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Ločiti treba, kaj je legitimno in kaj je legalno
Naj uvodoma poskusim pojasniti in natančno opredelim razliko med tema dvema pojmoma. Legalnost postavlja zakonske okvire, ki veljajo za
vse in jih ne sme nihče in nikoli prestopiti, saj v nasprotnem krši zakonodajo in je s tem v prekršku oziroma počne nezakonito dejanje. Pomeni
prestopiti mejo med dovoljenim in nedovoljenim. Med tem ko pojem legitimnost določa tista dejanja, ki so še priznana, vendar ne smejo
prizadeti pravice drugih, saj s tem postanejo nelegitimne in zelo hitro tudi nelegalne. Namreč: Velja pravna norma, ki določa, da s svojimi
dejanji ne smemo posegati v pravice drugih oziroma jih prizadeti s
svojimi dejanji.
Verjamem, da nismo vsi pravniki in nam takšne zapletene definicije povzročajo nerazumevanje. Pa si
poskušajmo predmetno zadevo predstaviti še na neposrednem primeru, ki bo mogoče bolj slikovit.
Če želi kdo na primer graditi nek objekt, mora biti gradnja tega objekta dovoljena in mora biti v
skladu z vso področno zakonodajo, ki določa, kaj in kako se sme graditi. – A sledite? – Skratka, moramo imeti vsa ustrezna dovoljenja, ki se na koncu združijo v gradbenem dovoljenju. Le-to služi na
koncu tudi kot podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, kjer se ugotavlja, ali je zgrajeni objekt
v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem. To je legalnost.
Ali bo oziroma je zgrajeni objekt sprejet tudi pri sosedu in širši javnosti, ali ima objekt in njegova
vsebina pozitiven vpliv na javnost ter okolico, ali bo objekt upravičil namen razen samemu investitorju tudi okolici, ali se le-ta strinja z njim, pa je vprašanje legitimnosti. Glede tega je ključno to, da
so vsi neposredno in tudi posredno vpleteni deležniki čim bolje seznanjeni z nameni in cilji nekega
posega v prostor oziroma načrtovane gradnje. Le-ti morajo v dialogu, pogovoru, izmenjavi mnenj in
stališč iskati in najti skupne točke in tisti konsenz, ki bo omogočil, da bo načrtovani poseg v prostor,
gradnja in delovanje novega objekta pomenilo dodano vrednost za največji možni delež vključenih
deležnikov – če že ni možno za vse. Gre za osebno izkušnjo in občutenje – to je legitimnost. Vendar
pozor: Legitimnost ne sme nikoli prestopiti okvirov oziroma meje legalnosti!
Po tem malo daljšem uvodu, ki sem ga moral napisati v želji in ob interesu, da se bomo lahko tudi v
bodoče v našem Svetu Četrtne skupnosti Črnuče, naši Četrti in tudi v okviru Mestne občine Ljubljana
pogovarjali in konstruktivno sodelovali, saj nočem in ne želim, da se ponovijo dejanja in stvari, ki so
se dogajale minulih šest mesecev. Gotovo ste nekateri zasledili v nekaterih medijih razna pisanja o
tem, kaj se je oziroma bi se naj dogajalo na sejah Sveta Četrtne skupnosti Črnuče. Takšne medijske
pokritosti in odmevnosti se načeloma ne bi nihče smel braniti, vendar ob pregovoru, da dober glas
gre v deveto vas, slab pa še dlje, se vsak hec in smeh nehata. Predvsem pa vse skupaj postane nelegitimno, ko se pojavijo osebna imena ter osebna diskreditacija in žaljenje – to je nelegalno oziroma
nezakonito. – Za kaj gre?
V predlogu oziroma obtožnici, ki jo je vložilo šest podpisanih svetnikov Četrtne skupnosti Črnuče in
ste jo lahko v celoti prebrali v nacionalnem mediju DELO, je bilo navedenih sedem obtožbe, s katerimi
je želela šesterica s prvopodpisanim prevzeti vodenje Sveta Četrtne skupnosti Črnuče. Če odmislim
politične interese in igrice v ozadju, je bil osnovni interes povsem osebni. Ker jim namera ni uspela in
ker mojih pojasnil, ki jim je sledila večina svetnikov, nikjer ni bilo objavljenih, tudi novinar prej omenjenega dnevnika, ki je tako vestno sledil 3. izredni seji in ki vedno znova piše o raznih dogodkih na
Črnučah – vendar na žalost le o tistih slabih in negativnih – ni želel objaviti, jih objavljam v nadaljevanju. – S tem želim odpraviti vsakršen dvom ali obtožbe na moj račun oziroma na račun delovanja
Sveta Četrtne skupnosti Črnuče. Naj uvodoma poudarim, da smo ena najbolj aktivnih, urejenih in
organiziranih četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana. To lahko dokažem z dejstvi, z dejanji in s
statistiko. Več o tem si lahko preberete v ostalih člankih in se sami prepričate.
Povzetek mojega odgovora na obtožbe iz predloga za razrešitev:
Predlog za razrešitev zavračam, saj so navedbe in obtožbe v predlogu nepravilne, neresnične, ne
odražajo realnih dejstev in dejanskega stanja, so pavšalne in zavajajoče. Niti ena navedba ali očitano
dejanje ni bilo storjeno oziroma storjeno s slabim namenom ali z naklepom oziroma bilo kadar koli
prej kje ali kdaj očitano. V nadaljevanju bom vsak očitek posebej z argumenti in dejstvi zavrnil, v uvodu pa naj poudarim, da sem vse od začetka delovanja mandata tega sklica Sveta Četrtne skupnosti
Črnuče in od izvolitve na prvi seji Sveta naprej deloval na temelju dobrih odnosov, ob spoštovanju in
sodelovanju med svetniki, ob sodelovanju s krajani in organi Mestne uprave MOL ter s stalno gradnjo
medsebojnega zaupanja. Verjamem, da je to pogoj, s katerim lahko skupaj premikamo tudi največje
in najtežje zadeve ter rešujemo projekte, ki smo si jih skupaj zadali. Delovanje Sveta bo učinkovito
le, če bomo vzpostavili ustrezno komunikacijo z mestno upravo, mestnim svetom, njegovimi odbori
in županom. K temu sem se zavezal, temu sem sledil in to je tudi pogoj za večjo končno realizacijo
projektov v ČS Črnuče. V minulem letu je bilo vse našteto storjeno in izvedeno. Nekateri rezultati se
kažejo takoj, nekateri z zamikom, nekateri pa imajo daljšo časovnico izvajanja. Vendar tudi za slednje
velja, da imajo jasno opredeljeno vsebino, obveznosti in roke. Na žalost je izvedbena moč tako Sveta
kot tudi predsednika Sveta Četrtne skupnosti majhna, vendar sem jo v celotnem obsegu, kakor mi
Statut MOL in Poslovnik MOL dopuščata, izvedel.
Izpolnil in izpolnjujem vse zaveze oziroma sklepe, ki jih je sprejel Svet Četrtne skupnosti Črnuče na
svojih dosedanjih desetih rednih in dveh izrednih sejah, kar nas uvršča med najbolj aktivne in organizirane svete četrtnih skupnosti MOL. Na vseh sejah smo s konstruktivnimi razpravami in predstavitvijo vseh različnih mnenje dosegli, da je lahko vsak od svetnikov izrazil svoje stališče ter podal svoj
predlog. Kot predsednik sem dopustil in dosegel, da ste vsi svetniki enakopravno in brez zadržkov
lahko aktivno in neodvisno sodelovali in podajali svoja stališča in mnenja. Tudi glasovanja o vseh
predlogih so bila javna in potrjena z veliko večino glasov. Nikoli nisem in ne bom ustvarjal konfliktov
ali nerazumevanja med svetniki, saj sem in bom deloval konstruktivno in v duhu iskanja najboljših
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rešitev za večino krajanov naše Četrtne skupnosti Črnuče.
Glede posameznih navedb v predlogu pa podajam naslednja pojasnila:
1. Obtožba, da sem neupravičeno zadrževal sklep Sveta Četrtne skupnosti Črnuče o sklicu oziroma
povabilu predstavnikov Mestne uprave MOL več kot pol leta, ne držijo in niso pravilne. Namreč: Na
sestankih podžupana in župana MOL s predsedniki svetov četrtnih skupnosti je bilo 15. januarja 2015
naloženo vsem Četrtnim skupnostim, da pregledajo in novelirajo vse svoje prioritetne naloge v mandatu 2014–2018 ter jih posredujejo na Službo za lokalno samoupravo MOL. Do sredine februarja
2015 jih je na MOL prispelo 414, katerih izvedba je bila v osnovi odvisna od sprejetja Proračuna MOL,
ki je bil v postopku obravnave in sprejemanja. Na 4. redni seji Sveta 11. 2. 2015 je bil na predlog Odbora za urbanizem, gospodarstvo in promet sprejet sklep št. 8/4: »Svet Četrtne skupnosti Črnuče na
predlog Odbora za urbanizem, gospodarstvo in promet predlaga sestanek z županom, s pristojnimi
službami MOL OGDP in MOL ORN po odprtih vprašanjih na projektih ČS Črnuče.«
Na sestanku s podžupanom Dejanom Crnekom smo 20. 2. 2015 prejeli zbirnik vseh naših prioritetnih
nalog. Na tem sestanku smo prejeli tudi neposredna navodila glede načina usklajevanja sestankov
s pristojnimi oddelki in službami MU MOL, ki so pogojeni s predhodno pridobitvijo pisnega mnenja
ali odgovora pristojnega oddelka ali službe. Na naslednjem sestanku 19. 3. 2015 je podžupan podal
navodilo, da lahko predsedniki svetov neposredno pridobijo informacijo glede posamezne problematike od pristojnega oddelka. Vsa pojasnila in navodila sem podal tudi na seji: 7. seji Sveta pod
točko poročilo predsednika in vse svetnike seznanil, kako bo potekala komunikacija med ČS in MU
MOL v tem mandatu. Za sestanek, ki je bil 21. 5. 2015, smo prejeli prve kompletne odgovore na vseh
naših enajst prioritetnih nalog od pristojnih oddelkov in služb. Na tem sestanku je bila tudi sprejeta
odločitev, da se v okviru Oddelka OGDP MU MOL določi enega uslužbenca, ki bo skrbel za koordinacijo
s četrtnimi skupnostmi in za posredovanje odgovorov ter pojasnil.
Na sestanku 17. 6. 2015, ki se ga je udeležil tudi župan Zoran Janković, smo prejeli odgovore in dopolnitve odgovorov na prve tri prioritetne naloge za vse četrtne skupnosti, kjer moram poudariti, da so
vse ostale četrtne skupnosti prejele odgovore le za svoje prve tri naloge, jaz pa sem vztrajal, da zahtevamo odgovore za vseh naših enajst projektov, ki smo jih v okviru Sveta potrdili kot prioritetne brez
določenega vrstnega reda oziroma pomembnosti, saj smo bili v okviru Sveta ČS Črnuče vsi enotnega
stališča, da so realizacije vseh projektov nujne in potrebne za krajane Četrtne skupnosti Črnuče. Na
tem sestanku je župan povedal, da se bodo organizirali sestanki z vsemi četrtnimi sveti ob prisotnosti
podžupana MOL, Dejana Crneka, predstavniki MU SLS, OGDP ter tudi ob njegovi prisotnosti, če mu
bodo to dopuščale druge obveznosti. Ob tem je še dodal, da se morajo prioritetne naloge ČS obravnavati skupaj z MU in so osnova in pomoč oddelkom pri planiranju nalog.
Na zadnjem sestanku 24. 9. 2015 je bilo predsednikom svetov ČS predstavljeno, da bo za komunikacijo Oddelka OGDP s četrtnimi skupnostmi skrbela ena sodelavka in da bo vso operativno sodelovanje z
drugimi oddelki MU MOL glede področja urbanizma, gospodarstva in urejanja prostora potekalo prek
nje. Vodja oddelka OGDP MU MOL, David Polutnik, je povedal, da je njihov oddelek najbolj obremenjen v mestni upravi, da izvajajo največ projektov in nalog ter da so imeli v minulem letu kadrovske
težave, kar se je poznalo pri sodelovanju s četrtnimi skupnostmi in pri izvajanju nalog. Seznanjeni
smo bili tudi z reorganizacijo oddelka, v okviru katerega delujejo: Odsek za promet, Odsek za gospodarsko javno infrastrukturo, Odsek za urejanje zelenih površin in čiščenje javnih površin.
Skratka: Zaradi navedenih dejstev, s katerimi ste bili sproti seznanjeni vsi svetniki na vsaki seji Sveta
Četrtne skupnosti v okviru točke Poročilo predsednika in ste istočasno prejeli tudi vse zabeležke prej
omenjenih sestankov predsednikov svetov ČS s podžupanom in županom, nikakor ne more držati
navedba oziroma obtožba, da bi jaz kot predsednik neupravičeno zadrževal sklep Sveta Četrtne skupnosti Črnuče o sklicu oziroma povabilu predstavnikov Mestne uprave MOL več kot pol leta, saj sem
sledil vsem predlogom Sveta in svetnikov ter izvajal vse, kar je bilo v moji moči, čeprav so bili šele
septembra izpolnjeni pogoji, da se lahko taka seja skliče oziroma se nanjo povabi vodje pristojnih
oddelkov in služb na sejo Sveta ČS Črnuče. To smo na prvi naslednji seji tudi storili.
Tukaj je potrebno poudariti tudi dejstvo, da sem, ne glede na prej opisana dejstva, postopek, pogoje
in navodila, ki smo jih dobili od službe SLS in podžupana MOL, pristojnega za lokalno samoupravo,
povabil samega župana Zorana Jankovića na našo drugo izredno sejo Sveta, ki smo jo imeli 26. 8.
2015 zaradi posebnih razmer, ki so nastale ob zaprtju nadhoda čez železniško progo na Črnučah ter
zaradi pomanjkljivih informacij glede vsebine, ki je predvidena v okviru predloga sprememb OPN na
področju urejanja prostora ČR 711 – Poslovna cona Nadgorica. Župan se je na naš poziv takoj odzval.
2. Obtožba, da je skrajno neprimerno, glede na komunikacijo med svetniki in povabljenimi gosti, da
sem 2. izredno sejo z županom in mestno upravo sklical na travniku ob nogometnem igrišču (in naj
tukaj dodam, kako je bil za 2. točko iste seje tudi predlog, da si ogledamo lokacijo urejanja prostora
ČR 711 – Poslovna cona Nadgorica na Štajerski cesti), je povsem nesmiselna in brez kakršne koli utemeljitve. Lahko podam prav nasprotno trditev, da je bila ta seja sklicana z namenom neposredno na
terenu preveriti dejstva in da se lahko svetniki prepričajo o okolju in okolici, o katerih se pogovarjamo
in odločamo ter se lahko seje udeležijo vsi deležniki, ki na navedenih lokacijah delujejo in so neposredno vključeni ali prizadeti in da je omogočena neposredna komunikacija med vsemi udeleženci, še
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posebej z županom. Na predmetni seji ni bilo predvideno glasovanje ali sprejemanje sklepov. Predvideni namen je bil dosežen, saj so vsi navzoči imeli možnost dobiti vse potrebne informacije iz prve
roke v pogovoru neposredno z županom in vsemi pristojnimi iz oddelkov MU MOL.
3. Trditev oziroma obtožba, da sem z vsiljenimi predlogi o opustitvi obnove nadhoda nad železniško
progo in preusmeritvijo finančnih sredstev na projekte pri nogometnem igrišču zavlačeval z obnovo
nadhoda vsaj za eno leto in s tem povzročil stroške prevoza osnovnošolcev nižjih razredov, so napačne, zlonamerne in zavajajoče ter nimajo nobene resnične in realne osnove. Dejstva so povsem
nasprotna, saj sem si ves čas prizadeval, da se problematika, nastala z zaprtjem nadhoda, ki ga je
povzročil s svojimi dejanji, in to brez predhodnega informiranja ali soglasja Sveta Četrtne skupnosti
Črnuče ali mene, eden izmed članov Sveta, rešijo hitro, učinkovito, konstruktivno in dolgoročno. To
nikakor ne morem trditi za omenjenega posameznika in še nekatere druge, ki so podlegli napačnim
predstavam, interpretaciji in predvsem zavajanju, kaj je res in kaj ne. Naj kot dejstva in dokaze navedem, da smo v okviru Sveta takoj, ko smo izvedeli za predmetno problematiko, ne glede na vzroke in
posledice, takoj sprožili in izvedli vse potrebno, da se pristojni organi lotijo reševanja nastale situacije. Še enkrat moram dodati dejstvo, da Četrtna skupnost, njen Svet in predsednik, nimajo nobene
izvršne moči ali možnosti, da bi nastalo situacijo lahko kakor koli rešili.
Skratka, takoj po zaprtju nadhoda v začetku marca 2015, smo na prvi seji Sveta, ki smo jo imeli 18. 3.
2015, z vsemi navzočimi glasovi sprejeli sklep: »Svet Četrtne skupnosti Črnuče na predlog Odbora za
urbanizem, gospodarstvo in promet predlaga, da pristojni oddelek MOL pristopi k izdelavi študije za
odpravo napak oziroma sanacijo mostu, saj gre za pomembno varno šolsko pot.«
Takoj zatem sem na skupnem sestanku predsednikov svetov s podžupanom Dejanom Crnekom 19. 3.
2015 še enkrat eksplicitno izpostavil predmetno problematiko ter zahteval rešitev.
Problematiko sem spremljal in reševal še naprej. Tako sem na 7. redni seji Sveta, 13. 5. 2015, podal
vse informacije, ki sem jih imel o predmetni zadevi. Na naslednjem skupnem sestanku predsednikov
svetov s podžupanom Dejanom Crnekom 21. 5. 2015 sem še enkrat izpostavil problematiko ter zahteval ukrepanje podžupana.
Na 8. seji Sveta 16. 6. 2015 sem o predmetni problematiki poročal svetnikom. Nato smo problematiko
obravnavali na 1. izredni seji Sveta 8. 7. 2015, nato na 2. izredni seji Sveta 26. 8. 2015, na 9. redni seji
Sveta 23. 9. 2015 ter nato še na zadnji 10. redni seji Sveta 14. 10. 2015, tako da ne morem sprejeti
očitka, kako bi kakor koli opustil predlog reševanja nastale situacije ob zaprtju nadhoda čez železniško progo med Okrogarjevo ulico in Dunajsko cesto.
5. Trditev oziroma kar obtožba, da »sem s ponovnim glasovanjem o industrijski coni Nadgorica postavil delovanje sveta na sramoten položaj, ker je bil brez novega gradiva sprejet nasprotujoči sklep
prejšnjemu, kljub temu da se je več kot tisoč podpisnikov s tega področja izreklo proti izgradnji industrijske cone«, je najmanj nepravilna ... Naj poskusim pojasniti več nepravilnosti v tej trditvi. Kot
prvo je, v skladu s Poslovnikom MOL in njegovim določilom v 76. členu, možno na predlog svetnika
ponovno glasovanje o isti zadevi, in to brez navedbe razloga. Kot drugo je v našem primeru bilo
to več kot upravičeno, saj smo na 6. in nato še enkrat na 7. redni seji Sveta sprejeli dva identična
sklepa po napačnih, pomanjkljivih ali celo zavajajočih informacijah, ki jih je podal Odbor za urbanizem, gospodarstvo in promet. Ta se v svojem predlogu ni bistveno ukvarjal z vsebino, ampak bolj
s postopkom in pravnimi podlagami, za katere mora skrbeti MOL oziroma pripravljavec predloga
OPN. Urbanistično načrtovanje in skrb za pripravo ter izvedbo vseh aktov prostorskega načrtovanja
je v domeni MU MOL in državnih organov, med tem ko lokalna skupnost in občani lahko sodelujejo
le s svojimi predlogi. V omenjenem predlogu, ki ga je podal Odbor za urbanizem, gospodarstvo in
promet za 7. redno sejo Sveta, je vrsta nepravilnosti in napačnih navedb, zato je bila moja dolžnost
kot predsednika Sveta, da zaradi proceduralnih, predvsem pa zaradi vsebinskih razlogov, dam še
enkrat v obravnavo (na 2. izredni seji Sveta) predlog točke: Ogled predlagane lokacije poslovne cone
Nadgorica (iz zabeležke: Župan MOL Zoran Janković je vsem prisotnim vsebinsko predstavil projekt
izgradnje centra varne vožnje, ki je predviden v poslovni coni Nadgorica) ter nato še na glasovanje
(na 9. redni seji Sveta) predlog sklepa: Obravnava predloga dejavnosti poslovne cone Nadgorica na
lokaciji območju urejanja ČR 711 Nadgorica oziroma v potrditev sklep: Svet Četrtne skupnosti Črnuče
podpira predlagano rešitev dejavnosti (center varne vožnje) za poslovno cono Nadgorica na lokaciji
urejanja prostora ČR 711 Nadgorica.
Skratka: Govorimo o poslovno gospodarski coni in ne o industrijski coni, kar je bistvena razlika. Pri
zbiranju podpisov proti umestitvi gospodarske cone Nadgorica v spremembe OPN MOL t. i. Civilne
iniciative Črnuče so ljudem predstavili pomanjkljiv in napačen vsebinski predlog in so jih tako zavedli
ter jim niso dali pravih in ustreznih informacij, ko so le-ti podpisovali peticijo proti. Poleg tega nikjer
in nikoli ni bilo priloženih ne originalov, ne kopij, nobenih podpisov in niti nobenih ustreznih dokazil,
da civilna iniciativa resnično obstaja, za kaj se zavzema in kdo so člani.
Če je kdo postavil svetnice in svetnike Sveta Četrtne skupnosti Črnuče v sramotilen položaj, je bil to
predsednik Odbora za urbanizem, gospodarstvo in promet, ki je predlog sklepa na 7. redni seji Sveta
predlagal, in član odbora, ki je samovoljno napisal pripombe in stališča brez upoštevanja dejanskih
vsebinskih predlogov in namena prostorskih sprememb za področje urejanja prostora ČR 711 Nadgorica.
6. Navedba in obtožba, da sem glasoval o letošnjem predlogu proračuna Četrtne skupnosti Črnuče
MOL za leti 2015 in 2016 s planom malih del za 2015 in 2016, kljub temu da sem predsednik Nogometnega društva Črnuče in da je to društvo predlagalo financiranje projekta in sem o t. i. svojem predlogu glasoval, kar bi naj bilo korupcijsko dejanje, so napačne, nepreverjene, neresnične in pomenijo
krivo obtožbo. – Naj poudarim: Če kdo od svetnikov zazna znake koruptivnega dejanja, je po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, UL 43/2011) dolžan taka dejanja naznaniti
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pristojnemu organu, to je Komisiji za preprečevanje korupcije.
Sicer pa je predmetna obtožba povsem neresnična, saj že od 18. 3. 2014, nisem več predsednik Nogometnega društva Črnuče, kar se lahko preveri tako na uradni spletni strani društva, kot tudi v uradnih
evidencah (kar bi vlagatelj zahtevka za razrešitev in vsi podpisani pod predlog morali preveriti) in
so s tem, da so me javno obtožili za nekaj, kar ni res in kar dokazano ne drži, sami storili kazensko
dejanje krive obtožbe.
Prav tako ne drži, da bi bilo Nogometno društvo Črnuče kakršen koli predlagatelj financiranja projekta v okviru letošnjega predloga proračuna Četrtne skupnosti Črnuče MOL za leti 2015 in 2016 s
planom malih del za 2015 in 2016 ali letošnjega predloga Izvedbenega načrta programov Četrtne
skupnosti Črnuče za leto 2015. To enostavno ni res in ne drži in gre za zavajanje ali nevednost, kar
pa v obeh primerih pomeni žalitev, tako za samo društvo ND Črnuče in vse njihove člane, vključno
s predsednikom in upravnim odborom društva, kot tudi zame, saj je obtožba za koruptivno dejanje,
storjena na javni način in prek medijev, huda obtožba, ki se preganja tudi po Kazenskem zakoniku.
Skratka, predmetna obtožba ne drži v nobenem delu in je povsem neprimerna in zlonamerna, ker
bi se o dejstvih vlagatelj in vsi podpisniki predloga za mojo razrešitev lahko sami pozanimali in jih
preverili, kar je bila tudi njihova dolžnost, saj so z neizvršitvijo tega kršili dva zakona: tako Zakon o
integriteti in preprečevanju korupcije kot tudi določila Kazenskega zakonika.
ND Črnuče so že vrsto let le izvajalec enega izmed športnih programov v okviru Programa Četrtne
skupnosti Črnuče – Črnuška pomlad. V okviru tega izpeljejo mednarodni turnir mladih nogometašev,
starih 6–12 let, ki se ga vsako leto udeleži več kot 400 otrok. Poleg tega se takrat izvajajo še: judo
turnir, jadralna regata in turnir v odbojki na mivki.
7. Kot zadnja navedba v predlogu oziroma obtožbi za mojo razrešitev je navedena trditev, da sem s
svojimi dopisi (verjetno so mišljene objave v časopisu Delo) ustvarjal konflikte med svetniki – navajajo (citiram): »… čeravno ga kot svetniki nismo pooblastili, da pošilja dopise v imenu Sveta.«
Navedba, ki je povsem zmedena oziroma netočna, saj imam kot predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Črnuče po Statutu MOL in poslovniku MOL ter sklepu Sveta na 2. redni seji Sveta, pravico in možnost
posredovanja informacij javnega značaja, sklep št. 6/2: »Svet Četrtne skupnosti Črnuče na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja kot odgovorno osebo
za posredovanje informacij javnega značaja določa predsednika Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, g.
Smiljana Mekicarja« in na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih v imenu organa
pooblastilo za posredovanje informacij za medije, sklep št. 7/2: »Svet Četrtne skupnosti Črnuče na
podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih kot odgovorno osebo za posredovanje informacij medijem določa predsednika Sveta Četrtne skupnosti Črnuče, g. Smiljana Mekicarja.«
Zato je trditev, da nisem imel pooblastila za posredovanje popravka, ki sem ga dne 28. 7. 2015 zahteval zaradi nepreverjenih in zavajajočih informacij novinarja Janeza Petkovška v časopisu Delo dne
23. 7. 2015 v članku: »Denar za mostove je, za črnuški nadhod pa ne?«, in ki je bil nato objavljen v
časopisu Delo dne 3. 8. 2015, nepravilna. Prav tako sem povsem zakonito in usklajeno s pristojno
službo MU MOL posredoval zahtevo za popravek in prikaz nasprotnih dejstev na članke novinarja Janeza Petkovška v člankih »Prenova črnuškega nadhoda se lahko začne« z dne 25. 9. 2015 in »Kolizije
interesov« z dne 26. 9. 2015, kjer je napačno in zavajajoče predstavil 9. sejo Sveta Četrtne skupnosti
Črnuče in žaljivo predstavljal nekatere svetnike oziroma politične stranke, kar je neprimerno in nedopustno. Navedeni zahtevek je odgovorna urednica časopisa Delo sicer z dopisom, ki smo ga prejeli
na ČS Črnuče dne 19. 10. 2015, zavrnila s pavšalnimi razlogi, vendar sem v kontekstu, da ne ustvarjam po nepotrebnem v medijih vtisa, da so pri nas na Črnučah in v Svetu Četrtne skupnosti Črnuče
dogajajo »izredne razmere«, kot želi zavajajoče predstaviti omenjeni novinar, zaključil dopisovanje.
Poudarjam, da sem o vsem, kar sem napisal, sproti seznanjal vse svetnike v nasprotju s solo medijsko
komunikacijo, ki jo že ves čas izvaja svetnik Jože Horvat, ki pa za kaj takega resnično nima niti dovoljenja Sveta niti mojega pooblastila in nobene zakonske podlage.
Naj za konec še dodam, da kot urednik glasila Črnuče že ves čas skrbim za to, da so tako svetniki kot
Svet Četrtne skupnosti Črnuče ter vsi odbori Sveta ustrezno predstavljeni in da so krajani Četrtne
skupnosti Črnuče dobro obveščeni o našem delu in prizadevanjih.
Nikakor ne morem sprejeti obtožbe, da s svojim komuniciranjem z mediji in v medijih ustvarjam konflikte med svetniki, saj se že ves čas tega mandata trudim prav nasprotno: želim predstavljati delo in
delovanje Sveta kot prizadevanje za večjo kakovost bivanja vseh krajanov naše četrti. To počnem tudi
na vseh javnih prireditvah in srečanjih s krajani. Res pa je, da je kar nekaj svetnikov, ki med drugim
obtožujejo moje in naše delo, pa na prireditvah, ki jih organizira in financira Četrtna skupnost Črnuče,
niso bili še nikoli prisotni.
Skratka, naj zaključim: Sprejmite, prosim, najprej moje iskreno opravičilo, če sem s svojim delovanjem ali izvajanjem kdaj ali kje koga užalil ali prizadel. To nikoli in nikdar ni bil moj namen. Vse,
kar sem počel, sem počel ob najvišjem zavedanju o moralni odgovornosti z namenom: da ne stori
drugemu tega, česar ne želiš, da bi drugi storili tebi.
Nadalje: Vse, kar delam, delam ob zavedanju, da mora biti legitimno in legalno, kar pomeni, da spoštujem Statut MOL, Poslovnik MOL in vso področno zakonodajo. O vsem, kar sem v zagovoru navedal
in napisal, obstajajo neposredni dokazi, ki jih lahko na zahtevo vedno predstavim in predočim.
Spoštovane svetnice in svetniki, drage krajanke in krajani, prepričan sem in verjamem, da nas bo ta
izkušnja še bolj povezala in izboljšala naše sodelovanje in da bomo šli naprej močnejši in bolj odločni,
da svojemu kraju in krajanom omogočimo boljšo in lepšo prihodnost ter večjo kakovost bivanja.
Smiljan Mekicar
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Pestro leto za Mlade zmaje in Četrtni mladinski center Črnuče

Spet je leto naokoli in december je na vratih. V letošnjem letu se je v Četrtnem mladinskem centru Črnuče (ČMC Črnuče – Javni zavod
Mladi zmaji) ponovno dogajalo precej stvari – praznovali smo peto obletnico delovanja, postavili oder za nastope glasbenih skupin v
okviru Glasbenega studia Basement, organizirali dobrodelno akcijo in koncert, pregrafitirali vhod, na novo poslikali nekaj prostorov,
gostili tuje prostovoljce in praktikante.
Poleg tega smo gostili organizacije, ki so za V času novoletnih počitnic poleg delavnic v bi našim obiskovalcem nudili brezplačno učno
naše mlade obiskovalce in obiskovalke pripra- centru ČMC Črnuče načrtujemo tudi aktiv- pomoč, delili svoja znanja z nami ali pripravili
kak projekt. – Oglasite se v našem centru vsak
vile paleto delavnic: bobnarsko, ustvarjalno,
dan med ponedeljkom in petkom od 14. do
kuharsko, igranje družabnih in športnih iger,
19. ure.
ozaveščanje o medvrstniškem nasilju in sovraKer želimo, da naši prostori živijo tudi v času,
žnem govoru, medijsko, pogovorne delavnice
ko nas ni v njih, omogočamo najem za različne
in še bi lahko naštevali. V času šolskih počitnic
aktivnosti. – Za več informacij o najemu, prosmo na izlete, tabore in mednarodne mladinske izmenjave popeljali okoli 90 otrok in mlagramu, aktivnostih ali kar tako, da se spoznadih. Novost v času letošnjih poletnih počitnic
mo, se lahko oglasite v naših prostorih na Duje bila tudi ta, da je ekipa mladih v sodelovanju
najski 367, od ponedeljka do petka, med 14. in
z Zavodom Bob organizirala akcijo ozavešča19. uro, ali nam napišete na elektronsko pošto:
nja in preprečevanja vandalizma na igrišču pri
cmc.crnuce@mladizmaji.si
OŠ n. h. Maksa Pečarja, kjer so obiskovalci lahŠe vedno pa lahko vse dogajanje pri nas sprefoto arhiv JZ Mladi zmaji
ko igrali športne igre, zaplesali, ustvarjali nakit
mljate na internetni strani: www.mladizmaji.
in zunanje pohištvo na ustvarjalnih delavni- nosti izven njega – obiskali bomo Atlantis, si si/crnuce ali na facebooku – profil Cmc Crnuce.
cah, se okrepčali s palačinkami in hot dogi, za ogledali predstavo v Kinodvoru in preizkusili
Maja Majcen, koordinatorka ČMC Črnuče
zaključek pa še prisluhnili mladim glasbenim ravnotežje na drsalkah v Tivoliju.
V svoje vode še vedno vabimo prostovoljce, ki
skupinam na koncertu na prostem.

Osnovna šola Dragomelj v evropski prestolnici

Skupina devetošolcev OŠ Dragomelj se je 16. septembra zvečer skupaj z vrstniki iz OŠ Toma Brejca Kamnik, OŠ Stranje in OŠ Šmartno
v Tuhinju in spremljevalkami ter odlično vodičko, Jožico Polanc, odpravila na pot proti Belgiji.
Po nočni vožnji smo se srečali s poslancem dr. moderna zgradba, ki daje vtis pomembnosti. Da stavitev je bila zanimiva. Razglabljali smo o treIgorjem Šoltesom. Skupaj smo zapeli našo Zdra- je varnost na prvem mestu, smo se prepričali takoj nutno aktualni temi: o begunski krizi, poslancih,
vljico. Učence je navdušila veličina parlamenta ob vhodu, ko smo morali skozi varnostni pregled. razpravah, urnikih … Predstavili smo kratek kulter seveda sama priložnost, da so si Evropski parturni program in med drugim zapeli tudi slovenlament lahko ogledali »od znotraj«. V popoldansko himno, ki je prav lepo odmevala.
skih urah smo si ogledali Bruselj. Prenočili smo v
Obisk parlamenta je bil zelo poučen, izredno zanihotelu blizu letališča na obrobju Bruslja ter se namivo je bilo izvedeti stvari iz prve roke … Poseben
občutek pa mi je dala misel, da sem bila dejansko
slednje jutro odpravili proti Nizozemski, kjer smo
v ustanovi, kjer se ustvarja evropska zakonodaja,
pogledali v mlin na veter, si ogledali izdelavo coki posledično vpliva na naša življenja (od gensko
kel ter sira in se v vasi Volendam prepričali, da je
spremenjene hrane do begunske krize …).
Nizozemska resnično nižje od morske gladine. V
večernih urah smo prispeli v Amsterdam, ki smo
Kasneje smo si ogledali še znamenitosti Bruslja.
si ga naslednji dan tudi ogledali.
Naučili smo se, da je Belgija znana po različnih
vrstah piva in najboljši čokoladi. V spominu mi je
Metka Murn, ravnateljica OŠ Dragomelj
ostal tudi vafelj, ki sem ga poskusila na mestnem
foto arhiv šole
Obisk Evropskega parlamenta
trgu. Bila je nepozabna izkušnja, ki je še dolgo
v Bruslju
Poslanca Igorja Šoltesa smo pričakali v enem iz- ne bom pozabila, in sem vesela, da sem jo lahko
Po dolgi nočni vožnji, smo končno prispeli v Bru- med mnogih prostorov v parlamentu. Pobližje doživela.
selj. Prva postaja je bil Evropski parlament, velika, nam je bila predstavljena Evropska unija. PredJulija Elena Podboršek, 9. a, OŠ Dragomelj

Predstavitev pasjega vrtca in hotela na Brnčičevi ulici
V začetku junija letos je na Brnčičevi ulici na Črnučah odprl vrata največji pasji vrtec in hotel
daleč naokrog. Na zemljišču poleg poslovne
stavbe Gorenja smo na cca. 12.000 m2 postavili

foto M.Cankar
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lesene objekte za pse in za osebje. Ves prostor
je zaradi varnosti psov ograjen z visoko ograjo.
Vrtec in hotel imata poleg namestitvenih prostorov za pse tudi dva velika izpustna prostora,
kjer se lahko psi po mili volji zabavajo.
Ker smo vrtec in hotel odprli prav v času dopustov, so bili v začetku naši obiskovalci večinoma psi, katerih lastniki so odšli na letni dopust.
Zadnje čase pa je vsak dan več obiskovalcev
dnevnega varstva, »vrtca«, kamor lastniki pripeljejo svoje ljubljenčke v varstvo, tako kot bi
peljali otroke v vrtec.
Naj omenimo, da psi pri nas niso zaprti vsak v

svojem pesjaku, ampak so »skupaj«, razdeljeni
v primerne skupine. Mladiči, polni energije in
zvedavosti ušpičijo vsak dan kaj novega. Odrasli psi in psice pa se čez dan zabavajo v velikem
izpustnem prostoru, kjer si vsak najde sebi primerno družbo, mi pa skrbimo, da ne pride do
večjih prepirov, kajti psi so kot otroci in se včasih tudi sporečejo.
Vabimo vas, da nas pridete obislkat in si ogledat, kako vse skupaj deluje.
Lahko si ogledate tudi našo spletno stran:
www.pasjivrtec.si ter slike dnevnega dogajanja v vrtcu na naši facebook strani.
Matevž Cankar
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Dogajanje na Črnučah v letu 2015

Dogodki in programi, ki se čez celo leto zgodijo na Črnučah, postajajo stalnica in zaščitni znak naše Četrtne skupnosti. Aktivnost kulturnih, športnih in gasilskih društev je na najvišji ravni v MOL.
To kažejo rezultati, priznanja in nagrade ter udeležbe na eni od prihodnjih Olimpijad. Re- ustrezne pogoje za svoje delo in delovanje.
predvsem veseli in zadovoljni krajani, ki mno- zultati dvoranskih odbojkarjev ekipno v vseh Seveda ne gre pozabiti naših treh prostovoljnih
žično obiskujejo dogodke in prireditve. Če na- starostnih selekcijah in tudi nekaterih posame- gasilskih društev, kjer so v PGD Podgorica -Šenštejemo le nekatere: slavnostna prireditev ob znikov, kjer moramo izpostaviti Črnučana Jana tjakob, PGD Nadgorica in PDG Črnuče v samem
dnevu državnosti in odprtju Črnuške pomladi Kozamernika, člana srebrne reprezentance na vrhu med društvi znotraj MOL oziroma sektorja
v organizaciji KUD Svoboda z izvrstnimi na- EP v dvoranski odbojki, so vrhunski in odraz VZHOD po tekmovalnih rezultatih, strokovno akstopajočimi, tradicionalni koncert mešanega resnično kakovostnega dela. Zelo uspešni so tivnostjo in sodelovanjem s krajani. Tradicionalna
pevskega zbora Medis KUD Svoboda Črnuče, tudi naši tekmovalci v teakwando in kickboxu gasilska veselica, ki se odslej štafetno izmenjuje
že tretji mednarodni festival folklore na Črnu- DBV Bushido, ki kar nizajo uspeh za uspehom, med društvi znotraj Četrtne skupnosti Črnuče
če, kjer je dvorana Kulturnega doma pokala po tako na domači kot na mednarodni ravni. Vsi samo potrjuje vse našteto.
šivih, proslava ob počastitvi Dneva upora proti športniki in rekreativci pa se zberemo vsak prvi Seveda to še zdaleč ni vse: čistilne akcije so stalokupatorju in praznika dela v organizaciji ZZB vikend v oktobru na tradicionalnem kros teku nica v naši Četrtni skupnosti, skrb za okolje in
za vrednote NOB Črnuče skupaj z osnovno šolo ob Savi in med vrtički, ki ga letos ni moglo one- sočloveka prisotna povsod, socialni čut z donarodnega heroja Maksa Pečarja, komemoraci- mogočiti niti deževno vreme.
brodelnimi koncerti, izleti za otroke, ustvarjalja ob dnevu mrtvih na črnuškem pokopališču, Kulturno in športno dogajanje na Črnučah je nimi delavnicami, medgeneracijskimi srečanji
jesenske kulturne prireditve Črnuški septem- resnično lahko vzor vsem ostalim delom Lju- in skrbjo za zdravje vseh krajanov, pa samo dober, glasbeni koncert vseh črnuških zborov ter bljane in je odraz dobrega sodelovanja Sveta kazujejo, kako se zavedamo, da moramo živeti
Martinov koncert.
četrtne skupnosti Črnuče in Odbora za kulturo, skupaj in si pomagati, saj bomo le tako lahko
Aktivni so bili tudi športniki v judu, kjer je ŠD šport in mladino pod vodstvom predsednika srečni in zadovoljni vsi.
Polyteam izvedlo sedaj že tradicionalni junijski odbora, Zvoneta Kržana, ter vseh društev, zbra- Kot pika na i pa deluje naše komuniciranje s kraturnir najmlajših judoistov iz cele Slovenije. Že nih okoli Zveze športnih društev Črnuče. Po pri- jani, kjer poleg lastnih spletnih strani in faceboprav mednarodni postajajo nogometaši ND dobitvi, veliki športni večnamenski dvorani, ki ok profila izdamo še tri številke glasila ČRNUČE,
Črnuče, ki so na letošnjem turnirju Črnuška po- bo stala ob Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja in ki ga prejmejo vsa gospodinjstva in podjetja v
mlad, gostili več kot 400 mladih nogometašev je dobila v obliki izdelane idejne zasnove sedaj naši četrti. Našteli smo le nakaj tega, kar se je
od blizu in daleč. Prvič smo izvedli tudi jadralno tudi že konkretno obliko in vsebino ter bo po zgodilo v letu, ki se počasi izteka, v novem pa
regato v različnih razredih, namesto na Zbiljah v predvidevanjih zgrajena v letu 2017, bomo pa nas čakajo novi izzivi, vaši predlogi in sodeloAnkaranu. Vreme nam jo je zagodlo pri odbojki resnično omogočili vsem športnikom, kulturni- vanje ter veliko neznanega. – Tega se tudi vsi
na mivki, kjer postajajo Črnuče glavni center v kom in vsem krajnom odlične pogoje za razvoj veselimo.
Sloveniji in tem delu Evrope – ko bomo pa do- in delovanje. Vsekakor bodo pridobitve najbolj V imenu Sveta četrtne skupnosti Črnuče: Smiljan Mekicar, predsednik
bili še prvo pokrito dvorano s štirimi igrišči za veseli vsi osnovnošolci, vendar bodo na svoj
odbojko na mivki, pa se lahko nadejamo tudi račun prišli tudi vsi ostali, ki sedaj pogrešajo

Snežinke so kot lepi trenutki.
Priletijo mimo nas, se nas
dotaknejo in hitro minejo.
V letu, ki prihaja, vam želimo,
da bi jih ujeli čim več.

Srečno 2016!

Izberite svojo snežinko, vnesite lepo misel in jo voščite tudi prijatelju
Medis, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1, Ljubljana

newyear.medis.si

www: medis.si • bistrinaspomina.si • ekolostrum.com • erazaban.si • gengigel.si • hripav.si • imunoglukan.si
merjenjebolecine.si • mupi.si • nailner.si • novalac.si • stoma.si • urgo.si • waya.eu • zaspan.si
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Predstavlja se vam Međimursko folklorno društvo

Međimursko folklorno društvo (MFD) je eno od društev, ki jim gostoljublje v Kulturnem domu Črnuče nudi MOL ČS Črnuče. Hvaležni smo za
to. Brez prostorov ne bi mogli delovati in težko bi nam uspelo doseči to, kar smo dosegli do sedaj. Postali smo prepoznavni v svojem okolju.
Društvo združuje več skupin in vsaka od njih 4. Zadnjo prireditev – koncert ljudskih pesmi: kovostna, vendar premalo številna. V skupini
nekaj doprinese h kulturnemu razvoju. Za »Zapojmo še sosedovo« – pripravljamo za 1. trenutno igrajo: Gregor Kampjut – violina, naš
Črnučane organiziramo v Kulturnem domu oktober 2016, za predstavitev pevcev ljud- alfa in omega Marko Jalševec – tamburica,
Črnuče 4 krat letno kulturne prireditve, ki so skih pesmi s pesmimi s celega sveta. Dogo- Jože Njegovec – kitara, Željko Filipović – brač
(Željko trenutno okreva), Ernest Kos – kontematsko opredeljene. V letu 2016 tako načrtrabas (sodeluje le občasno), Matej Zupan in
tujemo:
Marjan Ferčec – harmonika (tudi sodelujeta
1. Literarno-dramsko prireditev: »Podarim
le občasno zaradi prezasedenosti z delom na
ti besedo« v čast dnevu žena, ki bo 7. marca
fakulteti oziroma zaradi službe).
2016. Na prireditvi bo poudarek na lepi besedi.
Želimo si, da bi nas vsi, ki ste zainteresirani in
2. Otroško prireditev »Razigrano otroštvo«
znate igrati na: brač, tamburico, kontrabas,
pripravljamo za 19. marec 2016. Posvečamo
harmoniko ali še kakšno glasbilo, poklicali in
jo staršem, starim staršem, prijateljem. Na
se nam pridružili. Leta niso omejitev – lahko
prireditvi se otroci predstavljajo: s pesmijo, s
ste učenci glasbene šole, zaposleni ali upokoplesom, z igranjem na glasbila, z recitiranjem.
jenci. Potrebujemo tudi vodjo skupine. Vaje
To je lepa pisana in raznovrstna prireditev.
so vsak ponedeljek med 17. in 19. uro. Če doVsak od otrok ali skupine dobijo priložnost,
foto arhiv društva
bimo dobrega vodjo, smo se pripravljeni poda pokažejo svoje talente.
3. Naša tretja prireditev bo posvečena folklo- varjamo se, da se naslednje leto to prireditev govarjati tudi o spremenjenem ali dodatnem
ri. Že tradicionalni »4. Mednarodni festival uvrsti kot eno od prireditev v okviru projek- urniku za vaje tamburaške skupine.
Pridružite se nam in skupaj ustvarjajmo lepe
folklore Črnuče 2016« bomo organizirali 28. tov MOL ČS Črnuče – Črnuška jesen.
maja 2016 v okviru projektov MOL – Črnu- Imamo še eno veliko željo, in sicer za organi- trenutke! – Pozivamo vse, ki želite delati in
ška pomlad. Na prireditvi lahko vedno znova zacijo še pete prireditve, ki bi bila namenjena ustvarjati z nami v kateri koli od skupin, pokliobčudujete različne noše in plese iz Slovenije, predvsem instrumentalni glasbi. Za izvedbo čite Frido Car po tel. 064/142-109
Hrvaške, Srbije, Makedonije, Romunije, Ukra- načrtovanega projekta potrebujemo okrepiFrida Car, tajnica društva
tve naše tamburaške skupine, ki je sicer kajine in še od kje.

Živahna kultura na Črnučah

Če na hitro pregledamo jesensko kulturno dogajanje na Črnučah – ki ga je odprl festival Črnuški september, kjer je bilo mogoče prisostvovati sedmim različnim dogodkom, od katerih velja omeniti koncert v črnuški cerkvi in zboriado, na kateri je poleg domačega
mešanega pevskega zbora Medis, sodeloval še znani ljubljanski pevski zbor, ki združuje Primorce, namreč Akademski pevski zbor
Vinko Vodopivec – je mogoče reči, da ni vse teklo po zastavljenih načrtih
Najprej je odpadel Dan Črnuč v Cankarjevem boda Črnuče, ki je nakazal pestrejše nadaljevanje mentalne skupine Ljubljanske korenine, ene od
domu, kamor naj bi si šli krajani ogledat Golgo- sezone vse do novega leta. Vmes smo bili tudi sekcij KUD Svoboda Črnuče, s svojimi prijatelji.
to, atraktivno predstavo francoskega mističnega priča nekaterim drugim kulturnim dogodkom, – Skupina je v zadnjem času večkrat nastopila in
gledališča s konji, ker so ražiserja spektakla doma kjer pa se vselej izkaže, da prireditelji bolj kot za njihovo občinstvo ve, kako sijajno vzdušje znajo
napadli in ranili. – Res škoda!
črnuško občinstvo, organizirajo dogodek zato, ustvariti.
Nato se je izkazalo, da Dneva sosedov res ne gre ker je najem črnuške dvorane zelo poceni ter Čez slab teden, 15. decembra 2015, pa bomo v
umeščati v koledar konec oktobra, ker je dan pripeljejo tudi (ali predvsem) svoje občinstvo. Ne Centru starejših občanov Črnuče na delu videli
enostavno prekratek za prireditve na prostem in izrabijo pa niti minimalnih možnosti, da bi Črnu- folkloriste Medžimurskega folklornega društva
je bila skepsa udeležencev nad tem upravičeno čane seznanili s tem, da si lahko ogledajo njihovo in folklorne skupine KUD Svoboda Črnuče, ki se
premočna. A oboje ni skalilo drugih načrtov – gre predstavo ali koncert. Nekaj teh nastopov je bilo jim bo pridružil še duo Doroteja Gričnik in Vleo
za: dva nastopa kulturnikov Medžimurskega fol- menda prav imenitnih.
Vatovec.
klornega društva, ki postaja vse močnejši kreator Čeravno izid tega glasila pade prav v čas dveh Na obe prireditvi, ki bosta vsekakor popestrili
družabnega življenja v Četrti (za kar jim lahko prednovoletnih kulturnih dogodkov, je vendarle praznično vzdušje, je vstop prost.
samo čestitamo), uspešno gostovanje kulturni- prav, da zvemo za 11. decembra 2015, ob 19. Prisrčno vabljeni!
kov iz Križa pri Trstu na Črnučah in tradicionalno uri, ko bodo v črnuški dvorani na svojem božičJože Osterman
dober »Martinov« koncert okteta Zven KUD Svo- no-novoletnem koncertu igrali glasbeniki instru-

Na Črnučah deluje nova folklorna skupina »Črnučan«

Folklora na Črnučah ni nekaj novega. V zlatih časih je imel KUD Svoboda svoj orkester, dramsko sekcijo, pevske zbore in folklorno
skupino. Kar precej let je preteklo, odkar v društvu ni več folklore.
Različne dogodke, povezane s folkloro na Črnu- čan«. Spomladi in jeseni smo se pripravljali na nučah ob sodelovanju z MFD in gosti. V dvorani
čah, zdaj organizira izredno aktivno Međimursko nastop za Dan sosedov, ki pa je bil obakrat zaradi kulturnega doma na Črnučah nas boste videli
folklorno društvo (MFD). Zelo prijetno je videti vremena (dež, mraz) odpovedan. Tako smo svoj spomladi 2016 verjetno večkrat.
tudi osnovnošolsko folklorno skupino OŠ n. h. prvi nastop opravili v Domu starejših Bežigrad in Pridite nas pogledat, lahko pa se nam tudi priMaksa Pečarja, ki prav tako večkrat nastopi z raz- s tem, kot pravijo, prebili led.
družite!
Pripravljamo novo koreografijo, sestavljeno iz kontaktni telefon: 041 514 344
ličnimi zgodbami ali dogodki.
Lani smo v KUD Svoboda ponovno ustanovili Prekmurskih plesov. Letos se bomo še enkrat
Vesna Voglar Čad, vodja folklorne skupine
folklorno skupino, ki smo jo poimenovali »Črnu- predstavili ob koncu leta v centru starejših na Čr6
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Predstavitev PGD Nadgorica

Začetki našega društva PGD Nadgorica segajo v daljno leto 1912, ko so strele v enem samem dnevu zanetile kar enajst požarov. Skozi
zgodovino se je društvo srečevalo z raznovrstnimi težavami, tako materialnimi kot članskimi, ki jih je uspešno prebrodilo, zato lahko
danes govorimo o enem izmed uspešnejših društev v Gasilski zvezi Ljubljana, kar je razvidno iz vsakoletnega točkovanja društev. V
lanskem letu smo zasedli odlično 2. mesto izmed 35 društev v okviru Gasilske zveze Ljubljana.
Danes naše društvo šteje prek 140 članov. Glede na požarni okoliš
smo gasilsko društvo II. kategorije. Člani našega društva se v okviru
Gasilske zveze Ljubljana redno udeležujemo različnih gasilskih tekmovanj, tako mladinskih kot članskih. Prav tako se redno udeležujemo tudi raznovrstnih izobraževanj, kjer si pridobivamo nova znanja,
ali utrjujemo že pridobljena. Predvsem pa veliko časa posvečamo delu
z mladino, saj se zavedamo, da je naša mladina pomemben del društva in da brez njih ni naše prihodnosti.
Poleg opravljanja javne gasilske službe smo člani PGD Nadgorica aktivni še na drugih področjih. V naših vrstah imamo kar nekaj članov,
usposobljenih za nudenje prve in nujne medicinske pomoči. Svoje
znanje pridno in vestno obnavljamo, vsako leto pa sodelujemo na
vajah prvih posredovalcev Mestne občine Ljubljana. Tako kot na operativnem področju smo bili v preteklih letih aktivni tudi pri prenovi
našega gasilskega doma, ki je dobil novo podobo, tako zunanjo kot
notranjo, in postal krajanom in gasilcem v ponos.
Foto arhiv društva
PGD Nadgorica je gasilsko društvo treh naselij: Nadgorice, Ježe in ProGD PGD Nadgorica
da. Društvo dela in živi s krajani, ki so društvu v veliko pomoč in podporo. Zelo dobro pa sodelujemo tudi z mnogimi delovnimi organizanje. AED defibrilator, ki ga bo kupilo podjetje Dräger Slovenija, d.o.o.,
cijami na svojem območju, ki so nam vedno na voljo pri organizaciji
bo nameščen na zunanji steni pred vhodom v njihovo poslovno
raznih prireditev, operativnih vaj, na katerih se gasilci usposabljamo
zgradbo, nasproti našega gasilskega doma. Tako bo dostopen prebiin pridobivamo nova znanja. Podpirajo nas pri mnogih projektih, ki jih
valcem Nadgorice in okolice.
brez njihove pomoči ne bi mogli uresničiti.
V nesreči smo pripravljeni vedno priskočiti na pomoč vsem, ki jo poPosebej ponosni smo na našega najbližjega soseda, podjetje Dräger
trebujejo, tako krajanom kot vsem ostalim, pomoči potrebnim. Z gaSlovenija, d. o. o., ki bo še v letošnjem letu uresničilo našo veliko željo
po AED defibrilatorju in s tem morda v prihodnosti komu rešilo življe silskim pozdravom - N A P O M O Č!
Tomaž Sešek, poveljnik PGD Nadgorica

2016
naj bo
srečno
in
uspešno!

Družbena odgovornost je naša pomembna vrednota.
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Spominska slovesnost v Selu pri Vodicah

Delegacija ZZB za vrednote NOB Črnuče je 16. oktobra 2015 pripravila spominsko slovesnost ob spomeniku padlih partizanov v vasi Selo
pri Vodicah. Spomenik je posvečen padlim partizanom in herojem s Črnuč, Gmajne, Gameljn in Rašice, ki so izgubili svoja življenja v borbi
proti okupatorju.
Rudi Vavpotič je na začetku slovesnosti dejal: povezan z gestapovci in je potem, ko so bili končal del Rašiške čete. Peter Lešnjak in Jože
»Smo na kraju krvavih dogodkov iz noči med ranjenci in borci poskriti, poslal ponoči sose- Novak, na drugem kozolcu, sta se rešila ter
29. in 30. oktobrom 1941. Tu, v bližini tega da na žandarmerijsko postajo v Vodicah izdat prešla Savo na Črnuškem mostu in se prebila
spomenika, so pred 74 leti padli borci in bor- skrite partizane. Na prvem kozolcu so bili tež- v Ljubljano. En del preostalih borcev Rašiške
ke dela Rašiške čete, med njimi Maks Pečar, ki ranjenci, Stane Kosec, Štefan Ložar, Janez čete se je prek Medna prebil v Dolomite, drukomisar Rašiške čete; ranjeni pa so bili Štefan Kornak, z njimi pa Maks Pečar, Rezka Dragar, gi pa prek Moravč na Pugled. Zato bodo padli
Ložar iz Gmajne, Rezka Dragar s Črnuč in še 7 Vito Knez, Peter Kosec in drugi. Peter Lešnjak heroji in heroine in vsi borci še dolgo ostali v
borcev z Gameljn in Rašice. To je bil tisti del in Jože Novak sta bila določena za drugi ko- našem spominu. Slava jim!«
Rašiške čete, ki se je po ofenzivi nemške voj- zolec, last Kristanovega očeta, ki je stal kakih Delegacija je položila venec k spomeniku, za
ske na Rašico odločil, da se z ranjenci prebije 50 m stran. Izdane je ob svitu že obkolil so- kulturni program pa je poskrbel Miro Troha,
v vas Selo pri Vodicah. Po preboju iz obroča vražnik z vseh strani in v boju sta takoj padla ki je recitiral pesmi Otona Župančiča – Izjava,
je Maks Pečar povedel svoje v Selo in jih na Maks Pečar in Vito Knez. Vse druge in ranjence Mateja Bora – Kri v plamenih in Karla Destovpredlog Franca Kristana, domačina v Selu in so zajeli in kozolec požgali. Ujetnike so odpe- nika Kajuha – Slovenska pesem.
bolničarja Rašiške čete, razporedil po dveh ljali v zapor v Begunjah na Gorenjskem ter jih
Milena Lešnjak
kozolcih. Takrat se ni vedelo, da je bil Kristan 16. oktobra 1942 ustrelili v Lancovem. Tako je

Trije Črnučani dobili priznanja

Ob spominski slovesnosti in hkratnem praznovanju dneva ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ob 74. obletnici, ki smo jo
obeležili kot počastitev obletnice Dneva upora proti okupatorju, v četrtek 23. aprila letos v parku narodnih herojev pred osnovno šolo n. h.
Maksa Pečarja na Črnučah, so prejeli priznanja za svoje delo v ZZB za vrednote NOB in za dolgoletno udejstvovanje v krajevni skupnosti in
kasneje Četrtni skupnosti Črnuče, trije naši krajani. Naj jih spoznamo:
DANICA KERŽAN, rojena 18. 7. 1938 v Dom- BRNO PLAKETO ZZB za vrednote NOB.
jih vsako leto udeležimo ali organiziramo več
žalah, po poklicu knjigovodkinja, živi na Čr- JOŽE PLAZAR, rojen 8. 2. 1941 v Hrušici pri kot 40. Poleg tega skrbi tudi za to, da smo članučah že od leta 1959. Izhaja iz družine bor- Sevnici, po poklicu strojni inženir, živi na Čr- ni sproti seznanjeni z aktualnimi dogodki in
cev za svobodo. Oče je bil ujetnik v Nemčiji, nučah od leta 1982. Že leta 1980 je bil vezni problemi iz naše vsakdanjosti. Dejaven je tudi
mama pa je bila ves čas okupacije aktivistka člen med Krajevno skupnostjo in Društvom v stikih z mestnim in republiškim odborom
na terenu. V mladih letih je bila aktivna v dru- »Svoboda« Črnuče, katerega je vodil. Leta ZZB za vrednote NOB. Za svoje delo je prejel
štvu »Svoboda« v Viru pri Domžalah, ko pa se 1992 je po predlogu Krajevne skupnosti vodil ZLATO PLAKETO za življenjsko delo od ZZB za
je poročila, se je preselila na Črnuče. V ZZB za obnovo dvorane v Kulturnem domu Črnuče, vrednote NOB Slovenije.
vrednote NOB je predsednica socialne komi- ko je bilo obnovljeno celotno poslopje. V ZZB
Milena Lešnjak
sije. Za svoje dolgoletno delo je dobila SRE za vrednote NOB je prevzel vodenje gospo-

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

BREZPLAČNI
TEČAJI
RAČUNALNIŠTVA
ZA UPOKOJENCE

VABLJENI NA
35 URNE ZAČETNE
30 URNE NADALJEVALNE in
20 URNE IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE
(Windows, Word, internet, e-pošta, Excel,
digitalna fotografija, socialna omrežja)
Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/izobrazevanje-starejsih/
Prijavite se lahko na sedežu vaše Četrtne
skupnosti MOL ali v Službi za lokalno samoupravo, tel. 01 / 306 48 62, ga. Vesna Bolle.
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foto: Janez Parkelj

darske komisije društva, ki skrbi za upravljanje Doma borcev, kajti stavba je stara in jo
je treba vestno vzdrževati. Poleg tega skrbi
in nadzoruje tudi stanje počitniške enote
v Šmarjeških Toplicah. Za svoje dolgoletno
delo je dobil SREBRNO PLAKETO ZZB za vrednote NOB.
RUDI VAVPOTIČ, rojen 16. 4. 1931 na Črnučah, po poklicu elektro inženir, živi na Črnučah od rojstva. Že od leta 1994 je član ZZB za
vrednote NOB na Črnučah. Najprej je deloval
kot podpredsednik, od 2001 je njen predsednik. Ne le da je gonilna sila delovanja društva, skupaj z drugimi člani je poskrbel tudi
za to, da se število članov na Črnučah stalno
povečuje. Naša druženja so posvečena obeleževanju spominskih dogodkov iz NOB, ki se

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
Lektoriranje: Tanja Tomšič
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 29, december 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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Drugi koncert ljudskih pesmi »Zapojmo še sosedovo«

V soboto, 3. oktobra 2015, se je na odru Kulturnega doma Črnuče, odvil 2. koncert ljudskih pesmi »Zapojmo še sosedovo«, ki ga je organiziralo Međimursko folklorno društvo Ljubljana (MFDL) – pevska skupina »Fijolice«.
Namen koncerta je, da vsi sodelujoči poleg svoje izbrane pesmi
zapojejo še pesem drugih narodov. Obiskovalcem koncerta želimo
približati različno pevsko kulturno dediščino in značilnosti ljudskega
petja ter prenesti sporočilo: bodimo vsi bolj strpni in se potrudimo
sprejemati različnost kulturne dediščine drugih narodov. Ljudska
pesem je vrednota, ki ima globok pomen za kulturo vsakega naroda.
Cenimo in spoštujmo jo, saj je to naša dediščina preteklosti.
Program na odru je bil zelo pisan in zanimiv. Iz Međimurja sta prišli
dve društvi: mešana, ženska in moška pevska skupina KUD »Katruže»
iz Ivanovcev in mešani pevski zbor KUD »Sv. Jeronim« iz Štrigove.
Zapeli so nam međimurske, slovenske in slavonske ljudske pesmi,
moška pevska skupina pa je zapela pesem iz Like. Ukrajinci v Sloveniji
so poleg svojih ljudskih pesmi zapeli še moldavsko narodno pesem
foto MIREK

ob plesni spremljavi. Oktetek Deseti brat je zapel koroško narodno in
irsko ljudsko pesem Molly Malone ob spremljavi ustne harmonike in
kitare. Na odru je odmevala še italijanska, angleška in srbska pesem
ter sevdalinka, ki jo je zelo lepo zapel trio iz Novakovca v Međimurju.
Zapel je tudi mešani pevski zbor MEDIS, KUD Svoboda Črnuče,
skupina Etno pot iz Ljubljane in seveda pevska skupina organizatorja
prireditve: »Fijolice« – MFDL.
Po končani prireditvi je sledilo druženje, pogostitev in izmenjava
mnenj. Za vse obiskovalce koncerta je bila v avli pripravljena pokušina
štrigovskih vin in sladkih dobrot, ki so jih napekle pridne roke članic
MFDL.
Koncert je izredno uspel, saj smo bili deležni mnogih pohval iz lepih
zapisov v knjigi vtisov. Obljubljamo vam, da se bo na odru Kulturnega
doma Črnuče naslednje leto spet slišalo petje v različnih jezikih.
foto MIREK

Vesna Vurušič

Druženje s člani Kulturnega in športnega društva iz KRIŽA pri Trstu

V soboto, 24. oktobra, so Četrtno skupnost Črnuče obiskali člani Kulturnega in športnega društva iz Kruiža (Santa Croce) s Tržaškega Primorja
z italijanske strani meje. S tem so izpolnili obljubo, ki so jo dali Črnučanom, ko s(m)o jih obiskali letos spomladi v njihovem kraju.
Popoldne smo se zbrali pred našim Kulturnim domom, natančneje
pred spomenikom padlim partizanom v drugi svetovni vojni, kjer nam
je nekaj pozdravnih besed v imenu krajanov Križa namenil Jurij Žerjal.
Zbrane je pozdravil tudi Tit Turnšek, predsednik Zveze borcev NOB,
in v imenu domačinov Rudi Vavpotič, nato pa sta delegaciji s Križa
in Črnuč k spomeniku položili venec. Moški pevski zbor »Vesna« pod
vodstvom Rada Mimiča s Križa je zapel nekaj pesmi, nato pa še pevski
zbor Medis Svoboda Črnuče.
Zvečer smo se v dvorani Kulturnega doma zbrali na glasbenem koncertu. Zbrane je najprej v imenu Sveta četrtne skupnosti pozdravil
Zvone Keržan, predsednik Odbora za kulturo, šport in mladino, nato
pa še Jože Osterman v imenu organizacijskega odbora srečanja. Prisrčne pozdravne besede nam je namenil tudi Franko Košuto, ki je dan
prej prejel odlikovanje Republike Slovenije, red za zasluge za izgrafoto J.Osterman
dnjo Ribiškega muzeja Slovenskega primorja v Križu, ki mu ga je podelil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Prisotni so prejemnika priznanja pozdravili z dolgim aplavzom. Predlog za odlikovanje
je podalo prav naše Kulturno društvo Svoboda Črnuče.
Črnučani, ki smo v zadnjih letih spletli pristne odnose z zamejci iz Križa pri
Kulturni spored so pripravili: moški pevski zbor s Križa, mešani pevski Trstu, smo posebej veseli visokega državnega odlikovanja, ki ga je predsezbor Medis, KUD Svoboda Črnuče, glasbena skupina Ljubljanske ko- dnik Republike Borut Pahor podelil glavnima pobudnikoma ustanovitve Rirenine z dixilandom in instrumentalno-vokalni duet Gričnik-Vatovec.
biškega muzeja tržaškega Primorja v Križu pri Trstu. Bruno Volpi Lisjak in še
Po koncertu smo imeli kratko druženje nastopajočih in obiskovalcev zlasti Franko Cosutta, ki smo ga na Črnučah večkrat gostili kot predavatelja,
v zaodrju, kjer smo si obljubili, da se kmalu spet srečamo v Križu ali na sta pravi zgled slovenske narodne samozavesti in ponosa, ki ju žal večinoČrnučah.
ma srečamo le še pri naših zamejskih rojakih v Italiji in Avstriji. – Čestitke!

Priznanja za naša rojaka iz Križa

Milena Lešnjak

Jože Osterman
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Predstavljamo lJUDI Čs

Zgodovina je lahko tudi zanimiva –
intervju z Dr. Francetom Dolinarjem
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V naših različnih medijih je, kadar je govora o naši preteklosti, zaradi svojega obsežnega znanja in modre presoje k sodelovanju pogosto povabljen tudi dr. France M. Dolinar. Kot našega občana smo ga zaprosili za sodelovanje z nekaj vprašanji.
Dr. France Dolinar, zakaj ste se odločili za štu- poudarek na vsebini, je eden od problemov vedenju nove poudarke, osvetljujejo ozadja,
dij zgodovine?
tudi množica učnih knjig različne kakovosti. korigirajo napačne interpretacije, kot so npr.:
Zgodovina me je zanimala že v osnovni šoli. Kdo preverja njihovo vsebino in kvaliteto? vloga škofa Hrena v procesu protireformacije
Priljubila mi jo je učiteljica, ki je snov odela v Založbe, ki tekmujejo med seboj za sredstva, in katoliške prenove, vprašanje janzenizma in
privlačno zgodbo in nas ni morila z letnicami. zagotovljena od države? Na srednji šoli bi se moralnega rigorizma v slovenskem prostoru
Te smo si nato zapomnili zaradi zgodbe.
vendar morali dogovoriti za enoten koncept in z njim povezana vloga škofa Karla Janeza
Herbersteina, odnos Cerkev - država skozi
Kdo nam je pravzaprav pisal našo slovensko poučevanja zgodovine na ravni države.
zgodovino in podobno.
zgodovino? Ali so posamezna obdobja še premalo proučena in so tako sedanja vedenja o
Ob praznovanju 700 letnice prvega imenovanje
njih vsaj vprašljiva?
Nadgorice ste našli in nam posredovali ta dokuProučevanje zgodovine je dinamičen proces,
ment. Čez nekaj let bodo Črnuče praznovale
ki temelji na odkrivanju vedno novih virov
enak jubilej. Ali obstaja dokument tudi o tem?
in njihovi interpretaciji. Naše spoznanje preLetnico 1322 kot prvo omembo kraja Črnuče
teklosti je vedno le delno. Nismo še namreč
navaja Milko Kos v svojem gradivu za historičodkrili vseh arhivskih virov in jih proučili pod
no topografijo Kranjske. Listino hranijo v Drvidikom okolja, v katerem so nastali ter nažavnem arhivu na Dunaju. Sam je žal še nisem
mena, zaradi katerega so bili napisani. Zato
videl. Župnija Črnuče je leta 2013 ob 150-leje revizija našega spoznanja preteklosti na
tnici župnije izdala obsežno monografijo o
podlagi novih odkritij temeljno izhodišče
svoji navzočnosti v kraju, v kateri je veliko
foto osebni arhiv
zgodovinarjevega dela. Vprašljiva je lahko
podatkov tudi za zgodovino kraja na splošno.
interpretacija zgodovine. Ta je vedno osebna Katero obdobje v dosedaji zgodovini se vam Morda se krajevna skupnost Črnuče leta 2022
in je zato subjektivna. S tem samo po sebi ni zdi ljudem najprijaznejše in bi sami radi živeli odloči za podoben projekt ob 700 letnici prve
nič narobe. Napačno pa je z našim današnjim v njem?
omembe kraja.
vedenjem presojati preteklost in obsojati ta- Za prijaznega človeka je vsako obdobje prija- Vemo, da sta se že nekajkrat oglasili v raznih
kratne ljudi, da niso ravnali skladno z našimi zno – najprijaznejšega obdobja preprosto ni. medijih, predvsem zaradi prometne neurejedanašnjimi predstavami. Napačno je, če ide- Vsako obdobje prinaša pozitivne in negativ- nosti v naši četrtni skupnosti. Kaj vas najbolj
ologija določa, kaj se sme in česa se ne sme ne, prijazne in manj prijazne stvari, od posa- moti? Kaj bi spremenili?
povedati, kaj je potrebno olepšati in kaj za- meznika pa je odvisno, čemu bo dal prednost. Več ali manj je normalno, da prihaja do »šumolčati ali ožigosati. Velikih laži je v zgodo- Vojna, nasilje, kršenje človekovih pravic in mov« med željami krajanov in pristojnimi na
vini razmeroma malo, veliko pa je pol resnic, izkoriščanje malega človeka so v vseh obdo- različnih nivojih v mestu, čeprav bi si človek
ki so oblikovale javno mnenje celih generacij. bjih zavržena dejanja. Na srečo si ne moremo včasih želel slišati tudi kakšen argumentiran
Pred tako interpretacijo zgodovine ni imuna izbirati, v katerem obdobju bi radi živeli. Na odgovor na postavljeno vprašanje ali izraženobena ideologija. Naloga zgodovinarja je, srečo pravim, ker bi bila morebitna uresniči- no željo, npr. da že vrsto let nikogar od prida prestopi prag ideologije in se ji ne pusti tev naših želja verjetno preveliko razočaranje. stojnih ne moti onesnaževanje okolja, ki ga
vplivati in še manj diktirati od nje. Slovenci Katero obdobje je za vas najbolj zanimivo, povzroča asfaltna baza pri dostavi peska ali
smo vedno imeli odlične zgodovinarje, na bogato, poučno?
neustrezna signalizacija na križiščih. O prokatere smo lahko upravičeno ponosni. Nihče Vsa obdobja v zgodovini človeštva so zanimi- metni povezavi naselij Ježa in Nadgorica s
seveda ne ve vsega. Tudi v zgodovini pa se va, vsebinsko bogata in poučna. Sam se po- središčem mesta krajani žal ne najdemo za
občasno najdejo ljudje, ki so bolj dojemljivi drobneje ukvarjam z obdobjem od nastopa to pristojnega sogovornika. Je pa vseeno
za vplive okolja in politike kot drugi. Vsi smo protestantizma do jožefinskih reform v drugi čudno, da se lahko ljudje iz vse Slovenije z
pač samo ljudje.
polovici 18. stoletja. Reformacija je zavzela avtobusom ali vlakom pripeljejo v središče
Od kdaj naprej lahko govorimo o Slovencih?
kritično stališče do nepravilnosti v Cerkvi in mesta, krajani Ježe in Nadgorice pa le s prePrimož Trubar je v svojih spisih svoje rojake rad opozorila na pomen osebnega odnosa člove- stopanjem. Zelo pozorno do starejših ljudi, ni
nagovoril: »lubi Slovenci«, »muji lubi Sloven- ka do Boga in do bližnjega, ki ga je katoliška kaj, in neuporabno za zaposlene. Pa smo neci«, »muji lubi bratje inu Slovenci«. Kot narod Cerkev preveč institucionalizirala. Jožefinske koč direktno povezavo s središčem mesta že
smo bili vedno Slovenci, kot nacija pa se pre- reforme so pod vplivom razsvetljenstva zače- imeli. Sicer pa je celotna prometna infrastrukbujamo vse od davnega leta 1848, čeprav še le spreminjati praktično vsa področja družbe- tura v mestni občini Ljubljana bolj ali manj
vedno nismo preboleli deželne zavesti iz časov nega življenja. Vmes se je rojevala Evropa, kot stihijska in nedorečena, kot je nedorečeno in
Habsburške monarhije. Nekaterim se včasih še smo jo poznali do obeh velikih vojn v dvajse- neodgovorno vsiljevanje umazane industrije
v urbana okolja, odnos do kulturne dediščine
vedno zdi njihova »deželna pripadnost« po- tem stoletju.
membnejša od njihovega slovenstva.
Dolgo že delujete v različnih arhivih. Katero (npr. do Plečnikovega stadiona) in že desetletja »zamrznjena« – nedokončana gradbišča v
Ali je podajanje zgodovine po naših šolah vaše odkritje se vam zdi najpomembnejše?
V arhivih sem začel podrobneje raziskova- središču mesta.
ustrezno?
To težko rečem, ker nisem vpet v šolski izo- ti, ko sem pripravljal svoje magistrsko delo Še kar nekaj vprašanj bi se našlo. – Morda
braževalni sistem. Če je pri vprašanju pouda- in nato doktorsko disertacijo. Bolj kot za drugič. – Za tokrat pa najlepša hvala.
rek na podajanju snovi, je le-ta odvisna od epohalna odkritja gre za vrsto zanimivih poJanko Jarc
pedagoške usposobljenosti učitelja. Če pa je drobnosti, ki dajejo našemu dosedanjemu
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Jadralna sezona 2015 JK Neptun

Člani jadralnega kluba Neptun smo pričeli s
prvimi aktivnostmi že 10. januarja 2015, ko se
je ekipa Flying junior SLO 17 udeležila srečanja ljubiteljev morja in jadranja v Ankaranu
– pomol Valdoltra. Nadaljevali smo 5. marca,
ko smo iz Bohinja na Zbiljsko jezero pripeljali 4 jadrnice tipa MINI 12, ki jih je v uporabo
odstopil jadralni klub Bohinj. Do 20. aprila so
se izvajali tečaji jadranja med vikendi in tudi
med tednom. V šestih vikendih se je na jadrnicah zvrstilo veliko članov kluba, ki so se začeli učiti jadranja. Nekateri člani, ki so vešči ja-

Foto arhiv društva

Bohinjska regata

dranja, pa so utrjevali svoje jadralsko znanje.
V mesecu maju smo člani JK Neptun izvedli
1. črnuško regato, vendar zaradi zakonskih
ovir letos ne na Zbilju, temveč v Sv. Katarini,
Ankaran s pomočjo JK OLIMPIC, Pomorskim
društvom Ankaran in JK Živana. V mesecu juniju so nas člani JK Kočevje povabili na regato MINI 12 v Kočevje. Med 24 tekmovalci sta
naša člana zasedla 17. in 2. mesto. Zmago je
za las odnesel član JK Ljubljana.
Člani tekmovalne ekipe so z jadrnico v razredu Flying Junior z oznako SLO 17 na jadru, ki
jo krmari Boštjan Rupnik, osvojili končno drugo mesto za pokal Slovenije 2015.
V Portorožu je bilo državno prvenstvo, 17. in
18. oktobra, z zadnjo regato v letošnji sezoni.
Ekipa SLO 17 je osvojila 4. mesto.
Med drugim potekajo tudi priprave za šolo
jadranja za otroke na jadrnici optimist in za
mladince Flying junior. Na spletnih straneh JK
NEPTUN in na facebooku so objavljene novice o vsem, kar se bo dogajalo, in o vsem vas
bomo obveščali.

Foto arhiv društva

Črnuška regata

V JK Neptun se zavedamo, da je jadranje širši
javnosti malo znan šport, zato smo v ta namen septembra v Črnuškem mladinskem
centru izvedli predavanje o jadranju. Jadranje
ni šport, ki bi bil vezan samo na poletni čas,
temveč so potrebni le trije pogoji: voda,veter
in plovilo. Predavanje bomo ponovili v mesecu decembru letos ter nato v januarju in
februarju 2016. Spremljajte naše objave na
spletu in facebooku ter plakate po Črnučah.
Vstop je prost! Vabljeni vsi: od 5 let pa vse do
70 let. Na Zbiljskem jezeru bomo z jadrnicami
MINI 12 ponovno v začetku meseca februarja
2016.
Dimitrij Reja, predsednik JK Neptun

Nogometni kamp Dinamo 2015 na Črnučah

Zbrali smo se v pisani druščini dečkov – od letnika 2003 do najmlajšega člana, ki je bil letnik 2009 – iz različnih ljubljanskih klubov:
Črnuče, Olimpija, Bravo, Domžale, Ilirija in Arne Tabor. Eden izmed dečkov je prišel celo iz Slovenj Gradca.
Tabor je potekal 5 dni, to je od 27. do 31. oktobra otrok, ki jih v prihodnosti čaka še veliko zabave in učili novih nogometnih veščin in znanj, temveč
2015, v dveh ločenih skupinah – starejši in mlajši veselja ob igranju nogometa – mogoče kakšnega so otroci še bolj vzljubili nogomet, kar je bil naš
dečki – z izjemnim trenerjem Andrijo iz nogome- posameznika celo poklicno igranje nogometa.
glavni namen. Poleg tega posameznike čaka vatne šole Dinamo iz Zagreba, ki je uporabljal so- Skratka lahko zatrdim: ne samo, da smo se vsi na- bilo nogometnega kluba Dinamo za preizkus v
dobne metode dela, značilne za njihovo nogomenjihovem trening-centru v Zagrebu.
tno šolo kot eno največjih svetovnih nogometnih
Zahvaljujem se vsem staršem, otrokom, trenerju
akademij. Sodelovali so tudi naši trenerji iz ND Črnogometnega kluba Dinamo, sodelujočim trenernuče: Goran, Roman in Samir ter Blaž iz sosednjejem našega in sosednjega kluba, ekipi Trener porga kluba NK Laby's Mengo.
tala ter upravnemu odboru Nogometnega kluba
Mislim, da smo vsi zelo uživali pri delu z otroki, ki
Črnuče za podporo pri projektu DINAMO KAMP
so se lotevali posameznih vaj z izjemno voljo. Nav2015.
Sebastian Štepic, podpredsednik ND Črnuče
dušeni smo na tem, s kakšno lahkoto so otroci hoFoto arhiv kluba
dili na treninge in trenirali po tri ure na dan pet dni
Marko Ristić (levo)
zaporedoma. To je bila res zelo delovna skupina

Odlični borci DBV Bushido
Na Odprtem prvenstvu Hrvaške v Kyokushin
karateju, ki je bilo v mestu Zaprešići, so nastopili trije naši borci. Sanel Kašibović je po uvodni
zmagi (člani +80 kg) izgubil po točkah v polfinalu (naj omenimo, da od 11 kg težjega borca) in
zaradi poškodbe odstopil od borbe za 3. mesto
ter končal na 4. mestu. Nik Pavič je na svojem
prvem tekmovanju v karateju po dveh zmagah

v isti kategoriji prišel v finale, a je moral priznati
premoč izkušenemu mojstru. Marko Ristić pa je
z dvema zmagama prišel do 1. mesta v svoji kategoriji (mlajši mladinci – 65 kg).
V mesecu decembru nas čaka še eno prvenstvo
pri sosedih, in sicer v Zagrebu v veščini Wushu
Sanda (kitajski kickboks).
Branko Ristić

Foto arhiv kluba

Foto arhiv kluba

Sanel Kašibović (levo

Nik Pavič (desno)

Naj športnik
Črnuč 2015

Zveza športnih društev Črnuče bo letos
prvič organizirala sklepno prireditev na
kateri bodo podeljena priznanja in plakete najuspešnejšim športnikom in društvom, ki delujejo v Četrtni skupnosti
Črnuče.
Slavnostna podelitev bo v sredo,
16 decembra 2015, ob 18.00 uri v
Kulturnem domu Črnuče. Vse športnike,
podpornike in navijače vabimo, da v čim
večjem številu podprete tiste, ki so se v
minulem letu najbolj izkazali na svojem
področju. Vabljeni.
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Kros Črnuče 2015

Že šestič zaporedoma, sedaj že tradicionalno, smo okviru letnega programa športa MOL – Razgibajmo Ljubljano in programa aktivnosti
Četrtne skupnosti Črnuče prebivalcem Črnuč ponudili možnost aktivnega preživljanja prostega časa ter v organizaciji Zveze športnih
društev Črnuče pripravili in izvedli prireditev »KROS ČRNUČE 2015«.
v vsaki kategorij pa so bili še posebej nagrajeni z medaljami in pokali. Kljub jutranjemu
slabemu vremenu z dežjem se je prireditve
udeležilo 83 tekačev in vsaj dvakrat toliko
navijačev.
Pri realizaciji projekta je sodelovalo 25 članov ZŠDČ iz društev ND Črnuče, JK Neptun,
ŠD Polyteam, DBV Bushido, ki so poskrbeli za
foto R. Kojc
pripravo proge, varovanje na progi, logistiko,
Kros Črnuče 2015
plakatiranje in obveščanje, ozvočenje, ponudbo hrane in pijače. ŠRC Črnuče – Ludus,d.
Teka po gozdičkih in travnikih ob Savi, ki smo
o. o. je prispeval električni priključek, PGD
ga izvedli v soboto, 3. oktobra 2015, med 10.
Črnuče šotore, mize in klopi, taborniki Heroj
in 14. Uro, ni moglo zmotiti niti močno deVitez Črnuče pa pomoč pri izvedbi prijavne
ževje, ki je prenehalo prav ob začetku prvega
službe in za zdravniško prvo pomoč. Projekt
teka najmlajše kategorije.
so podprli še: Fortim varovanje, M-Design,
Tek je bil namenjen rekreativnim tekačem v
Fizio Pia terapija, Športna zveza Ljubljana in
osmih kategorijah od cicibanov do članov.
Fundacija za šport. Vsem se za pomoč iskreno
Proge so bile dolge od 260 m za najmlajše s
zahavaljujemo in vas se vabimo, da se ponovstarši, do 9480 m – razdalje za vse prave tekano srečamo v letu 2016.
če v članskih kategorijah. Vsi tekači so dobili
Smiljan Mekicar, v imenu organizacijskega odbora
spominske in praktične nagrade, najhitrejši
Rezultati KROS Črnuče 2015
1. kategorija-cicibanke/ni v paru s starši –
letnik 2010 in mlajši, dolžina kroga 260 m
DEČKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adrian Perkovič
Niko Lemark
Taj Cerar Žilič
Tijan Morano Mahmutovič
Aleksej Lemark
Enej Potisek

2. kategorija - letnik 2007-2009 dolžina kroga 360 m
DEKLICE
1. Sofia Box
2. Lara Cimerman
3. Kara Kojc
4. Elena Vrdoljak
5. Karin Vogrič
6. Maša Medjimurec
2. kategorija - letnik 2007-2009 dolžina kroga 360 m
DEČKI
1. Keno Kojc
2. Mark Morano Mahmutovič
3. Nejc Tušek
4. Rudi Pintarič
5. Jakob Tušek
6. Maj Cerar Žilič
7. Niki Kokošar
8. Luka Kokošar
9. Fedja Potisek
10.Jakob Medjimurec
3. kategorija - letnik 2004-2007 dolžina 2. krogov
720 m DEKLICE
1. Kora Kojc
2. Juna Pintarič
3. Katja Halilovič
3. kategorija - letnik 2004-2007 dolžina 2. krogov
12

720 m DEČKI
1. Timotej Box
2. Matic Potočnik
3. Vasja Jurkovič
4. kategorija - letnik 2001-2003, dolžina kroga 1240 m
1. Deklice
2. Katja Kos
3. Maša Vintar
4. Daniela Atanasova
5. Kira Kojc
6. Eva Medjimurec
7. Tina Halilovič
8. Ana Medjimurec
4. kategorija - letnik 2001-2003, dolžina kroga 1240 m
DEČKI
1. Sašo Stopar
2. Samuel Box
3. Žan Podlesnik
4. Andraž Tkalec
5. Gal Čižman
6A. kategorija-članice – letnik od 1996 do 1956, dolžina kroga 4640 m ČLANICE
1. Veronica Box
2. Tea Poznajelšek
3. Maja Radišek
4. Irena Debeljak
5. Vesna Kastelic
6. Tina Fink
7. Kunovar Helena
6A. kategorija-člani - letnik od 1996 do 1956,
dolžina kroga 4640 m ČLANI
1. Martin Ramšak
2. Jurij Porenta
3. Jure Gubanec
4. Tilen Skok
5. Andraž Ravnikar

6. Domen Škerlep
7. Gašper Pintarič
8. Nik Pavić
9. Bernarda Renko
10.Kingly Box
11.Lovro Ulaga
12.Marko Ristič
6B. kategorija-seniorke, seniorji - letnik 1955 in starejši, dolžina kroga 4640 m SENIORJI
1. Štefan Lešnik
2. Anton Košir
7. kategorija-članice - letnik 1996 in starejše, dolžina
2. kroga 9280 m ČLANICE
1. Loreta Kmet		
0:41:34
2. Tina Jeromen		
0:46:01
3. Dragica Cvišič		
0:48:46
4. Brigita Merhar		
0:49:01
5. Šaha Šehović		
0:52:50
6. Slavka Slapar		
0:52:50
7. Milena Mašera		
0:55:05
8. Monika Krošelj		
0:55:07
7. kategorija-člani - letnik 1996 in starejši, dolžina 2.
kroga 9280 m ČLANI
1. Lovrenc Valič		
0:36:55
2. Roman Hudmalj
0:40:41
3. Ramon Turnes		
0:41:15
4. Žiga Šubic		
0:43:01
5. Mirsad Fetah		
0:45:29
6. Mitja Maren		
0:46:04
7. Dejan Špoljarič		
0:50:19
8. Primož Gabrijelčič
0:50:49
9. Ervin Lemark		
0:52:16
10.Boštjan Fink		
0:53:08
11.Igor Merhar		
0:54:35
12.Miran Vižintin		
0:55:06
13.Aleš Rus		
1:17:15

