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ČRNUŠKA POMLAD 2015 – program:
KDAJ
23.- 24. maj
od11.00
dalje
30. maj
od 10.00
dalje
5. junij
ob 20.00

KAJ
1. ČRNUŠKA REGATA

Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki

7. junij
Ob 10.00

Veliki tradicionalni mednarodni judo turnir
za mlajše kategorije

14. junij
od 10.00
dalje in
ob 18.00

3. mednarodni folklorni festival Črnuče 2015

13.-14.
junij
od 9.00
dalje
23. junij
od 15.00
do 19.00

Mednarodni nogometni turnir
mladih selekcij Črnuška pomlad
sobota: U-9 in U-11, nedelja: U-10 in U-8

23. junij
ob 20.00

Proslava ob dnevu državnosti, sodelujejo baletni
plesalci konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
in instrumentalna skupina

Tradicionalni slavnostni koncert mešanega
pevskega zbora Medis KUD Svoboda Črnuče in
odprtje festivala ČRNUŠKA POMLAD 2015

Dan sosedov Četrtne skupnosti Črnuče
Kulturni, zabavni in poučni program za vse
generacije, predstavitve ponudbe črnuških
podjetnikov in trgovcev, društev in posameznikov

KJE
Zbiljsko jezero – Medvode
Izvajalec:
JADRALNI KLUB NEPTUN
SRC Črnuče
v Spodnjih Črnučah
Izvajalec: ŠD FITT Črnuče
Kulturni dom Črnuče,
Dunajska 367
Izvajalec:
KUD Svoboda Črnuče
Telovadnica OŠ n. h. Maksa
Pečarja Črnuče, Črnuška 9
Izvajalec:
ŠD Polyteam Črnuče
Dvorana Kulturnega doma
Črnuče, Dunajska 367
Izvajalec:
Medžimursko folklorno
društvo Črnuče
Nogometno igrišče,
Pot k sejmišču,
Stare Črnuče
Izvajalec: ND Črnuče
prostor med Kulturnim in
gasilskim domom Črnuče
(v primeru slabega
vremena Dvorana
Kulturnega doma)
Koordinator programa:
KUD Svoboda Črnuče
Dvorana Kulturnega doma
Črnuče, Dunajska 367
Izvajalec:
KUD Svoboda Črnuče

Programe financira MOL – ČS Črnuče

Foto: M. Remic
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Začetek
nadaljevanja
Drage krajanke in krajni, od našega zadnjega srečanja preko tega glasila, ki ste ga nekateri med tem že pogrešali, kar me po eni strani

veseli, saj to pomeni, da spremljate dogajanje v naši Četrti ter po drugi žalosti, saj zaradi finančnih omejitev ne moremo bolj pogosto
izdajati papirne verzije glasila, je minilo že šest mesecev v katerih se je marsikaj zgodilo. Sedaj sicer poskušamo zelo ažurno posredovati vse informacije preko elektronskih poti, to je spletnega portala www.crnuce.si za katerega vestno skrbita Peter Štupar in Samo
Belavič Pučnik in najbolj komunikativnega medija med vsemi Facebooka, kjer svoje delo odlično opravlja naša svetnica Ksenija Drole,
vendar glasilo v roki, kadarkoli in kjerkoli, je vseeno drugačen občutek sporočilnosti.
Prejšnji uvodnik sem začel s tezo, da »zaključek
ni konec« ter da se bo zgodba nadaljevala, če
boste vi tako odločili. In ste. Na lokalnih volitvah
ste povedali svoje, oddali svoj glas za svojega
kandidata. Verjamem, da je večina vas volila
osebo, ki jo pozna in ne samo stranko. Že takrat
sem zaključil z mislijo, da smo na lokalni ravni vsi
ena velika družina in da politika in politiziranje
na »domačem terenu« ne pride v poštev oziroma
nima smisla. In to se je tudi pokazalo, in to smo
tudi dokazali. Ne glede na to, da je v novi sestavi
Sveta četrtne skupnosti Črnuče kar devet novih
svetnic in svetnikov, nam je uspelo s konstruktivnim dogovorom o sodelovanju tudi v prihodnje
ohraniti kontinuiteto dela, ki smo jo zastavili
v zadnjih dveh letih preteklega mandata. Če k
temu prištejem še to, da mi je pet starih in devet
novih članov Sveta zaupalo in me ponovno izvolilo za predsednika Sveta četrtne skupnosti Črnuče, lahko samo rečem in obljubim, da se bom
še naprej trudil in prizadeval, da to zaupanje
upravičim in predvsem, da upravičim zaupanje
in pričakovanja vseh prebivalcev Četrtne skupnosti Črnuče. Skratka začelo se je nadaljevanje.
Kaj bo nadaljevanje prineslo si lahko preberete v
tej številki. Naj vas ob tem tudi obvestim, da bom
za vsa vaša vprašanja na voljo vedno preko elek-

tronske pošte na naslovu mol.crnuce@ljubljana.si
ter osebno vsakič eno uro pred sejo Sveta oziroma
kadarkoli po dogovoru. V tej številki glasila boste
našli nekaj o tem kar se je zgodilo v minulih šestih
mesecih ter napovedi tega kar se bo dogajalo to
pomlad in poletje. O tem kaj nas čaka v jeseni in
zimi, vas bomo obvestili v naslednji številki glasila,
ki bo predvidoma izšla 18. septembra 2015.
Ne želim se ponavljati, vendar to prošnjo moram
še enkrat izreči. Izid glasila, ki ga imate trenutno
v roki, je neposredno odvisen od finančnih sredstev, ki jih zberemo z oglasi. Res smo letos namenili iz t.i. proračunskih sredstev denar za dve
številki glasila, vendar bi bil veliko bolj vesel, če
bi ga lahko namesto tega namenili za izvedbo
programov in podpori delovanja raznih društev
v naši Četrti. Verjamem in sem trdno prepričan,
da vsi, ki ste (ali še boste) dali oglas v naše glasilo, to počnete z dobrim namenom in da se vam
ta dober namen tudi vrača v obliki večje prepoznavnosti, boljšega obiska ali izboljšanja ugleda
pri strankah. Zato vas ponovno prosim in pozivam, da izkoristite našo naslednjo številko glasila in v njej objavite svoj oglas, sporočilo ali vašo
kratko predstavitev dejavnosti ali ponudbe. Vložek se vam bo vsekakor obrestoval, zadovoljni
pa bomo tudi vsi krajani.

Foto: osebni arhiv

Pred nami so najlepši meseci koledarskega leta
in ponovno že naša tradicionalna Črnuška pomlad. Lanska nova lokacija se je pokazala kot
zelo primerna, obisk pa je to potrdil. Pričakujem,
da se boste letos odzvali v še večjem številu, saj
bo ponudbe veliko, bo zelo pestra in za vsakega
se bo našlo kaj. Pridete na plano in spoznajte
svoje sokrajane ter poglejte okoli sebe. Videli
boste, da se stvari spreminjajo, izboljšujejo, in če
k temu dodate še svoj prispevek, se bo vse zgodilo še hitreje. Zgodba se nadaljuje ...
Smiljan Mekicar,
glavni in odgovorni urednik

Predstavitev predsednika Sveta četrtne skupnosti Črnuče
Moje delo bo temeljilo predvsem na dobrih
odnosih, spoštovanju in sodelovanju med svetniki, neposrednemu stiku s krajani in organi
Mestne uprave ter stalni gradnji medsebojnega
zaupanja. To je temelj in pogoj, da lahko skupaj
premikamo tudi največje in najtežje zadeve ter
izvajamo projekte, ki smo si jih skupaj zadali.
Nadaljevali bomo dobro zastavljeno in učinkovito delo Sveta v minulem mandatu, okrepili
bomo komunikacijo z mestno Upravo, Mestnim
svetom, njegovimi odbori in Županom, kar se
mora posledično odražati v večji končni realizaciji projektov v ČS Črnuče. Ključni projekti v
tem mandatu z opisom stanja so predstavljeni
v sosednjem članku.
Kot predsednik bom pri reševanju nastalih težav in problemov posvečal veliko pozornost
sodelovanju in komunikaciji s krajani, društvi in
podjetji. Na mesečnih pogovornih urah, ki bodo
uro pred vsako sejo Sveta, boste lahko krajani
še naprej neposredno meni in strokovnim sodelavcem lokalne samouprave MOL povedali,
pojasnili ali samo izrazili svoje mnenje, predloge
ali težave. Ob vaši najavi se bomo lahko srečali
tudi izven predvidenih terminov.
Dokazano je, da imamo v naši Četrti veliko dobrih in uspešnih ljudi ter zgodb o uspehu, ki
jih bomo predstavljali in obelodanili v našem
glasilu in na spletnih straneh. Uvedba t.i. nagrade oziroma naziva »zaslužni Črnučan/ka«,
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ki bi jo podelili ob priložnosti našega praznika
»Črnuška pomlad«, nam v minulem mandatu ni
uspela, zato ostaja to naloga za ta mandat. Izpostavljanje pozitivnih primerov dobrih praks in
oseb, ki so dobrinesli kraju je zelo zaželeno, saj
moramo krajani dobiti občutek, da je kakovost
bivanja in življenja odvisna od urejenosti okolja
v najširšem smislu, le to pa največ odvisno od
nas samih. Za okolje poskrbimo vsi skupaj, za
doprinos družbi in kraju pa vsak sam po svojih
zmožnostih.
Nadaljeval bom z aktivnostmi za pripravo javne
razprave med prebivalci Črnuč o nadaljnjem
strateškem, prostorskem in funkcionalnem razvoju kraja in četrti, s poudarkom na iskanju optimalnih strateških rešitev za zagotavljanje višje
ravni kakovosti bivanja v kraju. Večja kakovost
življenja mora postati naš cilj, pot do tja pa si
moramo tlakovati skupaj.
Naj se za konec še na kratko predstavim, sem
univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike,
rojen leta 1969 v Murski Soboti, zaposlen na Ministrstvu za zdravje kot sekretar. Med leti 1995
in 2005 sem deloval v gospodarstvu, bil sem lastnik podjetja in direktor, ukvarjal sem se z mediji, RTV produkcijo, strateškim marketingom za
velike gospodarske sisteme ter turističnim destinacijskim menedžmentom. Leta 2005 sem se
podal v državno upravo, naprej na Ministrstvo
za gospodarstvo, kjer sem na področju elektron-

skih komunikacij pripravil in realiziral projekt Digitalizacija radiodifuzije v Sloveniji ter bil ob tem
aktiven v komisijah in odborih v okviru Komisije
EU v Bruslju. Tam sem si pridobil bogate mednarodne izkušnje in veliko dodatnega znanja.
Sedaj se že sedem let ukvarjam z vodenjem najzahtevnejšimi projekti investicij in javnih naročil
v slovenskem zdravstvu, kjer sem med drugim
uspešno zaključil projekt Nove pediatrične klinike, ORL klinike, različne projekte uvedbe informatike v zdravstvu in vrsto uspešnih skupnih
javnih naročil.
Svoj prosti čas namenjam kulturi in športu, sem
predsednik Zveze športnih društev Črnuče, več
let sem vodil Nogometno društvo Črnuče, prizadevam si pa tudi za spremembe in izboljšanje
pogojev delovanja Plesne zveze Slovenije.
V prejšnjem mandatu sem na polovici prevzel
vodenje Sveta četrtne skupnosti Črnuče, kjer si
štejem kot največji uspeh to, da smo premagali
strankarske bariere ter se skupaj posvetili potrebam krajanov in skupnim projektom Četrtne
skupnosti. To želim ob izraženem zaupanju in
ponovni izvolitvi v mandatu 2014-2018 nadaljevati in zaključiti ključne projekte, ki bodo prebivalcem Črnuške četrti in tudi Ljubljane v ponos
ter jim omogočili višjo kakovost življenja.
Le skupaj nam bo uspelo spremeniti stvari na
bolje.

Smiljan Mekicar
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Program dela Sveta četrtne skupnosti Črnuče
v mandatu 2014 - 2018
V nedeljo, 5. oktobra 2014, ste volilci na lokalnih volitvah odločili, kdo bo v naslednjih štirih letih skrbel za našo dobrobit in kakovost
življenja v Četrtni skupnosti Črnuče. Izbrali
ste 15 svetnic in svetnikov, od katerih jih je
šest to nalogo opravljalo že v prejšnjem mandatu, devet se jih je pa prvič srečalo z lokalno
samoupravo.
Svetnice in svetniki v mandatu 2014-2018 so:
1. SAMO BELAVIČ PUČNIK, Strniševa 22
2. KSENIJA DROLE, Dunajska cesta 443
3. MATEJA GRIS, Perkova ulica 9
4. JOŽEF HORVAT, Cesta. 24. junija 16
5. DEJA IVANOVIĆ, Pot v Smrečje 12B, Ljubljana
6. ZVONKO KERŽAN, Cesta 24. junija 21/a
7. ROBERT KOJC, Na brežini 44
8. ANTON KOLENC, Pot v Mlake 9
9. DARINKA KOVAČIČ, Ocvirkova 59
10. PETRA PESKAR, Pot v Hrastovec 7
11. MIHA PREMELČ, Cesta Ceneta Štuparja 3
12. DARKO ROZINEC, Pot v Smrečje 32
13. SAŠO ŠKRLEP, Cesta v Podboršt 14A
14. STANISLAV ŽEROVNIK, Mlinska pot 19
15. SMILJAN MEKICAR, Ježa 98
Na prvi seji Sveta četrtne skupnosti Črnuče,
smo izvolili predsednika Sveta, ki je po tesnem javnem glasovanju postal, Smiljan Mekicar. Na drugi seji Sveta, ki je sledila kmalu,
smo potrdili program dela, določili delovne
odbore Sveta ter njihove člane.
Odbori Sveta četrtne skupnosti Črnuče v tem
mandatu so:
- Odbor za zdravje in socialno varstvo
- Odbor za kulturo, šport in mladino
- Odbor za urbanizem, gospodarstvo in
promet
- Odbor za zaščito in reševanje
- Odbor za varstvo okolja
- Uredniški odbor
Na tretji seji Sveta je bil poudarek na obravnavi
Osnutka predloga Proračuna MOL ter uvrščanje
naših projektov v financiranje iz občinskega
proračuna, poročila so podali novi predsedniki
odborov ter predstavili ključne naloge vsakega
odbora. Na četrti seji sta bili, poleg poročil predsednikov odborov, ključi dve točki dnevnega
reda, obravnava in sprejem Predloga proračuna
ČS Črnuče za leti 2015 in 2016 ter obravnava
in oblikovanje prioritetnih nalog ČS Črnuče za
obdobje 2014–2018. Na peti seji smo obravnavali in potrdili Zaključni račun ČS Črnuče za leto
2014 ter obravnavali in sprejeli Izvedbeni načrt
izvajanja programov in projektov ČS Črnuče vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto
2015. Na šesti seji Sveta v aprilu je beseda tekla
predvsem o uvrščenosti ključnih projektov ČS

Črnuče v Proračun MOL za 2015 in 2016 ter njihova opredelitev v predlagani spremembi OPN
MOL, ki je sedaj javno razgrnjen in je v postopku obravnave (več o tem v drugem članku). Seveda pa nobena seja Sveta ne mine brez dveh
stalnih točk, to sta obravnava vprašanj in pobud
svetnikov in občanov ter odgovori na ta vpršanja in pobude, in točke, poročilo predsednika
Sveta, kjer predsednik poroča o vseh izvedenih
aktivnostih in sestankih, ki jih opravi v kontekstu izvajanja projektov in nalog naše Četrtne
skupnosti z organi Mestne uprave MOL, županom ali podžupanom.
Predvideno se bo Svet ČS Črnuče v letu 2015
sestal na desetih rednih sejah Sveta, to je okvirno enkrat mesečno oziroma po potrebi še na
izrednih sejah. Vse z namenom, da bomo lahko
aktivno in sproti reševali vse zadane naloge. Termini so določeni v koordinaciji s sejami Mestnega sveta MOL.
Predlagani datumi sej v letu 2015 so (vedno
ob sredah ob 18. uri):
14. januar – že izvedeno
11. februar – že izvedeno
18. marec – že izvedeno
15. april – že izvedeno
13. maj, 10. junij
23. september
14. oktober
18. november
9. december
S predsedniki odborov se pred vsako sejo po
potrebi sestanemo na kolegiju predsednikov
in predhodno uskladimo vsa odprta vprašanja in predloge za sejo Sveta.
Ključni projekti v mandatu 2014-2018 so:
Projekti za zagotavljanje varnih poti za
pešce in kolesarje:
- Hodnik za pešce ob regionalni cesti Šentjakob – Domžale, od Colnarjeve do avtobusne postaje - pridobitev zemljišča in
izgradnja;
- Hodnik za pešce ob hišah na Zasavski cesti
v naselju Ježa;

- Kolesarska steza od Podgorice do Nadgorice, od Soteške poti do Tominškove ulice
- pridobitev zemljišč in izgradnja;
- Kolesarska steza od Vojkove ulice mimo
Hipodroma preko mostu čez Savo do Šlandrove in Brnčičeve ulice;
Projekti investicijske narave za večjo kakovost bivanja in življenja:
- Ureditev Športnega parka Črnuče z nogometnim igriščem, s parkirišči in varnim dostopom do vrtca, šole, cerkve in pokopališča iz spodnje strani Ceste na sejmišče;
- Izgradnja P+R področja, nove končne postaje avtobusa LPP št. 6 in dnevne zbiralnice odpadkov na področju med Dunajsko
cesto, Štajersko cesto in železniško progo
Kamnik – Ljubljana skupaj z novo povezovalno cesto med Šlandrovo in Dunajsko
cesto;
- Novogradnja športne več-namenske dvorane pri OŠ Maksa Pečarja in adaptacija šolskih prostorov;
- Ureditev sprehajalnih poti in trim steze s
postavitvijo preprostih orodij in počivališč
v Spodnjih Črnučah, med Savo in Štajersko
cesto.
- Kanalizacija za fekalno in meteorno vodo v
Podgorici.
Projekti programske narave:
- Tradicionalni spomladanski koncert Črnuška pomlad,
- Mednarodni folklorni festival,
- Dan sosedov in Četrtne skupnosti,
- Judo in nogometni turnir za mlade Črnuška pomlad,
- Črnuški september,
- Obeležitve vseh praznikov in obletnic,
- Tradicionalni kros tek Črnuče,
- Sodelovanje z lokalnimi društvi, gasilci in
domom starejših občanov,
- Skrb za čisto in urejeno okolje,
- Skrb za ustrezno zdravstveno in socialno
oskrbo krajanov.
Smiljan Mekicar,
predsednik Sveta četrtne skupnosti Črnuče
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Prioritetne naloge Četrtne skupnosti Črnuče v mandatu 2014-2018 (stanje april 2015)
1. NRP 7560-10-0360 Osnovna šola N.H.
Maksa Pečarja - novogradnje telovadnice in
adaptacije šolskih prostorov
SRPI: S predlogom ČS se načeloma strinjamo,
vendar zaradi same dinamike potrebnih aktivnosti poraba proračunskih sredstev, kot ga predlaga ČS, ni mogoča. V letu 2015 se bo pričel
nov postopek za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice OŠ Maks
Pečar in sicer je s postopkom mogoče pričeti
šele po sprejemu Odloka o proračunu MOL za
leto 2015 – predvidoma konec marca 2015. Po
terminskem planu je predvidena izdelava PGD
projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja
do konca leta 2015 oz. v začetku leta 2016, za kar
nam zadoščajo sredstva, ki smo jih predvideli v
osnutku proračuna. Z izbiro izvajalca GOI del je
mogoče pričeti po pridobljenem gradbenem
dovoljenju, kar pomeni, da bo z gradnjo mogoče pričeti v letu 2016 in jo dokončati v letu 2016
– temu smo sledili, ko smo planirali sredstva v
osnutku proračuna za leto 2016.
OPVI: Na OPVI bomo v letošnjem letu preverili demografske podatke, DIIP in prostorske zmožnosti
šole po podatkih vpisa za šolsko leto 2015/16.
Glede na pridobljene podatke in posledično izkazane potrebe po novih učilnicah, bomo po
izgradnji nove telovadnice na mestu obstoječe
telovadnice, uredili primerne nove prostore.
S proračunom 2015 so zagotovljena sredstva za
izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo
telovadnice, saj bo takoj po sprejemu proračuna ponovljen javni razpis za izbiro izdelovalca
projektne dokumentacije, ki se je v letu 2014
končal z neizbiro. Zagotovljena so tudi sredstva
za izdelavo predinvesticijske zasnove. Gradnja
telovadnice naj bi se pričela v letu 2017 in zaključila v letu 2018.
Predvidena je tudi ureditev igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v letu 2018/2019, izdelava projektne
dokumentacije pa v letu 2017.
Sedanja manjša telovadnica, ki je umeščena v
notranjost šolskega objekta bo predmet morebitne adaptacije in spremembe za druge šolske
prostore glede na potrebe šole v naslednjih letih,
kar bomo preverjali glede na vpis otrok po izgradnji nove telovadnice.
2. Hodnik za pešce ob regionalni cesti Šentjakob - Domžale od Colnarjeve do avtobusne postaje in prehod za pešce v križišču s
Perkovo ulico - pridobitev zemljišča in izgradnja
OGDP: Je v programu in bo izvedeno prioritetno. Trenutno pridobivamo še vsa potrebna
soglasja.
ČS ČRNUČE: Podpiramo celovito projektantsko
rešitev, ki jo je pripravil projektant TEGA INVEST
d.o.o., ki vključuje tudi ureditev avtobusne postaje na vzhodni strani regionalne ceste R3-644.
Projekt se lahko izvede tudi po fazah. Prednost
ima gradnja hodnika in prehoda za pešce.
ODGP: Zaprošeno soglasje je bilo s strani DRSI
zavrnjeno, češ, da je za izvedbo potrebno predhodno pridobiti zemljišča in gradbeno dovoljenje. Trenutno urejamo z DRSI vse potrebno za
pridobitevzemljišč.
3. NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086
pri SRPI)
SRPI: V kolikor bodo uspešno pridobljena vsa
potrebna zemljišča za gradnjo, se bo pristopilo k naročilu izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za gradnjo odpadne kanalizacije s
črpališčem in načrtov hišnih priključkov, kar bo
podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4

Zgrajeno bo v letu 2015, če dobimo še dve služnostni pogodbi.
ORN: Zemljišči za gradnjo črpališča parc. št.
339/4 in 339/5 k.o. Podgorica sta pridobljeni.
Sklenjene so služnostne pogodbe z 12 lastniki
zemljišč in DRSC; za dve zemljišči služnostna
pogodba še ni sklenjena; v ZK je še vedno vpisana preminula lastnica, ker dedovanje še ni
zaključeno, zaradi spora med dediči.
ORN: Zemljišči za črpališče sta že odkupljeni,
pridobljenih pa je tudi večina služnostnih pogodb, manjkata le še dve. Ena ne more biti sklenjena, dokler je v teku dedovanje, kar pa lahko
čaka dalj časa, saj se dediči ne morejo sporazumeti o dediščini, nakar MOL nima nikakršnega
vpliva. Pri drugi pa z lastnikom še potekajo dogovori oziroma usklajevanje.
OGDP: Poteka pridobivanje soglasij za asfaltiranje ceste na odseku Podgorica-Pšata, ki bo izvdeno takoj po pridobitvi vseh potrebnih soglasij.
SRPI: V kolikor bodo v letu 2015 uspešno pridobljena vsa potrebna zemljišča za gradnjo, se
v letu 2015 lahko pristopi k naročilu izdelave
projektne dokumentacije PGD, PZI za gradnjo
odpadne kanalizacije s črpališčem in načrtov
hišnih priključkov, kar bo podlaga za pridobitev
gredbenega dovoljenja leta 2016 in pričetek
gradnje. V ta namen so planirana sredstva v
proračunu MOL za leto 2016.
4. NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA prenos iz 4.11. SRPI na 052005 (prej 062086
pri SRPI)
SRPI: Na podlagi izvedenih geomehanskih raziskav in pridobljenega poročila za izvajanje del,
predvsem za potrebe vzpostavitve brežine v
poprejšnje stanje in strokovne presoje o izgradnji opornih zidov je v letu 2015, po sprejemu
Odloka o proračunu MOL za leto 2015, predviden pričetek postopka javnega naročila za
izbiro izvajalca za gradnjo kanalizacije, rekonstrukcijo vodovoda ter ureditev Izletniške ulice,
kot tudi postopkov javnega naročila za izbiro
izvajalca gradbenega nadzora in koordinatorja
za varnost in zdravje pri delu na gradbišču ter
izdelavi varnostnega načrta. Po uspešno zaključenih vseh postopkih javnih naročil, predvidoma v septembru 2015, je predviden pričetek
gradnje oktobra 2015. Na podlagi tega so na
predmetnem NRP sredstva v osnutku proračuna za leto 2015 predvidena le za izdelavo projektne dokumentacije, pričetek gradnje kanalizacije in rekonstrukcijo vodovoda ter ureditev
Izletniške ulice, in sorazmernem deležu sredstev za izvajanje strokovnega nadzora, medtem
ko je večina sredstev za izvedbo investicije planiranih v osnutku proračuna za leto 2016.
SRPI: Na podlagi že izdelane projektne dokumentacije smo v Mestni občini Ljubljana v
marcu 2015 pričeli s predlogom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del. V okviru
ureditve komunalne in prometne infrastrukture
po Izletniški ulici bo izvedena meteorna in fekalna kanalizacija, rekonstrukcija vodovodnega
omrežja, rekonstrukcija vozišča Izletniške ulice
ter ureditev javne razsvetljave.
5. OPPN MOL za področje med Dunajsko
cesto, Štajersko cesto in železniško progo
Kamnik – Ljubljana skupaj z novo povezovalno cesto med Šlandrovo in Dunajsko cest
- Ureditev Športnega parka Črnuče z nogometnim igriščem in garderobami, parkirišči,
ureditvijo varnega dostopom do vrtca, šole,
cerkve in pokopališča iz spodnje strani Ceste
na sejmišče, izgradnja P+R področja, nove
končne postaje avtobusa LPP in dnevne zbiralnice odpadkov

Predlog OPN: ČR-522 USMERITVE ZA EUP
URBANISTIČNI POGOJI Sočasno z izgradnjo
območja je treba zagotoviti javni potniški promet. Urediti je treba parkirišče za avtomobile
po sistemu P+R in zagotoviti najmanj 60 PM za
turistične avtobuse ter parkirišče za avtodome.
V območju so dopustne storitvene in poslovne
spremljajoče dejavnosti, ki so komplementarne
dejavnostim P+R. V območju so dopustne gradnja objektov in dejavnosti za potrebe zbirnega
centra za odpadke Črnuče, ki mora biti locirano
ob cestni in železniški infrastrukturi. Območje je
treba povezati z Dunajsko cesto (naseljem Črnuče) s sistemom ureditev pešpoti, kolesarskih
stez, dostopov za avtomobilski promet. Do uveljavitve OPPN je v območju dopustno tudi urejanje vrtičkov po določilih za namensko rabo
ZV, lope niso dopustne.
PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz (uvoz,
izvoz) je treba urediti s cestne povezave med
Dunajsko cesto in Potjo k sejmišču. S štajerske
vpadnice je treba urediti izvozno klančino.
ČR-523 RABA PC USMERITVE ZA EUP
PROMETNA INFRASTRUKTURA Treba je urediti
cestno povezavo med Dunajsko cesto in Potjo
k sejmišču z dvopasovnim voziščem in hodniki
za pešce. Nanjo je treba navezati parkirišče P+R.
ČR-524 URBANISTIČNI POGOJI Ob Poti k sejmišču je treba urediti dodatno parkirišče za
potrebe Vrtca Črnuče, Enota Ostržek, Osnovne
šole n. h. Maksa Pečarja (stara šola), cerkve, pokopališča in športnega parka. V območju EUP
so poleg dopustnih objektov in dejavnosti za
območje namenske rabe ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport dopustni tudi naslednji
objekti in dejavnosti: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela
objekta), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(vezane na program v območju), spremljajoči
objekti, potrebni za funkcioniranje športnih
igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, sanitarije, klubski prostor), 12301 Trgovske stavbe (do
150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).
6. Hodnik za pešce ob Zasavki cesti v naselju
Ježa OGDP: Stanje še ni aktualizirano. Čakamo
na odgovor.
7. Hodnik za pešce ob cesti, ki povezuje
Zasavsko in Brnčičevo ulico - pridobitev zemljišč in izgradnja OGDP: Stanje še ni aktualizirano. Čakamo na odgovor.
8. Kolesarska steza od Podgorice do Nadgorice od Soteške poti do Tominškove ul. - pridobitev zemljišč in izgradnja OGDP: Stanje še
ni aktualizirano. Čakamo na odgovor.
9. Priključek Brnčičeve ulice na Zasavsko
cesto - projekt, pridobitev zemljišč in izgradnja OGDP: Stanje še ni aktualizirano. Čakamo
na odgovor.
10. Okoljska sanacija Jarški Prod - začasna
omejitev dostopa in nadzor za preprečevanje nadaljnjega odlaganja odpadkov
OVO: Stanje še ni aktualizirano. Čakamo na
odgovor.
11. Ureditev sprehajalnih poti ob vrtičkih do
mosta ob reki Savi (postavitev preprostih
orodij in počivališč) – TRIM STEZA ČRNUČE
OGDP: Zemljišča so v privatni lasti, potrebna so
soglasja lastnikov in morebiti tudi ARSO.
OŠ: Stanje še ni aktualizirano. Čakamo na odgovor.
12. Kolesarska steza od Vojkove ulice mimo
Hipodroma preko mostu čez Savo do Brnčičeve
OGDP: Izvedba kolesarske steze v letu 2013.
OGDP: Stanje še ni aktualizirano. Čakamo na
odgovor.
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Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov
Četrtne skupnosti Črnuče
Naziv naloge/programa/ projekta:

Višina sredstev za izvedbo naloge:

Delovanje ČS

7.803 EUR

PROGRAMI ČS

15.995 EUR

Črnuška pomlad
Koncert ob odprtju Črnuške pomladi
Športni programi za prireditve Črnuška pomlad (nogomet, judo, odbojka na mivki)

Izvajalec in rok za izvedbo naloge:

3.840 EUR
900 EUR KUD Svoboda, Junij 2015
1.600 EUR ZŠDČ (ND Črnuče, ŠD Polytema, ŠD FITT), Junij 2015

Nakup pokalov za športne prireditve

640 EUR ZŠDČ, Junij 2015

Mednarodni folklorni festival Črnuče 2015

700 EUR Međimursko folklorno društvo Ljubljana, Maj 2015

Pomembni dogodki v ČS

1.400 EUR

Počastitev praznika - Dan boja proti okupatorju

350 EUR ZZB NOB Črnuče, April 2015

Dan sosedov in ČS ter dan državnosti

900 EUR KUD Svoboda, Junij 2015

Dan mrtvih – komemoracija

150 EUR ZZB NOB Črnuče, Oktober 2015

Kultura

2.555 EUR

Črnuški september

1.000 EUR KUD LEMEŽ, September 2015

Jesenski glasbeni koncert

1.300 EUR KUD Svoboda Črnuče, Oktober 2015

Martinov koncert Okteta Zven
Šport
Kros Črnuče 2015
Sociala in zdravstvo

255 EUR KUD Svoboda Črnuče, November 2015
1.400 EUR
1.400 EUR ZŠDČ, Oktober 2015
2.200 EUR

Koncert Podaj roko

650 EUR Društvo MOČ , April 2015

Močevi sončki – izlet

550 EUR Društvo MOČ, September 2015

Ustvarjalne delavnice

200 EUR DU Šentjakob, September 2015

Medgeneracijski popoldan

300 EUR U Črnuče, September 2015

Zdravje čez vse generacije

200 EUR Šola zdravja – Črnuška pomlad, Maj – junij 2015

Podpora socialno ogroženim družinam

300 EUR RK Ljubljana – za Črnuče, Oktober 2015

Ekologija
Čistilna akcija očistimo Črnuče 2015
Jesenska čistilna akcija 2015
Požarna varnost

2.500 EUR
2.000 EUR Društvo MIK Črnuče, Marec 2015
500 EUR Društvo MIK Črnuče, Marec 2015
2.100 EUR

Poučevanje občanov za zaščito in reševanje v primeru požara s prikazom na vaji

700 EUR PGD Podgorica, Oktober 2015

Poučevanje občanov za zaščito in reševanje v primeru požara s prikazom na vaji

700 EUR PGD Črnuče, Oktober 2015

Poučevanje občanov za zaščito in reševanje v primeru požara s prikazom na vaji

700 EUR PGD Nadgorica, Oktober 2015

Glasilo ČS Črnuče
Tiskanje in oblikovanje glasila Četrtne skupnosti Črnuče, tiskanje plakata Črnuška pomlad

4.482 EUR
3.600 EUR STUDIO MI, April -November 2015

Raznašanje glasila četrtne skupnosti Črnuče

882 EUR Pošta Slovenije, April -November 2015

Glasilo ČS Črnuče - namenska sredstva (iz oglaševanja)

812 EUR

SKUPAJ

29.092 EUR
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Delovna telesa Sveta četrtne skupnosti Črnuče v mandatu 2014-2018 in njihovi člani
ODBOR ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO:
število članov 13
Ključne naloge in programi za leto 2015:
a) Tradicionalni projekt ČRNUŠKA POMLAD:
- Spomladanski koncert Črnuška pomlad
- Veliki tradicionalni mednarodni judo turnir
za mlajše kategorije
- Mednarodni nogometni turnir mladih
selekcij Črnuška pomlad
- Festival športov na mivki (ZŠDČ, ŠD Fitt
Črnuče)
- Jadralna regata
b) Dan sosedov in Četrtne skupnosti (sodelujejo
lokalna podjetja in podjetniki, društva)
c) Mednarodni folklorni festival
d) Kultura - jesenska glasbena koncerta, Črnuški
september, Martinov koncert
e) Tradicionalni kros tek Črnuče (sodelujejo
ZŠDČ, PGD Črnuče in Nadgorica, taborniki
Rod heroja Viteza)
f) Obeležitve vseh praznikov, sodelovanje z
zamejci
g) Sodelovanje v projektih z OŠ NH MP, vrtci
Črnuče in ČMC Črnuče,
Projekti investicijske narave za večjo kakovost
bivanja povezani s športno in kulturno
infrastrukturo:
1. Ureditev Športnega parka Črnuče z
nogometnim igriščem in varna šolska pot
iz smeri Pot k sejmišču proti Dunajski cesta
(NRP ČR 522, 523, 524).
2. Novogradnja
športne
večnamenske
dvorane pri OŠ NH Maks Pečar.
3. Ureditev Trim steze v spodnjih Črnučah med
Savo in Štajersko cesto.
4. Ureditev ploščadi in travnate površine na
lokaciji med kulturnim domom, gasilskim
domom Črnuče in zdravstvenim domom
(AVDITORIJ Črnuče).
5. Obnova tehnične opreme v dvorani
Kulturnega doma Črnuče.
Zvonko Keržan – predsednik odbora
Člani svetniki:
Miha Premelč, Samo Belavič Pučnik, Robert Kojc,
Deja Ivanovć, Sašo Škrlep, Stanislav Žerovnik
Zunanji člani: Andreja Turman, Boštjan Rupnik,

Jože Plazar, Helena Lampe, Peter Štupar, Špela
Meta Miklavčič
ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA:
število članov 6
Odbor za varstvo okolja si je za letošnje
leto zastavil dokaj ambiciozen program
preprečevanja odlaganja odpadkov v naravi,
odstranjevanja ambrozije na celotnem
področju ČS Črnuče, izvajanje pritiska na
Vlado RS za sanacijo Jarškega proda, varovanja
naravnih habitatov s pomočjo programa Natura
2000, varovanje podtalnice na vodovarstvenih
območjih, preprečevanju izpustov nevarnih
snovi v zrak ter varovanju pred hrupom.
Jože Horvat – predsednik odbora
Člani svetniki:
Robert Kojc, Stanislav Žerovnik, Darko Rozinec
Zunanji člani: Franc Ules, Ana Marković Bach
ODBOR ZA URBANIZEM, GOSPODARSTVO IN
PROMET:
število članov 12
Program dela:
Temeljil bo na projektih potrebne infrastrukture,
ki še manjka v naši Četrtni skupnosti, je
dotrajana in jo je treba obnoviti, ali pa jo zaradi
širitve in povečanja števila prebivalcev moramo
nadgraditi. Večina projektov izhaja iz preteklih
mandatov, nov je le projekt izgradnje parkirišča
P+R na območju med Dunajsko cesto, Štajersko
cesto in železniško progo (Kamnik-Ljubljana)
- (OPN 150), izgradnja nivojskega prehoda
med cesto Pot k sejmišču in Dunajsko cesto,
med staro šolo in vrtcem pomočjo dvigala in
klančine ter ureditev nogometnega igrišča s
tribunami, pomožnim igriščem, garderobami,
klubskimi prostori in parkirišči (ČR522, ČR 523
in ČR 524).
Jože Horvat – predsednik odbora
Člani svetniki:
Robert Kojc, Anton Kolenc, Mateja Gris, Darko
Rozinec, Ksenija Drole, Zvonko Keržan
Zunanji člani: Ana Kuhar, Ana Marković Bach,
Gorazd Renko, Franc Ules, Peter Ogorelec
ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE:
število članov 6

Odbor si je v letu 2015 zadal naslednje
prednostne naloge:
Izdelava splošnega pregleda nad požarno
ogroženostjo in možnimi izpusti nevarnih
snovi v ČS Črnuče zaradi industrijskih in drugih
obratov ter pregled nad pripravljenostjo
pristojnih služb za ukrepanje v primeru naravnih
in drugih nesreč. O svojih ugotovitvah bomo
seznanili krajane s predstavitvami v glasilu, na
spletni strani, na informativnih dnevih in ob
drugih priložnostih.
Mateja Gris - predsednica odbora
Člani svetniki:
Anton Kolenc, Darko Rozinec
Zunanji člani: Tomaž Sešek, PGD Nadgorica,
Luka Bratuš, PGD Črnuče
Bojan Aleš, PDG Podgorica-Šentjakob
ODBOR ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO:
število članov 9
Odbor si bo prizadeval povezati in podpreti vse
deležnike v Četrti s področja zdravja in socialne
varnosti, ki so aktivni na tem področju ter
skrbijo za kakovostnejše in dostojno življenje na
Črnučah. Robert Kojc – predsednik odbora
Člani svetniki:
Mateja Gris, Darinka Kovačič, Ksenija Drole,
Samo Belavič Pučnik
Zunanji člani: Matej Bec, Andreja Turman, Nina
Cerar, Ivanka Slak
UREDNIŠKI ODBOR:
število članov 10
Program dela in aktivnosti za 2015:
Planirani izidi glasila ČRNUČR v letu 2015 bodo,
konec aprila, konec septembra ter odvisno od
finančnih možnosti še decembra. Oblikovanje
in tisk bomo še naprej zaupali Studiu MI,
distribucijo Pošti Slovenije. Večji poudarek bo
dan urejanju spletnega portala ter njegovemu
rednemu vzdrževanju in sprotnemu ažuriranju.
Še posebej se bomo posvetili Facebook profilu
naše Četrtne skupnosti.
Smiljan Mekicar – predsednik odbora
Člani svetniki:
Robert Kojc, Samo Belavič Pučnik, Ksenija Drole,
Jože Horvat
Zunanji člani: Janez Jarc, Tanja Tomšić, Marija
Milena Lešnjak, Petra Cerar, Peter Štupar

Javna razgrnitev dopolnjenega osnuteka sprememb in dopolnitev
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
Javna razgrnitev dopolnjenega osnuteka
sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
Od 21. aprila do 22. maja 2015 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11
– popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14
– popr., 92/14 – DPN in 17/15 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine
Ljubljana – izvedbeni del.
Gradivo bo javno razgrnjeno na spletni strani
Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.
si) in v prostorih Oddelka za urejanje prostora
Mestne uprave MOL, Poljanska cesta 28, Ljubljana, v celoti, v prostorih Četrtne skupnosti
Črnuče, Dunajska cesta 367, Ljubljana Črnuče,
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v elektronski obliki v celoti, v analogni obliki pa
delno, in sicer:
- grafični del za območje posamezne četrtne
skupnosti,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del brez prilog in
- Okoljsko poročilo k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del brez
prilog in dodatka za presojo sprejemljivosti.
Na Oddelku za urejanje prostora Mestne uprave
MOL bo gradivo na vpogled v poslovnem času:
ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15.
ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od
8. do 14. ure. V prostorih Četrtne skupnosti Črnuče pa bo gradivo na vpogled v času uradnih
ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15.
ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure
ter ob petkih od 8. do 12. ure.
Javne obravnave gradiva bodo v Marmorni
dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska

cesta 18, Ljubljana, 18. maja 2015 ob 18. uri za
območja četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje,
Bežigrad in Center.
Pripombe na razgrnjeno gradivo je možno do
vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je
22. maja 2015, podati preko elektronskega
obrazca s spletne razgrnitve. Kdor te možnosti
nima, jih lahko poda na isti način tudi na vseh
lokacijah javne razgrnitve. Obravnavane bodo
samo pripombe, ki se bodo nanašale na razgrnjene spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.
Lastniki zemljiških parcel, katerim se spreminja
namenska raba, bodo morali pri oddaji pripombe navesti tudi svoje ime in priimek ter naslov.
Z navedbo imena in priimka ter drugih osebnih
podatkov se šteje, da se lastniki strinjajo z objavo teh podatkov v stališčih, sicer morajo to posebej navesti. Seznam zemljiških parcel, katerih
namenska raba se v dopolnjenem osnutku
sprememb in dopolnitev OPN MOL ID spreminja, je objavljen na zgoraj navedenih naslovih in
na naši spletni strani www.crnuce.si.
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Skupščina ZZB za vrednote NOB Črnuče

OBVESTILO in VABILO

V sredo, dne 18. februarja 2015, smo se člani
Združenja zveze borcev za vrednote NOB Črnuče zbrali na redni letni skupščini v dvorani
Kulturnega doma na Črnučah. Dvorana je bila
skoraj popolnoma zasedena. Predsednik Rudi
Vavpotič je pozdravil vse prisotne in predlagal
dnevni red, ki smo ga sprejeli brez dopolnitev.
Delovno predsedstvo pod vodstvom Roberta
Kojca je zasedlo svoja mesta, nato pa smo počastili spomin vseh lani umrlih članov z minuto molka. V svojem poročilu je Rudi Vavpotič
poudarjeno opozoril na aktualne probleme v
naši državi in na dolžnosti nas vseh, posebej
pa strank vladajoče koalicije, da moramo hitro
in učinkovito ukrepati, da bo gospodarstvo še
bolj okrevalo. Izpostavil je tudi pomembnost
političnih odločitev v pravo smer.
Nato smo poslušali poročilo tajnika Sašo Škr-

ZZB za vrednote NOB Črnuče obvešča vse krajane, da bo v ponedeljek, dne 11. maja 2015,
ob 11.15 dopoldne na Osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja Črnuče za učence 9.
razredov OKROGLA MIZA O DRUGI SVETOVNI
VOJNI IN O 10-DNEVNI VOJNI.
Moderatorka bo ravnateljica osnovne šole
Zlatka Vlasta Zgonc
Tolmač za 2. svetovno vojno: Rudi Vavpotič,
predsednik ZZB za vrednote NOB Črnuče,
Tolmač za 10-dnevno slovensko vojno: Jože
Kopač, predsednik ZZB za vrednote NOB Trzin
Vabljeni tudi vsi starši in krajani Četrtne
skupnosti Črnuče.

Predsedstvo skupščine

lepa, računovodjo Tineta Sitarja, predsednico
socialne komisije Danico Keržan, predsednika
komisije za Dom borca na Črnučah in za Šmarješke Toplice Jožeta Plazarja, predsednika mladinske komisije Roberta Kojca in predsednice
nadzornega odbora ter dopisnice za javna občila Mileno Lešnjak. Poročila so bila jasna, delo
med letom je bilo opravljeno v skladu s sklepi
izvršilnega odbora organizacije in skupščina je
poročila sprejela ter potrdila soglasno.
Delovni program za leto 2015 je predstavil tajnik Sašo Škrlep. Predlog načrta aktivnosti za
letošnje leto je bil vsem prisotnim na razpolago že pri vhodu v dvorano. Tudi ta načrt smo
soglasno potrdili.
Kot posebno točko smo obravnavali predlog
»Odprtega pisma predsedniku ZB Slovenije,
tovarišu Titu Turnšku in predsedniku slovenske
vlade dr. Miru Cerarju, v zvezi z vse pogostejšimi izkrivljanji polpretekle zgodovine NOB«.
Menimo, da je treba ostro reagirati na take
pojave. Kolaborantom in udeležencem druge
svetovne vojne na naših tleh, ki so se pridružili okupatorju pri moriji zavednih Slovencev,
je treba odločno povedati, da so izdali svoj
narod. Po zaključku letne skupščine smo se
preselili v gostilno Rogovilc in še poklepetali.
Milena Lešnjak

Tone Ravnikar, naš dolgoletni praporščak in poverjenik
(Pričevanja: Spomini Rudija Vavpotiča na kurirja Toneta)

Dne 11. marca letos smo se poslovili od našega
dolgoletnega člana in tovariša Toneta Ravnikarja s Črnuč. Ob odprtem grobu je spregovoril o
svojih spominih nanj Rudi Vavpotič, predsednik
ZZB za vrednote NOB s Črnuč.
Med majem 1943 in februarjem 1945 sem bil
partizanski kurir. Poti so me vodile s Črnuč do
Srednje vasi nad Senožeti, preko reke Save pri
Kresnicah z brodom ali pri Jevnici, nato na Kresniški vrh in Golišče ter spet nazaj na Laze in z
vlakom na Črnuče. Cilj je bil na Goliščah, kjer so
se križale poti vseh naših brigad s Štajerske na
Dolenjsko in nazaj. Večkrat so priprave na prehod Šlandrove brigade, Dolenjskega odreda in
Kamniško-Zasavskega odreda trajale več dni. Ob
teh pripravah sem se srečeval s skojevci, mladinci in pionirji z okoliških krajev Kresnic, Kresniških
Poljan, Jevnice, Kresniškega vrha in Goliš.
Na kurirski postaji na Goliščah sem med drugimi srečal že leta 1943 tudi Toneta Ravnikarja,
starega 11 let. Bil je zelo resen, zanesljiv in hiter

Tone Ravnikar

kot blisk. Ko je opravil svoje delo, mi je zaupno
poročal, tako kot tudi vodji kurirskih postaj, kje
in kaj se na tem terenu dogaja. Spominjam se
dogodka na Goliščah, ko so raztrganci vdrli v
našo mrežo in ustrelili dve stari teti, ker nista
izdali kurirjev in njihove kurirske postaje. Hišo
so požgali, njih dve pa so pustili ležati za pečjo
v hiši, ki so jo požgali. Ko sem tja prišel naslednji
dan in vse to videl, sem hitro stekel stran, za menoj pa se je vsul rafal iz brzostrelke. Kurirsko postajo smo medtem že preselili na Trebelno. Dva
dneva sem taval po gričevju na Jančah, nato pa
so me izsledili mladinci in povedali, da je nemška hajka končana. Tako sem se le vrnil domov
na Črnuče, kjer so vsi moji domači že naredili
križ čezme.
Vse to je doživljal tudi Tone.
Po osvoboditvi sem ga srečal, ko sem leta 1948
organiziral mladinske aktive po tamkajšnjih
hribovskih vaseh. Tako sem ponovno srečeval
mlade ljudi, ki sem jih spoznal med okupacijo
in z njimi sodeloval. Med njimi je bil tudi Tone
Ravnikar, ki mi je povedal, da ne more dobiti
dela, in da bi se rad vključil v nadaljnje šolanje.
In smo Toneta poslali v Železničarsko poklicno
šolo v Ljubljano, ki jo je končal in postal kretničar, skladiščnik, pripravljal pa je tudi tovorne
liste. Dodeljen je bil črnuški železniški postaji,
kjer je služboval vseh 36 let, do upokojitve. Postal je praporščak in član Izvršnega odbora ZZB
za vrednote NOB na Črnučah ter poverjenik za
področje starih Črnuč. Bil je vesten in zanesljiv,
vse do konca. Še dolgo se ga bomo spominjali.
Milena Lešnjak

Stane Kotnik

In memoriam
Stanetu Kotniku 2014

V ponedeljek, 8. decembra 2014, smo se na
Žalah poslovili od našega dolgoletnega člana,
Staneta Kotnika, ki ga je izdalo srce v njegovem devetdesetem letu.
Stane Kotnik, diplomirani pravnik, ki je doštudiral po osvoboditvi, ko se je vrnil iz ujetništva
na Rabu in Gonarsu in iz partizanov.
Člani organizacije ZZB za vrednote NOB Črnuče smo ga spoznavali na naših izletih, ko smo
se udeleževali spominskih slovesnosti na raznih koncih Slovenije, ob obletnicah partizanskih bitk ali ob obiskih partizanske bolnišnice
Franja. Stane nam je med vožnjo z avtobusom
pripovedoval o časih med NOB, o krajih kjer
smo se vozili, o dogodkih, ki so se dogajali nekoč. Podrobnosti je kar stresal z rokava, da smo
vsi mislili, da je njegov poklic zgodovinar.
Ko se bomo spet srečali, bomo pogrešali njegove informacije, še bolj pa bomo pogrešali
njegove recitacije pesmi Simona Gregorčiča –
Soči, Antona Aškerca – Brodnik in pesmi Srečka Kosovela, ki nam jih je z velikim zanosom
recitiral na naših vožnjah.
S spoštovanjem se ga bomo spominjali.
Milena Lešnjak

Rudi Vavpotič
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Vizionar, izumitelj in ljubitelj umetnosti – Jože Furlan

Ko se peljemo po Šlandrovi cesti skozi Spodnje Črnuče, kmalu po dvojnem ovinku, opazimo na levi strani zgradbo z velikimi
delavniškimi okni. Malokdo ve, da so tukaj, v nekdanji Kraljevini Jugoslaviji, izdelovali varilne transformatorje. Objekt je zgradil Jože
Furlan s soprogo.
varjenja, že tako močno razširilo, da si je težko nje. Pred drugo svetovno vojno se je z družino
misliti mehanično ali kovaško delavnico brez večkrat odpravil, kar peš, v Ljubljano v opero in
gledališče. Kot mladenič se je na Vrhniki ukvaraparata za električno varjenje«.
Leta 1938 je začel ob takratni delavnici z gra- jal tudi s športom in sicer s tekom, suvanjem
dnjo večje delavnice, delo pa je prekinila dru- krogle in orodno telovadbo. Veliko je potoval.
ga svetovna vojna. V nedograjeni delavnici so Bil je tudi politično dejaven, saj se je pridružil
se naselili nemški vojaki. Z gradnjo in delom je krščanskim socialistom. Med vojno je bil zaprt
nadaljeval po vojni kljub temu, da so njegovo najprej v Kamniških zaporih, nato na Ljubelju v
premoženje skupaj z delavnico kar dvakrat na- taborišču podružnice Mathausna, zatem pa še
cionalizirali. Vsa svoja sredstva je vložil v nove na Begunjah. Bil je obsojen na smrt, nato pomistroje in opremo. Povečal je število delavcev, saj loščen in obsojen na 30 let zapora, prestajanje
se je povpraševanje po njegovih transformator- kazni pa ga je rešil konec vojne.
jih povečevalo.
Jože Furlan je bil velik ljubitelj in podpornik
Leta 1949 odpre obrt na svoje ime. Iz njegove umetnosti. Ni pa bil le zbiratelj slik, saj je z umedelavnice je prišel prvi večji transformator z tniki predvsem prijateljeval in jim z odkupi slik
močjo 250 A, že leta 1955 pa je prijavil patent predvsem pomagal prebroditi finančne težave.
št. 1313/55, ki mu ga leta 1958 tudi priznajo K sreči so imeli občutek za umetnost tudi njein podelijo patent za »Regularni transformator govi nasledniki, skrbno so shranjevali tudi stroali dušilko z magnetnim stranskim stikom«. V kovna gradiva, ki sta jih za ta zapis posredovala
tem času so v delavnici Jožeta Furlana izdelali vnuka Uroš in Matjaž Hrovat.
fransformator za topo varjenje aluminija od V reviji Varilna tehnika je pomočnik direktorja
8–14 mm premera. S tem in še s tremi drugimi Zavoda za varjenje, dr. Stane Metelko, v članku,
izdelki, je sodeloval skupaj s svetovnimi proi- ki je bil posvečen spominu na Jožeta Furlana
zvajalci na mednarodni razstavi varilne tehnike med drugim zapisal, da je bilo njegovo ime
Foto: arhiv sorodnikov
leto 1959 v Ljubljani. Podoben transformator je med varilci poznano tako v domovini kot zunaj
Jože Furlan, človek mnogih darov, se je rodil na takrat razstavljala samo še švicarska tovarna Sc- nje in da ga lahko imenujemo za pionirja obločVerdu, 21. marca 1904, kjer je preživljal svoje hllater iz Zuricha, ki je bila ena vodilnih tovarn nega transformatorja v Jugoslaviji.
Janko Jarc
otroštvo kot pastir. Nato se je vpisal na Srednjo s področja varjenja v Evropi. To je bilo za podjestrojno šolo v Ljubljani in dobil naziv diplomi- tje Furlan velik dosežek in že samo po sebi dorani strojni tehnik. Vedoželjnost ga je gnala v volj zgovorno, na kakšni strokovni ravni je bilo
tujino in odšel je na delo v Francijo. Po vrnitvi majhna delavnica s Črnuč. V tem času je izdelal
se je leta 1932 poročil in zaposlil v Kranjskih de- tudi poseben transformator za odtajanje ledu
želnih elektrarnah, naslednje leto pa se preseli v ceveh. Njihove izdelka so tedaj uporabljali v
na Črnuče. Že po enem letu je kupil zemljišče ladjedelnicah Uljanik v Puli in 3. Maj na Reki.
v sedanjih Spodnjih Črnučah in začel ustvarjati Leta 1962 je na patentni urad v Nemčiji vložil
dom in uresničevati svoje želje po samostojni dokumentacijo za kombinirani varilni transforinovatorski poti. Svoje znanje strojne stroke je mator. Istaga leta je tovarna »Alko« iz Zahodne
namreč že nekaj let združeval z viri električne Nemčije odkupila licenco za transformator »Tip
energije, kar ga je pripeljalo do izpopolnjevanja 250A«, dogovori za odkup pa so potekali tudi
električnega varjenja.
s Švedi. Leta 1964 je italijanski inštitut za varjeŽe leta 1931 je namreč izdelal transformator za nje v Genovi ocenjeval varilne transformatorje
topo varjenje jeklenih osi, kar je bil takrat velik iz dvanajstih držav. Jugoslavija je sodelovala z
napredek pri varjenju. V tem času je v Elektro- izdelkom »Furlan Tip TO-250« (patent št. 20671)
tehniškem vestniku objavil članek o varilnih in dosegla prvo mesto. Leta 1971 se je dunajska
transformatorjih, v katerem opisuje težave s tovarna »Elin Union« odločila za nakup licence
slabo kakovostjo transformatorske pločevine transformatorja »Furlan TO-150«, vendar zaradi
ter zamudni izdelavi bakrenih navitij. Leta 1934 različne zakonodaje v Avstriji in Jugoslaviji do
je na kupljenem zemljišču zgradil manjšo de- realizacije nakupa ni prišlo.
lavnico in odprl obrt na ime svoje soproge Da- Na skupno pobudo Zavoda za varjenje RS, Drunice Steiner-Furlan. Tega leta je prijavil svoj prvi štva za varjenje in Delavnice Furlan, pride do
patent za »električni varilni transformator«, ki je ustanovitve podjetje za izdelavo varilnih apabil kombinacija obločnega in točkovnega trans- ratov v Lendavi. S Črnuč so odpeljali stroje in
formatorja. Že naslednje leto pa mu je Uprava opremo, z njimi pa je odšlo tudi nekaj delavcev.
za zaščito industrijske svojine Kraljevine Jugo- Čez osem mesecev so se delavci vrnili, v Lenslavije za ta izum izdala Patentni spis št. 13059. davi pa se je razvilo večje industrijsko podjetje
Iz dopisa patentnega inžinerja Draga Matano- Varstroj. Leta 1974 je Jože Furlan od predsednivića je razvidno, da podoben izuma v mednaro- ka Josipa Broza Tita prejel državno odlikovanje
dnem merilu v tistem času ni bil poznan. S tem »Red dela z zlatim vencem«.
izumom so postali transformatorji lažji in cenej- Jože Furlan pa ni bil samo velik strokovnjak, amši. V prospektu delavnice lahko tako preberemo pak resnično vsestranska osebnost. Že na domu
»Električno varjenje se je spričo splošno prizna- na Verdu so ob večerih igrali Cankarjeve drame,
nih vrlin, s katerimi prekaša vse ostale načine ljubezen do gledališča pa je ohranil celo življeFoto: arhiv sorodnikov
8

DRUŠTVENA
DEJAVNOST
AKTUALNE
NOVICE

ČRNUČE | APRIL 2015 | Številka 27

Kadeti ČRNUČ ACH iz Italije z medaljo

V začetku leta smo na podlagi prepoznavnosti našega kluba, ŠD Fitt Črnuče in doseženih rezultatov v kadetskem tekmovanju, dobili
povabilo za udeležbo na močnem mednarodnem kadetskem turnirju »Tournament - Trofeo Paolo Bussinello« v Modeni, Italija, ki je
potekal v začetku aprila.
Za udeležbo na turnirju se v Italiji igrajo moč- nizih in dramatični končnici, dosegli izredno denim nastopom na finalnem kadetskem
ni kvalifikacijski turnirji domačih regijskih pomembno zmago. Rezultat tekme je bil 2:1 turnirju, kjer črnuški fantje odkrito ciljajo na
reprezentanc, med povabljenimi tujimi eki- za naše fante, tretji niz pa se je končal z rezul- osvojitev naslova državnih prvakov.
pami pa so bile letos tudi kadetska reprezen- tatom 15:13 v korist Črnučanov.
Dvoranska sezona v odbojki se tako počatanca (l. 1999) Poljske, dve ekipi iz Nemčije in Z zmago v četrtfinalu so si fantje priigrali uvr- si bliža koncu. Konec junija se bo naša Odkadetske ekipe največjih italijanskih klubov, stitev v polfinale, kamor so se uvrstile kadet- bojkarska šola ACH Zmajček odpravila še v
Lube Macerata, Modena, Calzedonia Verona ska reprezentanca Poljske, ekipa Lube Mace- Celovec na mednarodni turnir »UWG 2015«
ter naša ekipa Črnuče ACH.
rata, regijska reprezentanca Italije – Allievi in (http://www.unitedworldgames.com/en/),
ekipa ACH Črnuče.
potem pa se vse odbojkarske aktivnosti selijo
V polfinalnem obračunu se je črnuška ekipa na igrišča za odbojko na mivki. Aktivni bomo
pomerila z Lube Macerato, ekipo, ki v Italiji celo poletje, že sedaj pa vabimo vse odbojpredstavlja sinonim za eno od najboljših od- karske navdušence, starše in otroke, da se
bojkarskih šol. Jutranja ura in izredno močna nam pridružijo na mednarodnem odbojkarin kompaktna italijanska ekipa, sta botrovali skem dogodku Ljubljana Beach Volley Chalzmagi Lube Macerate. Naša ekipa se je nato v lenge, ki bo letos potekal od 30.7.-1.8.2015 v
nadaljevanju pomerila za 3. mesto na turnirju centru Ljubljane. Še prej ste pa 30. Maja 2015
proti regijski reprezentanci Italije – Allievi. To vabljeni na rekreativni turnir mešanih trojk v
Foto arhiv ACH
tekmo so naši fantje odlično začeli in oba seta odbojki na mivki, ki bo izveden leos prvič v
ACH Črnuče kadeti
z veliko mero znanja in poguma uspešno pri- okviru Črnuške pomladi 2015. Vabljeni.
Po koncu prvega dneva tekmovanj je ekipa peljali do konca. Ob zmagi ni manjkalo vese- Tam bo aktivno sodelovala tudi Odbojkarska
Črnuč zabeležila tri zmage. Po pričakovanju lja, saj je rezultat v setih kazal 2:0 za naše fan- šola ACH Zmajček, ki v sklopu ŠD Fitt Črnuče
so bile tekme izjemno težke, vendar so vse te in 3. mesto sredi Modene je bilo osvojeno. in s pomočjo sofinanciranja Mestne občine
tri tekme naši kadeti dobili z rezultatom 2:1. Na turnirju so izredno kakovostno igro poka- Ljubljana, že vrsto let uspešno izvaja prograV skupini rednega dela tekmovanja so Črnu- zali vsi naši fantje: Aleks Tepič, Gregor Mihel- me športa za otroke in mladino. Vabimo vas,
čani najprej igrali z domačini iz Modene in v čič, Aljaž Gornik, Jure Mavsar, Jure Podlesnik, da se nam pridružite! Za dodatne informacije
tretjem nizu uspeli tehtnico prevesiti v svojo Din Hodžić Šlejkovec, Žiga Kumer, Erik Kodrič, nam pišite na: miha.premelc@gmail.com, ali
korist. Tudi v drugi tekmi proti nemški ekipi Jaka Pungerčar, Martin Valenčič in Luka Zajc. pokličite 031/360-845.
Baden Wurttenberg ni šlo zlahka, vendar Fantje, čestitamo vam!
so se fantje v 3. nizu zbrali in v končnici strli V mesecu maju bodo kadetske in mladinske
nemški odpor.
selekcije ŠD Fitt Črnuče odigrale še tri turnirZ doseženim prvim mestom v skupini so si je. Mladinci bodo od 1. do 3. maja nastopili Mestna občina Ljunaši fantje priigrali direktno uvrstitev v če- na mednarodnem turnirju »Trofej Beograda«, bljana in Četrtna skutrtfinale, kjer pa so naleteli na izjemno neu- kadeti pa se bodo podali na mednarodni tur- pnost Črnuče vas vagodno ekipo Calzedonie Verone. Navkljub nir v Kranj, na »Spring Cup 2015«, ki bo pote- bita na delavnico prve
uglednemu nasprotniku so se naši fantje kal od 2. do 3. maja 2015. Oba turnirja bosta pomoči s prikazom
brezkompromisno podali v boj in po treh služila za zadnje piljenje forme pred predvi- pravilne uporabe avtomatskega defibrilatorja, s katerim lahko rešimo življenje ob srčnem
zastoju,
v TOREK, 19. MAJA 2015, OB 18. uri, v sejni
Tekmovalci Društva borilnih veščin Bushido so se 22. februarja 2015, v Kranjski Gori ude- sobi, ZAJČEVA POT 34, ŠENTJAKOB.
ležili odprtega pokalnega tekmovanja v Kickboxingu. Marcel Kancilija, Marko Ristić in Lo- Usposabljanje je namenjeno predvsem zainteresiranim občanom, ki živijo v bližini postavitve devro Ulaga so v svojih kategorijah osvojili zlate medalje, Nik Pavič pa srebrno.
fibrilatorja (Zajčeva pot 34, Šentjakob). Trajanje:
(športna različica kitajskih borilnih veščin Wu- cca 90 min
shu, kjer so dovoljeni udarci z rokami, nogami Opravljali bomo tudi brezplačne meritve krvnein koleni v kombinaciji z rokoborbo), je dose- ga tlaka, sladkorja in holesterola.
gla rezultate nad pričakovanji, 12 zmag in Prosimo vas, da svojo udeležbo sporočite na Četrsamo 3 poraze. Končna bilanca naših fantov: tno skupnost Črnuče, tel. št. 561 5790 ali 563 1630.
2 zlati (Luka Šuštar, Nik Pavič), 2 srebrni (Jure VSTOP PROST, PRISRČNO VABLJENI.
Gubanc, Lovro Ulaga) in 1 bronasta medalja
(Marko Ristić).
Foto arhiv kluba
Na sliki od leve proti desni: Luka Šuštar, Jure
Ekipa DBV Bushido
Gubanc, Branko Ristić, Ratko Ristić, Marko RiTekma v Kranjski Gori je služila kot test pripra- stić, Sanel Kašibović, Lovro Ulaga. Nik Pavič.
vljenosti, saj se je 15. marca v Udinah odvijal
Ratko Ristić
mednarodni turnir Sanda Cup 2015, ki se ga
je udeležilo 148 tekmovalcev. Pet članska
ekipa DBV Bushido, ki je prvič nastopala v
ČS Črnuče v Šentjakobu
disciplini ''Kitajski boks'' - Sanshou ali Sanda

VABILO

Tekmovalci DBV Bushido nizajo zmage
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PGD Nadgorica izvrstna
na 6. taktičnem tekmovanju Bizovik 2015
PotV nedeljo, 12. aprila 2015, se je operativna
ekipa PGD Nadgorica že drugič udeležila
taktičnega tekmovanja za gasilske enote,
ki ga je organiziralo društvo PGD Bizovik, v

foto B. Rožman

sodelovanju s sektorjem VZHOD in Komisijo
za tekmovanja pri Gasilski zvezi Ljubljana.
Zasedli smo odlično 6. mesto izmed 24
sodelujočih ekip. Ekipo smo sestavljali: Tomaž
Sešek, Damijan Korošin, Boštjan Jurak, David
Lajkovič, Matic Močnik in Luka Kastner.
Ekipa je morala biti opremljena s popolno
osebno zaščitno opremo, z dvema dihalnima
aparatoma s pripadajočo opremo ter
popolno opremo za bolničarje (zajemalna
nosila, vratne opornice, reševalna torba z
kisikom), vso ostalo opremo pa je zagotovil
organizator.
V gasilskem domu Bizovik smo prejeli karto

in napotke za dostop do naslednjih šestih
delovnih točk: »POTEK INTERVENCIJE«,
»INTERVENCIJA EHI«, »ZMEDA V GOZDU«,
»ISKALNA AKCIJA«, »PRVA IN NUJNA
MEDICINSKA
POMOČ«,
»PROMETNA
NESREČA«.
Vse točke so bile izredno zahtevne, saj je bilo
potrebno veliko gasilskega znanja in izkušenj.
Vseh šest preizkušenj smo opravili odlično.
Na tem mestu bi se zahvalili organizatorju
PGD Bizovik za izvrstno izpeljano tekmovanje,
na katerem smo izpopolnili naše znanje,
ki nam bo zagotovo koristilo pri našem
nadaljnjem delu v gasilski službi.
Več o dogajanju v PGD NADGORICA si lahko
preberete na naši spletni strani:
www.pgd-nadgorica.com

foto M.Kopač

delovanja. Vse to so razlogi, da smo že šesto
leto zapored najboljše gasilsko društvo v
okviru Gasilske zveze Ljubljana. V nesreči
vedno priskočimo na pomoč krajanom in
ostalim, ki nas potrebujejo. To je tudi glavni
namen in poslanstvo prostovoljnih gasilcev.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!
foto B. Rožman

V času razstav je galerija na Črnučah odprta
ob sredah med 15. in 18. uro ter ob sobotah
med 10. in 13. uro. Društvo organizira likovne
ekskurzije, delavnice in izobraževanja, člani
razstavljajo na Črnučah in sodelujejo na
mnogih drugih dogodkih in razstavah po
Sloveniji.
Naj naštejemo le nekatere : ekskuzija v
Vincenco z naslovom »Poti k Monetu«,
Ex tempore »Podobe Ljubljane«, likovna
delavnica
»Črnuške
vedute«,
študije
del starega mojstra,
ustvarjanje pod
mentorstvom diplomiranega slikarja.
V letu 2015 imamo še veliko načrtov. Udeležili
se bomo likovne delavnice v Gradežu pri
Turjaku, kjer bodo tudi razstavljali. V okviru
praznika 27. aprila bomo sodelovali z
likovnimi deli na temo domoljubja in upora
proti okupatorju na Črnučah. Naslednja
razstava v Galeriji Črnuče pa bo
UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA ,
odprtje 6. maja 2015.
Ljubitelje upodabljajoče umetnosti vabimo
na oglede. Ustvarjalce pa, da se nam
pridružite.
Rajko Bogataj, predsednik
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V preteklem letu je PGD Podgorica-Šentjakob
praznovalo 90. obletnico uspešnega
delovanja. Visoki jubilej smo obeležili s
slavnostno akademijo 9. julija 2014 ter s
prevzemom novega gasilskega vozila GVC
16/25. Praznovanje smo zaključili z veliko
vrtno veselico v soboto 12. julija 2014.
Društvo šteje 171 članov, od tega 29 pionirjev,
27 mladincev, 22 pripravnikov, 76 članov in
17 starejših članov. Poleg običajnih nalog,
ki jih mora opravljati vsako gasilsko društvo,
veliko skrb v društvu namenjamo delu z
mladimi. Tako z mladino, kot tudi z ostalimi
člani se udeležujemo različnih tekmovanj,
kjer posegamo po najvišjih mestih. Aktivne so
tudi naše članice, ekipa bolničarjev, ki vestno
obnavlja znanja iz nudenja prve pomoči. Velik
poudarek je tudi na področju operativnega

Tomaž Sešek, poveljnik PGD Nadgorica

Upodabljajoča umetnost na Črnučah
Ste se morda kdaj sprehodili mimo hiše na
Dunajski cesti 405, nasproti končne avtobusne
postaje LPP št. 6 in opazili velik napis Galerija
likovnih samorastnikov? V tej hiši, ki je last
Zveze borcev Črnuče, že vrsto let deluje
Društvo likovnikov Ljubljana. Društvo bo letos
praznovalo 45. obletnico ustanovitve in je eno
najstarejših likovnih društev v Ljubljani. Je tudi
že 35. let organizator Ex tempora - PODOBA
LJUBLJANE, s katere se likovna dela potem
razstavijo v Mestni hiši Ljubljane.

Predstavitev PGD
Podgorica Šentjakob

Matjaž Kopač, predsednik PGD Podgorica-Šentjakob

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE
Izdajatelj:
Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Črnuče
Dunajska 367, 1231 Ljubljana Črnuče
Tel: 01 / 563 16 30 ali 01 / 561 57 90
e-pošta: mol.crnuce@ljubljana.si
spletne strani: www.crnuce.si
Glavni in odgovorni urednik:
Smiljan MEKICAR
Uredniški odbor: Robert KOJC, Samo BELAVIČ
PUČNIK, Ksenija DROLE, Jože HORVAT, Janez
JARC, Tanja TOMŠIĆ, Marija Milena LEŠNJAK,
Petra CERAR, Peter ŠTUPAR
Oblikovanje: Studio Mi, www.studiomi.si
Tisk: MR GRAFIK
Oglaševanje kontakt: Studio Mi,
info@studiomi.si, 01 230 23 22, 051 411 777
Številka izdaje:
Letnik XIV, številka 27, april 2015
Naklada: 4.500 izvodov
Distribucija: Prejmejo vsa gospodinjstva in
podjetja Četrtne skupnosti Črnuče brezplačno.
Glasilo Četrtne skupnosti Črnuče je vpisano v
razvid medijev, ki ga vodi pristojno ministrstvo.
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Čistili smo Črnuče

Letošnja spomladanska čistilna akcija je bila v primerjavi z lanskoletno veliko bolj obiskana, pri čiščenju pa so se nam pridružili
tudi posamezni stanovalci blokov, ki so si očistili okolico svojih bivališč.
Že v petek, 20. marca, so šolarji, njihovi starši in učitelji, čistili brežino pod staro šolo in
pokopališčem, brežino ob železniški progi in
brežino ob Črnušnici pri novi šoli. Zbralo se
jih je več kot 70 in bili so zelo uspešni. Naslednji dan, v soboto, smo prostovoljci čistili
Okrogarjevo ulico, območje železniške postaje in Dunajsko cesto do križišča s Cesto 24.
junija. Druga skupina je čistila Šlandrovo in
Brnčičevo cesto, tretja pa je čistila poti za teniškimi igrišči, poti na bodoči trasi trim steze
in med vrtički do čistilne naprave. Peta skupina je čistila poti pod naseljem Ježa, nekaj
prostovoljcev pa je očistilo Cesto na Brod, od
zadnjih hiš pa do Save in obrežje reke Save,

od kitajske restavracije, do ribiškega doma.
Gozd ob Štajerski cesti so očistili člani Gobar-

skega društva Ljubljana.
V mesecu maju bodo prostovoljci podjetja
Tobačna Ljubljana čistili cesto Ceneta Štuparja in preostali del Dunajske cest ter sprehajalne poti na Jarškem produ, ob poteh in na
brežini reke Save.
Z očiščenim smo zelo zadovoljni, saj je v letošnji čistilni akciji sodelovalo veliko četrtnih
svetnikov, ki so lahko za vzgled tudi ostalim.
Jože Horvat,
predsednik Odbora za varstvo okolja pri ČS Črnuče
Koordinator čistilne akcije

foto B. Rožman

JADRALNI KLUB NEPTUN
Jadralni klubu NEPTUN je nastal iz zavedanja, da jadranje ni primat obmorskih krajev
in zato je potrebno ljubezen do narave in
jadralnega športa gojiti tudi na celini. V klubu, ki trenutno šteje 30 članov organiziramo
šole jadranja na Zbiljskem jezeru in Kopru. V
poletnih mesecih organiziramo krajše vikend
jadralske izlete po različnih krajih v Severnem
Jadranu. Jadranje med Dalmatinskimi otoki, kjer si različne ekipe članov izmenjujejo
barko, pa je stalnica naših izletov. V marcu in

aprilu smo izvedli šolo jadranja z »Mini 12« na
Zbiljskem jezeru.
V teku so priprave na prvo Črnuško regato,
ki se bo odvijala med 23 in 24. majem 2015,
prav tako na Zbiljskem jezeru. Ta dogodek bo
izveden v sklopu projekta ČRNUŠKA POMLAD
2015. V avgustu pripravljamo šolo jadranja za
najmlajše od 8. leta dalje in vas že sedaj vabimo vse, da se spoznate z jadrnico Optimist..

Dan Črnuč v
Cankarjevem domu

Nedelja, 24.5.2015
Zbor krmarjev: 10.30
Prvi startni signal: 11.00
Starta po 15.00 ne bo
Podelitev nagrad: ob 16.uri

Cankarjev dom, naš največji kulturni in kongresni center, je 8. oktobra 2014, na široko
odprl svoja vrata prav Črnučanom. Vodstvo
doma in Sveta Četrtne skupnosti sta se dogovorila o zanimivi in koristni akciji, ki je omogočila Črnučanom ogled tega zanimivega objekta, ponos Ljubljane in Slovenije. Hkrati so si vsi
udeleženci ob tej priložnosti ogledali zanimivo razstavo Aquae Iasae ter odlično gledališko
predstavo W.Shakespeareja in T.Middletona –
Timon Atenski.

Foto arhiv ČSČ

Črnučani v CD

Skoraj vsi udeleženci so se v Cankarjev dom
odpeljali s posebnim avtobusom LPP neposredno iz Črnuč in se nato z njim zvečer tudi vrnili
domov, kar je vsem bilo zelo všeč in priročno.
Dogodek je vse udeležence zelo navdušil, zato
si želimo, da bi postal tradicionalen.
Smiljan Mekicar

Dimitrij Reja, predsednik JK Neptun

Vabilo in razpis regate »1. ČRNUŠKA REGATA«,
ki bo 23. in 24. maja 2015, na Zbiljskem jezeru v Zbiljah pri Medvodah. Regata bo potekala po Jadralnih regatnih pravilih 2013–2016,
po navodilih razpisa in navodilih danih na sestanku krmarjev ter navodilih danih na vodi.
Razredi bodo: Mono razredi Flying junior,
Fireball in Optimist, poleg tega bo pa regata
odprta tudi za vse druge vrste in tipe jadrnic
in katamaranov (Open).
Prijava in plačilo štartnine je možno na TRR JK
NEPTUN ali v soboto 23. maja 2015 od 9. do
10. ure na prizorišču. Regatna navodila bodo
na voljo ob plačilu štartnine. Startnina znaša
15 € za tekmovalca. Morebitne spremembe
regatnih navodil bodo objavljene pred 11.00
uro na dan, ko začno veljati.

Več informacij o pravilih in navodilih glede regate boste dobil pri organizatorju in Boštjanu
Rupniku. Vabljeni tudi vsi gledalci in navijači.
Mirno morje in ugoden veter vam želimo še
naprej, JK NEPTUN.

Razpored:
Sobota, 23.5.2015 		
Prijave: 9.00 - 10.00
Zbor krmarjev: 10.30
Prvi startni signal: 11.00
Starta po 17.00 ne bo
Pogostitev: ob 18.uri v gostilni ''Sidro''
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Rad igram nogomet v ND Črnuče

IGRAJMO SE NOGOMET
V ND ČRNUČE
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Izpolni prijavnico na
www.nd-crnuce.si ali
pokliči na 041 699 764.

Obstaja več razlogov, zakaj naj bi se
otrok ukvarjal s športom
Otrok se uči vztrajnosti tudi preko telesne
oziroma fizične aktivnosti in ne le preko
psihične aktivnosti, to je vztrajnosti in
pozornosti pri pouku. Obe zmožnosti se namreč
medsebojno podpirata, tako da na primer
telesna vztrajnost pomaga duševni vztrajnosti
pri pouku in kasneje pri poklicnem delu.

zlasti v mladosti nujno potrebujejo kisik in
prekrvavitev možganskega tkiva za zdrav
razvoj nevronov.

Otrok (tudi) preko športa pridobiva
samodisciplino in zmožnost, da postopoma
v razvoju premaga podvrženost trenutnim
impulzom in trenutnemu počutju. Vsakemu
Preko fizične aktivnosti se otrok osvobaja
otroku se občasno »ne ljubi« na trening. V
nakopičenega duševnega stresa, ki je lahko
kolikor so starši zmožni za zdrav socialni
posledica različnih dejavnikov, kot so šolske
pritisk in spodbujanje otroka, potem se
obveznosti, prilagajanja, socialni pritiski in
bo otrok pred odhodom na trening upiral
ostali, kar mu posredno pomaga tudi pri
in pritoževal, pogosto pa bo po treningu
zniževanju agresivnosti.
spoznal, da se po treningu počuti bolje in, da
so starši imeli prav, da so vztrajali. Otrok na
Otrok redno fizično aktivnost potrebuje zaradi
ta način pridobiva dragocene sposobnosti,
zdravega razvoja telesa in zdrave telesne drže, ki jih bo potreboval kadarkoli kasneje v
namreč oboje je velik problem v današnjih
življenju, na vseh ključnih področjih, kot so
»televizijsko-računalniških« časih.
šolanje, zaposlitev, partnerstvo, starševstvo in
navsezadnje tudi v odnosu do samega sebe.
Redno fizično aktivnost potrebuje tudi
dr. Bogdan Polajner, predsednik ZBPS
zaradi zdravega razvoja možganov, ki

IGRAJMO SE NOGOMET
V ND ČRNUČE

NAJ Z RAŠICE VIHRA MODRA ZASTAVA,
NAJ SE VE, DA MOJI STA REKI ČRNUŠNICA IN SAVA,
NA SEJMIŠČU POD PROGO TAKŠNA SE IGRA IGRA,
KI VSAKEMU SEŽE PRAV DO SRCA.
PRIDI TAKOJ, OBLECI NAŠ MODRI DRES,
ZABAVA, TRDO UČENJE ČISTO ZARES
IN OBLJUBA VSAKEGA NAŠ’GA TRENERJA:
PORAZ ALI ZMAGA, VEDNO NA KONCU BO POLNO VESELJA.
GREGOR ORELJ, učitelj športne vzgoje na OŠ n.h. Maksa Pečarja Črnuče

NOGOMET JE TISTA IGRA, KI OSMIŠLJA, BOGATI IN OSREČUJE OTROŠTVO VSAKEGA OTROKA.
PODALJŠUJE IGRIVOST V POZNA LETA IN NIKOGAR NE PUSTI RAVNODUŠNEGA.
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dr. BRANKO ELSNER, 1929-2012, vrhunski nogometni strokovnjak, Ljubljana
CMY

K
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Za zdrav način življenja se verjetno z nikomer ne bi veljalo prerekati,
pa vendar je to v naših Črnučah včasih vse prej kot samoumevno.
Nimam se namena pritoževati čez to kar so nam zapustili prijatelji,
znanci, skratka prijatelji športa.
Črnuče imajo lepo travnato zelenico, ki ima podobo nogometnega stadiona,
pa vendar ta to ni. Je neke vrste travnati poligon za vsaj 100 otrok, ki so večinoma iz lokalnega okolja. Ta del njihovega življenja je zelo pomemben, za nekatere posameznike najverjetneje odločilen za njihov nadaljnji razvoj in krepitev
osebne identitete. Športna aktivnost otrok in treniranje ob pravih trenerjih, ki
jih imamo v ND Črnuče, vpliva tako na socialni, kot tudi fizični razvoj otrok.
Otroci se na ta način pripravljajo na izzive, ki jih čakajo v prihodnosti, nogometne ali katerikoli druge izzive,
predvsem pa se skozi šport otrokom privzgoji vztrajnost, ki je dobra popotnica za življenje.
Glede na dejstvo, da je ND Črnuče v lanskem letu pridobilo
veliko novih članov in v kolikor
bo tudi v prihodnje tako dobro
nadaljevalo z delom, bo zagotovo zmanjkalo prostora za vse.
Zato želimo poiskati pot do pridobitve dodatnega igrišča. Tako
moja, kot navsezadnje naša dolžnost je, da zagotovimo športne
površine za vse otroke in rekreativce. Res bi namreč bila velika
škoda, če bi nas katerikoli otrok
zapustil oziroma prenehal s treniranjem zaradi razloga, da ni
dovolj travnate površine za vse,
ki bi želeli tekati za žogo. Zato se vsi v ND Črnuče prizadevamo in trudimo narediti oziroma pridobiti dodatne športne površine.
Moj najmlajši sin je pričel trenirati pri treh letih. Otroci se na treningih naučijo
veliko veščin in spretnosti. Nogometni trenerji so obenem tudi izvrstni učitelji
in vzgojitelji, ki nam pomagajo pri vzgoji otrok, za kar sem jim zelo hvaležen.
Starši, ki želite svoje otroke usmeriti na športno pot ste vabljeni, za vsakega se
bo našla selekcija. Nikoli namreč ni prepozno, niti prezgodaj za nogomet. Najmanj kaj je, da bomo vzgojili nove športne navijače in navdušence, predvsem
pa ne takih, kot jih lahko vidimo na nekaterih tekmah, ko z svojim obnašanjem
uničijo vso strast in lepoto te igre. Vabljeni vsi, da si ogledate trening in pokramljate z našimi športnimi delavci ali otroci, vsi bodo z veseljem z vami spregovorili in se z vami spoznali.
Ob koncu vas vse skupaj vabimo na naš tradicionalni turnir mladih nogometašev »Črnuška pomlad 2015«, ki se bo pričel v petek 12. junija 2015 ob 18 uri s
tekmo legend Olimpije in Črnuč in nadaljeval v soboto, 13.6., ob 9. uri s selekcijami U-9 in U-11 ter se zaključil v nedeljo, 14.6., od 9. ure naprej s selekcijami
U-8 in U-10.
Pridite in navijajte za nas, veseli vas bomo.
Sebastian Štepic

