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Gozd, voda in mlinček v Sračji dolini
25. maja med 9. in 12. uro je v Sračji dolini že devetič odmevala
pesem otrok, vzgojiteljev, pedagogov in tabornikov … ob bistrem
potočku je mlin cin, cin … Množice so uživale v gozdu, prisluhnile
žuborenju Črnušnice ter uživale v naravi Črnuč.

Kažipote, oznake, ograje, mostove, klopi in druge naprave
ohranimo nepoškodovane. Vožnja je v gozdu dovoljena le po
cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajmo vozila
kjer koli, ampak vprašajmo za dovoljenje lastnika zemljišča. Voda
Tako kot vsako leto so bili tudi tokrat rdeča nit prireditve mlinčki, je dragocena. Gozd jo čisti, zadržuje in nam jo pomaga ohranjati
ki so jih izdelali otroci sami in jih zavrteli na »deroči« Črnušnici, pitno. Cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za življenja gozda,
zato je nabiranje omejeno s predpisi. Spoštujmo jih.
katere strugo so gozdarji pripravili v ta namen.

Otroci iz vrtca Črnuče

Foto: Anja Vogric

Foto: Maja Remic

Gozd in zadnji teden meseca maja sta v Sloveniji že vrsto let Črnučani smo lahko ponosni, da imamo prečudovito in hkrati
prepletena pod imenom Teden gozdov. Prireditev v Sračji dolini skrivnostno Rašico, za sprostitev, rekreacija ali intenzivni trening
pod geslom »Gozdovi za ljudi« je Zavod za gozdove Slovenije, v naravi, le korak stran od naših domov.
Anja Vogrič
območna enota Ljubljana poimenoval GOZD, VODA IN MLINČEK.

Mlincki na Črnušnici

Poleg tradicionalnih dejavnosti kot sta postavljanje mlinčkov in
hoja po slepi stezi so bile predstavljene tudi ostale zanimivosti
gozdov znotraj in izven meja naše domovine. Obiskovalci so
ponovili znanje gozdnega bontona, ustvarjali v gozdni galeriji,
spoznavali vlogo gozdarja in lovca ter uživali v gozdnih vonjih.
Ogledali so si gozdne škodljivce, ptice v gozdni krajini, živali.
Naučili so se, kako se odčita višina drevesa z višinometrom ter
katere izdelke vse lahko izdelamo iz lesa. Ob manjšem ognju so
otroci ugotavljali, kakšne vrste lesa gorijo in hkrati izpostavili
nevarnost ognja v gozdu.

Proslava pred Dnevom državnosti - 20 let
samostojnosti
V petek 17. junija 2011, ob 18.00 uri v Parku sedmih narodnih
herojev pred Osnovno šolo narodnega heroja Maksa Pečarja, bo
Mladinsko društvo MOČ, organiziralo kulturno - družabni dogodek
v počastitev Dneva državnosti in ob 20 obletnici samostojnosti
Republike Slovenije.

Dejstvo je, da so udeleženci prireditve v Sračji dolini uživali. Zato Kulturni program bodo popestrili osnovnošolci črnuške osnovne
prebivalci Črnuč obnovimo načela skrbnega ravnanja z gozdom. šole, različni glasbeni izvajalci, pevci ter plesalci.
Prisrčno vabljeni.
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ZGODILO SE JE
Črnuška pomlad, poletje in prihodnost, ki prihaja
Prvo številko glasila Četrtna skupnost Črnuče v novem mandatu
in v tem letu smo izdali. Upam, da ste ga vsi Črnučani dobili v
svoje nabiralnike. Če ga kje ni bilo, nas o tem obvestite preko
elektronskega naslova mol.crnuce@ljubljana.si ali telefonske
številke 01 / 563 16 30. Uradni distributer glasila, Pošta Slovenije,
bi namreč moral poskrbeti, da glasilo pride v vsak nabiralnik
od 4500 gospodinjstev in 500 naslovov pravnih oseb, ki živijo v
Četrtni skupnosti Črnuče.
Po zadnjih uradnih podatkih nas je bilo 1. januarja letos uradno
prijavljenih v Črnučah 11.213 prebivalcev, kar je štirinajsta
največja Četrtna skupnost v Mestni občini Ljubljana od 17. Od
tega 5.685 žensk in 5.528 moških. Največjih delež (58%) pripada
starostni strukturi med 25 in 64 let.
V nedeljo 5. junija nas čaka še eden v vrsti (nepotrebnih)
referendumov, kjer pa bomo poleg ostalih dveh tem (Zakon o
preprečevanju dela na črno in Zakon o arhivih), odločali o bistvu
naše prihodnosti, medgeneracijski solidarnosti, na kateri bazira
naš pokojninski sistem, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. To je tema, ki nima nič s politiko, ne s strankami, ne
z ideologijami. Gre preprosto za čisto in enostavno matematiko,
včasih so štirje delavci delali za enega upokojenca, sedaj le še
eden in pol. Pa se boste verjetno strinjali, da ni glavni problem v
postopnem podaljševanju delovne dobe, ki je neobhodno.

Glavna težava je, da ni dovolj delovnih mest za vse, ki bi želeli
delati in da smo tisti, ki delamo, preslabo plačani. Pa to ni samo
občutek, je preprosta primerjava s prijatelji in znanci iz drugih
evropskih držav.
Kot ima vsaka zgodba dve plati, je veliko odvisno od zornega
kota gledanja. Mnogim gre še in tudi že mnogo slabše, kot večini
izmed nas. Verjetno je glavna stvar v zadovoljstvu in nas samih,
da znamo najti svoj smisel in veselje v stvareh, ki jih počnemo.
In v dobri meri. Hrepenenje po vedno več in več, nas ne bo nikoli
zadovoljilo.
Tudi letos bomo spet ob pomoči različnih društev in organizacij
ter delni finančni pomoči Četrtne skupnosti Črnuče, organizirali
že tradicionalne prireditve v okviru Črnuške pomladi 2011. Ne bo
manjkalo tenisa, odbojke na mivki, juda, nogometa in ubranega
zborovskega petja. Vse od 4. do 19. junija, na različnih lokacijah po
Črnučah, se bo družilo, zabavalo, tekmovalo in medgeneracijsko
tkalo vezi, da bo naša prihodnost svetla, optimistična in polna
pozitivnega pričakovanja.
Skratka, želim vam sproščen in pričakovanja poln prehod v
letošnje poletje, naj bo sonce vedno na vaši strani, šolarjem pa
uspešen zaključek šolskega leta. In vedite, po vsakem dežju,
posije sonce.
Smiljan Mekicar
glavni in odgovorni urednik, podpredsednik Četrtne skupnosti Črnuče

Čistilna akcija Očistimo Črnuče 2011 - poročilo
Letošnja čistilna akcija je potekala na območju gozdov ob Savi.
Ena skupina je čistila komunalne in kosovne odpadke v bližini
čistilne naprave, teniških igrišč, po poteh do vrtičkov in na
področju samih vrtičkov v spodnjih Črnučah. Druga skupina je
čistila gozd med Savo, naseljem Brod in Štajersko cesto. Tako
smo na teh območjih že pred čistilno akcijo, skupaj s podjetjem
Snaga, odpeljali 10 ton odpadkov, po akciji pa še dodatnih 50 ton
in cel tovornjak avtomobilskih pnevmatik. Gradbene odpadke in
azbestne plošče bo v letošnjem letu z mestnih zemljišč odvažal
mestni koncesionar.

Ko greste naslednjič na sprehod ne pozabite vzeti vrečko in
pobrati smeti tudi za drugimi. Dajmo vzgled vsem, da nam ni
vseeno za čisto okolje in pitno vodo.
Jože Horvat

Foto: Jože Horvat

Želimo si, da bi MOL čimprej postavila zapornice na poteh do Save,
da bi s tem preprečili ponovna onesnaževanja. V letošnjem letu
načrtujemo še eno manjšo čistilno akcijo ob poti nad vrtički ob
Savi.
Ob tej akciji moramo še posebej pohvaliti Vrtec Črnuče, črnuške
tabornike, ozaveščene prebivalce in seveda tudi organizatorje.
Stanje pred in po čistilni akciji.
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AKTUALNE NOVICE
Pokojninska reforma je potrebna zdaj
Pokojninska reforma je potrebna zdaj. Odlaganje njene uveljavitve
bo prizadelo nas in bodoče generacije. Še nedavno so za eno
pokojnino delali trije delavci, danes en delavec in pol, leta 2041
bo za eno pokojnino delal samo še eden delavec.
Spremembe so nujne, ker živimo dlje. V zadnjih desetih letih se
je v Sloveniji povprečno obdobje, ko moški prejemajo pokojnino
podaljšalo za 2 leti, delali pa so le 10 mesecev dlje kot pred
desetletjem. Ženskam pa se je povprečno obdobje prejemanja
pokojnin podaljšalo celo za 4 leta in 7 mesecev, povprečna
upokojitvena starost pa se jim je podaljšala za pol manj, za 2
leti in 4 mesece. V Sloveniji se je pričakovana življenjska doba v
zadnjih 30 letih podaljšala za več kot 7 let. Podobno kot v drugih
razvitih državah lahko pričakujemo, da se bo podaljševal še
naprej. Razvite države so na ta izziv odgovorile s podaljševanjem
delovne dobe. Tako ravnamo tudi mi.
Pokojninska reforma, o kateri se bomo odločali 5.junija na
referendumu, sproža polemike, čeprav se vsi strinjamo, da z njeno
uveljavitvijo lahko zaustavimo realno padanje pokojnin, ki smo
mu priča že od leta 2000 dalje.V zadnjih devetih letih se je višina
vseh pokojnin zmanjšala iz 68,1% povprečne plače na 61,3%
povprečne plače. Če reforme ne bomo sprejeli, se bodo pokojnine
zmanjševale še naprej. Zmanjševanje višine pokojnin je namreč
vgrajeno v obstoječi zakon in je cena, ki jo plačujejo upokojenci
zato, ker smo se pred desetimi leti odločili, da bomo na ta način in
ne z podaljševanjem upokojitvene starosti, zagotavljali vzdržnost
pokojninske blagajne.

S potrditvijo pokojninske reforme na referendumu bomo vsem
generacijam zagotovili varno in aktivno starost ter zaščitili
solidarnost med upokojenci, delavci in mladimi. Novi Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč, v obdobju
naslednjih 15 let s postopnim zviševanjem upokojitvene starosti
in postopnim podaljševanjem delovne dobe zagotavlja zviševanje
pokojnin, ki bodo bistveno višje, kot bi bile brez uveljavitve
reformnih predlogov.
Leto

Moški

Ženske

Starost

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Leta
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65

Meseci
6
6
6
6
6

Pokojninska
doba

Starost

Leta
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Leta
58
59
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65

Meseci

Pokojninska
doba

Meseci

6
6
6
6
6
6

Leta
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

Meseci

Podaljšanje delovne aktivnosti po ZPIZ - 2

Ne slepimo se. Pokojninska reforma je zaradi demografskih
trendov neizbežna. Če je ne bomo uveljavili sedaj, jo bomo čez
nekaj let. Tedaj pa bo njena uveljavitev bistveno ostrejša, za
nujne spremembe pa bomo imeli bistveno manj časa kot danes.
Tokrat boste odločali sami. Odločite se modro. Odločitev bo
vplivala na vas, vaše otroke ali celo vaše starše.
Dr. Andreja Črnak Meglič

Vabilo na svečano akademijo ob 40.
obletnici igranja nogometa v Črnučah

%

Zniževanje višine pokojnin glede na plače od leta 2000 do leta 2009

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE
Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana, Četrtne skupnost Črnuče,
Dunajska 367, 1231 Ljubljana Črnuče
Tel: 01 / 563 16 30 ali 01 / 561 57 90, e-pošta: mol.crnuce@ljubljana.si
Glavni in odgovorni urednik: Smiljan MEKICAR
Uredniški odbor: Saša ERJAVEC, Živa KANDUS, Barbara KRAMPAČ, Jadranka
VOUK-ŽELEZNIK, Olga HORVAT, Jože HORVAT
Oblikovanje: Studio Medima d.o.o., www.medima.si
Tisk: Tiskarna Hren
Številka izdaje: Letnik X, številka 15, junij 2011
Naklada: 5000 izvodov
Distribucija: prejmejo vsa gospodinjstva in podjetja Četrtne skupnosti
Črnuče, brezplačno
Glasilo Četrtne skupnosti Črnuče je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS.

Brcanje okroglega napihnjenega usnja, kot so mu včasih rekli,
ni samo dejavnost za šport, sproščanje in zabavo. Je veliko
več. Je druženje, spoznavanje, učenje. So emocije, doživetja,
razočaranja, veselje, žalost. Je organiziran šport, ki povezuje
prijatelje, družine, meščane, državljane, narode, svet.
Malo je takih stvari na svetu, kot je nogomet. Enostaven,
preprost,
pa
kljub
temu
zahteven
in
naporen.
Igra ga stotine, tisoče, milijoni ljudi po celem svetu, že več kot
160 let. Še ga bodo igrali, dokler bo obstajala igra, dokler bo
obstajal človek.
Tudi v Črnučah se igra nogomet. In to že dolgih 40 let. In tudi
naprej se ga bo igralo, dokler bodo obstajale Črnuče. Kako se je
začelo, nadaljevalo in kako bo jutri z nogometom v Črnučah, vam
bomo povedali, prikazali, zapeli, zaplesali in se skupaj z vami
poveselili, v četrtek, 16. junija 2011, ob 20.00 uri, v Kulturnem
domu v Črnučah.
Iskreno in prisrčno vabljeni vsi, da se nam pridružite na slavnostni
akademiji ob tem visokem jubileju, da skupaj ... damo GOL.
Smiljan MEKICAR, Predsednik ND Črnuče
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ZGODILO SE JE
Pomladno dogajanje na OŠ n. h. Maksa Pečarja
S hitrostjo približevanja konca šolskega leta, se stopnjujejo
tudi dejavnosti na naši šoli. Začelo se je s pustovanjem. Najbolj
prizadevni smo si za prihod pomladi sami naredili maske in
verjetno smo tudi zaradi tega tako uspešno pregnali mrzlo zimo.

8. maja so naši učenci šli na pot okoli Ljubljane po Poti spominov
in nekaj jih je med tem odlično zapelo partizansko pesem »Hej ,
brigade« za kar je posnela televizija POP TV in smo lahko videli v
oddaji »Preverjeno«.
Vrstijo se tudi različna tekmovanja. Prejeli smo že zlata priznanja

Foto: Arhiv šole

Nedvomno najpomembnejši dogodek letošnje pomladi, se je
zgodil v aprilu, naš Pomladni sejem. Pomladni sejem, tokrat
enajsti po vrsti, je postal resnično naš praznik. Tudi tokrat
smo starši, učenci in zaposleni med seboj poklepetali in si tudi
pokazali, kaj znamo. Tema letošnjega sejma je bila »Slovenija
in Evropa«, zato je bila tudi kulinarična ponudba raznovrstna, v
okusih Evrope. Skupaj smo tudi tekmovali. Zmagali so, kot vedno,
naši, učenci so premagali ekipo staršev. V tokratni ponudbi so bile
različne reči: nakit, lutke, torbice, košarice, gozdne vile, lakirali
smo lepe nohte, sestavljali s sestavljankami Španijo, poslušali
debato, eksperimentirali s pomočjo doma izdelanih fizikalnih
naprav itd. Očistili smo tudi okolico šole. Nasadili smo jagode
in mačehe, ki so skoraj vse že v naslednjih dneh izginile iz naših
korit. Zabavali smo se na proslavi ob slovenskih duhovitostih iz
ust Korošice, Dolenjke, Gorenjke, Štajerke in Primorke, ki so jih
izvrstno uprizorile naše šesto, osmo in devetošolke.

Dunaja v Avstriji in iz Györa na Madžarskem. Pri nas so bili pet dni
in v tem času so si pod mentorstvom naših učencem ogledali Piran,
Postojnsko jamo, Predjamski grad, Bohinjsko in Blejsko jezero,
Črnuče in Ljubljano. Prisostvovali so pri našem pouku. Prijazno
jih je sprejel tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič. Udeleženci so
priredili tudi skupno zabavo, kjer smo poslušali narodne pesmi in
spoznavali narodne plese. Češki učenci so prisrčno izvedli muzikal
Rdeča Kapica. Naši učenci so presenetili z nastopom na različnih
prizoriščih šolske jedilnice, na koncu sta prišla še dva čisto
prava kurenta ter urno pregnala vse slabe duhove ne le iz šole,
temveč tudi iz njene širše okolice. Nato smo se pogostili s potico,
z nacionalno začinjenimi klobasami in sladkarijami, manjkalo ni
niti bučnega olja. Dogajanje Evro tabora sta spremljali tudi ekipi
TV Slovenija 1 in Vala 202.

Duhovna mati proslave je bila učiteljica Brigita Pajk Jamnik,
povezovala pa sta jo odlična voditelja Žiga in Dominik. Trije
naši učitelji, Mitja Vavpotič, Andrej Smrekar in Robi Lukač, so
izvedli koncert različnih slovanskih pesmi in nas tako popeljali od
Kranjske do Moskve, pa tja do Makedonije. Na sejem smo povabili
tudi Tačke pomagačke, pse in njihove lastnike, ki prostovoljno
pomagajo hendikepiranim in bolnim otrokom. Zahvaljujem se
vsem, ki ste prišli in s svojim obiskom prispevali k uspešnosti
sejma.
V prvem tednu v maju smo na šoli gostili 76 učencev in učiteljev
»Eurocampa«. Prišli so, iz Brna na Češkem, iz Bilbaa v Španiji, z

iz znanja zgodovine in o sladkorni bolezni, trinajst srebrnih
priznanj iz znanja matematike, eno iz biologije, dve iz znanja o
sladkorni bolezni, zgodovine, angleščine, dve srebrni Cankarjevi
priznanji, prvo mesto v regiji v odbojki, prvo mesto na državnem
finalu dečkov in drugo deklic, v akrobatiki je dosegla dekliška
ekipa četrto mesto v državi, v gimnastiki tretje mesto, prav tako iz
znanja robotike, ekipno sedmo mesto v kolesarstvu in posamično
sedmo mesto na državnem tekmovanju iz šaha. Pričakujemo pa
še kakšno.
Spričevala z lepimi ocenami pridejo, v juniju.
Zlatka Vlasta Zgonc, ravnateljica

Marko Baloh letos ponovno na RAAM 2011

Evropski dan sosedov

Marko Baloh, 44-letni Črnučan, se bo 15. junija 2011 že šestič
podal s starta dirke preko Amerike. RAAM, Race Across America,
je kolesarska dirka od zahodne, do vzhodne obale ZDA. Poteka v
eni sami potezi, v slogu »počivaj kadar moreš in hočeš«. Kolesarji
dnevno kolesarijo tudi več kot 22 ur. Po presoji ameriške revije
Outside, gre za najtežjo, najbolj naporno in najbolj ekstremno
športno preizkušnjo na svetu.

Skupina učencev šestih in sedmih razredov osnovne šole
narodnega heroja Maksa Pečarja je v četrtek, 26. maja 2011, v
sklopu gospodinjstva in izbirnega predmeta sodobna priprava
hrane, z veliko zagnanostjo in urnimi ročicami mesila, ožemala,
sladkala, potresala in pekla. Svoje sladke in slane izdelke so
učenci, v sklopu Evropskega dneva sosedov, ponudili mimoidočim
in s tem popestrili dogajanje, ki se je vse popoldne odvijalo pred
sedežem Četrtne skupnosti Črnuče.

Foto: osebni arhiv

Petra Simčič

Foto: Petra Simčič

Marko pravi: »Kot vedno se preko luže
odpravljamo z željo po zmagi. Dirka je
tako težka in dolga, da je nemogoče
nekaj napovedati. Odpeljati želim svojo
dirko z glavnim ciljem prečkati ZDA
v manj kot 9 dnevih. Če bo to uspelo,
tudi rezultat ne more izostati. Dirkam
v spomin na prezgodaj preminulega
prijatelja Jureta Robiča, ki je na
RAAM-u pustil neizbrisljiv pečat.
Prepričan sem, da mi bo misel nanj
pomagala v najtežjih trenutkih dirke.«
Anja Vogrič
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AKTUALNE NOVICE
Ureditev problematike varnega dostopa do
šole in vrtca ob Dunajski cesti
Otroci, starši in drugi pešci so pri dostopu do osnovne šole
Narodnega heroja Maksa Pečarja in vrtca na Dunajski cesti,
že vrsto let izpostavljeni veliki nevarnosti, ki jo predstavlja
neustrezna prometna ureditev na območju neposrednega dostopa
do navedenih ustanov. V zadnjem času so se razmere izboljšale,
predvsem zaradi truda in zagnanosti vodstva šole in prostovoljcev
ter pobud, ki so jih podali starši, združeni v neformalni obliki
civilne iniciative. Zarisan koridor za varen dostop otrok do šole,
krožni promet in prostovoljci, ki preprečujejo prometni kaos,
so prvi koraki v smeri celovite rešitve za zagotavljanje varnosti
otrok.Na Četrtni skupnosti Črnuče, je bilo v zvezi s problematiko
sklicanih več sestankov v širši sestavi, na katerega so bili
povabljeni predstavniki MOL, Četrtne skupnosti, SPVCP, šole,
cerkve, vrtca, policije, četrtne skupnosti, idr. Zaključki so potrdili
dejstvo, da je varen dostop do šole sicer formalno zagotovljen,
medtem, ko v praksi prometna ureditev ni implementirana in
je zato brez učinka na varnost. Hkrati tudi policija ni izvajala
ukrepov, ki bi zagotavljali spoštovanje predpisane prometne
ureditve.
Predlog rešitve, ki ga je pripravila civilna iniciativa, zato v
prvi vrsti upošteva varnost otrok, ob hkratnem povečanju
pretočnosti prometa ter olajšanju dostopa do vrtca in šole, in
sicer z naslednjimi medsebojno povezanimi kratkoročni ukrepi;

Predlog rešitve 1

Predlog rešitve 2

preureditev ceste »Stare Črnuče« v enosmerno z izhodom na
Dunajsko cesto, preureditev semaforiziranega križišča v krožišče
s priklopom navedene enosmerne ceste iz smeri Osnovne šole n.
h. Maksa Pečarja in Vrtca Črnuče, koridor za pešce (fizične ovire) povezava pločnika Dunajske ceste z vhodom v šolo ali alternativno
postavitev potopnih količkov (dvignjenih le ob začetku in koncu
pouka) pred vhodom na dvorišče med šolo in cerkvijo, postavitev
semaforja pred prehodom za pešce - prečkanje ulice Stare Črnuče in
prilagoditev urnika pogrebov JP Žale v času odvoza otrok iz šole in
vrtca (prepoved opravljanja pogrebnih storitev med 13. in 16. uro).
Stojan Olenik in Samo Maček

Pobuda za ureditev prometa
V soseski Spodnje Črnuče je več odsekov, na katerih so otroci,
stanovalci in drugi pešci, izpostavljeni nevarnosti, predvsem
zaradi neustrezne prometne ureditve, ki predpisuje določene
omejitve, ki pa so v praksi neizvedljive in neučinkovite.
Veliko nevarnost za otroke predstavlja cesta, ki je formalno
opredeljena kot intervencijska pot, vendar se že desetletja
uporablja za povezavo med različnimi konci soseske. Nevarnosti
so izpostavljeni predvsem otroci, ki prehajajo med igrišči na obeh
straneh ceste. Glede na to, da trenutni status poti ni ustrezen in ne
zagotavlja varnosti, je enostavna in učinkovita rešitev, namestitev
štirih grbin neposredno pred otroškimi igrišči, ki bi vožnjo skozi
sosesko upočasnile. Drug nevaren odsek, je neustrezna ureditev
križišča in umestitev prehoda za pešce na Cesti 24. junija pri trgovini
Mercator. Z manjšo rekonstrukcijo križišča, bi lahko ob hkratnem
dvigu nivoja varnosti, hkrati zagotovili tudi višjo funkcionalnost. V
tej smeri so bile s strani civilne iniciative Četrtni skupnost Črnuče,
že podani konkretni predlogi rešitev.

Predlog ureditev križišča
Ceste 24. junija

Predlog ureditev
intervencijske poti

Stoja Olenik in Samo Maček

Čas je za barvanje.
Vabljeni v Belinkino trgovino
na Zasavski cesti 95 v »rnuËah.
Delovni Ëas:
vsak delavnik od 7. do 18. ure
ob sobotah od 7. do 12. ure
Telefon: +386 (0) 1 588 64 83

Strgar
načrtovanje in urejanje vrtov in parkov

Suhadolčanova 6, 1231 Ljubljana Črnuče
tel.: 01/561 20 89, fax: 01/561 30 91
info@pro-horto.si, www.pro-horto.si
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AKTUALNE NOVICE
Program dela Sveta ČS in njegove prioritete za obdobje 2010-2014 - stanje na projektih
Kot smo vam že v prejšnji številki glasila obljubili, da vas bomo o realizacijah zadanih nalog in projektov sproti obveščali, sedaj to
izpolnjujemo. Zadevo smo tabelarično predstavili, da bo čim bolj pregledna. Današnja tabela odraža stanje na dan, 25. maj 2011:
Št. PROJEKT / NALOGA:

STANJE in SPREMEMBE:

1.

Novogradnja telovadnice za OŠ Maksa Pečarja

Pripravljena je celotna časovnica izvedbe projekta po kateri bi naj bila novozgrajena
telovadnica predana v uporabo septembra 2014, trenutno je v pripravi DIIP, do julija 2011,
nato sledi izdelava projektne naloge in izvedba natečaja za izbiro izvajalca projektne
dokumentacije

2.

Prometna ureditev okoli stare OŠ Maksa Pečarja in vrtca v Starih
Črnučah ob cerkvi

Odbor za urbanizem in varstvo okolja je
pripravil predlog za ureditev varne poti iz smeri spodnjih Črnuč, ki bo obravnavan na naslednji
seji in po potrditvi poslan naprej na OGDP MOL.

3.

Hodnik za pešce ob Zasavski cesti v naselju Ježa

Posredovan predlog na ORN MOL, čaka se odgovor

4.

Hodnik za pešce ob cesti, ki povezuje Zasavsko in Brnčičevo ulico
- pridobitev zemljišč in izgradnja

Posredovan predlog na ORN MOL, čaka se odgovor

5.

Dokončanje hodnika za pešce in kolesarske steze ob Dunajski cesto Posredovan predlog na ORN MOL, čaka se odgovor
od Izletniške ulice do Rogovilca - pridobitev zemljišča in izgradnja

6.

Kolesarska steza od Podgorice do Nadgorice od Soteške poti do V pripravi je projektna dokumentacijo, izdelana mapna kopijo z vrisanim predlogom steze,
Tominškove ul. - pridobitev zemljišč in izgradnja
poteka zbiranje potrebnih soglasij lastnikov zemljišč na trasi

7.

Priključek Brnčičeve ulice na Zasavsko cesto - projekt, pridobitev Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, uvrstiti projekt v načrt
zemljišč in izgradnja
razvojnih programov MOL

8.

Otroško igrišče ob C. 24. Junija - pridobitev zemljišča od prvih Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, zagotoviti finančna
naslednikov ELME in ureditev
sredstva

9.

Otroško igrišče ob Polanškovi ulici - ureditev prenosa lastništva iz Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, zagotoviti finančna
SCT na MOL in obnova
sredstva

10.

Kanalizacija za meteorno vodo v Podgorici - dogovor z DARS-om in Realizacija v teku
izvedba priključka na njihov sistem

11.

Kolesarska steza od Vojkove ulice mimo Hipodroma preko mostu
čez Savo do Brnčičeve

Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, uvrstiti projekt v načrt
razvojnih programov MOL

12.

Otroško igrišče ob Mlinski poti - ureditev

Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, zagotoviti finančna
sredstva

13.

Otroško igrišče v stanovanjskem naselju Črnuške terase - pridobitev Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, zagotoviti finančna
zemljišča in ureditev
sredstva

14.

Okoljska sanacija Jarški Prod - začasna omejitev dostopa in Podan predlog rešitve s postavitvijo zapornic na dostopih, čaka se odgovor in reakcija OVO MOL
nadzor za preprečevanje nadaljnjega odlaganja odpadkov

15.

Hodnik za pešce ob regionalni cesti Šentjakob - Domžale od Izdelana idejna zasnova, pridobiti treba soglasja lastnikov zemljišč, uvrstiti projekt v načrt
Colnarjeve do avtobusne postaje - pridobitev zemljišča in izgradnja razvojnih programov MOL

16.

Dokončanje ureditve področja bivših vrtičkov ob Savi od Dunajske Idejne rešitve so podane, prostorski akti sprejeti, MOL mora zagotoviti sredstva za izvedbo,
ceste do Titove ceste
časovnice še ni

17.

Ureditev DNEVNEGA CENTRA ZA STAREJŠE v novem domu za starejše Projekti izdelani, izvajalec je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, zaradi neusklajenih
občane (Deos)
vsebinskih vprašanj predviden sestanek vseh akterjev pri županu MOL

18.

Ureditev sprehajalnih poti (trim steze) ob vrtičkih (do mosta) ob Idejni predlog izgradnje trim steze, ki ga je pripravila ZŠDČ, je bil posredovan odboru za UGDP
reki Savi (postavitev preprostih orodij in počivališč)
MOL, umestilo se ga bo v prostor v sklopu urejanja športno - rekreacijskih poti ob Savi kot je to
določeno v novem prostorskem aktu MOL. Trim steza naj bi imela v prvi fazi 8 do 10 orodij na
krožni progi za kros, dolgi cca. 3600 metrov

19.

Ureditev manjkajočega dela hodnika za pešce ob Cesti 24. Junija V pripravi je ustrezna dokumentacija
- pridobitev zemljišča in izgradnja

20.

Ureditev sprehajalne in kolesarske poti ob Savi

21.

Odstranitev nevarnih dreves ob otroškem igrišču ob interventni Dogovor z izvajalcem potekajo
poti C. 24.junija - Koroškega bat., in posaditev novih

22.

Hortikulturna ureditev obcestnega pasu Dunajske ceste od Urejeno
Savskega mostu do Izletniške ulice

23.

Izgradnja kanalizacije po Izletniški ulici

24.

Hortikulturna ureditev obcestnega pasu Dunajske ceste - rondo na Dogovor z izvajalcem potekajo
končni postaji LPP 6

25.

Razširitev Primožičeve ulice pri križišču z Milnsko potjo - projekt V pripravi je ustrezna dokumentacija
in izgradnja

V pripravi je ustrezna dokumentacija

V pripravi je ustrezna dokumentacija
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UTRINKI
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju
V sredo 20. aprila se je pred državnim praznikom dnevu upora
proti okupatorju in v počastitev dneva ustanovitve Rašiške čete,
v parku sedmih Narodnih herojev pred osnovno šolo narodnega
heroja Maksa Pečarja v Črnučah, zbrala velika množica ljudi
različnih starosti.

oktet ZVEN, učenci osnovne šole NH Maksa Pečarja s pevskim
zborom in venčkom recitalov in KUD Pihalni orkester Bežigrad.
Vsem izvajalcem kulturnega programa gre zahvala za njihov
prispevek k proslavi.
Vsakokratni nastopajoči na proslavi, učenke in učenci osnoven šole narodnega heroja Maksa Pečarja.

Udeleženci letošnje proslave so bile tudi delegacije iz drugih občin in četrtnih skupnosti ter
krajani Črnuč, skupaj več kot 200.

Posebno priznanje republiške zveze za vrednote Srebrno plaketo republiške zveze za vrednote
NOB je prejel, dolgoletni praporščak Rašiške
NOB, je prejela osnovna šola Dragomelj.
čete, Anton Ravnikar.

Foto: Sašo Škrlep

27. april pod tem imenom praznujemo od leta 1992, saj je bil
prej znan kot Dan osvobodilne fronte. Na ta dan, leta 1941 je
bila ustanovljena v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni
dolini v Ljubljani, osvobodilna fronta (OF). Takrat so se sestali
predstavniki KPS, Boris Kidrič, Boris Ziherl in Aleš Bebler, KS,
Tone Fajfar, SOKOL, Josip Rus ter kulturniki Ferdo Kozak, Franc
Šturm in Josip Vidmar. Kasneje se jim je pridružilo še 20 skupin, ki
so v mesecu novembru in decembru 1941, objavili svoj program.
Letos obeležujemo 70 letnico OF in še posebej osvetljujemo
pomen antifašističnih bojev v času druge svetovne vojne.

Letošnja slavnostna govornica, ministrica za obrambo RS, dr. Ljubica Jelušič, gostitelj Rudi
Vaupotič in organizator Tadej Cmerekar.

Proslave v parku 7 herojev v Črnučah si ne znamo predstavljati brez praporščakov.

Na letošnji proslavi je bila slavnostna govornica, ministrica za
obrambo Republike Slovenije, dr. Ljubica Jelušič, ki je poudarila
današnji pomen slovenske vojske, spregovorila o črnuških borcih
in herojih ter poudarila njihov pomen pri razvijanju upora proti
okupatorju. Člani Združenja borcev za vrednote NOB Črnuče,
smo se ministrici še posebej zahvalili za spodbudne besede za
delo v organizaciji ZZB. Na proslavi so s kulturnim programom
sodelovali, pevci mešanega pevskega zbora KUD svoboda Črnuče,

Na prireditvi sta bili podeljeni dve priznanji. Predsednik
Mladinskega društva MOČ, Tadej Cmerekar, v imenu organizatorja
proslave in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB, Rudi
Vaupotič, sta predala posebno priznanje ZZB za vrednote NOB
Slovenije, za dolgoletno in vestno opravljanje praporščaka,
Antonu Ravnikarju. Republiško srebrno plaketo pa je prejela
osnovna šola Dragomelj, za dolgoletno vzorno in množično
udeležbo na komemoraciji pri Kraljevi domačiji v Dragomlju.
Sašo Škrlep

Prva obletnica telovadbe »1000 GIBOV«
16. aprila je minilo eno leto, odkar člani Društva šola zdravja skupina Črnuče, telovadimo vsak delavnik ob 8 uri zjutraj na
prostem ob vsakem vremenu. Praznovali smo tako, da smo na
telovadbo in druženje povabili tudi okoliške skupine iz Ljubljane,
Trzina, Domžal in druge.

Foto: Olga Horvat

Telovadbo je vodil in razložil pomen posameznih vaj, pobudnik
telovadbe, nevrolog dr. Nikolay Grishin. Vaje telovadbe »1000
GIBOV« so primerne za vsakogar. V 30 minutah razgibamo vse
dele telesa. Začnemo pri dlaneh, končamo pri podplatih. S tem
dosežemo maksimalno gibljivost telesa in zmanjšamo bolečine.
Več informacij na www.sola-zdravja.si. Pridruži se lahko vsak.
Vabljeni!
Olga Horvat
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“ČRNUŠKA POMLAD 2011”
Kdaj

Naziv

Kje

4. 6. 2011
ob 9. uri

Šampanjc turnir v tenisu dvojice

Tenis igrišča ŠRC Črnuče ob
cesti 24. junija

10. 6. 2011
ob 20.uri

Koncert KUD Svoboda Črnuče s
slavnostnim nagovorom predsednika
Četrtne skupnosti Črnuče

Dvorana Kulturnega doma
Črnuče, Dunajska 367

11. 6. 2011
ob 9. uri

Turnir odbojke na mivki za
osnovnošolce

ŠRC Črnuče - spodnje Črnuče

Nogometno društvo Črnuče organizira enega največjih turnirjev
mladih nogometašev selekcij od 7 do 13 let, letos še s posebno
noto, saj praznujemo 40. obletnico igranja nogometa v Črnučah.
Turnirja se bo udeležilo skoraj 40 različnih ekip iz Slovenije,
Hrvaške, Italije ter Bosne in Hercegovine.

Telovadnica OŠ N.H. Maks
Pečar, Črnuška 9

16. 6. 2011
ob 20. uri

Slavnostna akademija ob 40.
Dvorana Kulturnega doma
Obletnici igranja nogometa v Črnučah Črnuče, Dunajska 367

17. 6. 2011
ob 18.30 uri

Revijalna nogometna tekma legend
ob 40. obletnici igranja nogometa v
Črnučah

Začel se bo v soboto, 18. junija ob 9.00 uri s tekmami selekcij U-8
in U-12 ter nadaljeval v nedeljo, 19. junija ob 9.00 uri s tekmami
selekcij U-7 in U-10.
Vabljeni vsi ljubitelji okroglega usnja in dobre družbe.

Nogometno igrišče ob Cesti
na sejmišče v Črnučah

18. 6. 2011 Dan odprtih vrat odbojke na mivki
ob 10. uri

ŠRC Črnuče - spodnje Črnuče

18. 6. 2011 Mednarodni nogometni turnir za
ob 9. uri
otroke, U-8 in U-12

Nogometno igrišče ob Cesti
na sejmišče v Črnučah

19. 6. 2011 Odbojka na mivki, pokal Črnuče,
ob 9. uri
turnir dvojic za točke državnega
prvenstva

ŠRC Črnuče - spodnje Črnuče

19. 6. 2011 Mednarodni nogometni turnir za
ob 9. uri
otroke, U-7 in U-10

Nogometno igrišče ob Cesti
na sejmišče v Črnučah

Smiljan Mekicar

Foto: arhiv ČS Črnuče

12. 6. 2011 Mednarodni judo turnir (10 - 13 let)
ob 10. uri

Mednarodni nogometni turnir mlajših
selekcij

Tenški turnir v dvojicah

Odbojka na mivki

Vse igralce tenisa vabimo, da se udeležijo prvega turnirja v novi
sezoni. Turnir bo potekal na igriščih ŠD PARTIZAN ČRNUČE TENIŠKA SEKCIJE v spodnjih Črnučah, v soboto 4. junija 2011.

Športno društvo FITT Črnuče organizira v sklopu letošnje Črnuške
pomladi kar tri dogodke odbojke na mivki. Začelo se bo 11. junija
ob 9.00 uri s turnirjem za osnovnošolce za Zmajčkov pokal,
nadaljevalo 18. junija ob 10.00 uri, ko bo Dan odprtih vrat odbojke
na mivki in končalo z vrhuncem 19. junija ob 9.00 uri, s Turnirjem
dvojic za točke državnega prvenstva - Pokal Črnuče. Vsi dogodki
se bodo odvijali na igriščih za odbojko na mivki v ŠRC Črnuče spodnje Črnuče

Prijave v pisarni teniške sekcije na igrišču, pričetek ob 9.00
uri, prijavnina 10 EUR - vključuje hrano s sladico in pijačo.
Najuspešnejši dobijo pokale in priznanja.
Lepo vreme bo in se vidimo na turnirju!

Gregor Kumer

Milena Karahodžič, ŠD PARTIZAN ČRNUČE - TENIŠKA SEKCIJA

Bodoči šampioni na blazinah
Foto: Gregor Kumer

V sklopu prireditev “Črnuška pomlad 2011”, se bodo v judo borbah
pomerili tudi najmlajši judoisti. Športno društvo Polyteam, ki
letos praznuje 15. obletnico delovanja, bo že četrto leto zapored
organiziralo tekmovanje, ki se ga bodo poleg domačih tekmovalcev
iz cele Slovenije, udeležijo tudi gostje iz tujine.

Foto: arhiv ČS Črnuče

Koncert pevskega zbora KUD Svoboda Črnuče
Mešani pevski zbor Medis, KUD Svoboda Črnuče, bo letos že šestič
zapored za odprtje Črnuške pomladi 2011, pripravil svoj letni
koncert. Letošnji koncert bo v petek, 10. junija 2011, ob 20.00
uri, v kulturnem domu v Črnučah. S plakatov vas bodo zopet vabile
lastovke, ne spreglejte jih! Prijazno vabljeni!
V imenu zbora, Vesna Voglar Čad

Bodoči šampioni na blazinah.

Tekmovanje bo potekalo v nedeljo 12. junija, v telovadnici na
novi osnovni šoli Narodnega Heroja Maksa Pečarja, z začetkom ob
10.00 uri. Vstopnine ni.
Dušan Stražiščar

Foto: arhiv ČS Črnuče

Vse Črnučane vabimo, da s svojo prisotnostjo podprejo naše mlade
tekmovalce, torej tiste, ki šele stopajo na svojo športno pot. Judo
ni samo šport, je tudi način življenja.
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