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ČRNUŠKA POMLAD 2016 – program:
KDAJ:

KAJ:

28. maj
sobota od 10.00, razstava
sobota ob 16.00, povorka
sobota ob 18.00, nastop
5. junij
nedelja ob 10.00

4. mednarodni folklorni festival Črnuče 2016
Izvajalec: Medžimursko folklorno društvo
Ljubljana
Tradicionalni mednarodni judo turnir
za mlajše kategorije
Izvajalec: ŠD Polyteam Črnuče
10. junij
Tradicionalni slavnostni koncert mešapetek ob 19.00
nega pevskega zbora Medis KUD Svoboda Črnuče v čast Črnuške pomladi
Izvajalec: KUD Svoboda Črnuče
10. junij
Tekma legend NK Olimpija in NK Črnupetek od 18.00 dalje
če skupaj s SLO Pop Rock team
Izvajalec: ND Črnuče
11. - 12. junij
Mednarodni nogometni turnir mladih
sobota od 9.00 dalje
selekcij U8, U9, U10 in U11 Črnuška
nedelja od 9.00 dalje
pomlad 2016
Izvajalec: ND Črnuče
11. – 12. junij
2. črnuška klubska jadralna regata
sobota med 10.00 in 17.00 Izvajalec: Jadralni klub Neptun
nedelja med 10.00 in 17.00
12. junij
Turnir mešanih trojk v odbojki na mivki
nedelja od 10.00 dalje
Izvajalec: ŠD FITT Črnuče
21. junij
Dan sosedov Četrtne skupnosti Črnutorek od 16.00 do 19.00 če z družabnim srečanjem krajanov in
predstavitev društev in podjetnikov
Koordinator programa: Medžimursko folklorno društvo Ljubljana
21. junij
Proslava ob dnevu državnosti
torek ob 20.00
Izvajalec: KUD Svoboda Črnuče
Programe financira MOL – ČS Črnuče

Foto M. Remic

KJE:

Kulturni dom Črnuče
Center starejših Črnuče
Kulturni dom Črnuče
Telovadnica OŠ n. h.
Maksa Pečarja Črnuče,
Črnuška 9
Kulturni dom Črnuče

Nogometno igrišče,
Pot k sejmišču,
Stare Črnuče
Nogometno igrišče,
Pot k sejmišču,
Stare Črnuče
Zbiljsko jezero –
Medvode
ŠRC Ludus d.o.o.
Spodnje Črnuče
Prostor med kulturnim,
zdravstvenim in
gasilskim domom
Črnuče (v primeru slabega

vremena prireditev odpade)

Kulturni dom Črnuče

Vabimo vse krajane na

JAVNO TRIBUNO

o prostorskem razvoju našega kraja v okviru postopka zbiranja pobud za spremembe in dopolnitev OPN
MOL, ki bo v sredo,
1. junija 2016, ob 18.00 uri,
v dvorani
Kulturnega doma Črnuče.
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Ali sta vztrajnost in potrpežljivost
še cenjeni?

Danes, v 21. stoletju, v letu 2016, so čas in vrednote dobile povsem drug pomen, ali pa
je le naš pogled nanje oziroma na njihovo dojemanje drugačen. Kako je čas relativen, se
zavemo le v posameznih situacijah, kot na primer, ko koga čakamo, ali pa smo celo mi tisti, ki zamujamo, saj je dojemanje časa v obeh vlogah povsem drugačno. Še bolj nazorna
primerjava je občutek časa, ko sedimo na zobozdravniškem stolu ob »prijetnih« zvokih
vrtalnika za zobe, ali pa v udobnem naslanjaču kje na terasi ene izmed naših kavarn v
centru mesta. (Le-teh je zagotovo največ na kvadratni kilometer kot v katerem koli drugem večjem mestu po Evropi!) Čas je relativen ob poslušanju »pametovanja in jamranja«
družbe za sosednjo mizo, saj baje »ful fejst« dela, ampak ima kljub temu ob 12. uri vsaj
dve uri časa za brezplodno razpravljanje o tem, kje so bili prejšnji vikend in kam bodo
šli v naslednjem.

Foto: M. Remic

Pa nisem želel načeti teme oziroma dejavnosti, o kateri bi si celo upal trditi, da smo svetovni prvaki – o opravljanju, ker vem, da to
počnejo tudi drugi narodi in državljani, vendar je temeljitost tega opravila in predvsem
občutki ob tem in intenziteta tega početja
pri Slovencih gotovo med najbolj izrazitimi.
Bi lahko naštel vrsto primerov, vendar: prvič
– verjamem, da ste to že vsi videli na svoje
oči in slišali na svoja ušesa ali doživeli na svoji koži; in drugič – škoda je prostora v našem
glasilu za take neumnosti. Resnično menim,
da so to neumnosti, ki nas vsak dan bolj poneumljajo ter delajo odvisne. Ne verjamete?
Merite in zapisujte si čas, koliko ga dnevno,
tedensko in mesečno porabite za take aktivnosti. Zgrozili se boste, ko boste videli skupni
čas pod črto!
Gotovo se zdaj sprašujete, kakšno zvezo ima
naslov s tem našim, Slovencem najbolj ljubim opravilom? Ima, in to veliko. Ampak na
žalost ne v dobrem! Z vztrajnim opravljanjem
in pritoževanjem, da ne uporabim že ponarodelega izraza »jamranjem«, ne bomo dosegli
veliko oziroma bolj nič. Tudi izkazovanje potrpežljivosti do tistih, ki znajo o drugih povedati le in vse najslabše ter odlično metati
polena pod noge, a ne pospravljati lesa po
zadnji vremenski ujmi, nam ne bo nič pomagalo in predvsem nam ne bo dalo nobenega
zadovoljstva. Saj nas naslajanje nad nesrečno
ali težavami drugih ne bo naredilo bolj srečne
in zadovoljne.
Obstaja pa tudi povsem drugi svet. Svet, kjer
je čas cenjena vrednota in kjer ljudje spoštujejo druge ljudi tudi na način, da spoštujejo
njihov in ne samo svojega časa. To, da prideš
2

pravočasno, da opraviš delo do roka, da človeku nameniš svoj čas, ali da svoj čas porabiš
za to, da se lahko tudi drugi zaradi tega imajo
»fajn« – to so vrednote, ki jih je potrebno negovati in ceniti. In če tega ne narediš le enkrat, ampak v tem vztrajaš in to ponavljaš, je
to res pohvale vredno. Samo pri sebi poglejte, koliko časa namenite sebi in ljudem okoli
sebe. Če ga namenite ljudem, ki jih imate radi
in oni vas, bo to enkraten občutek. Ne glede,
kako vam bo uspelo tisto, kar boste ob tem
počeli – potrpežljivost nasprotne strani bo
taka, da bo v zadovoljstvo vseh v vsakem primeru, saj bo že razumevanje, da ste se potrudili zanje, jim namenili svoj čas, odtehtalo ves
vloženi trud.
Ta daljši uvod je bil namenjen temu, da vas
vse z največjim veseljem in ponosom lahko
ponovno povabim na dogodke na naši letošnji Črnuški pomladi, ki so plod vztrajnosti in
potrpežljivosti ter predvsem vloženega časa
in truda mnogih krajanov in društev. Izkažite
jim svoje spoštovanje in jim namenite delček
svojega časa, ki so ga tudi oni namenili vam
in temu, da so pripravili vse te zanimive prireditve. Za vsakega se bo našlo nekaj. Doživetja
so zagotovljena – le videti in slišati morate, pa
ne samo z očmi in ušesi, tudi s srcem. Srčnost
naj bo brezmejna, ne neumnost in zavist!
Pa še nekaj vas ob tem prosim: Bodite potrpežljivi! Težave in problemi se rešujejo, nekateri
hitreje, drugi potrebujejo malo več časa.
Kulturni dom bo letos čez poletje obnovljen,
tako da bomo lahko na jesenskih prireditvah
še bolj uživali kot sicer. Športna dvorana pri
Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja postaja vedno bližja realnosti, saj je projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja vedno bližje.
Srčno upam, da bodo ob letošnjem rebalansu proračuna MOL-a zagotovljena tudi sredstva za gradnjo v letu 2017. Prav tako je šel v
proces izdelave občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN) za področje med Starimi Črnučami in Ježo s področjem P+R oziroma garažo s trgovinskim centrom, novim železniškim
postajališčem, ki ga bo zagotovila država
(eden izmed projektov med državo in MOL),
dnevnim centrom za zbiranje in ločevanje
odpadkov, da se nam ne bo treba več voziti
na Barje, novo končno postajo LPP, lokacijo

za »BicikeLJ« ter prepotrebno povezovalno
cesto med Šlandrovo in Dunajsko cesto. Pa to
še ni vse! Dane so poleg obljub tudi zaveze
MOL, da se bo končno začelo: urejanje nogometnega igrišča in okolice ter povezovalne
poti proti vrtcu, šoli in pokopališču; izgradnja
pločnika na južni strani Zasavske ceste in v
Šentjakobu ob Šmartinski cesti; pripravljati
projekte za izgradnjo pločnika in kolesarske
poti med Nadgorico, Podgorico in Šentjakobom. – Ne samo obljuba, dana je zaveza EU,
da bo MOL do leta 2021 zgradil vso kanalizacijo, kjer je še ni, ali le-ta ni ustrezna. Na
Izletniški ulici bodo morali biti potrpežljivi še
nekaj mesecev, potem pa jim bo veliko lažje,
saj so dela v polnem teku. – Hvala vsem, ki
tam živite, da tako dobro sodelujete z izvajalcem del ter izkazujete tako visoko mero potrpežljivosti. – Zelo bi si želel tega in še predvsem razumevanja med lastniki zemljišč v
Spodnjih Črnučah na trasi bodoče trim steze
ter na lokacijah, kjer se bodo postavila orodja
za telovadbo. Prepričan sem, da bomo s tem
vsi samo pridobili in da ne bo nihče kakor koli
prikrajšan ali oškodovan.
Pa to še niti ni vse, saj bomo deležni tudi
potrebnih popravil cest in druge javne infrastrukture – med drugim naj omenim, da bo
čez poletje obnovljen tudi nadhod čez železniško progo in s tem ponovno vzpostavljena
pot med spodnjimi in osrednjimi Črnučami.
Skratka: Trudimo se in vztrajamo, da se težave
in problemi rešujejo, kolikor hitro se da.
Vas, drage krajanke in krajni, pa prosim, da
bodite kolikor se da potrpežljivi. Verjamem
ter sem trdno prepričan, da bomo vse zadeve
ustrezno uredili. Le čas je relativna stvar – za
nekatere se stvari dogajajo (pre)počasi, drugi
jih občutimo drugače. Kot sem poskušal ponazoriti v uvodu, odvisno je, na katerem stolu
oziroma kje sediš.
Imejte vroče in strastno poletje, napolnite si
svoje baterije s pozitivno energijo, namenite
čas prijateljem in drugim ljudem, verjemite,
dvojno ga boste dobili nazaj. Še prej se pa
vidimo na eni izmed prireditev na Črnuški
pomladi 2016.

AKTUALNO
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Tradicionalni mednarodni judo
turnir za mlajše kategorije

Spet se bodo zbrali mladi
nogometaši na Črnučah

V okviru Črnuške pomladi 2016 bo tudi letos, 5. junija 2016, potekal tradicionalni mednarodni judo turnir za mlajše kategorije v
telovadnici na Osnovni šoli n. h. Maksa Pečarja.
Mladi judoisti Športnega društva Polyteam Črnuče so se v preteklih
mesecih pod mentorstvom trenerjev in inštruktorjev pripravljali na
treningih in z udeležbo na tekmovanjih v Sloveniji in tujini z namenom, da tudi letos osvojijo čim več medalj in na domačih tatamijih
ubranijo pokal za najboljše moštvo.
Ob nastopu deklic in dečkov letnikov 2006–2009 bodo
pokazali svoje znanje in se s svojimi sovrstniki pomerili
tudi najmlajši judoisti letnikov 2010 ali mlajši.
Vabimo vse, da si ogledate tekmo v živo in s podporo kot
občinstvo popeljemo naše judoiste k novim zmagam.

Pred nami je že 19. izvedba mednarodnega nogometnega turnirja za mlade, Črnuška pomlad 2016. Z izkušnjami iz preteklosti in ljudmi, ki so pripravljeni prostovoljno pomagati, je turnir zrastel v enega večjih nogometnih dogodkov v Ljubljanski regiji. Sponzorji, donatorji in predvsem starši
domačih nogometašev so tisti, ki pomagajo pri organizaciji turnirja, da
lahko največji talenti brezskrbno uživajo v svojih nogometnih veščinah.
Tako kot lani, lahko tudi letos pričakujemo sonce, veliko število nogometašev domačih in tujih nogometnih šol ter obilo dobre volje. Vsi obiskovalci bodo lahko svojo srečo preizkusili tudi v bogatem srečelovu,
pri katerem nam pomagajo pretežno domača podjetja, nekaj je pa tudi
takšnih, ki nam darila pošiljajo iz drugih koncev Slovenije. Hvala vsem.
Dogodek se bo začel že v petek, 10. junija, ob 18.00 uri, ko ste vabljeni na
tekmo legend NK Olimpija in NK Črnuče skupaj s SLO Pop Rock team-om.

Ekipa ŠD Polyteam

V soboto, 11. junija od 9.00 ure naprej se bodo srečale naslednje ekipe:
SKUPINA U9 (l. 2007)
ND Črnuče | ND Ilirija | NK Laby's Mengo | ND Bilje | ŠD Lev | NK Maribor Tabor |
NK Črni Graben | NK Brinje | A.S.D. San Gottardo (ITA) | NK Zagorje
SKUPINA U11 (l. 2005)
ND Črnuče | ND Ilirija | ND Bilje | FK Jedinstvo Platičevo (SRB) | ŠD Lev | NK Arne
Tabor | NK Vir | NK Maribor Tabor | NK Brinje | NK Krim | ŠD Tian-NŠ J.Kurtić |
A.S.D. San Gottardo (ITA)
V nedeljo, 12. junija od 9.00 ure naprej se bodo srečale naslednje ekipe:
SKUPINA U8 (l. 2008 in mlajši)
ND Črnuče | ND Ilirija | KMN Olimpija | MG Marinko Galič A | MG Marinko Galič B |
ŠD Lev | NK Brinje | NK Krim | ND Slovan
SKUPINA U10 (l. 2006)
ND Črnuče | ND Ilirija | ND Bilje | NK Olimpija | NK Vir | NK Brinje | NK Škofja Loka |
NK Šmartno

VABLJENI.

ND Črnuče

Srbeča in razdražena koža?
Fenistil® gel hitro in učinkovito pomiri srbenje
in razdraženost kože zaradi različnih vzrokov.
piki
žuželk

sončne
opekline

kožni
izpuščaji

Deluje že po
nekaj minutah
www.medis.si

Smiljan Mekicar

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILO!
O TVEGANJU IN NEŽELENIH UČINKIH SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM ALI S FARMACEVTOM.

CHAD/CHFENI/0015/16

UVOD IN AKTUALNO

AKTUALNE NOVICE
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Proslave ob dnevu upora proti okupatorju in počastitvi
praznika dela v parku sedmih narodnih herojev na Črnučah
Na sončni četrtek, 21. aprila, ob 17. uri, se je v parku sedmih narodnih herojev na Črnučah pred osnovno šolo zbrala velika množica ljudi, ki se je na proslavi ob dnevu upora proti okupatorju in 1. maju, prazniku dela, poklonila spominu na ljudi in dogodke pred 75. leti.

DRUŠTVENA DEJAVNOST
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VABILO na 4. mednarodni
festival folklore - Črnuče 2016
Dragi bralci, krajani, in ljubitelji folklore in ljudskega izročila,
vljudno vabljeni na 4. mednarodni festival folklore - Črnuče
2016, ki bo v soboto, 28. maja 2016, v Kulturnem domu Črnuče,
od 10 ure naprej v sklopu projektov MOL ČS Črnuče »Črnuška
pomlad«.

Aktivnosti MFDL v prvem
četrtletju
Međimursko folklorno društvo Ljubljana je eno izmed domiceljnih društev ČS Črnuče. Delujemo na kulturnem področju. Z veseljem lahko rečemo, da so nas Črnučani vzeli za svoje. Pravijo nam
kar črnuški Međimurci. Tudi nekaj stanovalcev Črnuč se nam je
pridružilo. – Čeprav nimamo istih korenin, nas združuje ljubezen
do lepih pesmi, plesov in besede.

• Spremljevalni program festivala od 10:00 ure naprej:
• Slikarska razstava treh samoukih slikark MFDL: Ana Magaš, Jelka
Dobnik in Ala Kosanović v avli Kulturnega doma.
• Razstava ročnih del in pokušina međimurskih kulinaričnih tradicionalnih jedi na stojnicah pred Kulturnim domom Črnuče.
Foto: B. Troha

• Ob 16. uri bo povorka vseh sodelujočih krenila izpred kulturnega
doma po Dunajski cesti in cesti Ceneta Štuparja, do Centra starejših Črnuče, kjer bo krajši postanek, vsako društvo pa bo izvedlo
kratek program. Nato se povorka vrne v Kulturni dom.
Vrhunec festivala bo ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega doma
Črnuče, kjer bodo nastopile naslednje skupine:
1. Međimursko folklorno društvo Ljubljana
»Lepe ti je Zagorje zelene«, pesmi in plesi hrvaškega Zagorja

Foto: B. Troha

Po uvodni slovenski himni, ki so jo zapeli
skupaj: članice in člani Mešanega pevskega
zbora MEDIS KUD Svoboda Črnuče, otroški
pevski zbor Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja Črnuče in člani okteta Zven, je prisotne
pozdravil Rudi Vavpotič, predsednik ZZB za
vrednote NOB Črnuče. Slavnostni govornik,
podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije, dr. France Križanič, naš sovaščan, je zelo
nazorno in slikovito opisal boj slovenskih partizanov, njihovih zaveznikov in vsega zavednega slovenskega življa proti okupatorjema,
Mussoliniju in Hitlerju, ter njunima vojskama
in kolaborantom.
V kulturnem programu, v katerem so poleg
prej navedenih sodelovali še: folklorna sku-

pina črnuške osnovne šole in učenci z deklamacijami in recitacijami ter dixilend skupina
Ljubljanske korenine, je bil posebej zanimiv
in doživet pogovor med dekletom in fantom
o tem, kako je nastal praznik dela, 1. maj, in o
njegovem praznovanju skozi čas.

2. Folklorni ansambl »MLADOST«, Samobor, Hrvaška
»Ajd idemo zlato moje«, pesmi in plesi Podravine
»Mi vam nesemo ljepi dar«, žetveni običaj Zaprešićkega kraja
Foto: B. Troha

Vsi navzoči na tradicionalni proslavi, ki vsako
leto privabi vse več ljudi vseh generacij, smo
bili enotnega mnenja, da je treba tradicijo,
spomine in spoštovanje do naših prednikov,
njihova junaštva in njihov boj za svobodo in
pravičnost ohranjati tudi za mlajše rodove ter
na teh vrednotah graditi svojo prihodnost,
saj: Narod brez zgodovine, nima prihodnosti!

3. Ukrajinska VPS »ZORECVIT«, Zavod Rokavička, Društvo
Ritmi planeta
Solista: Andrej Galitskij in Olga Kuzmič
4. KU »SELJAČKA SLOGA«, Prelog, Hrvaška
»Preloški plesi«, pesmi in plesi iz Međimurja
5. Folklorna skupina »ČRNUČAN« KUD Svoboda Črnuče
»Zrejlo je žito«, pesmi in plesi iz Prekmurja
6. Nina Fučko - trebušni plesi
7. Akademsko kulturno umetniško društvo »KOLO«, Koper
»Maro Resavkinjo«, pesmi in plesi iz Zgornje Resave (SV Srbija);

Milena Lešnjak in Smiljan Mekicar
Foto: B. Troha

8. Folklorna sekcija Železničarsko kulturno umetniškega
društva, »TINE ROŽANC«, Ljubljana
Plesi iz Roža v Avstriji

Vstopnine ni , prisrčno vabljeni .

Ljubljanski likovniki domujejo na Črnučah
Društvo likovnikov Ljubljana, ki je lani praznovalo 45. obletnico svojega delovanja, že več kot
15 let domuje v Domu borcev NOB na Črnučah. Društvo ima letno do 15 skupinskih likovnih
razstav z izdelki v različnih likovnih tehnikah, kot so: oljne in akrilne slike, akvareli, grafike,
risbe in umetniške fotografije.
Zadnje čase dobro sodelujemo z Združenjem
borcev in udeležencev NOB Črnuče, dlje časa
pa z Glasbeno šolo Franca Šturma, Podružnica
Črnuče. Glasbeniki nam s svojimi glasbenimi nastopi popestrijo odprtja razstav v galeriji.
Pred kratkim so nas že drugič obiskali otroci iz
bližnjega črnuškega vrtca in si ogledali razstavo
v galeriji. Bilo je lepo, da ne rečemo kar nepozabno srečanje. – Najprej smo se pogovarjali o
slikanju in risanju, nato so otroci sami pripovedovali, kaj vidijo na razstavljenih slikah. Z vzgojiteljicami smo bili presenečeni, koliko domišljije
otroci premorejo in kako sproščeno so sami go4

vorili o razstavljenih umetninah. V nadaljevanju
srečanja, ki je trajalo kar uro in pol, so postali
še sami risarji in likovniki – eni so risali po svoji
domišljiji, drugi pa so upodabljali razstavljene
predmete. Na koncu so v zahvalo zapeli pesmico o pomladi, ena deklica pa je našemu voditelju, arhitektu Tadeju Žugmanu, za spomin na
srečanje podarila lepljenko petelinčka. Vzgojiteljice in otroci so izrazili željo, da bi nas v galeriji
na Črnučah lahko še obiskali.
Letos smo sodelovali na proslavi 21. aprila na
enak način kot že lansko leto, ko smo s svojimi
deli popestrili proslavo za Dan upora proti oku-

Rajko Bogataj, predsednik društva

Januarja smo nastopili na uradni otvoritveni slovestnosti ZPE 2016.
Naši folklorniki so izvedli kratek folklorni nastop. Nekaj dni pozneje
smo pred Mestno hišo v Ljubljani sodelovali na dogodku »Na Črnučah je lepo živeti«. Mimoidočim smo ponudili kulinarične dobrote
iz plodov, ki so zrasli v črnuškem gozdu (gobjo juho z ajdovo kašo,
borovničevec), domače mesne izdelke, pecivo, žolco ... Vsega je bilo –
niso manjkali niti glasba, ples in pesem.
Za Črnučane in obiskovalce vsako leto pripravimo kar nekaj zanimivih
projektov. Tako smo januarja organizirali delavnico o oblačilni dediščini »Naše obleke in podobe«, na kateri nas je Ljubinica Huzjan seznanila z oblačilnim videzom v 19. stoletju. Predstavila nam je: alpska,
mediteranska in panonska oblačila na območju Slovenije in enotnejši
oblačilni videz, ki se je pojavil proti koncu 19. stoletja. Predstavljena
je bila tudi naša, međimurska noša. Folklorniki so za plese iz Zagorja
prejeli nove zagorske noše.
Marca smo organizirali prireditev »Podarjam ti besedo«, na kateri je bil glavni poudarek na zapisani in izgovorjeni besedi. Nastopili
so: Literarno dramska skupina MFDL z dramsko igro »Kakša mama«,
pesnice: Metka Osojnik, Katica Špiranec Pavkič in Magdalena Taufel,
glasbena skupina MFDL in Mirjam Baštele na harmoniki, gosti iz Štrigove KUD »Sv. Jeronim« s hudomušno igro »Dvije ispovedi« ter FS »Črnučan« KUD »Svoboda« Črnuče.
Aprila smo organizirali 2. koncert »Razigrano otroštvo«. Predstavile
so se tri folklorne skupine: OFS OŠ n. h. Maksa Pečarja, OS »Pčelice«
HDL in OFS Tine Rožanc. V duetu sta na flavti in violini zaigrali Teja in
Lea Strelec, Vika Trebičnik na violončelu, Gabrijel Meh na saksofonu,
Nela Trebičnik in Zarja Meh na klavirju ter Žiga Matjaž na harmoniki.
Živa Matjaž je izvedla kratek baletni ples na skladbo Gramofon-Eugen
Doga, Naja Mauko in Lina Kopasić sta nam zapeli.

Foto: T. Žugman

patorju tako, da smo prireditveni prostor v parku
herojev okrasili s slikami na temo NOB.
Načrtujemo sodelovati ob proslavi Četrtne pomladi, ki bo v Kulturnem domu na Črnučah, v
torek, 21. junija 2016. – V preddverju bomo postavili nekaj slik na temo Črnuške vedute.

Foto: Mirek

Foto: Mirek

Platon je zapisal: »Ne učite svojih otrok s strogostjo, raje poskrbite, da
se bodo na poti k znanju zabavali. Tako boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju.« – Prepričani smo,
da so se naši otroci zabavali. Po končani prireditvi smo jim ponudili:
pico, sokove in pecivo.
Frida Car
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Franc Ules,
Črnučan z
najdaljšim
stažem dela
v lokalni
samoupravi

do leta 2001, ko so bile krajevne skupnosti
v Ljubljani ukinjene in ustanovljene četrtne
skupnosti. Če štejem še delo v četrtni skupnosti Črnuče, ki traja 15. leto, je doba mojega sodelovanja z organi lokalne skupnosti na
Črnučah kar 44 let. Sodeloval sem v odborih
za urbanizem in komunalo ter bil tudi večkrat
član sveta krajevne in četrtne skupnosti.

Z njim se je pogovarjal Janko Jarc.

Foto: osebni arhiv

Gospod Franc Ules, kako in kdaj ste se
vključili v delo na področju urbanizma na Črnučah?
Na Črnučah živim od leta 1971, ko so bile
še vaško naselje, ki je tedaj štelo okoli 2.000
prebivalcev, in je bilo na območju današnje
stanovanjske soseske ob Polanškovi ulici še
močvirje, od koder se je v poletnih mesecih
ob večerih slišal prijetni žabji orkester. V teh
preteklih 45 letih so se Črnuče preoblikovale v primestno naselje Ljubljane z več kot
12.000 prebivalci.
Kot »prišleka« na Črnuče, kakor so domačini
tedaj ponavadi imenovali priseljence, me je,
glede na moje profesionalno delo na področju urbanizma, povabil Silvo Pajk, predsednik
krajevne skupnosti Črnuče – Nadgorica, kot
strokovnega sodelavca v svet krajevne skupnosti oktobra 1972. Povabilo sem z veseljem
sprejel in sodelovanje nadaljeval v krajevni
skupnosti Črnuče - Gmajna od oktobra 1979
6

Zagotovo ste krajan Črnuč z najdaljšim
stažem dela v lokalni samoupravi, zato bi
nam povedali, kako je na področju urejanja
prostora delovala bivša krajevna skupnost in
kako deluje četrtna skupnost danes.
Na delo v svetu krajevne skupnosti Črnuče
- Nadgorica imam lepe spomine, prav tako
tudi na delo leta 1979 v novoustanovljeni
krajevni skupnosti Črnuče - Gmajna, ki jo je
vodil predsednik sveta, Stane Bobič. Poudarim naj, da se je s sposobnim predsednikom
in prizadevno ekipo svetnikov, ki imajo voljo,
da za kraj kaj koristnega naredijo, dalo veliko
narediti. Lahko rečem, da sta bila oba sveta
krajevne skupnosti kos vsem izzivom, ki jih je
tedaj narekoval hiter prostorski razvoj Črnuč
v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.
Ta razvoj se je na Črnučah odražal predvsem
v t. i. družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji, ki je bila takrat prevladujoča stanovanjska gradnja v Ljubljani. To je bila gradnja sosesk z večstanovanjskimi bloki in stolpnicami
s spremljajočim programom in komunalno
infrastrukturo, ki se je izvajala na podlagi samoupravnega sporazuma med udeleženci
graditve. Na Črnučah sta bili to soseski ob Polanškovi ulici in Mlinski poti ter objekti v centru Črnuč (stolpnici, zdravstveni dom, pošta).
Navedeno območje je urejal zazidalni načrt
za Črnuško gmajno, sprejet leta 1974. Omenim naj, da je prvotni osnutek tega načrta, ki
ga je izdelal arhitekt Stane Kovič iz Projektivnega ateljeja v Ljubljani, predvidel v Gmajni
visoko večstanovanjsko gradnjo s stolpnicami.
S tako gradnjo krajevna skupnost ni soglašala, zato je pripravila svoj predlog zazidalnega
načrta z nizko pozidavo (z vrstnimi, atrijskimi
in samostojnimi hišami) in z zahtevo, da se za
center Črnuč izdela podrobni načrt na podlagi javnega natečaja. Občina predloga krajevne skupnosti ni sprejela, naročila pa je nov
zazidalni načrt, ki ga je izdelal arhitekt Boris
Novak iz Luza. Nov načrt je zmanjšal gostoto,
znižal višino objektov in izločil tretjo stolpnico,
predvideno na sedanjem parkirišču, severno
od Zdravstvenega doma. Nekaj let pozneje je
bil na predlog krajevne skupnosti črtan tudi
predvideni poslovni objekt pri pošti na sedanjem parkirišču ob Dunajski cesti. Danes si ne
moremo predstavljati prometnega kaosa v
centru Črnuč, v kolikor bi bila zgrajena tretja
stolpnica in poslovni objekt pri pošti.
Kaj se je dogajalo s Sračjo dolino?
Bilo jo je težje zaščititi. Po dolgoročnem planu

mesta Ljubljana za obdobje do leta 2000 je bila
predvidena pozidava Sračje doline s 1.000 stanovanji v blokovni in 500 stanovanji v individualni gradnji. Celih 5 let je trajalo, da je krajevna
skupnost s pomočjo civilne iniciative dosegla
spremembo odloka mesta Ljubljana, po katerem je ta lokacija postala spet nezazidljiva.
Omenim naj, da ima Sračja dolina danes status
naravne vrednote lokalnega pomena. Za območje velja tudi NATURA 2000.
Kakšne so bile pristojnosti krajevnih skupnosti in kako je bilo s financiranjem ter s planiranjem?
Krajevna skupnost je bila pravna oseba s svojim žiro računom in je lahko nastopala kot investitor. Bila je stranka v postopkih pri izdaji
dovoljenj za graditev na svojem območju.
Imela je svojo skupščino, svet, komisije, tajnika, delegacijo krajevne skupnosti za občinsko
skupščino, delegacije v občinske interesne
skupnosti za komunalo, promet, stanovanja
in družbene dejavnosti (šolstvo, zdravstvo,
kulturo, šport itd.). Imela je temeljni plan
srednjeročnega razvoja krajevne skupnosti
in letni plan razvoja s finančnim načrtom, ki
je bil vgrajen v letni proračun občine. Delo v
organih krajevne skupnosti je bilo prostovoljno in neplačano, razen dela tajnika, ki je bil
na krajevni skupnosti redno zaposlen. Delno
so bila plačana tudi računovodska dela (letni
finančni načrt, letno finančno poročilo).
Če primerjamo pristojnosti današnje četrtne
skupnosti in s pristojnostmi krajevne skupnosti,
ugotovimo veliko razlik, ki bistveno vplivajo na
delo v četrtni skupnosti in imajo velik vpliv na
razvoj četrti. Četrtna skupnost praktično nima
nobenih pristojnosti za odločanje – lahko le
svetuje, daje mnenja in predlaga, odločata pa
mestni svet in župan. Prav tako ni neposredne
vključenosti sveta četrtne skupnosti v mestni
svet (kot je bila skupščina krajevne skupnosti
vključena v skupščino občine).
Kako je potekala priprava letnega plana
krajevne skupnosti?
Krajevna skupnost je pripravila osnutke programov za posamezna področja: komunalo,
promet, stanovanja in družbene dejavnosti
(šolstvo, zdravstvo, kulturo, šport itd.) in jih poslala na občinske interesne skupnosti. Te so organizirale usklajevalne sestanke s predstavniki
krajevnih skupnosti, na katerih se je izoblikoval
osnutek letnega plana krajevne skupnosti in
občine. Kriterija pri izboru sta bila: pomembnost naloge in zagotovljena sredstva. Letni
plan občine, ki je vseboval tudi plane krajevnih
skupnosti, je potrjevala skupščina občine po
dvofaznem postopku.
Planiranje v današnji četrtni skupnosti je neprimerljivo s planiranjem v krajevni skupnosti.
Lahko rečemo, da ga sploh ni. Ima sicer spisek
nalog, ki niso programsko in finančno ovrednotene in nimajo finančnega kritja. Večina
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jih sploh ni vnešenih v proračun občine. Kot
primer naj navedem podatek, da je bila v mandatnem obdobju 2011–2014 od 25 prioritetnih
nalog po spisku realizirana le 1 naloga.
Kako so se zagotavljala sredstva za delo
krajevne skupnosti?
Omenil bi samo nekatera. Sredstva so pritekala iz občinskih davkov, taks in drugih davščin za uresničevanje nalog po planu krajevne skupnosti iz čistega dohodka podjetij
na območju krajevne skupnosti po sprejetih
sporazumih, iz sredstev interesnih skupnosti občine (komunala, stanovanja, družbene
dejavnosti itd.), komunalnih prispevkov in
nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, od
sredstev občine in interesnih skupnosti za
delovanje samouprave v krajevni skupnosti,
posojil, ki so jih krajevne skupnosti najemale
pri poslovnih bankah, samoprispevkov in iz
sredstev, ki so jih krajevne skupnosti ustvarile
s svojimi dejavnostmi.
Ocenjujem, da se je dalo na podlagi navedenih
pristojnosti in finančnih virov veliko narediti za
krajevno skupnost – seveda z zavzetim delom
predsednika in članov sveta krajevne skupnosti.
Morda bi navedli nekatere projekte, ki jih
je izvedla krajevna skupnost Črnuče - Gmajna.
Eden večjih projektov je bila gradnja cest in
komunalnih naprav v zahodnem delu Črnuške
gmajne (na območju individualnih hiš, zahodno od Ceste Ceneta Štuparja). Občina je na
podlagi zazidalnega načrta pridobila projektno
dokumentacijo za ceste in komunalo, delilni
načrt, investicijski program in dovoljenje za
gradnjo. Občina je izvedbo investicije prenesla
na krajevno skupnost, ki je pridobila izvajalca
za gradnjo in organizirala gradbeni nadzor, ki
ga je vodil Jože Jeraj. Investicija je bila uspešno
zaključena.
Krajevna skupnost je posebej imenovala
gradbeni odbor za izgradnjo telefonskega in
TV- omrežja pod vodstvom Viktorja Korošca.
Za to gradnjo so bila pridobljena sredstva iz
vplačanih sredstev za komunalni prispevek
mejašev, sredstva iz naslova vrednosti zemljišč
za ceste in sredstva komunalne skupnosti občine. Posebej so se zbirala sredstva krajanov za
telefonsko in TV-omrežje s TV-stolpom na Straškem vrhu. Omenim naj, da sta bila omrežje in
stolp v celoti financirana s sredstvi krajanov,
izvajalec gradnje in operater TV-programov,
Marjan Meglič, pa je TV-omrežje prodal Telemachu. Prizadevanje komisije za razveljavitev
kupoprodajne pogodbe, sestavljene iz članov
štirih krajevnih skupnosti s Črnuč in z Viktorjem Korošcem na čelu, je bilo neuspešno.
V tem času je bil obnovljen Zadružni dom
na Črnučah.
Leta 1985 je krajevna skupnost Črnuče Gmajna (končno po večletnih prizadevanjih)
dobila od podjetja Emona vrnjen Zadružni

dom Črnuče in ga vpisala v zemljiško knjigo.
Svet krajevne skupnosti je imenoval delovno
skupino za prenovo doma, ki ga je vodil Viktor Korošec.
Zadružni dom so prekrili z novo streho, delno
so bili prenovljeni notranji prostori, knjižnica,
izvedena je bila adaptacija kleti in obnovljeno pročelje. Sredstva za adaptacijo so bila:
lastna sredstva krajevne skupnosti, sredstva
najemnin za prostore v domu in sredstva
občine. Svet krajevne skupnosti je Zadružni
dom preimenoval v Kulturni dom Črnuče.
Dom je po ukinitvi krajevne skupnosti prešel
v lastništvo Mestne občine Ljubljana – oddelka za lokalno samoupravo, ki pa še do danes
ni uredila zemljiško-knjižnega prepisa. Objekt
je po zemljiški knjigi še vedno v lasti krajevne
skupnosti Črnuče - Gmajna.
Nekaj posebnega je bila obnova cvetličarne ob Dunajski cesti.
Za objekt bivše tehtnice v lasti krajevne skupnosti je krajevna skupnost pridobila dovoljenje za adaptacijo v cvetličarno. Izvedla jo je
najemnica cvetličarne, Fani Vacik, ki je zagotovila tudi potrebna sredstva. Ta so se obračunavala z najemnino.
Mimogrede ste že omenili parkirišče pri
pošti ob Dunajski cesti.
Projekt parkirišča in sredstva za izgradnjo
je zagotovila krajevna skupnost, občina pa
zemljišče in dovoljenje za gradnjo. Kot pooblaščeni investitor je krajevna skupnost pridobila podjetje SCT kot najugodnejšega ponudnika in organizirala nadzor. Parkirišče je
bilo zgrajeno leta 1988. Zasaditev dreves na
parkirišču je izvedel Jože Strgar.
Finančne storitve za te investicije in tudi druge finančne storitve za krajevno skupnost (po
letnem finančnem planu, zaključnem računu
itd.) je vestno opravljala članica sveta krajevne skupnosti Črnuče – Gmajna, Dora Srakar.
Kdaj se je začela izgradnja komunalne in
prometne infrastrukture za nove stanovanjske gradnje?
Gradnje v Črnuški gmajni, Podborštu, na Črnuških terasah in v spodnjih Črnučah so zahtevale
tudi sočasno izgradnjo oz. ureditev zelenih površin in otroških igrišč ter objektov za družbene
dejavnosti. Tako so bili iz sredstev 2. samoprispevka v obdobju 1977–1982 zgrajeni: nova
Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja, otroški vrtec
ob Dunajski cesti, vrtec ob Cesti 24. junija in v
letu 1982 Zdravstveni dom Črnuče. Iz sredstev
3. samoprispevka za obdobje 1982–1987 pa je
bil zgrajen otroški vrtec na Polanškovi ulici. V
letu 1982 je SGP Grosuplje zgradilo novo pošto
ob Dunajski cesti. V tem obdobju so bile zgrajene pomembnejše krajevne ceste (Cesta Ceneta
Štuparja, Šlandrova, Brnčičeva), rekonstrukcija
Dunajske ceste, Štajerska cesta itd. V letu 1978
je bilo s sredstvi komunalne skupnosti občine

zgrajeno novo pokopališče po projektu prof.
Dušana Ogrina, krajana Črnuč. Za boljšo povezavo spodnjih Črnuč s centrom je bil v letu 1985
zgrajen nadhod prek železniške proge Ljubljana – Kamnik. V letu 1971 je bil ukinjen trolejbus
do Črnuč, nadomestil ga je avtobusni promet
LPP. V Sračji dolini je bila 1978 speljana trim steza, ki jo je sponzorirala Zavarovalnica Sava.
Kot kaže dosedanji razvoj posameznih naselij, ki danes tvorijo četrtno skupnost Črnuče,
so Črnuče v zadnjih 40 letih doživele največje
spremembe – iz obmestne vasi so se po številu
prebivalcev razvile v del mesta.
Ali se je vse to gradilo in izvajalo dovolj
premišljeno?
Žal se z današnje perspektive razvoja ugotavlja, da se Črnuče pri tej preobrazbi niso
razvile v privlačno mestno četrt, ki jo daje Črnučam lepo naravno okolje, dobre prometne
povezave in bližina središča Ljubljane. Danes
nimajo mestnega videza, zlasti to velja za območje ob Dunajski cesti. Vzroke za to je iskati v
preteklih razvojnih trendih v Ljubljani in tudi
na Črnučah. Prevladujoča je bila stanovanjska gradnja, ki je imela tedaj veliko družbeno
podporo, druga področja razvoja pa so bila
temu podrejena oziroma sploh niso bila načrtovana (kot so: obrtne in servisne dejavnosti,
centralne funkcije ob Dunajski cesti, oblikovanje centra Črnuč). Posledica je razvoj Črnuč v
»spalno« naselje. Poleg tega se je nekontrolirano pozidal velik del naravnega prostora, zaščitenih območij naravne dediščine in gozdnih
površin. Omenim naj črne gradnje vrtičkarjev
in obrežja reke Save, nedovoljene gradnje ob
Črnušnici, Črnuške terase s posegom v gozdne
površine, industrijo ob Brnčičevi ulici na kmetijskih zemljiščih, degradacijo levega brega
Save zaradi divjih odlagališč odpadkov.
V naseljih Ježa, Nadgorica, Podgorica in Šentjakob takega intenzivnega prostorskega razvoja ni bilo, ugotavljamo pa znatno degradacijo obstoječe urbane strukture vaškega
naselja kot posledico neustrezne prenove
objektov, nekontrolirane pozidave, pozidave
nezazidljivih vaških robov in zelenih površin
(na območju vodarne Jarški Prod).
Eden od pomembnih ciljev nadaljnjega razvoja Črnuč mora biti zaustavitev dosedanjega razvojnega trenda. Usmeritve razvoja naj bodo
takšne, da bodo pomagale Črnučam postati:
dejansko enakovredni del mesta Ljubljana z
raznolikimi dejavnostmi, privlačne za sedanje
in bodoče prebivalce. Prioritetno naj se predvidijo take dejavnosti, ki bodo: prijazne do okolja, v največji meri koristne krajanom in bodo
dale Črnučam prepoznavno identiteto. – Te
dejavnosti bo treba opredeliti in jih vgraditi v
občinski načrt za območje ČS Črnuče, ob tem
pa sočasno pridobiti potencialne investitorje.
To je ena od pomembnih nalog Sveta Četrtne
skupnosti Črnuče v bodoče.
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Hvalnica Črnučam in Ljubljani
»Antona Gričnika je po ovinkih pot z rodnega Pohorja pripeljala na Črnuče. Z ženo Majdo imata pet otrok, je diplomirani germanist, učitelj slovenščine in filozofije, po srcu pa
narodopisec, kulturnik, publicist, pesnik ter ljubitelj lepe besede in melodij.«
Tako smo med drugim brali v našem glasilu decembra 2009.
Zdaj je ta avtor napisal in objavil zajetno knjigo
(s 730 stranmi) z naslovom HVALNICA ČRNUČAM IN LJUBLJANI. V prvem
delu je zbral svoje zgodovinske povesti od kamene dobe
do danes, končal pa ga je s
Slovenskim kresom – slavilno pesmijo naši osamosvojitvi. V drugem, obširnejšem
delu so pripovedi starejših
Črnučanov, številni njegovi
aktulani članki, fotografije in
slavilne pesmi mnogim Črnučanom in Ljubljančanom,
konča pa ga s sonetnim vencem Ljubljana je s Črnučami
zapela.
Zakaj je napisal to knjigo,
pove takoj na začetku: »Drevo raste v plemeniti zemlji in
človek uspeva med plemenitimi ljudmi. Iz zahvale vsem vam je nastala ta
knjiga. Vesel sem, da vam smem podariti delo
zanjo. Nekaterim sem lahko posvetil člančič in/
ali ‘sliko’, morda skromno pesmico, čestitko in

voščilo, vsem pa veljajo izvirne povesti iz zgodovine ter drugi narodopisni in informativni
prispevki. Dobrohotno in s hvaležnostjo je vse
napisano, upam, da bo sprejeto dobrovoljno,
brez zamere!«
Njegov nekdanji profesor, dr.
Matjaž Kmecl, je v predogovoru o avtorju zapisal tudi tele
laskave besede: »Ob njegovi
svetli in zgovorni vedrini se
dobesedno porodi obžalovanje, da nas ni več takih, ker bi
bil svet drugačen, manj mračen, bil bi naseljen s prijaznostjo in dobroto; ne bi si sovražno gledali pod prste, kakšne
misli ali vere je kdo; vsakdo
bi storil, kar bi mogel storiti
dobrega; drug drugemu bi
privoščili vse najboljše in drug
drugemu bi bili hvaležni, da
nam je dano živeti skupaj.«
Knjiga je izdana v samozaložbi in je na voljo pri avtorju, zainteresirani pa jo
lahko dobijo tudi na sedežu Četrtne skupnosti
Črnuče v času uradnih ur.

BREZPLAČNE

Člani in članice društva Šola zdravja – podružnica Ljubljana - Črnuče že 7. leto vsako jutro na prostem pridno telovadimo. Dobivamo se na rokometnem igrišču poleg lokala NEC v ŠRC Spodnje
Črnuče. Moški in ženske, mladi in malo manj mladi – vsi z jasno
željo prebuditi in razgibati svoje telo. Veliko nas je v skupini že od
nastanka, pridružujejo pa se tudi novi člani in članice.
Druženje v skupini nam pripomore tudi pri zmanjševanju stresa, ki
nam ga v vsakdanjem življenju ne manjka. Pri klepetu ob jutranji kavi
po naši vadbi nekateri pripovedujejo, kako se zaradi vsakodnevnega
gibanja na svežem zraku boljše počutijo in imajo več energije pri svojih vsakodnevnih obveznostih.
Jutranja telovadba je poimenovana 1.000 gibov. Vsakodnevno jutranje gibanje pripomore, da ostajajo naši sklepi gibljivi in da se lahko
izognemo morebitnim zdravstvenim težavam, ki bi nastale kot posledice zaradi premalo gibanja. Občasno gremo tudi na skupinski pohod.
Tako si ob druženju dodatno
obogatimo dan.
Mi skrbimo za svoje zdravje.
Pridružite se nam!
Več informacij lahko dobite na
naši stojnici na Dnevu sosedov
ali po e-pošti:
1tanja.tomsic@gmail.com
Zapisala: Jožica Cuzak

Nevarnosti umeščanja novega 2x 400 kV daljnovoda
v naselje Črnuška gmajna in v Sračjo dolino

RAČUNALNIŠKE
TEČAJE

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:

www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/
izobrazevanje-starejsih/

PRIJAVITE SE NA SVOJI
ČETRTNI SKUPNOSTI ČRNUČE,
tel: 561 57 90 IN 563 16 30;
ALI V SLUŽBI
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO,
tel: 306 48 62 – ga. Vesna Bolle.

Smiljan Mekicar

Jutranja telovadba mi
popestri dan
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA
VABI UPOKOJENCE NA

Kolektor ETRA d.o.o.
Šlandrova ulica 10,
1231Ljubljana-Črnuče
T: +386 (0)1 530 28 00
www.kolektor-etra.si

Foto: A. Vlahek

Krajane naselja Črnuška gmajna (predvsem na
Suhadolčanovi ulici in Poti v Smrečje), lastnike
gozdov v Sračji dolini in uporabnike pešpoti
proti Rašici obveščamo, da ELES skupaj s pristojnimi ministrstvi načrtuje nameščanje dvojnega visokonapetostnega 400 kV daljnovoda
Beričevo - Divača v naše neposredno okolje.
Pred kratkim je objavil gradiva, ki naj bi bila
osnova za objavljeno študijo v mesecu juniju
2016 o variantah in okoljskem poročilu, ki sta
del ene od faz v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za novi daljnovod. Iz
objavljenih dokumentov, ki so bili očitno pripravljeni že v prejšnjem letu, a jih javnosti niso

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, Peter ŠTUPAR
Oblikovanje: Studio Mi, www.studiomi.si
Lektoriranje: Tanja Tomšič
1tanja.tomsic@gmail.com
Tisk: MR GRAFIK
Oglaševanje kontakt: Studio Mi,
info@studiomi.si,
01 230 23 22, 051 411 777

Uredimo vse napetosti
•
•
•
•

AKTUALNE NOVICE
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Energetski transformatorji
Distribucijski transformatorji
Specialni transformatorji
Svetovanje, razgradnja, meritve, popravila in servis

Številka izdaje:
Letnik XIV, številka 31, maj 2016
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.

dali na voljo, izhaja, da v naši četrtni skupnosti
načrtujejo naslednje:
• V naselju Črnuška gmajna, ki je že sedaj močno obremenjeno s kar 4 daljnovodi: enim 220
kV (tik nad bloki in naseljem na Suhadolčanovi ulici); enim 400 kV (vzporedno z 220 kV
nad bloki in naseljem na Suhadolčanovi ulici)
in dvema 110 kV (tik ob hišah in blokih na
Suhadolčanovi ulici, ulici Pot v Smrečje, Cesti v Pečale in drugih ulicah), ki potekajo ob
stanovanjskih blokih ter stanovanjskih hišah,
otroških igriščih in sprehajalnih poteh. Sedaj
načrtujejo odstranitev 220 kV daljnovoda,
minimalno prestavitev obstoječega 400 kV
daljnovoda bolj gor, v hrib in izgradnjo novega dvojnega 400 kV daljnovoda blizu obstoječe trase 400 kV daljnovoda. V primerjavi
s sedanjo traso 400 kV daljnovoda bi se nova
trasa še bolj približala blokom. – Oba 110 kV
daljnovodov bi ostala.
• V Sračji dolini, kjer sedaj na načrtovani trasi
sploh ni daljnovoda, načrtujejo izgradnjo
povsem nove trase dvojnega 400 kV daljnovoda, saj naj bi bila ta varianta v primerjavi
z drugo varianto, tj. nadgradnjo obstoječega
220 kV v 2 X 400 kV daljnovod čez Gameljne,
ugodnejša.
Ob tem je treba opozoriti, da bomo na Črnučah
prizadeti ne glede na izbiro trase Beričevo – Divača: ali bo to t. i. »severna trasa« od Beričevega
mimo Črnuč do Kleč in naprej mimo Broda do
Divače ali t. i. »južna trasa« od Kleč mimo Črnuč
do Beričevega in do Divače prek Barja.
Prebivalci naselja Črnuška gmajna in civilna iniciativa, ki se je oblikovala za ta namen, že dlje
časa opozarjajo na nesprejemljivost vsakršnega
ukrepa, ki daljnovode umešča v bližino bivalnih
naselij. Takšno je tudi stališče župana MOL, ob
njihovih prizadevanjih pa ga podpira tudi Svet
ČS Črnuče. Med drugim so ljubljanski občinski
možje pred več kot letom dni pristojnim poslali
dopis s podpisi proti takrat načrtovanim ukrepom, s predstavniki nekaterih ostalih civilnih
iniciativ pa so pripravili tudi dokument z zapisanimi komentarji na tedaj predlagane variante, ki je med drugim vseboval tudi konstruktivni

predlog optimizacije v naselju Črnuška gmajna,
vendar nanj niso prejeli odziva.
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je zaradi
zahtev zakonodaje po sodelovanju z javnostmi
v takšnih postopkih konec lanskega leta, ko so
bile relevantne odločitve glede variant in vsaj
širših optimizacij očitno že sprejete, sicer ustanovilo delovno skupino, v kateri sodelujem kot
predstavnica CI Črnuška gmajna, vendar je delovanje skupine po moji oceni namenjeno zgolj
prikazovanju navideznega sodelovanja načrtovalca prostorskega urejanja MOP z javnostmi,
ne pa resni strokovni razpravi z možnostjo konstruktivnega in argumentiranega sodelovanja
javnosti pri sprejemanju odločitev.
Svet ČS Črnuče odločno nasprotuje kakršnemu
koli umeščanju daljnovodov v bivalna naselja in
zahteva, da se vsi daljnovodi – tako načrtovani
kot obstoječi – umaknejo proč od njih. Nasprotujemo tudi vsem ostalim neargumentiranim in
za krajane nesprejemljivim posegom na območju naše četrtne skupnosti.
Več informacij o umeščanju novega daljnovoda
najdete na spletni strani ELES: www.eles.si/Ber-Div/ in na spletni strani ene od aktivnih civilnih
iniciativ: www.brod.si.
Ana Vlahek, CI Črnuška gmajna, in Smiljan Mekicar, predsednik
Sveta ČS Črnuče

Vir: Prikaz predlagane optimizacije poteka trase DV za
DPN na odseku Črnuška gmajna, Dokument z naslovom
“Obravnava območij predlaganih optimizacij poteka trase
DV za DPN z okoljskega, prostorskega, funkcionalnega in
ekonomskega vidika (Dodatek v okoljskemu poročilu in
študiji variant za DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV
Beričevo - Divača)«, Elektroinštitut Milan Vidmar, april 2015
(www.eles.si/Ber-Div/), str. 10.

Vir: Prikaz predlagane optimizacije poteka trase DV za
DPN na odseku Črnuška gmajna, Dokument z naslovom
“Obravnava območij predlaganih optimizacij poteka trase
DV za DPN z okoljskega, prostorskega, funkcionalnega in
ekonomskega vidika (Dodatek v okoljskemu poročilu in
študiji variant za DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV
Beričevo - Divača)«, Elektroinštitut Milan Vidmar, april 2015
(www.eles.si/Ber-Div/), str. 10.
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10 let OŠ Dragomelj

Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov Četrtne

skupnosti Črnuč za leto 2016, sprejet na 11. seji Sveta 6. 4. 2016

V šoli s travnato streho v Dragomlju se pouk izvaja že deset let. Kot se ob obletnicah,
zlasti okroglih, spodobi, smo obletnico naše šole proslavili z nepozabnim, glasbenoplesnim dogodkom.

Foto: M. Kokalj

13. aprila je osnovna šola v Dragomlju praznovala svojih 10 let. V šolskem letu 2015/16
smo se aktivno pripravljali na ta dan, saj smo
s skupnimi močmi: ustvarili logotip šole, izdali
publikacijo, sodelovali na literarnem natečaju
Moja šola, prepevali pesmi, ki smo jih zapeli na
slavnostni prireditvi, se učili plesne koreografije.
Tega dne smo učenci v šolo prišli šele popoldan – razen tistih seveda, ki so bili zadolženi
za pripravo prizorišča. Po številnih vajah ob
posnetkih smo na generalki prvič zapeli v
živo z Big bendom Orkestra Slovenske vojske.
Nato smo se vsi skupaj okrepčali, si oblekli
majčke z logotipom šole in se pripravili na nastop. Nastopili smo vsi učenci šole, saj smo ob
igranju orkestra v zboru zapeli: Gremo v kino,
Zemlja pleše, Ne čakaj na maj, Glasba – jezik

sveta in Dan ljubezni. Ob glasbenih ritmih so
se zavrteli plesalci Plesne šole Miki, ritmične
gimnastičarke Športnega društva Gazela,
članice navijaške skupine Sovice, petošolci
in devetošolci. Prireditev so počastili tudi bivši učenci šole, voditeljica Petra Banko, člana
skupine Imset, Jaka Peterka in Jaka Ažman,
ki sta se predstavila z dvema skladbama: Feniks in Daleč stran. Glasbeni del je odprl šolski eko-band s svojim repertoarjem, in sicer z
bobnanjem na sodih.
Slavnostni govornik je bil župan Občine
Domžale, Toni Dragar, ki je poudaril, da občina kot soustanoviteljica v okviru možnosti
pomaga pri zagotavljanju pogojev za šolsko
delo in si prizadeva vsakomur omogočiti izhodišča za nadaljevanje šolanja glede na sposobnosti, vloženo delo in osebnostno zrelost.
Zaželel nam je, da bi v prihodnosti strani med
platnicami, na katerih je zabeleženo že veliko
uspehov in spominov, polnili z novimi uspehi, dogodivščinami in sanjami o tem, kar bi
radi v življenju dosegli.
Polno telovadnico je nagovorila tudi ravnateljica Metka Murn in razglasila zmagovalce
literarnega natečaja in natečaja za logotip
šole. Ti so nagrade prejeli na dan Zemlje, 22.
aprila, ko smo na šolskem dvorišču simbolično posadilo lipo ob 10-letnici naše šole.

Naziv naloge/programa/ projekta

Foto: M. Kokalj

Lokacije, kjer so nameščeni defibrilatorji, so označene z univerzalnim,
mednarodno priznanim znakom.
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15.952,00

1. Črnuška pomlad
Tradicionalni koncert ob pričetku Črnuške pomladi

4. Mednarodni folklorni festival Črnuče 2016
2. Pomembni dogodki v ČS

Vsakemu obiskovalcu smo v spomin podarili gumbek s pozitivno mislijo. Obiskovalcem
smo na ogled postavili tudi nekaj rezultatov
svojega dela v šoli.
OŠ Dragomelj, ki stoji na stičišču dveh občin,
je od leta 2006, ko je sprejela 239 učencev za
13 oddelkov, do leta 2016 zrasla v šolo z 379
učenci, razporejenimi v 17 oddelkov. – Vsi se
bomo še naprej trudili, da bo prepoznavna ne
le po arhitekturni zasnovi, temveč tudi zaradi
naših malih in velikih zmag.
Učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo

Na delavnici udeležencem predstavimo dejavnike tveganja za srčno žilna obolenja ter
jih naučimo, kako s pravilnimi postopki oživljanja in varno rabo defibrilatorja pomagamo človeku s srčnim zastojem. Opravljamo
tudi brezplačne meritve krvnega sladkorja,
tlaka in holesterola.
Za dodatna pojasnila pokličite na ČS Črnuče (tel.: 561 57 90, 563 16 30) ali v Službo za
lokalno samoupravo MOL, tel.: 306 48 62.

Izvajalec programa: KUD Svoboda, junij 2016
Izvajalec programa: ZŠDČ junij 2016

700,00

Izvajalec programa: ZŠDČ, junij 2016

1.000,00

Izvajalec programa: Međimursko folklorno društvo Ljubljana-MFDLJ, maj 2016

1.550,00
400,00

Izvajalec programa: ZZB NOB Črnuče, april 2016

450,00

Izvajalec programa: KUD Svoboda, junij 2016

Dan sosedov in ČS

500,00

Izvajalec programa: MFD LJ, junij 2016

200,00

Izvajalec programa: ZZB NOB Črnuče, oktober 2016

3. Kultura
Črnuški september
Jesenski glasbeni koncert
Zapojmo še sosedovo – mednarodni pevski festival
narodnih pesmi
Martinov koncert Okteta Zven
4. Šport
Kros Črnuče 2016
Prireditev Naj športnik Črnuč 2016
5. Sociala in zdravstvo

2.655,00
700,00
1.200,00

Izvajalec programa: KUD LEMEŽ, september 2016
Izvajalec programa: KUD Svoboda Črnuče, oktober 2016

500,00

Izvajalec programa: MFD LJ, Oktober 2016

255,00

Izvajalec programa: KUD Svoboda Črnuče november 2016

2.000,00
1.800,00
200,00

Izvajalec programa: ZŠDČ, oktober 2016
Izvajalec programa: ZŠDČ, Oktober 2016

2.600,00

Dobrodelni koncert – Podaj roko

350,00

Izvajalec programa: MOČ april 2016

Močevi sončki – izlet v naravo

250,00

Izvajalec programa: MOČ, september 2016

Obisk starejših na domu

600,00

Izvajalec programa: KARITAS Črnuče, november 2016

Ustvarjale delavnice

300,00

Izvajalec programa: DU Šentjakob, September 2016

Medgeneracijski popoldan

500,00

Izvajalec programa: DU Črnuče september 2016

Zdravje čez vse generacije

200,00

Izvajalec programa: Društvo Šola zdravja, Črnuška pomlad 2016

Podpora socialno ogroženim družinam

400,00

Izvajalec programa: RK Ljubljana - Črnuče, september 2016

6. Ekologija

500,00

7. Požarna varnost in zaščita

»TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA S PRIKAZOM PRAVILNE RABE DEFIBRILATORJA«, ki bo v četrtek, 26. maja 2016, ob 18.
uri, na sedežu čs črnuče (kulturni dom črnuče), dunajska 367, sejna soba.

900,00
1.947,00

Dan državnosti

Jesenska čistilna akcija

OBČANE ČS ČRNUČE
VABIMO NA DELAVNICO

Od 1. do 7.

4.547,00

Počastitev praznika – dan boja proti okupatorju

Dan mrtvih – komemoracija

Mestna občina Ljubljana je na različnih lokacijah po Ljubljani namestila
43 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, prenosnih elektronskih naprav, ki so sposobne zaznati zastoj srca ter ga s pomočjo električnega
sunka ponovno pognati.

V Službi za lokalno samoupravo MOL namenjamo informiranju in osveščanju meščank
in meščanov veliko pozornosti. Zavedamo
se pomembnosti poznavanja pravilne rabe
defibrilatorjev ter dragocenosti časa, ki je
izjemnega pomena pri preživetju človeka s
srčnim zastojem.
V sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije in Rdečim križem Slovenije OZ
Ljubljana redno izvajamo poučne delavnice,
namenjene prebivalcem, ki živijo v bližini lokacij z nameščenimi defribrilatorji.

7.803,00

PROGRAMI ČS skupaj

Nakup pokalov za športne prireditve

Foto: M. Kokalj

Višina sredstev za Izvajalec programa in termin za izvedbo naloge:
izvedbo naloge v EUR:

0. Delovanje ČS

Športni programi za prireditve Črnuška pomlad
(nogomet, judo, jadranje, odbojka na mivki)

Ljubljana – srcu prijazno mesto
Pri srčnem zastoju je ključna namreč takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v
primeru, ko moramo pomagati posamezniku
s srčnim zastojem, vemo, kje je najbližji defibrilator, s katerim mu lahko rešimo življenje,
in kako ga pravilno uporabljamo!
Če avtomatski eksterni defibrilator (AED) ob
temeljnih postopkih oživljanja uporabimo
v 3–5 minutah po srčnem zastoju, lahko povečamo možnost preživetja za celo več kot
50 %. Prav zato imamo vsi mimoidoči, ki se
srečamo s posameznikom s srčnim zastojem,
ključno vlogo pri njegovem preživetju.
Ažuren seznam AED naprav po Sloveniji najdete na spletni strani http://www.aed-baza.
si/, na kateri lahko poiščete lokacijo najbližjega defibrilatorja v svoji okolici.

AKTUALNE
AKTUALNO
NOVICE
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500,00

Izvajalec programa: Društvo MIK Črnuče, september 2016

2.100,00

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

700,00

Izvajalec programa: PGD Podgorica, april - oktober 2016

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

700,00

Izvajalec programa: PGD Črnuče, april - oktober 2016

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

700,00

Izvajalec programa: PGD Nadgorica, april - oktober 2016

8. Glasilo ČS Črnuče
Tiskanje in oblikovanje glasila četrtne skupnosti
Črnuče, tiskanje plakata za prireditev Črnuška pomlad
Raznašanje glasila četrtne skupnosti Črnuče
SKUPAJ PRORAČUN
9. Glasilo ČS Črnuče – namenska sredstva
Tiskanje in oblikovanje glasila četrtne skupnosti
Črnuče, tiskanje plakata za prireditev Črnuška pomlad
Raznašanje glasila četrtne skupnosti Črnuče
SKUPAJ VSE

4.500,00
3.600,00
900,00
28.255,00

Izdaja glasila: - februar 2016 - maj 2016 - september 2016 - december 2016
februar – december 2016
Od 0. do 8.

200,00
100,00 Prenos prihodkov
iz leta 2015 v 2016 – lastna
dejavnost
100,00
28.455,00

4 izvodi v letu

Ob tiskanju glasila
Od 0. do 9.

SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO MU MOL
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Kres na Taboru nad Črnučami 2016

Na predvečer praznika ob dnevu boja proti okupatorju smo pripravili kresovanje s kulturnim programom. Ideja za kresovanje je prišla s
strani ZZB NOB Črnuče, izvajalec pa je bil Jadralni klub Neptun. V birokratskih vodah smo se že dodobra znašli in pridobivanje soglasja
je bila že skoraj utečena rutina. Pri zagotavljanju požarne straže so nam priskočili na pomoč iz PGD Ježica. Prijazen lastnik gozda, Jože,
nam je ponudil odvečno vejevje, lastnica zemljišča za prizorišče kresovanja, Bedenk Vera, pa nam je prijazno dovolila uporabljati prostor
ter pomagala pri zagotavljanju ostale infrastrukture. Člani JK NEPTUN in taborniki Rodu heroja viteza smo nekaj dni pred dogodkom
pripravili kres ter ga zaščitili pred dežjem.
s prižganimi baklami, vseh ostalih udeležen- kraten, saj so otroci nato z baklami pomagali
cev in praporščakom, ki je nosil zastavo na zakuriti kres.
čelu povorke.
Rudi Vavpotič, predsednik ZZB NOB Črnuče je
Vmes je spet pričelo deževati, vendar to ni povedal, da otroci, ki so se udeležili kresa, tega
motilo okrog 60 udeležencev, ki so se pridru- dogodka zagotovo ne bodo nikoli pozabili.
žili dogodku. Kot se ob takem prazniku spo- Kres bo postal eden od dogodkov na Črnučah,
dobi, je dr. Janez Kunovar pod budnim oče- na katerem se bodo ljudje lahko družili.
som mentorja, opernega pevca Jurija Reje,
zapel Zdravljico. Nato je imel govor dr. France
Križanič, ki je pripovedoval o narodnem heroju Francu Rozmanu – Stanetu, udeležencu
španske državljanske vojne sredi tridesetih
let prejšnjega stoletja, ki je bil zelo dobro voFoto: BR
jaško podkovan in pripravljen na organizacijo
Potem je prišel torek, 26. 4. 2016. Napovedi o borbenih partizanskih enot za boj proti okuvremenu so se menjale kot stare srajce: malo patorju in ki je po besedah govornika šel tudi
dež, malo sonce, vendar je okrog 18. ure ka- skozi črnuške gozdove.
zalo, da bo vreme zdržalo brez padavin. Na Otroci z OŠ n. h. Maksa Pečarja so h kulturneprizorišču so poskrbeli za elektriko, ki je bila mu programu prispevali pet deklamacij pepotrebna za luči in ozvočenje. Pripravili so smi na temo upora proti okupatorju. Prišli so
nekaj okrepčil, za kar so poskrbeli: Zvonko, pod vodstvom pomočnice ravnateljice, AlenLili in Marjan. Smiljan, predsednik ČS Črnu- ke Velkavrh. V drugi pevski točki je dr. Janez
Foto: BR
če, je nesebično pripeljal ozvočenje. Ura se je Kunovar zapel Bella, Ciao – pesem, ki je nastabližala 19:30, zato je Boštjan, vodja programa, la v času španske državljanske vojne, znana v Naslednje leto upajmo na boljše vreme in večji
odšel na zborno mesto pred kulturni dom, od Španiji, Italiji in Sloveniji. Kulturni program je obisk.
Boštjan Rupnik
koder je peš odšla proti Taboru povorka otrok povezoval Robert Kojc. – Dogodek je bil en-

Govor dr. Franceta Križaniča ob kresovanju na Taboru
nad Črnučami | Kdo je bil Franc Rozman - Stane

»Ob tej priložnosti, ko smo se v počastitev praznika OF, zlasti pa zaradi zabave, zbrali okoli tegale pomladanskega kresa, želim obuditi
spomin na partizanskega komandanta, Slovenca, ki je spreminjal potek zgodovine, Franca Rozmana - Staneta.
Stane ni bil s Črnuč. Rodil se je v Spodnjih
Pirničah. Oče, železničar, je padel v I. svetovni
vojni. Mati je bila primorana dati fanta v rejo
in njegov pravi vzgojitelj je postal kasnejši narodni heroj Valentin Rožanc. Stane se je sicer
izučil za peka, a ga je že od malih nog zanimalo vojskovanje. V Kraljevini Jugoslaviji za
njegov talent ni bilo posluha. Vojsko je služil
v pekovski četi.
Po izbruhu španske državljanske vojne se je
kot antifašist 1. oktobra 1936 pridružil španski republikanski vojski. Tu je končal podčastniško šolo in postal poročnik ter kasneje
stotnik (kapetan) in vojno končal kot poveljnik bataljona, ki ga fašistične sile niso uspele
ne razbiti ne obkoliti. Vedno se je pravi čas in s
pravilni manevrom izmaknil. Domnevam, da
se je Stanetu ob takratnih izkušnjah pojavila
ideja, kako na novo in drugače kot do tedaj
upoštevati prostorske razsežnosti bojevanja
in s spretnim manevriranjem voditi spopad
večjih enot proti tehnično bolje opremlje12

nemu nasprotniku. Šlo je za nov kombiniran
način bojevanja.
Po porazu španske republikanske vojske je
prek francoskih ujetniških taborišč prišel
v Nemčijo in v Leipzigu delal kot pek ter se
po napadu na Kraljevino Jugoslavijo vrnil v
Slovenijo. Kot vojaški inštruktor na Glavnem
poveljstvu slovenskih partizanskih čet je že
takoj po začetku upora sodeloval s partizani Rašiške čete. Stane je takrat sicer deloval
na precej širšem območju, tudi v partizanskem napadu na Šoštanj in v bojih na Čreti,
26. oktobra 1941, ko je Štajerski partizanski
bataljon bil prvo frontalno bitko z Nemci na
Štajerskem.
V zimi 1941 do 1942 je Stane v Posavskem
hribovju izuril jedro kasnejše slovenske partizanske vojske in 5. aprila 1942 v Kremenjaku
na Dolenjskem ustanovil ter prevzel komando nad 1. Štajersko partizansko brigado, kasneje preoblikovano v Drugo grupo odredov.
Z njo je od 20. do 23 maja na Jančah sprejel

frontalni spopad z Nemci, nato pa vodil njen
pohod na Štajersko.
Julija 1943 je postal poveljnik Glavnega štaba
narodno osvobodilne vojske in partizanskih
odredov Slovenije s činom general-lajtnant
(general-podpolkovnik). Po kapitulaciji Italije je njegova vojska odbila nemške ofenzive in prerasla v armado s približno 35 tisoč
partizani v dveh korpusih (VII. in IX.) s skupaj
štirimi partizanskimi divizijami ter s IV. operativno cono z eno divizijo, dvema brigadama
ter petimi partizanskimi odredi. Ta armada je
ustvarila in branila obsežno osvobojeno ozemlje, imela vso potrebno vojaško in družbeno
(šolstvo, zdravstvo) infrastrukturo ter vodila
ofenzivo na strateško komunikacijsko povezavo čez slovensko ozemlje: železniško progo
Trst – Ljubljana – Zagreb.
Franc Rozman - Stane je umrl v nesreči med
preizkušanjem minometa 7. novembra 1944.
Star je bil 32 let.«

