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Novoletne 
zaobljube 
ŽARKO HOJNIK

V novem letu bo vse drugače. Prenehal/-a bom ka-
diti, več bo treba telovaditi, jesti manj čokolade, si 
vzeti več časa za družino in prijatelje ... 

Komu se zaobljubimo, sebi, družini, prijateljem, in 
katere zaobljube uresničimo? Je to zgolj trenutni navdih 

ali smo odločeni, da se bomo poboljšali in spremenili način življenja?
Ste vedeli, da po raziskavah 92 odstotkov novoletnih zaobljub 

izpuhti sredi januarja? Ta podatek vas ne sme prestrašiti. Še vedno 
lahko upate, da boste med osmimi odstotki posameznikov, ki uresni-
čijo novoletne zaobljube. Novo leto, nove možnosti! Namignil vam 
bom, kako lahko leta 2020 nekaj trajno naredite.

Zame je začetek leta vedno zelo pomemben, saj je to čas, ko raz-
mišljam, kaj bi rad dosegel v življenju, ko se poslavljam od starega in 
pozdravljam novo. Čeprav se bodo morebiti ti cilji pozneje nekoliko 
spremenili, je treba imeti vodnik, da boste vedno videli pot naprej. 

Kaj se vam zdi res pomembno v novem letu? Če imate jasen 
odgovor, ga zapišite in vedno nosite s seboj. To počnem tudi sam. 
Sproščeno se usedem na kavč z beležko, odejo in skodelico čaja 
ter se prepustim razmišljanju. Da se lahko popolnoma sprostim, 
vtrem malo balzama v čelo in dam ustvarjalnim mislim prosto pot. 

Svetujem vam, da novoletne želje 
razvrstite zdaj. 

Težko je oblikovati ali spremeniti 
navade, velikokrat je treba resnično 
najti moč in se tega zavedati. Vsaj na 
začetku. Če boste to idejo ponotranji-
li, bodo rezultati kmalu vidni. 

Želja (da bi se ukvarjali s športom 
dvakrat na teden ali da bi se bolj 

zdravo prehranjevali) ne oblikujte zgolj zato, da bi jih oblikovali, 
ampak jih povežite z izvedbenim načrtom: kje, s kom, kaj boste 
počeli ali katero hrano boste uživali, kakšno dieto bi radi preizkusili. 
Razmislite tudi o tem, ali so vaši cilji realni in dosegljivi. Velikokrat 
sprejetih zaobljub ni mogoče uresničiti.

Svetujem vam tudi, da si postavite manjše, dosegljive cilje in jim 
sledite korak za korakom, hkrati pa ohranite pogled naprej. Tako bos-
te lažje prišli do končnega cilja in imeli ves čas pozitivne izkušnje. 

Poskusite nekaj in preverite, ali še vedno sledite cilju. Nato 
naredite prve korake k spremembi vedenja. Pozor: že majhni koraki 
so uspeh! Potrpežljivost in vztrajnost spremljata vsako spremembo 
vedenja. Te morajo biti podprte z veseljem in dobrimi mislimi.

Prosite za pomoč. Lažje vam bo uspelo, če boste imeli nekoga, ki 
vam bo pomagal doseči cilje. To je lahko prijatelj ali celo aplikacija 
na telefonu. 

Ali dolgo razmišljate, kateri dobri nameni so pravi? Kaj se vam 
zdi res pomembno v novem letu? Verjamem v novoletne zaobljube, 
večkrat sem doživel, da so se uresničile, pri drugih pa tudi pri sebi. 
V novem letu si želim biti bolj potrpežljiv, bolj dosleden in bolj osre-
dotočen na svoje delo. Od vrednot vsem želim najprej zdravja, vse 
drugo je s tem dosegljivo! 

Finančne želje sem pustil za konec, saj so najbolj izdajalske. 
Izberete lahko staromodno, a preizkušeno metodo: prvi dan v letu 
določite znesek in ga vsak dan dodajte prvotni vsoti. Če boste začeli 
s tremi evri, boste na koncu prihranili približno 500 evrov. Pomaga 
tudi, če finance razvrstite v tabelo ali z aplikacijo v kategorije. Tako 
vidite, koliko porabite na mesec za hrano, potovanja in druge stvari. 
Verjetno boste presenečeni opazili, kam »odteka« denar in kje lahko 
kaj prihranite. 

Če boste tako negovali svoj novi namen, bo lahko v novem letu 
rasel in uspeval ter vam prinesel veliko veselja.

Želim vam srečno 
novo leto in 
veliko zaobljub!
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UVODNIK

Mineva 29 let od plebiscita, ki je 
popeljal Slovenijo v samostojnost
Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal 23. decem-
bra 1990, na njem smo se slovenski volivci odločali o 
vprašanju,  ali naj Republika Slovenija postane samostoj-
na in neodvisna država.

Po zakonu o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, ki ga je 6. decembra 1990 sprejela 
Skupščina Republike Slovenije, se je morala za uspeh ple-
biscita o vprašanju pozitivno opredeliti več kot polovica 
volilnih upravičencev.

Rezultati so bili razglašeni 26. decembra. Na plebiscitu 
se je 88,5 odstotka volivcev in 95 odstotkov udeleženih 
odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. 25. junija 
1991 je slovenski parlament sprejel ustavni zakon za 
uresničitev temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije, deklaracijo o neodvisnosti in več 
zakonov, s katerimi je Slovenija prevzela prejšnje pristoj-
nosti federacije na svojem ozemlju. 
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Spoštovani!
Policisti vsako leto obravnavajo kršitve predpisov pri upo-
rabi pirotehničnih izdelkov, telesne poškodbe ter poškodbe 
različnih predmetov in stvari. Čeprav je uporaba pirotehnič-
nih izdelkov posameznikom v zabavo, pa je za veliko me-
ščanov takšno početje neprijetno in moteče. Nepremišljena, 
neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov 
pogosto povzroča opekline, raztrganine rok ali poškodbe 
oči, vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.
Dosledno bomo ukrepali proti vsem, ki bodo uporabljali 
pirotehnične izdelke v nasprotju z navodili proizvajalca, jih 
predelovali ali jih uporabljali takrat, ko to ni dovoljeno, ali 
tam, kjer to ni dovoljeno: v šolah in njihovi okolici, v bližini 
zdravstvenih domov in bolnišnic, vrtcev, domov za ostarele, 
v okolici cerkvenih objektov, v strnjenih naseljih, na hodni-
kih stanovanjskih blokov, v športnih objektih in na drugih 
krajih, kjer se zbira veliko ljudi.

V Uradnem listu RS št. 19/15 je bil objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o eksplozivih in piroteh-
ničnih izdelkih (ZEPI-A), s katerim so prepovedani prodaja, 
posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in 
F3, katerih glavni učinek je pok (to so predvsem petarde 
najrazličnejših oblik in moči). Prodaja ognjemetnih izdelkov 
kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je fizičnim ose-
bam dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa 
je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Kljub 
vsem prizadevanjem policistov Policijske uprave Ljubljana in 
predstavnikov Mestne občine Ljubljana se moramo zavedati, 
da je nezakonita uporaba pirotehničnih izdelkov tudi skupni 
problem, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, 
učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti ter z 
lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjše-
vanju posledic.
S skupnimi prizadevanji lahko zelo zmanjšamo nevarnosti in 
usodne posledice ali se jim celo izognemo.

Pirotehnični izdelki
Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih pirotehnične izdelke razvršča v 8 kategorij:

PIROTEHNIKA

KATEGORIJA F1:
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, 
povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi 
v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so 
namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih;
KATEGORIJA F2:
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in 
povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na 
omejenih območjih na prostem;
KATEGORIJA F3:
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost
in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih
območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;
KATEGORIJA F4:
ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so 
namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam 
(splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno uporabo«) 
in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.
Pirotehnični izdelki za odrska prizorišča
so razvrščeni v naslednji kategoriji:
KATEGORIJA T1:
pirotehnični izdelki za uporabo na odru,
ki predstavljajo majhno nevarnost;
KATEGORIJA T2:
pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za 
uporabo samo osebam s strokovnim znanjem.

Drugi pirotehnični izdelki
so razvrščeni v naslednji kategoriji: 

KATEGORIJA P1:
drugi pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, 
razen ognjemetnih izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odr-
ska prizorišča;
KATEGORIJA P2:
pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo, ali jih uporablja-
jo samo osebe s strokovnim znanjem, razen ognjemetnih
izdelkov in pirotehničnih izdelkov za odrska prizorišča.

Posameznih kategorij pirotehničnih izdelkov ni dovoljeno 
prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:
– 14 let za kategorijo F1,
– 16 let za kategorijo F2,
– 18 let za kategorije P1 in T1.
Ostalih kategorij pirotehničnih izdelkov fizične osebe ne mo-
rejo kupiti brez posebnih dovoljenj.

Previdno pri nakupu in uporabi!
Kupci in uporabniki naj pirotehnične izdelke, če se jim nikakor 
ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo 
teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.

Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo po navodi-
lih proizvajalca.
Ob nakupu od prodajalca zahtevajte navodila za uporabo (na-
pisana morajo biti v slovenskem jeziku in obvezno priložena k 
vsem pirotehničnim izdelkom).

Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upošte-
vajte.
Pirotehnični izdelek se ne »obnaša« vedno tako, kot zagota-
vljajo navodila.

Iz zloženke Policijske uprave Ljubljana in MOL.
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»Bil sem deležen vroče krvi  
in ostrih besed«

POKLICNI GASILEC

Kaj storiti, ko gori? Seveda, pokličite gasil-
ce! Malokdo ve, da je trenutno v Sloveniji 
1348 gasilskih društev, v katera je včlanje-
nih 152.765 gasilcev, od teh več kot 30.000 
žensk in 25.000 mladih. Operativnih 
gasilcev, torej takšnih, ki so usposobljeni 
in pripravljeni na intervencijo v vsakem 
trenutku, je okrog 47.000. Kadar je leto 
»slabo« – ko je nesreč več kot ponavadi –, 
posredujejo tudi do šesttisočkrat.
O tem, kakšna je razlika med prosto-
voljnimi in poklicnimi gasilci ter kako 
postati gasilec, smo se pogovarjali z Luko 
Bratušem, podpoveljnikom in vodjo teh-
nike prostovoljnega gasilskega društva v 
Črnučah ter poklicnim gasilcem v Gasilski 
brigadi Ljubljana.

Kako ste prišli v prostovoljno gasilsko 
enoto? Kakšna je bila vaša motivacija?

Od nekdaj so me zanimale intervencijske 
službe – od policije, gasilcev, reševalcev 
do vojske. V gasilsko društvo sem se včla-
nil že v osnovni šoli, z vrstniki se nas je 
zbralo za desetino in smo tako organizi-
rani hodili na tekmovanja ter imeli vaje v 
gasilskem domu. 

Kako ste dosegljivi za posredovanje? 
Morate biti vedno pripravljeni?
Prostovoljni gasilci smo dosegljivi ves čas, 
med službo, ob koncih tedna, med pra-
zniki, družinskimi obveznostmi, ponoči, 
torej štiriindvajset ur na dan in sedem dni 
na teden.
Ko občani potrebujejo našo pomoč, 
pokličejo 112, od koder nas prek Gasil-
ske brigade Ljubljana obvestijo oziroma 
aktivirajo na intervencijo prek pozivnika in 
SMS-sporočila.

Kako pogosto posredujete?
Letos smo črnuški gasilci posredovali na 
šestnajstih intervencijah. Sam sem bil 
letos že na skoraj stotih intervencijah, če 
seštejem intervencije v službi in v prosto-
voljnem gasilskem društvu.

Ali imate izkušnje, o katerih radi razmi-
šljate? Kako se spominjate dramatičnih 
in posebej prijetnejših akcij?
Seveda ostanejo spomini skoraj na vse 
intervencije, predvsem pa v glavi ostanejo 
tiste, ki odstopajo od povprečja. Mislim 
na zanimive, smešne in hkrati pretresljive, 
dramatične.
V gasilskih krogih se veliko pogovarjamo 
o zanimivih intervencijah kot tudi o zah-
tevnih reševanjih in večjih požarih.

Ste mešana skupina žensk in moških?
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Da, smo mešana ekipa. V gasilski brigadi 
imamo eno operativno gasilko in v našem 
društvu tudi žal samo eno žensko, ki je 
trenutno poveljnica gasilskega društva. V 
drugih društvih je gasilk več.

Kako postati prostovoljni gasilec?
Operativni gasilec ali gasilka lahko 
postane vsak, ki je starejši od osemnajst 
let in psihofizično sposoben, kar redno 
pregledujejo tudi na zdravniških pregle-
dih. Seveda mora opraviti tudi tečaje, da 
pridobi ustrezna znanja.

Mediji velikokrat poročajo o napadih 
na policijo, reševalce  in gasilce. Ste že 
doživeli kaj podobnega?
Hujših napadov še ne, sem bil pa deležen 
vroče krvi in ostrih besed. Sodelavci so že 
doživeli, da so v vozilo metali kamenje, jih 
strašili z orožjem in podobno.

Ali za prostovoljno gasilsko enoto 
primanjkuje pozornosti in priznanj? Kaj 
lahko po vašem politika in družba še 
izboljšata?
Največje priznanje in zadovoljstvo je, ko 
vidimo izraz hvaležnosti na obrazu tistih, 
ki smo jim pomagali v nesreči. Ne pot-
rebujemo dodatnih priznanj in medijske 
pozornosti, ampak zgolj besedo hvala ob 
koncu intervencije. Večina državljanov in 
sokrajanov zna ceniti naš trud in priprav-
ljenost pomagati človeku v nesreči. Če 
ste že vprašali, kaj bi pa lahko država še 
storila za prostovoljne gasilce: na primer 



v tujini nudijo ugodnosti prostovoljnim 
gasilcem pri zavarovanjih, dohodnini … 
Prostovoljna gasilska društva bi lahko v 
celoti oprostili plačevanja davka. Delo-
dajalcem bi lahko omogočili dodatne 
olajšave, če imajo zaposlenega prosto-
voljnega gasilca, itd. Marsikaj bi lahko 

naredili, vendar politika izrablja nesreče, 
pri katerih posredujemo za lastno promo-
cijo, takrat poudarjajo, kako smo gasilci 
»pomembni« in da brez nas ne bi šlo, da 
bodo celostno uredili status gasilca, kar 
poslušamo že petnajst let, premaknilo pa 
se ni tako rekoč nič. 

Razen prostovoljstva: v čem se pro-
stovoljna gasilska enota razlikuje od 
poklicne?
Če gledamo znanje, je na isti ravni, saj je 
v Sloveniji le šestnajst poklicnih enot, v 
delih, v katerih ni poklicnih gasilcev, pa 
vse nesreče in požare pokrivajo prosto-
voljni gasilci. Edina razlika je čas izvoza, 
saj mora poklicna enota izvoziti v eni 
minuti, prostovoljci pa imajo za to malo 
več časa, ker se morajo najprej zbrati v 
gasilskem domu in šele nato izvoziti na 
intervencijo. V PGD Črnuče imamo pov-
prečno od štiri do pet minut od poziva 
do izvoza. Sicer pa se prostovoljne in 
poklicne gasilske enote dopolnjujejo. 
Pokazalo se je, da pri naravnih nesrečah 
poklicne enote same ne bi zmogle zago-
toviti pomoči vsem v takem časovnem 
intervalu, kot jo lahko s prostovoljnimi 
gasilci.

Kaj je po vaših izkušnjah najpogostejši 
vzrok požara?
Ljudje. Največkrat zaradi nepazljivosti, vča-
sih tudi malomarnosti. Velikokrat je vzrok 
tudi narava, posebno pri udarih strele, ki 
so v naši državi pogosti.

Kaj svetujete oziroma kako se izogniti 
požarom v gospodinjstvu?
Kadar kuhamo, pečemo, likamo, ne sme-
mo zapustiti hiše ali stanovanja ter početi 
drugih stvari, ki nas lahko pripeljejo do 
trenutka nepozornosti. Posebno pazljivi 
moramo biti pri olju. Nikoli ne gasimo 
goreče maščobe z vodo! 

Kako se včlaniti v prostovoljno gasilsko 
enoto?
Preprosto, treba se je opogumiti in priti v 
gasilski dom. Ponavadi se včlanimo v ga-
silsko društvo, ki nam je najbližje. V naši 
četrtni skupnosti delujejo tri društva, ki 
imajo razdeljene teritorije – PGD Črnuče, 
PGD Nadgorica in PGD Podgorica-Šentja-
kob.
Kdor bi rad pristopil k nam, v PGD Črnuče, 
lahko to stori vsak torek ob 20. uri, ko 
imamo redne vaje in sestanke.

Luka, zahvaljujemo se vam za zanimiv 
pogovor in vam želimo še veliko uspešnih 
posredovanj!

Žarko Hojnik
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POKLICNI GASILEC
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Dan odprtih vrat  
PGD Nadgorica
Tako kot vsako leto smo tudi letos v 
mesecu požarne varnosti, natančneje 
11. oktobra, v našem društvu prip-
ravili dan odprtih vrat. Namenjen je 
predstavitvi dela gasilcev in njihove 
opreme. 

Na parkirišču pred gasilskim do-
mom smo postavili na ogled vozila 
GVC 16/25, GVV-1, prikolico, raft in 
drugo opremo, ki jo gasilci upora-
bljajo pri delu. Vse to je nujno za 
varno in uspešno delo gasilcev pri 
gašenju požarov, tehničnih interven-
cijah in reševanju ob vodi.

Ekipa PNMP (prva in nujna medi-
cinska pomoč) je prikazala temeljne 
postopke oživljanja in uporabo AED 
(avtomatski eksterni defibrilator). To 
je prenosna elektronska naprava, ki 
zazna zastoj srca pri človeku. S po-
močjo električnega sunka lahko srce 
znova požene in s tem reši človeku 
življenje. Pri prikazu smo uporabili 
šolski AED, da je lahko vsakdo preiz-
kusil delovanje naprave. Uporaba te 
naprave je varna in enostavna.

Obiskovalce smo poučili o pra-
vilnem ravnanju pri gašenju zače-
tnega požara in pravilnem gašenju 
kuhinjskega požara. Ogledali smo 
si maščobno eksplozijo, ki nastane 
ob gašenju maščobe oziroma olja z 
vodo.
 Otroci so si ogledali in preizkusili, 
kako se usposabljajo naši najmlajši 
člani (izdelava vozlov, gašenje goreče 
hiše z vedrovko oziroma brantačo 
itd.). 

 Zanimiva izkušnja je bila gibanje v 
zadimljenem prostoru, ki je potekalo 
v garažnih prostorih. Obiskovalci so v 
spremstvu gasilcev lahko preizkusili, 
kako se počuti gasilec, ko se znajde v 
zadimljenem prostoru, polnem ovir.
 Novost dneva odprtih vrat je bil 
obisk PP Bežigrad, ki je predstavila 
svojo opremo in delo policistov.
 Za konec smo se kot vsako leto 
posladkali s palačinkami in pečenim 
kostanjem.
Z gasilskim pozdravom »na pomoč«.
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PRIREDITEV

Dan sosedov v Črnučah

 
Tradicionalna prireditev dan sosedov, že štirinajsta zapored, 
je potekala 26. septembra. Predsednik sveta ČS Črnuče Žarko 
Hojnik je v otvoritvenem govoru pozdravil navzoče, posebej 
ljubljanskega podžupana Dejana Crneka, predstavnike drugih 
četrtnih skupnosti, jim zaželel prijetno druženje in odprl 
praznik z mislijo: Kultura ne pozna meja, kultura ne pozna 
sovraštva, ona samo ustvarja. 

Akcijo evropski dan sosedov so prvič izvedli leta 2003 pod 
okriljem francoskega združenja Praznik sosedov z aktivno 
podporo pariškega župana Bertranda Delanoëja ter bru-
seljskega župana Freddyja Thielemansa. Ljubljana se je tri leta 
pozneje odločila za sodelovanje, da bi povečala medsosed-
sko druženje, okrepila medosebne odnose in solidarnost ter 
zmanjšala individualizem. V Ljubljani sta se akciji med prvimi 
pridružili četrtni skupnosti v Dravljah in Črnučah.

Boris Car, povezovalec prireditve, je med nastopi folklor-
ne skupine Črnučan KUD Svoboda Črnuče predstavil 
ponudnike trgovske in gostinske dejavnosti, ki so z izdelki 
(predvsem prehrambnimi) obložili mize. Lahko smo pokusili 
pice, jabolčne zavitke, pecivo, kekse, klobase, sladoled, soko-
ve, vodo ... sodelovali smo v nagradni igri, dobili sončnico, 
novo pričesko ali se prepustili manikuri,  uživali v prečudo-
vitih vezeninah ...

Zahvalili bi se radi trgovini Mercator v Črnučah, Mesarstvu 
Flerin, Gostilni in pizzerii Rogovilc, Slaščičarni Rašica, Špor-
tnemu društvu Bushido, Jadralnemu klubu Kermar, Cvetličarni 
»Rosa vita«, Frizerskemu in kozmetičnemu studiu Dvor (Jas-
mina in Mateja), Mariji Podvez (vodja sekcije ročnih spretnosti 
MKUDIC Ljubljana), tabornikom Roda heroja viteza, Knjižnici 
Črnuče, Društvu upokojencev Šentjakob in Župnijski karitas Sv. 
Jakob ob Savi, Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana, Javnemu 
zavodu Mladi zmaji – ČMCČ ter učencem OŠ Maksa Pečarja.

V osrednjem programu so zaplesali, zaigrali ali zapeli 
Pihalni orkester Bežigrad, Ansambel ljubljanskih mažoret, 
Međimursko kulturno-umetniško društvo Ivan Car Ljubljana 
(pevska, folklorna in tamburaška skupina), Plesna šola za na-
stopanje Bast, Oktet Zven KUD Svoboda Črnuče, PGD Črnuče 
z vajo gašenja, MePZ »Medis« KUD Svoboda Črnuče, Društvo 
šola zdravja – skupina Črnuče s telovadno vajo in Folklorna 
skupina Cof – klub optimističnih folkloristov Ljubljana.  

Na koncu se je voditelj zahvalil sodelujočim in sosedom, 
zaradi katerih smo pripravili ta dogodek. Veseli smo, da je 
dogodek vsako leto bolj obiskan. Sodelujoče smo po sklepu 
prireditve povabili na prijetno druženje in zakusko v gasilski 
dom. 
Frida Car
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PROJEKT

Evropska prestolnica kulture 2025
Leta 2025 bosta evropski prestolnici kul-
ture (EPK) izbrano slovensko in izbrano 
nemško mesto. Naziv EPK je odlična 
priložnost, da mesta spremenijo svojo 
podobo, se umestijo na svetovni zemlje-
vid, privabijo več turistov in ponovno 
razmislijo o svojem razvoju s pomočjo 
kulture.

EPK je pobuda Evropske unije, v 
okviru katere dvema mestoma v državah 
članicah za eno leto podelijo naziv 
evropska prestolnica kulture. Glavni 
cilji pobude so ohranjati in spodbujati 
raznolikost evropskih kultur, poudarjati 
skupne značilnosti teh kultur ter pove-
čati občutek državljanov, da pripadajo 
skupnemu kulturnemu prostoru, po 
drugi strani pa spodbujati prispevek 
kulture k dolgoročnemu razvoju mest. 
Izbrana mesta imajo tudi druge koristi, 
ki se pokažejo v boljši podobi mesta 
v očeh domačinov, večji mednarodni 
prepoznavnosti mesta, večjem obisku 
turistov, prevetritvi kulturne ponudbe 
in urbani regeneraciji nasploh. Od leta 
2007 so naziv EPK dobila tako glavna 
mesta (Luxembourg, Vilna, Talin) kot 
nekdanja velika industrijska središča (Li-
verpool, Essen) in manjša mesta (Sibiu, 
Linz, Pécs, Maribor, Košice).

Leta 2012 je v Sloveniji dobil ta naziv 
Maribor s partnerskimi mesti Murska 
Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj 
Gradec in Velenje. Pri Mariboru je bil 
v študiji Ekonomski učinki projekta 
Maribor 2012 skupni agregatni učinek 
porabe obiskovalcev prireditev EPK na 
proizvodnjo v Mariboru, partnerskih 
mestih in Sloveniji nasploh ocenjen na 
od 49 do 59 milijonov evrov, medtem 
ko je projekt prinesel od 521 do 627 
novih zaposlitev. Svojega kandidata 
bo Slovenija lahko znova predlagala za 
leto 2025. Postopek prijave se je začel 
z objavo posebnega razpisa konec 
februarja, ki je odprt do konca tega leta. 
Po poteku roka za prijave bo prihodnje 
leto ocenila prijave skupina neodvisnih 
strokovnjakov; deset jih imenujejo 
evropski parlament, evropski svet, 
evropska komisija in odbor regij, dva pa 
v posvetovanju z evropsko komisijo mi-
nistrstvo za kulturo. Slovenija bo nato o 

izbiri obvestila evropsko komisijo, ki bo 
izbranemu mestu uradno podelila naziv 
evropska prestolnica kulture za leto 
2025. Izbranemu mestu lahko podelijo 
tudi nagrado Meline Mercouri v višini 
1,5 milijona evrov.

Poudariti je treba, da ima EPK veliko 
potencialnih koristi za vsa mesta, ki se 
prijavijo na razpis, ne glede na uspeš-
nost njihove kandidature. Rezultati so 
predvsem kulturni: naziv prispeva k večji 
kulturni dejavnosti v mestu, kultura do-
seže več občinstva, pogled na kulturne 
izvajalce je bolj mednaroden, s čimer 
ti izboljšajo svoje veščine. Kulturo kot 
produkt je mogoče izrabiti tudi za trže-
nje destinacij. Obstajajo tudi socialne 
koristi: EPK spodbuja kohezijo in med-
kulturni dialog s programi za ozavešča-
nje mladih, manjšin in prikrajšanih oseb 
ali s prostovoljskimi programi. Glavne 
gospodarske koristi vključujejo pove-
čanje turizma, regeneracijo in urbani 
razvoj, učinke na druge sektorje in večjo 
mednarodno prepoznavnost mesta. Po 
ocenah je vsak evro javnega denarja, 
ki je bil vložen v primeru Maribora 
2012, ustvaril od 3,3 do 4 evre dodatnih 
sredstev za lokalno gospodarstvo; pri 
nekaterih drugih evropskih mestih je bil 
ta izračun še višji.

Poleg omenjenih takojšnjih rezul-
tatov je EPK tudi proces dolgoročnih 
sprememb mesta, njegove podobe, 
kulturnega sektorja, pri čemer so 
pričakovani pozitivni učinki sprememb 
še več let po tem, ko mesto nima več 
naziva evropska prestolnica kulture. 
Med dolgoročnimi materialnimi učinki 
so zgrajena ali prenovljena kulturna 
infrastruktura, ki po EPK živi bolje, ob-
nova nekdanjih industrijskih območij 
in njihovo preoblikovanje v kulturne in 
ustvarjalne prostore, oblikovanje novih 
kulturnih prireditev in festivalov. Med 
pomembnimi dolgoročnimi učinki so 
predvsem oblikovanje novih orga-
nizacij, struktur in mrež, izboljšanje 
podobe mesta, porast turizma zaradi 
večje privlačnosti mesta ipd.

Ne zgolj posamezna mesta kandidati, 
tudi država mora pri tem prepoznati 
pomembnost EPK za promocijo ce-
lotne države in se aktivno vključiti ter 
načrtovati in prispevati vire za razvojno 
usmerjene projekte ter javno kulturno 
infrastrukturo za izbrano mesto. Ob 
koncu naj poudarim, da lahko ta projekt 
spremeni vlogo mesta in kulture v njem, 
hkrati je lahko eden od temeljnih kam-
nov evolucije mesta.
mag. Petra Culetto



Strokovna ekskurzija v okviru ljubljanske mestne občine, 
ki jo je vodil podžupan Dejan Crnek, je bila namenjena 
ogledu sežigalnice odpadkov Spittelau. Zgrajena je bila 
med letoma 1969 in 1971; leta 1987 pa uničena v požaru. 
Po nesreči je niso porušili, temveč so jo obnovili. Takratni  
dunajski župan Helmut Zilk je preslišal zahteve meščanov, 
da bi jo porušili, in za prenovo nagovoril arhitekta ter 
okoljevarstvenega aktivista Friedensreicha Hundertwas-
serja (1928–2000).

Župan je zahteval obnovo, da bi mesto še naprej lahko 
ogrevali s sežiganjem odpadkov in da ne bi bilo treba 
odvažati smeti v oddaljen kraj ter tako še bolj onesna-
ževati okolja. Hundertwasserja je prosil, naj prenovljeno 
stavbo spremeni v prvo ekološko sežigalnico odpadkov 
z umetniškim pridihom, toda samosvoj arhitekt, ekolog 
in okoljevarstveni aktivist, ki je v življenju – kot pravi 
legenda – posadil 60.000 dreves, je bil sprva nezaupljiv do 
ponudbe.

Pomirila sta ga pogovor s prijateljem okoljevarstveni-
kom Berndom Lötschem in zagotovilo, da bo dunajski zrak 
manj onesnažen, če bo 60.000 stanovanj daljinsko ogreva-
la sežigalnica, zgrajena po najmodernejših standardih za 
čiščenje škodljivih plinov. Privolil je v prenovo dolgočasne 
sive zgradbe in za načrte ni zahteval plačila.

Prenovljena sežigalnica je skladno z arhitektovimi 
prepričanji, da je ravno brezbožno in nemoralno, dobila 
nestandardno podobo in zaradi posrečene povezave 
tehnologije, umetnosti in ekologije poleg Štefanove 
katedrale in kolesa Riesenrad postala zaščitni znak 
Dunaja. S pisanim pročeljem, zlato kroglo na dimniku, 
ukrivljenimi linijami (dekoracije na dimniku so merilci 
emisij) in zelenjem na strehi je leta 1992 postala turistič-
na znamenitost. 

Odpadke, ki jih pripeljejo v obrat, najprej stehtajo na 
ploščadi ter shranijo v hranilnik, velik približno 7000 ku-
bičnih metrov. Posebna roka z držajem odpelje odpadke 
v dve peči, kjer jih sežgejo. Vroči dimni plini, ki nastanejo, 
se prenašajo skozi izmenjevalnik toplote, ki proizvaja 
paro. To uporabijo za proizvodnjo daljinskega ogrevanja 
in električne energije. Za čiščenje dimnih plinov, ki nasta-
nejo med sežiganjem, ima Spittelau veliko najsodobnejših 
sistemov. Očiščen dimni plin se iz dimnika sprosti na višini 
126 metrov. 

Sežigalnico bodo še modernizirali, za kar bodo namenili 
130 milijonov evrov. Njena zunanja podoba ne bo spre-
menjena. Spittelau, največja od treh dunajskih sežigalnic 
odpadkov, toplotno obdela 250.000 ton odpadkov na leto 
ter s proizvodnjo elektrike in toplote veliko prispeva k 
varovanju okolja in kakovosti zraka na Dunaju. 
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Znamenitost 
Spittelau

DUNAJ

Obrat v 9. okrožju proizvede približno:

• 120.000 MWh električne energije,
• 500.000 MWh daljinskega ogrevanja,
• 6000 ton odpadnega železa,
• 60.000 ton klinkerja, pepela in filtrirne pogače.

Okolju prijazno ogrevanje iz Spittelaua zadostuje za letno 
ogrevanje več kot 60.000 dunajskih gospodinjstev.



Strokovni in predvsem spoznavni obisk na povabilo po-
džupanje Helene Kujundžić Lukaček z mariborske mestne 
občine, kot ga je slikovito opisal ljubljanski podžupan 
Dejan Crnek, je bil zgodovinski. Prispeval naj bi k bolj-
šemu razumevanju prebivalk in prebivalcev, meščank in 
meščanov obeh mestnih občin, da ne bo vedno tako, da 
sta Ljubljana in Maribor na sosednjih bregovih, lahko sta 
v nogometu, kakor je dejal ljubljanski podžupan, ampak 
drugače je prav, da sodelujemo, si delimo izkušnje in pri-
spevamo k boljšemu življenju vseh državljanov. 

Podžupan je predstavil ožje sodelavce, med njimi vodjo 
službe za lokalno samoupravo Vojka Grünfelda, njegovo 
desno roko Blanko Čušin Marčenko in Simono Križanec, 
podžupanovo desno roko. 

V s soncem obsijanem Mariboru nas je podžupan prese-
netil s Crnekovo ulico. Imenuje se po njegovem dedku, ki 
je bil profesor na tamkajšnji gimnaziji. Tako smo s štajer-
sko prestolnico nekako povezani tudi mi. Ž. H.

Sredi novembra smo v okviru tradicionalnih medsebojnih 
srečanj na kulturnem, športnem in družabnem področju 
obiskali slovensko vas Križ pri Trstu. Med nami so se v teh 
letih stkale prijateljske vezi. Pobudnika tovrstnih srečanj 
sta bila Zvone Kržan s Črnuč in Franko Košuta iz Križa. 

Med povabljenimi so bili tudi svetniki ČS Črnuče, člani 
zveze borcev za vrednote NOB s Črnuč ter mešani in 
ženski pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče, ki je bil 
organizator srečanja. Delegacija zveze borcev s Črnuč je 
položila venec pred spominskim obeležjem padlim parti-
zanom. 

Franko Košuta nas je v ribiškem muzeju popeljal v zgo-
dovino ribištva tržaškega Primorja. To je edini etnografski 
in zgodovinski muzej na celotnem slovenskem etničnem 
ozemlju od Alp do morja, v katerem lahko spoznamo 
bogato zgodovino in kulturno dediščino slovenskega mor-
skega ribištva. Ribiški muzej stoji poleg Kulturnega doma 
Alberta Sirka, še enega spomenika slovenstva.  

Po kulturnem programu, v katerem so poleg pevcev s 
Črnuč sodelovali domači mešani pevski zbor Rdeča zvezda 
in moški pevski zbor Vesna, sta nagovorila obiskovalce 
Maja Tenze v imenu Križa in predsednik ČS Črnuče Žarko 
Hojnik. Zahvalni pozdrav udeležencem sta imela Franko 
Košuta iz Križa in Jože Osterman, predsednik KUD Svobo-
da Črnuče. Prireditvi je sledilo družabno srečanje.
Helena Lampe
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V štajerski 
prestolnici

Slovenska vas na tržaškem Krasu

OBISK

Z leve proti desni stojijo: mariborska podžupanja mag. Helena 
Kujundžić Lukaček, župan Maribora Aleksander Saša Arsenović,
ljubljanski podžupan Dejan Crnek in vodja službe za lokalno 
samoupravo MOL Vojko Grünfeld.
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Osnovna šola narodnega heroja Maksa 
Pečarja je v letu in pol doživela celovito 
preobrazbo. Učenci imajo odslej pouk v 
najboljših materialnih pogojih, zato ne 
dvomim o njihovih velikih uspehih, saj 
so te z odličnim mentorstvom učiteljev 
dosegali že doslej na vseh področjih.

Šola je bila v tem procesu povečana, do-
bila je nove prostore in telovadnico, obe 
stavbi sta energetsko prenovljeni. Ob tem 
dogajanju nam bo ostalo v spominu nekaj 
kratkih, a čustveno močnih trenutkov.

Deževnega jutra 29. maja 2017 je na 
šolski vrt pripeljal bager. Neizmerno smo 
se ga razveselili, veselo smo vzklikali: »Za-
čelo se je!« Gradili so novo telovadnico. 

3. septembra 2018 so učenci z bleščeči-
mi očmi odšli v telovadnico na pouk špor-
ta. Udobno in brez strahu smo parkirali 
avtomobile na velikem šolskem parkirišču.

3. januarja 2019  so učitelji zasedli novo 
zbornico in učenci prelistavali knjige v 
novi knjižnici ter imeli pouk v specialnih 
učilnicah za biologijo, gospodinjstvo, raču-
nalništvo, likovno in glasbeno vzgojo. 

Sredi novembra 2019 je bilo zgrajeno 
šolsko športno igrišče. 29. novembra smo 

proslavili njegovo izgradnjo. Igrišče je sti-
čišče učencev in krajanov. Na njem lahko 
igrajo košarko, nogomet, odbojko in roko-
met. Ima krožno tekaško stezo, tristezno 
tekaško stezo, poligon za razvijanje mo-
toričnih spretnosti, pitnik, otroško igrišče 
z enajstimi sodobnimi igrali, kolesarnico, 

sanitarije, učilnico na prostem s tribu-
nami, mizami in klopmi. Igrišče ustreza 
vsem varnostnim zahtevam, pokrito je z 
mehkimi tlemi EPD.  

Med tem dogajanjem smo izgubili ne-
kaj dreves. Padle so tri lipe, nevarno velik 
javor, gaber in smreke, ki smo jih zasadili 

Prenova šole je z izgradnjo 
igrišča končana

INVESTICIJA
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ob šoli leta 2004. Nadomestili smo jih s 
24 drevesi, japonskimi češnjami na parki-
rišču, kostanji, jablano, slivami in orehom 
ob športnem igrišču. Vse našteto nam je 
omogočila Mestna občina Ljubljana, ki 
je zagotovila večino sredstev za gradnjo, 
katerih del je pridobila iz sredstev evrop-
skega kohezivnega sklada. 

Seveda so za vsako delo zaslužni 
ljudje, zato bi se jim ob tej priložnosti 
v  lastnem imenu ter imenu učencev in 
zaposlenih rada zahvalila. 

Iskreno se zahvaljujem županu MO 
Ljubljana Zoranu Jankoviću. Pozorno je 
prisluhnil potrebam učencev naše šole 
in jih skladno s svojimi kompetencami 
pomagal uresničiti. Zahvaljujem se tudi 

podžupanu dr. Janezu Koželju za vklju-
čitev pri oblikovanju umetniške podobe 
šole ter mestnim svetnikom za sprejetje 
odločitve o prenovi šole z željo, da bi 
sprejeli še veliko takih odločitev.

Za podporo se zahvaljujem zaposle-
nim na oddelku za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje na MOL, Mariji Fabčič, 
vodji oddelka, posebno pa Mojci Kitek 
Ruparčič za zavzeto pripravo in spre-
mljanje del na igrišču. 

Projektiranje arhitekture in projek-
tantski nadzor so opravili v projektnem 
biroju Misel, zahvaljujem se vsem 
projektantom, posebno Gregorju Smre-
karju. Podjetje Lesnina MG Oprema je 
s podizvajalci Lavaco, Idila projekt d. o. 

o, Fimex opravilo gradbena dela. Mitji 
Čeponu, finančnemu direktorju podjetja 
Lesnina MG Oprema, se zahvaljujem za 
donacijo v obliki gradnje poti ob zahod-
ni strani. Zahvaljujem se tudi vodjem 
iz Lesnine MG Oprema, Jeleni Guštin, 
Maticu Dovcu, Harisu Arliču, in Gregorju 
Bajcu iz Levaca.

Za nadzor  je poskrbel Borut Grabec 
iz podjetja Econa. Hvala za sprotno in 
učinkovito ukrepanje pri odpravljanju 
pomanjkljivosti. 

Zahvaljujem se tudi športnim pedago-
gom naše šole, posebno Gregorju Orlju 
in Janiju Maloviču. S strokovnimi nasveti 
so nam pomagali opredeliti, kaj priča-
kujemo od investitorja, načrtovalcev in 
izvajalcev igrišča.

Zahvaljujem se tudi tajnici šole Andre-
ji Marinko za pomoč pri raznovrstnih 
akcijah ob prenovi.

Še enkrat izražam naše veliko veselje 
zaradi lepega novega igrišča. Nedvom-
no bo na njem sklenjenih veliko prija-
teljstev in preživetih ogromno veselih 
trenutkov.

Igrišče nas vse navdušuje. Poskrbimo, 
da bo ostalo lepo, prostor veselja in 
brezskrbnosti. Kolesa in pse pustite pred 
vrati igrišča. Na igrišču si želimo varno 
in srečno uporabo, čim manj odrgnjenih 
kolen in vse najboljše.

Na naši šoli imamo najmanj tisoč 
budnih parov oči, ki bodo skrbeli za 
igrišče, pridružite se nam. Ob lepem 
vremenu ste vsi prisrčno vabljeni. 
Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica
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INVESTICIJA
Odprtje prenovljene kuhinje, pralnice  
in pripadajočih prostorov v enoti Ostržek 

27. november 2019 je bil za črnuški vrtec pomemben dan, 
saj smo se zbrali na uradnem odprtju prenovljene kuhinje, 
pralnice in pripadajočih prostorov. Za prijeten začetek so 
z nastopom poskrbeli naši otroci. Prenovljene prostore je 
odprl župan Zoran Janković. Odprtja so se udeležili tudi 
vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija 
Fabčič, vodja odseka za predšolsko vzgojo Vesna Korent, 
predsednik ČS Črnuče Žarko Hojnik, predstavniki sveta Vrtca 
Črnuče, predstavniki zaposlenih v Vrtcu Črnuče, predstavniki 
izvajalcev in drugi gostje. V štirih enotah črnuškega vrtca 
imamo eno centralno, dve lastni in eno razdelilno kuhinjo. 

Skupaj pripravimo obroke za približno 580 otrok in 100 
zaposlenih, od tega v centralni kuhinji približno 370 kosil 
na dan. Z izvedbo projekta smo izboljšali delovne razmere, 
dvignili kakovost hrane za otroke ter poskrbeli za energet-
sko učinkovitost kuhinje in pralnice. Vrednost projekta je 
1.134.000 evrov. Od ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo bomo pridobili nepovratna sredstva v višini 433.460 
evrov. Posebej bi se radi zahvalili županu Zoranu Jankoviću. 
Brez njega vrtci ne bi bili tako kakovostni. Gospod župan ve, 
da so dobre delovne razmere podlaga za kakovostno delo. 
Andreja Klopčič-Hološević, ravnateljica
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Turnir v judu
Tradicionalni turnir v judu za najmlajše smo 29. septembra 
s pomočjo Zveze športnih društev Črnuče izvedli v dvorani 
Maksa Pečarja. Tekmovanja se je udeležilo 130 tekmovalcev iz 
11 klubov.

Komemoracija ob dnevu mrtvih 
Triindvajsetega oktobra smo se zbrali na črnuškem pokopali-
šču, da bi, kot vsako leto, počastili spomin na Črnučane, padle 
partizane, borce in heroje NOB. Slovesnost je odprl predse-
dnik Zveze borcev za vrednote NOB s Črnuč Rudi Vavpotič, 
slavnostni govornik je bil predsednik četrtne skupnosti Žarko 
Hojnik. V nagovoru nas je spomnil, naj nikoli ne pozabimo na 
hude čase druge svetovne vojne, tako zaradi žrtev kot zaradi 
naših otrok in zanamcev, ki jim želimo, da ne bi nikoli izkusili 
takšnega gorja in trpljenja. Prav je, da se tega spomnimo 
vsako leto. Delegacija je k spomeniku položila žalni venec, 
kulturni program pa so pripravili učenci in učitelji Osnovne 
šole narodnega heroja Maksa Pečarja, pevski zbor in deklama-
torja ter Mešani pevski zbor Medis KUD Svoboda Črnuče. 
Marija Milena Lešnjak

Pohod na Rašico
Zveza borcev za vrednote NOB Črnuče, Zveza športnih društev 
Črnuče in četrtna skupnost ljubljanske mestne občine so 21. 
septembra pripravile tretji pohod na Rašico in povabile k ude-
ležbi vse ljubitelje narave in ohranjanja spomina na polpretek-
lo zgodovino.
Ko so prvi sončni žarki ogreli jutranji hlad, so se v Parku he-
rojev pri Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja zbrali 
prvi pohodniki. 85 udeležencem se je pridružilo 50 pohodni-
kov iz osnovne šole z mentorji.
Pohod je bil načrtovan po dveh poteh. Težja je potekala iz par-
ka do Blaža čez Dobeno in mimo stolpa do vasi Rašica, lažja 
pa po Sračji dolini do vasi.
Prvi so se odpravili na pot osnovnošolci, za njimi 36 pohod-
nikov, ki so se odločili za težjo pot, 49 pa jih je odšlo po lažji 
poti.
Ko smo se po prehojeni poti vsi zadovoljni zbrali pri gostilni 
Špan na Rašici, je imel predsednik ZB NOB Črnuče Rudi Vavpo-
tič kratek pozdravni nagovor, v katerem se je zahvalil pohodni-
kom za udeležbo. Sledilo je okrepčilo za vseh 135 udeležencev 
pohoda in veselo druženje. Navzoče je povabil, da se udeležijo 
pohoda tudi prihodnje leto.
Marija Plazar

NA KRATKO
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Prešernovo rojstvo
France Prešeren se je rodil 3. decembra 
1800 v kmečki družini v Vrbi na Gorenj-
skem. Bil je tretji otrok in prvi sin Mine 
ter Šimna. Kmetija Prešernovih je bila 
ugledna, zato so Franceta lahko šolali. 
Mati si je želela, da bi postal duhovnik. 
Šolati se je začel leta 1808 pri stricu 
duhovniku na Kopanju pri Grosupljem, 
od leta 1810 pa obiskoval ljudsko šolo v 
Ribnici, kjer je bil kot odličnjak zapisan 
v zlato knjigo.
Izobraževanje je od leta 1812 nadaljeval 
v Ljubljani, kjer je naslednje leto začel 
obiskovati gimnazijo. Po gimnaziji je 
končal še dva letnika tedanje »filozofi-
je«, priprave na univerzitetno šolanje. 
Leta 1822 se je vpisal na pravno fakul-
teto na Dunaju, kar je v družini povzro-
čilo velik spor. A kljub temu je šest let 
pozneje končal študij ter se zaposlil pri 
ljubljanskem odvetniku Leopoldu Baum-
gartnerju kot odvetniški pripravnik.

V Ljubljani se je navezal na profesorja 
in knjižničarja Matijo Čopa, ki je govoril 
19 jezikov. Leta 1832 je Prešeren v 
Celovcu komaj naredil sodno-odvetniški 
izpit. Začel je pisati za zbornik Kranjska 
čbelica, ki je izšel petkrat, leta 1830, 
1831, 1832, 1834 in 1848. 6. aprila 1833 
je v trnovski cerkvi opazil Julijo Primic, 
hčer iz bogate ljubljanske družine, in se 
zaljubil vanjo. Ta neuslišana ljubezen je 
vplivala na njegovo nadaljnje življenje 
in ustvarjanje.
Leto pozneje je postal odvetniški 
pripravnik pri starem prijatelju Blažu 
Crobathu. Večkrat je zaprosil za samos-
tojno odvetniško mesto, vendar so mu 
avstrijske oblasti zavračale prošnje, saj 
je bil zaradi svobodomiselnosti označen 
za politično sumljivega.
Okoli leta 1837 se je zapletel z Ano Je-
lovšek, revno služkinjo pri Crobathovih, 
ki je bila tedaj še mladoletna. Rodila mu 
je tri otroke: Terezijo (15. oktober 1839–

14. maj 1840), Ernestino (18. december 
1842–3. december 1917) in Franca (18. 
september 1845–17. avgust 1855). 
Zaradi številnih izgub – smrti Andreja 
Smoleta in Čopa ter poroke Julije Primic 
– je zapadel v krizo in se vdal alkoholu. 
Leta 1846 so mu odobrili prošnjo za sa-
mostojno odvetniško pisarno v Kranju. 
Leta 1848 je zbolel za cirozo jeter. Umrl 
je 8. februarja 1849. Pokopali so ga 10. 
februarja v Kranju.
Pesnikov opus je razdeljen na mla-
dostno obdobje (1824–1828), zrelo ob-
dobje (1828–1840) in pozno obdobje 
(po letu 1840). Najboljše pesmi je izdal 
v Poezijah leta 1847. Znane so Povo-
dni mož, Lenora, Ljubezenski soneti, 
Zabavljivi soneti, Gazele, Sonetni venec, 
Turjaška Rozamunda, Slovo od mladosti, 
Krst pri Savici, K slovesu, Nezakonska 
mati, Neiztrohnjeno srce in slovenska 
himna Zdravljica, ki jo je napisal leta 
1844.

Miklavž v črnuškem domu starejših občanov

NA KRATKO

Svetnice in svetniki Četrtne skupnosti Črnuče smo 6. decem-
bra, ko goduje sv. Miklavž, obiskali stanovalce doma starejših 
občanov na Črnučah. Razveselili smo jih s kratkim programom 
in darili. Hoteli smo jim sporočiti, da so za nas dragocen del 
skupnosti ter da smo jim hvaležni, da so vse življenje ustvarjali 
in omogočili, da mlade generacije živimo v miru in blaginji. 
Zbrane je med drugimi nagovoril predsednik Četrtne skup-
nosti Črnuče Žarko Hojnik ter jim v imenu svetnic in svetnikov 
zaželel vse dobro v letu, ki prihaja. Prisotne je zelo razveselil 
nastop male Sare, ki je pogumno zapela pesem Jelenček Ru-
dolf. Ob koncu je stanovalcem razdelila dobre misli, svetnice 
in svetniki pa smo jih pogostili z okusnimi miklavži, piškoti in 
suhim sadjem. A več kot darila sta jim pomenila iskren stisk 
roke in topla beseda, nam pa je bilo v veselje videti zado-
voljstvo v njihovih očeh. Klavdija Operčkal
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Najboljša športnika Ljubljane 

Naj športnik Črnuč
V dvorani Kulturnega doma Črnuče smo ob za-
bavnem programu podelili priznanja najboljšim 
športnikom in ekipam ter zaslužnim športnim 
delavcem in trenerjem iz športnih društev ZŠDČ. 
Med dekleti oziroma v ženski konkurenci je dobila 
naziv naj športnica Črnuč Karin Ramovš iz Plesnega 
kluba Bolero. Stara je 15 let in je večkratna državna, 
evropska in svetovna prvakinja v solo in ekipnih 
sestavih. 
Med fanti oziroma v moški konkurenci je naziv pri-
padel karateistu, judoistu in borcu mešanih borilnih 
veščin Roku Oslakoviću iz Društva borilnih veščin 
Bushido, ki je na žalost letos jeseni preminil. Na 
prekratki življenjski poti je zapustil izjemno zbirko 
64 medalj ter več pokalov, naslovov in priznanj. 
Letošnja naj ekipa Črnuč je Selekcija U11 Nogo-
metnega društva Črnuče. Ta neverjetno povezana 
ekipa je potrdila talent z nekaj izjemnimi rezultati in 
tekmovalnimi dosežki.
Za konec še poziv staršem k spodbujanju otrok, 
da se vključijo v šport in v njem vztrajajo, kolikor 
dolgo je mogoče, saj si bodo tako najlažje pridobili 
samozavest, dvignili samopodobo ter se oblikovali 
v dobre ljudi. 
Smiljan Mekicar, predsednik ZŠDČ

NA KRATKO

Kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Eva Terčelj sta bila 
izbrana za najboljša športnika Ljubljane v letošnjem letu. Na 
prireditvi v ljubljanski Festivalni dvorani sta podelila pokale 
in priznanja podžupan Dejan Crnek in predsednik ŠZL Janez 
Sodržnik. Za najboljše v ekipni konkurenci so razglasili roko-
metašice Krima in hokejiste Olimpije. Posebno priznanje je 
dobil kolesar Tadej Pogačar. Najboljša trenerja sta Jože Vidmar 
in Jernej Abramič iz tacenskega kajakaškega kluba, ki vadita 
letošnja zmagovalca.  
Druga sta bila kajakaš Simon Oven in Laura Šlibar iz moder-

nih tekmovalnih plesov, tretja pa kikboksar Jakob Šimnic ter 
tekvondoistka Saša Sirše. Najboljša mlada športnika sta atleti-
nja Klara Lukan in biatlonec Anton Vidmar, alpinista pa Marija 
Jeglič in Bor Levičnik.
Nagrade za življenjsko delo so dobili Zoran Kljun, soustanovi-
telj Plesnega kluba Bolero, Peter Prešeren za delo v konjeni-
štvu, Janko Šemrov za delo v spidveju, Ivo Sabol za šestdeset 
let dela v Železničarskem športnem društvu in Eduard Bauder-
man za sedemdeset let športne dejavnosti, ki jo je začel kot 
šahist in cestnohitrostni dirkač z motocikli.



Šale 
V vasi nasproti samostana je bila javna 
hiša. Mlada nuna je sedela na balkonu 
samostana in opazovala, kdo vse zahaja 
tja. Naenkrat je zavpila:

»Mati prednica! V javno hišo je vstopil 
župan!«
»Ja, vidiš, oblast ni imuna proti gre-
hom!« je rekla mati prednica.
Čez nekaj časa se je mlada nuna spet 
oglasila:
»Mati prednica! V javno hišo je vstopil 
evangeličanski duhovnik!«
»Ja, vidiš krivoverca. Tudi oni podležejo 
mesenim skušnjavam!«
Nekaj minut pozneje je mlada nuna 
zakričala še glasneje:
»Mati prednica! V javno hišo je pravkar 
vstopil katoliški duhovnik!«
Mati prednica je prebledela, nato pa 
rekla: »Pa menda ni kdo umrl?«  

***
Na večerji
Moški pripelje prijatelja domov na ve-
čerjo. Nenapovedano. Takoj po službi ob 
pol osmih zvečer.
Žena ga začne nadirati, prijatelj pa se 
usede in posluša.
Žena: »Nimam frizure, sem brez ličil, 
hiša je v razsulu, posoda je umazana v 
koritu, še vedno sem v pižami … danes 
se mi res ne da še kuhati. Zakaj za vraga 
si še njega pripeljal domov?«
Mož: »Ker razmišlja, da bi se poročil … 
pa sem mu obljubil demoverzijo.«

 ***
Življenjsko vprašanje
Mož: »Draga, bi spala z drugim, če bi jaz 
umrl?«
Žena: »Ah, za to ti pa res ni treba um-
reti.«

*** 
Opozorilo vsem moškim 50+
Če si moški, star več kot 50 let, je čas, da 
nehaš loviti mlade punce …

… in raje vzameš za ženo tako, ki zna 
prepoznati znake srčne in možganske 
kapi.

***
Slovenec v nebesih 
Pride Slovenec pred nebeška vrata. Sv. 
Peter ga gleda in gleda, nato pa reče: 
»Tukaj piše, da bi moral v pekel, ampak 
ker si iz Slovenije, bom vzel, kot da si 
kazen že odslužil.

***
Komandir naroči pripravniku, naj mu 
vsak dan zjutraj kupi Delo in ga pusti na 
mizi. Pripravnik se nekaj dni drži navo-
dila in sproti kupuje časopis, nato pa, da 
bi si skrajšal vsakodnevno pot do trafike, 
sklene, da bo kupil kar dvajset časopisov 
in dal vsak dan en izvod na mizo.
Komandir štiri dni z zanimanjem prebira 
časopise, peti dan pa vzroji:
»Smo pa res nerode policisti. Saj ni čud-
no, da se ljudje delajo norca iz nas. Jože 
iz sosednje postaje se je ta teden že pet-
krat zaletel, in to vedno v isto drevo.«

***
Krompir je najboljši za hujšanje
Krompir je eno od živil, ki zelo pomaga 
pri hujšanju ...
… vendar ga je treba okopavati, ne jesti.

 ***
Kmečki turizem
Gospodar: »Gospod, pri nas vas bo 
vsako jutro zbudil petelin.« Letoviščar: 
»Nastavite ga na četrt na osem.«

***
Mali oglas
»Mladi kmet išče dekle s traktorjem. 
Ženitev ni izključena. Slika traktorja 
zaželena.«

***
V čakalnici pred ordinacijami v zagreb-
ški bolnišnici Rebro. Priteče sestra in 
zakliče:
»Je kdo tukaj za ekage?«
Pacienti pa vsi prestrašeni:
»Ne! Vsi smo za hadeze!«

***
»Ali imate dovoljenje za igranje na uli-
ci?« vpraša strog policist brenkača, ki se 
mu v klobuku na tleh nabirajo evri.
»Ne.«
»Potem me, prosim, spremljajte!«
»Kaj boste pa zapeli?«

***
Nova vlada, novi ljudje. Si reče Jurij: 
»Gotovo še koga potrebujejo. Bom vpra-
šal za službo.«
Sprejme ga sekretar vlade: »Kaj si pa 
mislite? A ste neumni?«
Jurij: »A to je še zmeraj pogoj?!«

***
»Zakaj Albanci skrivajo pištole v hladil-
niku?«
Ker je dovoljeno le hladno orožje.«

***
Pri brivcu
»Mojster, ampak zadnjič sem plačal 
britje deset evrov manj.«
»Seveda. Odkar je nova vlada, imate vsi 
daljše ksihte!«

***
Sodnik za prekrške vpraša Koširja, ki je 
pretepel soseda: »Gospod Košir, rad bi 
vedel, kako ste mu razbili nos.«
»Ročno delo, gospod sodnik,« ponosno 
odgovori Košir.

***
»Babica, kaj je to ljubimec?«
»Ljubimec? A, ljubimec? O, marija po-
magaj, ljubimec!«
Babica steče na podstrešje in odklene 
omaro. Ven pade okostnjak.

***
Prispevek notranjega ministrstva za 
rebalans proračuna:
»Upokojenci morajo čez prehod za 
pešce, kadar na semaforju gori rdeča 
luč!«

***
Zaobljuba obletnice
Danes praznujem pet let, se pohvali 
Dare, odkar bom jutri začel hujšati!
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NAGRADNA KRIŽANKA

Četrtna skupnost Črnuče razpisuje tri nagrade: 
1.  nagrada: Bon za 50 evrov. Podarja taverna Tatjana.
2. nagrada: Bon za 30 evrov. Podarja gostilna in pizzeria Rogovilc.
3. nagrada: Bon za enkratni obisk ustvarjalne delavnice po lastni izbiri leta 2020,  
   podarja Radovedni malček podjetja Bajtasist d.o.o.

Izžrebance bomo objavili v naslednji 
številki glasila Črnuški glas.

Četrtna skupnost Črnuče, 
Dunajska c. 367,  
1231 Ljubljana Črnuče

Rešeno križanko pošljite v kuverti,  
na katero ste nalepili kupon.  
Pri žrebanju bomo upoštevali vse,  
ki bodo prispele na naslov 
Četrtna skupnost Črnuče,  
Dunajska c. 367, 1231 Ljubljana Črnuče,  
do petka, 31. januarja 2020.

☐ V primeru, da sem izžreban/-a, dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, Četrtna skupnost Črnuče, 
osebne podatke objavi.
☐ Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre, kot je zapisano v drobnem tisku.
S podpisom in oddajo tega kupona ste izrazili strinjanje, da sodelujete v nagradni križanki oz. vprašanju. Za 
izvedbo nagradne križanke oz. vprašanja in tudi za posredovanje elektronskih sporočil bo Četrtna skupnost 
Črnuče, vaše posredovane osebne podatke obdelovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podat-
kov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo 
obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru 
izvedbe nagradne igre bo to vse do njenega zaključka, osebne podatke nagrajencev pa v skladu z zakonodajo 
z davčnega področja. Vaši osebni podatki se ne posredujejo nikamor. V stik z njimi bodo prišli le pogodbeni 
obdelovalci pri obdelavi, vendar morajo spoštovati pravila in zahteve Četrtna skupnost Črnuče za ustrezno 
obdelavo osebnih podatkov. Če želite od nas dobiti kakršne koli informacije v zvezi z obdelavo svojih oseb-
nih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelavo podatkov ali 
obdelavi ugovarjati, nam to lahko sporočite pisno na naslov Četrtna skupnost Črnuče, Dunajska c. 367, 1231 
Ljubljana Črnuče. Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne pozneje, kot je dovoljeno. 
Če ne boste zadovoljni z našimi odgovori v zvezi z vašimi pravicami glede varstva osebnih podatkov, imate 
možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, 
01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

Nagrade boste prejeli po pošti in jih ni 
mogoče zamenjati.





Priprava kreme
Čokolado nasekljajte in dajte v večjo skledo. 
V manjši ponvi segrejte smetano do vre-
tja, odstranite z ognja in vanjo vmešajte 
naribano lupino ter pomarančni sok. S toplo 
smetano prelijte nasekljano čokolado in 
dobro premešajte, da se čokolada raztopi. 
Kremo ohladite. 

Izdelava biskvita
Ločite rumenjake od beljakov. Raztopite 60 
gramov čokolade jo ohladite. Rumenjake 
penasto stepite s sladkorjem in vaniljevim 
sladkorjem. Po 5–10 minutah mešanja dodajte 

naribano pomarančno lupino in stopljeno 
čokolado ter premešajte. Nato vmešajte prese-
jano moko, pomešano s pecilnim praškom in 
škrobno moko. Stepite beljake v čvrst sneg in 
ga previdno vmešajte. Pečico segrejte na 180 
stopinj Celzija in obložite pekač (30 x 40 cm) 
s papirjem za peko. Zmes dajte na pekač in jo 
pecite približno 10 minut. Medtem si pripravi-
te čisto krpo in jo rahlo potresite s sladkorjem, 
da se biskvit ne bo prilepil nanjo. Ko je biskvit 
pečen, ga preložite na kuhinjsko krpo in pre-
vidno odstranite papir za peko. S krpo zvijte 
biskvit in pustite, da se ohladi. 

Izdelava božičnega debla
Kremo zmešajte z mešalnikom, da dobite 
čokoladno stepeno smetano. Biskvit odvij-
te, ga premažite s približno polovico kreme 
(ostalo prihranite za okrasitev) in znova zvijte. 
Na koncih zvitka odrežite robova, ki ju boste 
povezali s kremo (glejte fotografijo). Dobiti 
morate osnovno vejo in dve krajši stranski. 
S čokoladno kremo dobro premažite spoje 
glavne veje s stranskima. Celoto premažite s 
preostalo kremo. Z vilicami ustvarite učinek 
drevesnega lubja.
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RECEPT

Božično deblo
Čokoladna krema
• 320 g čokolade za 

kuhanje
• 300 ml sladke sme-

tane
• naribana lupina polo-

vice pomaranče
• sok ene pomaranče
 
Biskvit
• 6 jajc
• 80 g sladkorja
• 1 vaniljev sladkor
• naribana lupina polo-

vice pomaranče
• 60 g temne čokolade
• 50 g ostre moke
• ½ čajne žličke pecil-

nega praška
• 30 g škrobne moke

Okrasitev
• 50 g čokolade
• 150 g marcipana
• sladkor v prahu
• zelena in rdeča 

jedilna barva

www.kolektor-etra.si


