Kopasić

Mladi odbojkarji
Tudi letos bomo v dvorani Črnuče spremljali mlade odbojkar
je. OK Črnuče bo namreč v sezoni  2019/2020 edini slovenski 
klub, ki bo z ekipami nastopal v vseh treh moških državnih li
gah (poleg tega še v juniorskih tekmovanjih od male odbojke 
do mladincev). 
Črnučani smo prejšnjo sezono končali na 9. mestu v prvi 
državni ligi ter dosegli odličen uspeh z uvrstitvijo v polfinale 
državnega pokalnega tekmovanja. Letos bo našo prvo ekipo 
vodil priznani strokovnjak Zoran Kedačič, nekdanji trener 
ACH Volleyja, selitev pa se je zgodila tudi v nasprotni smeri. 
Serijski državni prvaki so privabili v svoje vrste našega doseda
njega igralca Žigo Kumra, ki je bil član vseh črnuških selekcij, 
mladinski državni reprezentant ter večkratni državni prvak v 
odbojki na mivki v mlajših kategorijah. To je dokaz dobrega 
dela z mladimi v klubu in odbojkarski šoli ACH Zmajček. Želi
mo si, da bi še veliko naših igralcev doseglo najvišjo raven v 
državni in mednarodni konkurenci in imelo uspešno kariero.
Tudi letos bo povprečna starost naše prve ekipe (v veliki večini 
jo sestavljajo Črnučani, od katerih jih veliko izhaja iz OŠ Ma
ksa Pečarja) le nekaj več kot 20 let, v drugoligaški konkurenci 
bodo tekmovali večinoma mladinci (18–19 let), v tretjeligaški 
pa večinoma kadeti (16–17 let).
Prvenstvene tekme bodo ob sobotah od 5. oktobra (vstop 
brezplačen). Hkrati bi radi za uvod v sezono povabili vse Črnu
čane in Ljubljančane na ogled 2. mednarodnega prijateljske
ga turnirja za pokal Črnuč, ki bo v soboto, 28. septembra, v 
dvorani Črnuče. Poleg domačinov bosta nastopila Calcit Volley 
(Kamnik) in Radnički (Kragujevac, Srbija), tekme bodo od 
10. do 16. ure. Podpirajte domače fante z obiskom tekem in 
navijanjem!
Koledar tekem vseh selekcij OK Črnuče najdete na spletni 
strani (www.ok-crnuce.si) ter facebooku (OK Črnuče in Odboj-
karska šola ACH Zmajček), kjer lahko spremljate tudi novice 
o tekmah in drugih dosežkih, opremljene s fotografijami in 
videoposnetki. 
Sandi Kodrič Fotografiji Miha Hribar



 18 Črnuški glas|september 2019|številka 1

Mladi črnuški jadralci 

Novi začetki v Basementu
Po koncu poletja bo več dogajanja v Četrtnem mladinskem 
centru Črnuče (ČMC) v okviru javnega zavoda Mladi zmaji. 
Poslavljamo se od počitnic in načrtujemo vsebinsko prenovo 
programa. Črnuški ČMC postaja umetniško središče mladih 
v Ljubljani. Glavna področja delovanja so glasba, gledališče, 
ples, multimedijska umetnost, literatura in filozofski dialog. 
Mlade bomo vabili k sodelovanju pri projektih, ki bodo raz
deljeni v tri skupine po težavnosti. Vstopni korak bo projekt 
Učni Basement, v okviru katerega se bo lahko vsak učil igranja 
na inštrument, gledaliških spretnosti, plesa, tonske tehnike in 
še marsičesa. Naslednja stopnja bo projekt Radio Basement, 
ki je prejšnjo sezono zaživel, zdaj pa ga nameravamo razširiti 
na celodnevno oddajanje. Živega programa bo seveda na 
začetku malo, vendar se lahko vsi mladi učijo radijske tehnike, 
izdelave oglasov, radijskega napovedovanja in novinarstva. Za 
najzahtevnejše in najbolj zaupanja vredne je tukaj Produk-
cija Basement, kjer bodo vadile mlade slovenske glasbene 
skupine in v našem produkcijskem studiu nastajali prvi resni 
glasbeni projekti. Uradno bomo začeli sezono z odprtjem 
glasbene dvorane Aleša Češnovarja, pokojnega sokrajana in 
ustanovitelja legendarne slovenske punk rock zasedbe Niet. 
Temu bo oktobra sledil tridnevni festival Novi začetki, ko 
bodo naša vrata ves čas odprta, popoldne pa bo za vsak glas
beni okus mogoče dobiti nekaj užitkov. Festival bo potekal od 
10. do 12. oktobra, dogodki bodo brezplačni. Vabljeni v našo 
družbo, tako mladi kot starejši. Trenutno je na ogled fotograf
ska razstava Vozim! avtorice Teje Pahor. Se vidimo v kleti!

NA KRATKO

Aprila je bila na Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja šola jadranja za otroke. Pogovarjali so se o vsem, kar 
potrebuje otrok za jadranje na otroški jadrnici optimist, o vremenu, zakaj piha veter, o vozlih, delih jadrnic. Naučili so 
se, kako se imenujejo smeri pri jadranju. Obstajajo tri osnovne: proti vetru, bočno in z vetrom. Spoznali so tudi tehniko 
izvedbe obrata proti vetru na simulatorju. Ko se je ogrelo in ni več deževalo, so pripeljali jadrnico optimist na kolesih in 
otroci so po šolskem igrišču lovili veter ter poskušali krmariti. Vedno je bilo treba najprej sestaviti jadro in ga pravilno, 
z moškimi vozli, privezati k jamboru. Izvedli so deset ponovitev. V drugi polovici junija so povabili otroke na Zbiljsko 
jezero, kjer so zapluli s pravimi optimisti. Tadej, Niko, Žan, Gala, Gašper, Lucija in Julija so postali mladi člani kluba ter 
ob sobotah in nedeljah jadrajo po jezeru, kjer jim razkriva skrivnosti jadranja trener Boštjan Rupnik, udeleženec dveh 
svetovnih in treh evropskih prvenstev od leta 2013 do danes.
V šolskem letu 2019/2020 bo Jadralni klub Kermar na OŠ n. h. Maksa Pečarja izvajal brezplačen krožek jadranja.
Na regati Živaana cup, ki je potekala 7. in 8. septembra na Velenjskem jezeru, je Jadralni klub Kermar nastopil s petimi 
plovili. Vreme je bilo oblačno, veter je bil na trenutke nepredvidljiv. V konkurenci optimistov so tekmovali trije otroci. 
Najboljši je bil Tadej, za njim se je uvrstil Jakob, tretji je bil Niko. Odjadrali so štiri plove. Med dvosedi je nastopilo 15 
posadk, odjadrali so šest plovov. V konkureci dvosedov flying junior sta med petimi posadkami Boštjan Rupnik in Peter 
Rupnik končala na drugem mestu. Niko Skočir in Aljaž Rupnik sta končala na petem mestu. V konkurenci vseh 15 dvose
dov po sistemu yardstick je zmagala jadrnica FJ SLO 17.    



Humor je rešilni pas za plavanje po reki 
življenja!

Policist Marko gre z letalom na dopust. 
Še preden letalo vzleti, ga s sosednjega 
sedeža pobara veseljaški sopotnik: 
»Poslušajte, vem en dober policijski vic. 
A ga povem?«
»Načeloma lahko, ampak vam že vnap
rej povem, da sem policist.«
»V redu, ga bom pa dvakrat povedal.«

Zakaj policijski minister vedno, kadar 
gre na premiero, zahteva karto v prvi 
vrsti parterja?
Zato, da res prvi vidi predstavo.

Policist ustavi župnika, ki se pelje s kole
som. Ker ugotovi, da vozi pravilno, pre
gleda še kolo in oceni, da je brezhibno 
ter da je na njem vsa potrebna oprema. 
Župnika seveda pohvali, ta pa mu na 
kompliment odvrne, da je to normalno, 
saj se sam Bog vozi z njim.
»A tako, dva na kolesu. To bo pa kazen,« 
je zadovoljen policist, ker je končno 
odkril prekršek.

Zakaj imajo orkani ženska imena? 
Najprej so mokri, potem podivjani, na 
koncu pa si ob hišo in avto!

Gorenjec pride na črpalko in vpraša: 
»Kol'k stane kaplja bencina?«
Črpalkar: »Za vas, gospod, je 
 brezplačna.«
»Pol mi ga pa nakapljajte trideset 
litrov.«

Sodnik vpraša pričo:
»Po čem ste sklepali, da je bil obtoženi 
pijan?«
»Ko je stopil iz telefonske govorilnice, 
sem slišal, kako je preklinjal, da je dviga
lo spet pokvarjeno.«

»Zdaj pa končno že enkrat povej: Kdaj 
mi boš vrnil dolgove?«
»Ti si tud' čuden. A misliš, da sem pre
rok?!«

Policist ustavi damo. Ob pregledu vozni
škega dovoljenja ji reče:
»Gospa, vi bi pa morali med vožnjo 
nositi očala.«
»Veste, imam kontaktne.«
»Me ne zanima, kakšne zveze imate. 
Vseeno vas bom oglobil.« 

Zakaj policijski minister vedno, kadar 
gre v kino gledat komedijo, zahteva 
karto v zadnji vrsti?
Ker kdor se zadnji smeje, se najslajše 
smeje.

Komandir vpraša policista:
»A ti mogoče veš, katerega smo danes?«
»Katerega bi pa morali?«

Soseda sosedi: »Tale naša gospa Helena 
je pa grozno škrta. Ste opazili?«
»Sem. A veste, da moške vodi v tuje 
postelje?«
»Dajte no!«
»Ja! Da ne bi obrabila svoje.«

»Kaj je martinček?«
»Krokodilov pankrt v reji na 
 Gorenjskem!«
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Dragi otroci in starši,
izšla je prva prenovljena številka črnu
škega glasila. Ker bi ga radi ustvarjali z 
vami, smo povabili predšolske in osnov
nošolske otroke, da narišejo ali izdelajo 
umetnino na razpisano temo. Tokrat je 
ta bila »V tem šolskem letu bom junak«.
Veseli smo vašega pozitivnega odziva in 
z veseljem objavljamo najboljši izdelek 
tokratnega ustvarjalnega natečaja:

Srčna junakinja za malo sestrico, 
Sara, 6 let.  
Čestitamo!

Hkrati vas znova vabimo k sodelovanju v 
prihodnji številki Črnuškega glasu, ki bo 
izšel decembra. Tema tokratnega nate
čaja je: »Več kot darila šteje toplina«.

 
Starši, fotografirajte umetnino svojega otroka in pošljite fotografijo na enaslov crnuski.glas@gmail.com. Seveda nam lahko 
pošljete tudi original na sedež Četrtne skupnosti Črnuče. Zadnji rok za oddajo je 8. december. Najboljši izdelki bodo objavljeni v 
prihodnji številki Črnuškega glasu in na facebooku Četrtne skupnosti Črnuče. Veselimo se sodelovanja z vami.

Razgibajmo možgane

Šale

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

Postanite
del uspešnega 
kolektiva!

Priprava
1. Ključni korak za hrustljavo kožo je 

priprava svinjske potrebuševine. 
Posušite jo s papirnato brisačo. Z zelo 
ostrim nožem (lahko tudi z olfa nožem) 
naredite zareze v svinjski koži približno 
centimeter narazen. Pazite, da ne boste 
zarezali pregloboko oz. zarežite le ne
kaj milimetrov v podkožno maščobo. 
Nato vtrite v kožo približno žlico soli. 
Svinjski trebuh preložite v pekač in ga 
v hladilniku (nepokritega) pustite vsaj 
dve uri (še bolje je čez noč).

2. Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. 
3. Svinjsko kožo vzemite iz hladilnika in jo 

posušite s papirnato brisačo. Premažite 
jo z malo olja in posujte še z malo soli. 
Potrebuševino položite v pekač tako, 
da bo koža na spodnji strani. Pokrite jo 
s peki papirjem in obtežite z ognjevar
no oz. litoželezno posodo. 
Pecite eno uro. Nato odstranite peki 
papir in obtežitev ter potrebuševino 
obrnite tako, da bo koža na zgornjem 
delu pekača. Pecite še 10 minut oz. 
toliko, da bo koža hrustljava.

4. V veliki skledi zmešajte sestavine za 
solato in postrezite s hrustljavo potre
buševino.

Dober tek!

RECEPT

Hrustljava pečena 
svinjina po azijsko
(za 4 osebe)

Sestavine
1 svinjska potrebuševina s kožo 
brez kosti (1,20 kilograma ali 2 
kilograma)
morska sol
rastlinsko olje
 
Priloga za solato
1 zeleno jabolko, narezano na 
tanke paličice
3 skodelice kitajskega zelja, 

narezanega na tanke rezance
½ skodelice listov korian

dra ali peteršilja
1 dolg rdeč čili, drobno 

nasekljan 
2 žlici limetinega 

soka
2 žlički rjavega 

 sladkorja


