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Uvodni nagovor
Zunaj sije toplo pomladansko sonce in sliši se glasno in uigrano ptičje petje. Veter je prinesel 
vonj po sveže pokošeni travi … Dan je čudovit in preveva me občutek sreče … 
Sestavljam še zadnje stavke in informator dobiva svojo vsebino. Vsebino, ki je namenjena 
vam in nam, dragi sokrajani naše prelepe četrtne skupnosti med Šmarno goro in Rašico. 
Da nam postreže z informacijami in dogodki, v tem, z naravo obdanem, okolišu in mogoče 
popestri kakšen deževen dan. 
Moja želja je, da bi se s pomočjo te male pahljače listov zavedli, da smo vsi skupaj del naše 
skupnosti in da lahko skupaj za še prijetnejše bivanje v naši četrtni skupnosti naredimo veli-
ko. Imamo ljudi, ki jim ni vseeno, in se že danes nesebično trudijo za naš kraj …
..Dan se je počasi že ogrnil v škrlatno ogrinjalo barv zahajajočega sonca, jaz pa še vedno 
zrem v prvi izvod skromnega zvezka. Ja, to je prvi izvod in upam, da bo s številom izdaj pri-
dobival tudi svoje bralce in nove strani … 

Upam, da tudi z vašo pomočjo…
Tanja Muha
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Aktivnosti Sveta 
četrtne skupnosti Šmarna gora

Na tem mestu naj bi sam formalno spisal, 
kakšne vse prioritete imamo v ČS Šmarna 
gora v naslednjem 4-letnem mandatu, ven-
dar sam nisem formalist, zato se bom raje 
dotaknil nekaj perečih problemov in želja 
vseh nas svetnikov, pri čemer verjamem, 
da so le te tudi vaše želje, oziroma vaši pro-
blemi. Vsi vemo, da smo bili pred dobrega 
pol leta izvoljeni na lokalnih volitvah, da 
nas je kar nekaj, na čelu z mano, čistih no-
vincev v politiki, če temu lahko rečemo. To 
verjamem, da je naša velika prednost, saj smo na eni strani polovično sestavljeni iz starih 
svetnikov z obilo izkušenj, druga polovica pa nas je naivnih entuiziastov, preplet vseh pa 
je očitno tisti pravi, saj smo v pol leta opravili pregled stanja, pripravili svoje prioritetne 
želje oziroma potrebe, jih uskladili, odposlali že več kot deset pobud na MO Ljubljana v 
nadaljnjo obravnavo, marsikaj tudi že dobili potrjenega, da bo izvedeno v naslednjih letih. 
Vse to pa so stvari, ki prebivalce Rašice, Gameljn, Šmartnega in Tacna še kako tarejo in to 
ne samo danes, ampak že včeraj in predvčerajšnjim. Največji problem vseh nas je vsekakor 
neurejena osnovna infrastruktura, pa naj si gre za odvodnjavanje meteornih vod, pa naj si 
gre neurejenost kanalizacijskih, vodovodnih in drugih vodov, pa naj si gre za neurejenost 
cestišč, da o pločnikih in varnih poteh, ne govorim. Vsekakor je velika rak rana naših krajev 
neurejenost parkiranja pohodnikov na Šmarno goro in Rašico. Otroci nimajo niti enega 
zgledno urejenega prostora za igro. Zemljišča ob reki Savi pa ob poti čez Stražo pa še mar-
sikje so polna črnih odlagališč, pohodniške poti pa so neurejene. Natančno vemo, da na 
marsikateri ulici ni javne razsvetljave. In še in še bi lahko jokali in stokali, marsikdo med 
vami pravi, da smo od boga pozabljeni. Ja po eni strani bi se strinjal, pa vendar se moramo 
prav vsi, tudi vi, ki tole berete, torej ne samo svetniki ČS Šmarna gora, zavedati, da bomo 
lahko samo s skupnimi močmi dosegli, da se bo vse zgoraj navedeno uredilo. Naj navedem 
samo en primer in sicer pločnik čez Šmartno bi lahko imeli že več let, pa ni posluha nekate-
rih posameznikov, da bi odstopili nekaj metrov svoje zemlje, veliko je samo kritike in to ne 
konstruktivne. Vsekakor pa bo vsaka vaša posredovana pobuda, želja, beseda pripomogla 
k temu, da se določene stvari prej uredijo, kot bi se sicer. V imeni članov Sveta ČS lahko 
zgolj obljubim, da vam bomo vedno z veseljem prisluhnili, vam ne obljubljali nekaj, kar je 
neuresničljivega, ampak realno povedali, kaj lahko in česa ne. Vsekakor pa bomo skrbeli, 
da bomo v celotni Ljubljani bolj slišani, da bomo podali več pobud, želja, zahtev pristojnim 
službam. Na drugi strani pa bomo vsekakor skrbeli tudi za bolj veseli del in se trudili, da 
se bodo vsi kraji med seboj bolj povezali, da bo več prireditev, da bodo prebivalci Gameljn 
in Rašice prihajali na koncerte, veselice in druge dogodke v Tacen ali Šmartno in seveda 
obratno. Sam marsikdaj dobim občutek, da smo sami sebi največji problem, da je sosed 
sosedu prej sovražnik, kot prijatelj, da smo lokal patrioti, da ni večjih. Sem sicer idealist 
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(po prepričanju), pa vendar naivno verjamem in bom verjel tudi vnaprej, da se z delom 
in konstruktivnem pristopom k problemu, da rešiti več kot z nerganjem. Tako ta trenutek 
verjamem, da boste v Gameljnah še v letošnjem letu dobili spodobno otroško igrišče, da bo 
v Tacnu prav tako letos razširjeno parkirišče in s tem razbremenjeno parkiranje, da boste 
na pokopališču v Šmartnem lahko parkirali nemoteno svoj avto ob obisku pokojnih svojcev, 
da bosta vsaj v naslednjem letu zgrajena dva odseka pločnikov v Gameljnah in en odsek v 
Tacnu in razširjena cesta na najožjem delu Zgornjih Gameljn, da se bo v letu 2016 začela, 
ter v naslednjih letih nadaljevala tudi gradnja kanalizacijskih, meteornih in drugih vodov, 
da ne bo tako kot do sedaj, ko kanalizacijskega priključka nima več kot polovica prebivalcev 
naše ČS. 
Upam in želim si, da moje pisanje ne bo napačno razumljeno, saj verjamem, da osebna 
nota sestavka tudi vam več pove, kot če bi formalno spisal za nekaj strani problemov, ki jih 
imamo vsi skupaj. Ob tem pa vse res še enkrat pozivam, da se ne zapirajmo za štiri stene, 
ampak pridite na prireditve, koncerte, veselice, saj se bomo tam vedno lahko neformalno, 
v prijetnem vzdušju pogovorili, poveselili in ob pozitivnem pristopu bo lažje premakniti 
marsikatero stvar, ki tare tako vas kot nas. 

Primož Burgar
Predsednik sveta ČS Šmarna gora

Mestna občina Ljubljana,
Četrtna skupnost Šmarna gora
Pločanska 8
1211 Ljubljana - Šmartno

Telefon: (01) 511 06 33
Faks: (01) 511 06 34
E-pošta: 
mol.smarnagora@ljubljana.si

URADNE URE:
Ponedeljek: 8-12 in 13-16
Sreda: 8-12 in 13-16
Petek: 8-12
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Kaj lahko Svet 
Četrtne skupnosti naredi za nas?

Brigita Pavlič

Četrtne skupnosti, kot ožji deli Mestne občine Ljubljana, imajo svoje naloge določene s 
Statutom MOL. Tako so naloge Sveta ČS: 

• na področju lokalnih gospodarskih javnih služb ter urejanja in varstva okolja spremlja 
stanje ter opozarja pristojne organe MOL na potrebne ukrepe za zagotavljanje primernih 
življenjskih pogojev občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja; 
sodeluje pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov ter njihovih sprememb in 
dopolnitev ter pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti; sodeluje z lastniki 
in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov, itd.; 

• na področju družbenih dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s social-
nimi službami, vzgojno varstvenimi, zdravstvenimi, kulturnimi in športnimi organizacijami 
in na vzpodbujanje društvene dejavnosti; 

• sodeluje v postopkih, ki se nanašajo na obratovanje gostinskih lokalov in trgovin; 

• sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem predpisov; 

• opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje in funkcioniranje lokalnih go-
spodarskih javnih služb in tovrstnih infrastrukturnih objektov in naprav; 

• opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zaščito in reševanje, v skladu s pooblastili in 
zadolžitvami župana ali drugega pristojnega organa; 

• po navodilih pristojnih organov opravlja naloge pri pripravi in izvedbi volitev in referen-
dumov in zborov občanov; 

• daje pobude in predloge za uresničevanje skupnih interesov občanov v posamezni četrtni 
skupnosti in pri tem sodeluje z mestnim svetom, županom in mestno upravo; 

• po predhodnem soglasju župana lahko opravlja, v imenu in za račun drugih, naloge, ki 
ne sodijo med lokalne zadeve javnega pomena in jih je smotrno izvajati skupno oziroma 
je skupno izvajanje edini način ter so v interesu četrtne skupnosti, njenih prebivalcev in 
drugih z območja četrtnih skupnosti; 

• opravlja druge naloge, ki jih določi mestni svet ali župan. 
 



6

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se predstavi
Četrtno skupnost Šmarna gora v mandatu 2014-2018 zastopa svet, ki ga sestavljajo:
• Primož BURGAR (predsednik), Tacen
• Stanislav ARTELJ (podpredsednik), Šmartno
• Alojz SUHOVERŠNIK (podpredsednik), Gameljne
• Bogdan GROZNIK, Gameljne
• Renata JERNEJC, Gameljne
• Jelislava  LEBESMÜHLBACHER, Rašica
• Franc MAROLT, Šmartno
• Dr. Dragan MATIĆ, Gameljne
• Mag. Tanja MUHA, Gameljne
• Mag. Alenka PIRJEVEC, Tacen
• Maja PREMRL, Šmartno
• Renata ZAJC, Tacen
• Valentin ZAVAŠNIK, Tacen.

Z namenom lažje organizacije dela je bilo na 2. seji sveta ČS sklenjeno, da se v okviru sklepa 
oblikuje tri pododbore, in sicer: pododbor Tacen, pododbor Šmartno in pododbor Gamelj-
ne – Rašica.

Svet ČS je do danes pripravil in posredoval pristojnim več kot 10 pobud, podajal  pripombe 
in mnenja na akte in proračun MOL ter komentirali zadeve, ki se tičejo območja ČS Šmarna 
gora. Poleg tega aktivno sodeluje s krajani pri organizaciji dogodkov v ČS in.

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

SPOŠTOVANI KRAJANI IN KRAJANKE,

VABIMO VAS, DA OBIŠČETE SPLETNO STRAN NAŠE ČETRTNE SKUPNOSTI, KJER 
SE REDNO OBJAVLJAJO AKTUALNE NOVICE IN OBVESTILA O DOGAJANJU V 

NAŠEM KRAJU IN AKTIVNOSTIH ČETRTNE SKUPNOSTI.

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora

http://www.smarna-gora.si
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Četrtna skupnost Šmarna gora v novo leto 
vstopila z boljšimi avtobusnimi povezavami

Tanja Muha, fotografija: Matic Muha

Z mesecem marcem 2015 je bila podaljšana 
avtobusna linija 21 ljubljanskega potniškega 
prometa, ki je povezala območje Šentvida, Vi-
žmarij, Tacna, Šmarne gore, Gameljn in Rašice 
s Črnučami in Beričevim. 
Tako je sedaj omogočeno potovanje prebival-
cem ČS Šmarna gora,  predvsem šolarjem in 
vsem občanom, ki potujejo v smeri Črnuč in Je-
žice, saj lahko hitreje in neposredno dostopajo 
do Ježice, kjer je prestopna točka linij 6, 8 in 11 
in s tem hitrejše potujejo do Bežigrada in centra 
mesta Ljubljane, občutno hitreje bodo potovali tudi do Črnuč, Nadgorice, Šentjakoba in Be-
ričevega. Istočasno se je s tem izboljšala tudi dostopnost do Gimnazije Šentvid in osnovnih 
šol Šmartno pod Šmarno goro, Vižmarje Brod in Šentvid. Z linijo 21 tesno povezana linija 8 
se istočasno z enojnimi avtobusi vrača na staro traso do Brnčičeve.

Prvotni pobudnik podaljšanja linije 21 na severu ljubljanske urbane regije je bila ČS Šmarna gora.
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Urejanje vodotoka reke Gameljščice
Tanja Muha

Svet ČS je opozoril vse pristojne na nujnost sanacije vodotokov v ČS Šmarna gora. V leto-
šnjem letu pa so se začeli izvajati posegi na reki Gameljščici na podlagi Akcijskega načrta 
interventnih aktivnosti zaradi poplav, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. 

Svet ČS Šmarna gora je v mesecu decem-
bru pripravili popis vseh potrebnih pose-
gov za ustrezno ureditev vseh vodotokov, 
vključno s hudorniškimi vodami, na ob-
močju ČS in ga skupaj z dopisom posredo-
vali na vse pristojne institucije in organe s 
pobudo za čim prejšnjo rešitev in sanacijo 
stanja. Poleg tega je vlada v mesecu no-
vembru 2014 potrdila Akcijski načrt inter-
ventnih aktivnosti zaradi poplav, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, 
katerega del so tudi sanacijski ukrepi na 
vodotokih v naši ČS.

Akcijski načrt vsebuje štiri sklope ukrepov, in sicer:
- kratkoročni ukrep s področja obvladovanja poplavne ogroženosti - nabor nujno potrebnih 
interventnih gradbenih del na slovenskih vodotokih in vodni infrastrukturi, ki ga je treba 
izvesti v 6. mesecih s ciljem, da preprečijo še večje škode v primeru ponovitve poplav;
- kratkoročni ukrep s področja obvladovanja poplavne ogroženosti - Program gospodarske 
javne službe urejanja voda; to je vzdrževanja vodotokov, vodne infrastrukture ter vodnih 
in priobalnih zemljišč za leto 2015, da se na splošno zagotovi večja pretočnost slovenskih 
vodotokov in tako zagotovi nižja poplavna ogroženost;
- dolgoročni ukrepi s področja obvladovanja poplavne ogroženosti in upravljanja z vodami 
nasploh - nabor sistemskih, organizacijskih, normativnih in drugih ukrepov, ki so ključni, 
da se področje upravljanja z vodami s poudarkom na urejanju voda dolgoročno uredi, kar 
bo imelo za posledico tudi precej nižjo poplavno ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, 
kulturne dediščine in okolja v RS;
- interventna gradbena dela na prometni infrastrukturi – predlog interventnih del je bil pri-
pravljen s strani Ministrstva za infrastrukturo in obsega interventno vzdrževalna dela na ce-
stni in drugi prometni infrastrukturi, ki je bila poškodovana v okviru poplavnih dogodkov.

V okviru kratkoročnih interventnih ukrepov je v Akcijskem načrtu za Gameljščico planirana 
odstranitev naplavin, interventna ureditev poškodb in stabilizacija struge na območju od 
Povodja do izliva v Savo, v vrednosti 34.000 eur, medtem ko je v okviru kratkoročnih nujnih 
dodatnih vzdrževalnih del za reko Gameljščico planirana še odstranitev naplavin, stabiliza-
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cija in čiščenje struge na enakem območju, v vrednosti 50.000 eur. Dela, ki so se izvajala na 
vodotoku Gameljščice, so bila izvedena v okviru prvega dela plana.

Kot je navedeno v Akcijskem načrtu oba sklopa kratkoročnih ukrepov ne bosta bistveno 
prispevala k znižanju poplavne ogroženosti v Republiki Sloveniji, sta pa edini možni način, 
da se kratkoročno in v najkrajšem možnem času v primeru ponovitve poplavnih dogodkov 
podobnih intenzitet in razsežnosti prepreči še večje škode.

Podizvajalec Agencije za okolje in prostor (ARSO) je v mesecu februarju na določenih odse-
kih vodotoka reke Gamejščice poglobil strugo in očistil brežine.

Poljske poti v četrtni skupnost bodo nasute
Tanja Muha

Svet ČS šmarna gora je pripravil popis vseh poljskih poti v lasti Mestne občine Ljubljana na 
območju ČS Šmarna gora, ki jih je zaradi nastalih lukenj in drugih poškodb potrebno nasuti 
in pripravila predlog za njihovo nasutje. Pobuda Sveta ČS je bila s strani MOL zaradi ome-
jenih finančnih sredstev delno odobrena, tako da se bo nasul del poljskih poti na območju 
Tacna, Šmartnega, Gameljn in Rašice predvidoma še v letošnjem letu.  

Tako bodo poti spet pripravljene za rekreativce, sprehajalce in lastnike kmetijskih zem-
ljišč... 
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Aktivnosti v zvezi s prehodom 220 kV omrežja  
na 400 kV Beričevo – Divača

Tanja Muha

Zgodba aktivnega vključevanja prebivalcev kraja Gameljne in Sveta ČS Šmarna gora v 
postopek priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV elektroenergetskega 
omrežja na 400 kV Beričevo-Divača se po več kot letu dni nadaljuje, saj še vedno ni odlo-
čeno glede dela trase, ki naj potekal čez gosto poseljeno območje Gameljn.

Po več kot letu dni aktivnega delova-
nja prebivalcev kraja Gameljne, Sve-
ta ČS Šmarna gora in Mestne občine 
Ljubljana (MOL) od prve predstavi-
tve možnih variant za pripravo dr-
žavnega prostorskega načrta (DPN) 
za prehoda 220 kV omrežja na 400 
kV Beričevo-Divača in posvetovanj 
pristojnih ministrstev, družbe ELES 
in drugih vpletenih organov s prebi-
valci lokalnih skupnosti, ki živijo ob 
predvidenih trasah daljnovoda se v 
letošnjem letu obeta javna razgrni-
tev in javne obravnave za projekt prehoda 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača, na 
katerih bi javnosti predstavili strokovne podlage, okoljsko poročilo in študijo variant za obe 
obravnavani varianti.

Načrtovani dvosistemski 400 kV daljnovod, s preureditvijo RTP  400/220/110 kV Beričevo, 
z dograditvijo RTP  400/110 kV Kleče  in s preureditvijo RTP  400/220/110 kV Divača, bo 
nadomestil obstoječi 220 kV daljnovod Beričevo–Kleče–Divača. 

V postopku priprave državnega prostorskega načrta se prouči dve osnovni varianti: severna 
varianta in južna varianta. Istočasno pa se preučuje tudi dve možni variant bodoče rešitve 
povezovanja RTP Kleče, ki pa se neposredno tiče prebivalcev kraja Gameljne. V primeru 
izbora variante 1 se bo namreč obstoječi 220 kV daljnovod, ki poteka skozi Gameljne, za-
menjal z novim 400 kV, v primeru izbora variante 2 pa bi se obstoječi daljnovod postopno 
ukinil. Varianta 2 poteka tudi po popolnoma neposeljenem območju.

Prebivalci kraja Gameljne so se z 200 zbranimi podpisi so se aktivno vključili v reševanje 
problema že v začetku leta 2014 s pripombami, ki so vključevale jasno zahtevo za izbor 
variante 2 in umik visokonapetostnega daljnovoda iz gosto poseljenega območja Gameljn. 
Pojasnili so tudi vse argumente za takšno odločitev. V zadnjih letih je namreč vedno več do-
kazov o škodljivosti vplivov elektromagnetnega sevanja na zdravje ljudi in na pojav težkih 
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boleznih, kot so na primer rakava obolenja. Proti umeščanju visokonapetostnih daljnovo-
dov v poseljena območja pa govorijo še mnogi drugi argumenti, katerim so že prisluhnile 
napredne evropske države in bodisi umestile takšne daljnovode v ustrezni oddaljenosti od 
stanovanjskih objektov, šol, vrtcev in bolnic, bodisi takšne vode vkopale in s tem zmanjšale 
vpliv na okolje.

Naknadno se je na predlog odzval tudi svet Četrtne skupnosti Šmarna gora z uradnimi 
dopisi in javno zavzetim stališčem, da je postavljanje visokonapetostnega daljnovoda skozi 
Gameljne nedopustno. 

V zadnjih mesecih pa se je na dogajanje odzvala tudi Mestna občina Ljubljana in župan 
Zoran Janković, ki je javno izrazil stališče, da je potrebno v postopku nadaljnje preučitve 
variant prednostno upoštevati vpliv na zdravje ljudi v najširšem smislu, pri čemer je po-
glaviten kriterij bližina poseljenega območja in da je nedopustno, da se v naseljih načrtuje 
izgradnja nadzemnih vodov, vključno z zahtevo, da se na poseljenih območjih MOL izvedejo 
podzemni vodi.

Aktivnosti v zvezi s Centrom četrtne skupnosti 
Šmarna gora se nadaljujejo

Tanja Muha

Mestna občina Ljubljana je v 
mesecu marcu sprejela sklep 
o prenehanju sklepov o javno 
zasebnem partnerstvu  med 
podjetjem Medeja in MOL 
za projekt »Center Četrtne 
skupnosti Šmarna gora«, ki 
je bil sprejet na seji Mestne-
ga sveta julija 2010. Sprejem 
tega sklepa je bil nujen za 
nadaljevanje aktivnosti MOL 
in za izvedbo projekta za na-
vedeni Center. Predvidena 
lokacija za Center Četrtne 
skupnosti Šmarna gora je v 
Šmartnem, v njem pa naj bi 
bil vrtec, knjižnica, dvorana, trgovine …
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Nove stojnice v naši Četrtni skupnosti
Tanja Muha

Turistično društvo Šmarna gora se je v letošnjem letu odločil za nakup desetih stojnic, pri 
čemer je sodeloval tudi Svet četrtne skupnosti Šmarna gora. Stojnice si krajani in delujoča 
društva v ČS lahko za simbolično ceno tudi izposodijo. Z nakupom stojnic je želel svet ČS 
zmanjšati stroške organizacije različnih dogodkov v naši ČS, saj se je bilo pred tem potrebno 
za najem stojnic dogovarjati s Turističnim društvom Šmarna gora - Tacen, pri čemer pa je 
bila tudi najemnina bistveno višja. Najemnina stojnic bo služila kot nadomestilo za obrabo 
in se bo lahko kasneje, zaradi uničenja ali obrabe, iz teh sredstev lahko popravilo oziroma 
kupilo nove stojnice. Stojnice so bile prvič uporabljene na prireditvi »Krajani krajem«. 

Krajani krajem
Alenka Lovišček

Turistično društvo Šmarna gora 
je v sodelovanju z Svetom ČS 
Šmarna gora ter drugimi delujo-
čimi društvi in organizacijami pri-
pravila dogodek Krajani krajem, 
ki je bil prvič tako poimenovan. 
Prireditev »Krajani krajem« je 
bila 8. maja na igrišču Osnovne 
šole Šmartno pod Šmarno goro 
in je bila razdeljena na dva dela. 
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V prvem delu so se s svojimi dejavnostmi predstavila delujoča društva v ČS Šmarna gora, 
enota Policije in Snaga Ljubljana. Društva, ki so se predstavila, so:  Društvo upokojencev 
Tacen, Društvo upokojencev Gameljne, PGD Tacen, Gameljne in Rašica, Taborniki Rašiški 
rod, Planinsko društvo Šmarna gora, Ribiška družina Straža Sava, Ribiška družina Medvode 
in čebelarsko društvo Tacen. 
Drugi del je bil namenjen kulturnemu programu, v katerem so bili predstavljeni trije pe-
sniki, Namre, Detomil in Medved. Nastopili so: Mešani pevski zbor KUD Gameljne, Mešani 
pevski zbor KUD Tacen, solistka Polona Sirnik, recitatorji: Jan Kopač, Damjan Hočevar, Luka 
Sešek in Domen Suhoveršnik. Prireditev je z nekaj pesmimi zaključila vokalna skupina Krila. 
Program je povezovala Nataša Jaklič. Obiskovalci prireditve so se lahko posladkali  s »šmor-
nom«, ki ga je pripravila Ana Češnovar iz gostilne Ledinek na Šmarni gori ter se odžejali z 
ledenim čajem.
Prireditev je v programskem in organizacijskem pogledu dobro uspela.
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Vabljeni ste bili na razširjeno sejo  
Sveta četrtne skupnosti

Tanja Muha

Svet ČS Šmarna gora je v počastitev Dneva ČS Šmar-
na gora, ki ga praznujemo 5. maja, v spomin na 5. maj 
1866, ko je začela delovati Osnovna šola Šmartno pod 
Šmarno goro, organiziral razširjeno sejo, na katero so 
bili vabljeni vsi krajani ČS. 
V okviru seje je imelo zanimivo predstavitev JP Snaga, 
predstavnik policijske postaje pa nas je seznanil z glav-
nimi ugotovitvami varnostnega poročila za našo ČS. Do-
gajanje je bilo popestreno tudi s kulturnim programom. 
Sledila je predstavitev članov Sveta četrtne skupnosti in 
pregled dela Sveta v obdobju od začetka njihovega ak-
tivnega dela v Svetu (december 2014), na koncu pa so 
člani z zanimanjem prisluhnili vprašanjem in pobudam 
krajanov, nanje odgovorili in si marsikaterega tudi zabe-
ležili. 

Na seji je predsednik Sveta ČS 
Šmarna gora predal plaketo 
»Častnega občana« bivšemu 
predsedniku Sveta ČS g. Deja-
nu Crneku za vsa prizadevanja 
za izboljšanje razmer v naši ČS 
v času njegovih treh mandatov, 
torej 12 let.
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Pozdrav pomladi na Gregorjevo
Marija Hladnik  

Lep dan, 12. marec 2015, je v Tacen pod Šmarno goro, pri gostilni Košir, privabil okrog 430 
otrok in odraslih. Člani Turističnega društva Šmarna gora – Tacen  smo že dvajseto leto 
organizirali »Pozdrav pomladi na Gregorjevo«.
To pa ni kar tako. Obvestila otrokom o izdelavi ekoloških plovil smo poslali že pred zimskimi 
počitnicami. Lotili so se dela in imeli smo kaj videti. Otroci  iz bližnje in daljne okolice so za 
splavilo po Savi prinesli 78 izjemnih, domiselnih plovil in jih razstavili. Vsakemu smo pripra-
vili skromno »malico«.

Zdaj je v akcijo stopila ocenjevalna komisija, ki je imela zelo težko nalogo. Izbrati je morala 
deset najbolj inovativnih in okolju prijaznih plovil.

Med delom komisije je potekal kulturni program. Povezovalec programa in otroški zbor 
osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro so s pesmimi prebujali pomlad. Po izboru komisije 
je deset otrok prejelo za svoja plovila praktične nagrade.

Sledil je najbolj razburljiv dogodek; po pripravljeni poti, ob soju bakel, so otroci s pomočjo 
gasilcev, reševalcev iz vode, staršev, pričeli spuščati plovila po Savi. Veselje je bilo nepo-
pisno. Pomladne ladje so plule, na njih pa so gorele lučke. Istočasno so po Savi priveslali 
kajakaši z baklami. S tacenskega mostu so se gledalcem nudili čarobni pogledi.
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Praznični sejem
Manca Smolej

Foto: Luka Susič

V Šmartnem pred OŠ Šmartno smo se v sobo-
to, 20.12.2014 zbrali že na tretjem tradicional-
nem prazničnem sejmu. S pomočjo lokalnih 
društev iz četrtne skupnosti, gasilcev, taborni-
kov Rašiškega rodu, lokalnih gostincev in osta-
lih dobrih ljudi smo se zopet srečali z ljudmi z 
drugih strani ograj in živih mej. Sejem je poleg 
stojnic, kjer so lokalni ljudje prodajali domače 
izdelke, popestril tudi praznično-kulturni pro-
gram. Predstavili so se nam nadebudni mla-
di glasbeniki ter pevska zbora iz Tacna in Gameljn, za konec pa se nam je pridružila tudi 
glasbena skupina JuNeMa. Otroci so si ogledali predstavo Zvezdica zaspanka, obiskal jih je 
Božiček ter ustvarjali so na delavnicah, ki so jih pripravili taborniki. Zbrali smo okoli 1000€ 
prostovoljnih prispevkov, ki so bili namenjeni socialno ogroženim družinam iz okolice. 
Veseli smo, da smo skupaj preživeli teh nekaj prazničnih trenutkov, si delili misli in nasme-
he. S skupno energijo smo osvetlili naš kraj in eden drugemu polepšali večer. 
Upamo, da se vidimo spet letos na že četrtem sejmu, ki bo 19. 12. 2015. 
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Pogozdovanje Šmarne gore
Tanja Kern in Manca Smolej

Na lepo sončno soboto, 21. marca, smo se taborni-
ki in krajani ter dobri ljudje zbrali v Tacnu na akciji 
Obnovimo slovenske gozdove, katere pobudnica je 
bila Zveza tabornikov Slovenije z namenom hitrej-
še obnove slovenskih gozdov, ki jih je prizadel žle-
dolom. Okoli desete ure se nas je okoli 70 prosto-
voljcev s krampi in lopatami odpravilo proti sredini 
Šmarne gore, kjer smo s skupnimi močmi posadili 
2000 sadik raznovrstnega drevja. Po napornem 
delu smo si privoščili domač golaž in polento. 
Akcija je bila zelo uspešna, saj smo skupaj stopili 
taborniki, gozdarstvo Šilc, kmetje in drugi krajani 
ter naredili nekaj lepega za našo skupnost.

MOL projekti 2014-2018 za ČS Šmarna gora
Povzeto iz Glasila MOL; letnik XX, št. 1, april 2015

MOL je za ČS Šmarna gora na seznam akcij zelene prestolnice Evrope 
2016 za mandat 2014-2018 uvrstila naslednje projekte:
- protipoplavni ukrepi, vsebovani v dokumentu, sprejetem na mestnem 
svetu MOL maja 2012 in se nanašajo na ČS Šmarna gora: zamenjava 
poddimenzionirane premostitve na območju Zgornjih in Srednjih Ga-
meljn ter vzpostavitev hidravlično primernejšega pretočnega prereza;
- urejanje odvodnjavanja zalednih vod s področja Šmarne gore in Raši-
ce;
- rekonstrukcija ceste skozi Gameljne: manjkajoči pločniki in ustrezna signalizacija, prehodi 
za peščce;
- PUC ČS Šmarna gora: center četrtne skupnosti.
Poleg tega je MOL v tem okviru predvidela tudi določene akcije za območje več četrtnih 
skupnosti, kot na primer:
- otoki športa: najmanj 1 otok športa v vsako četrtno skupnost;
- urbano vrtnarjenje: vzpostavitev novih vrtičkarskih območij v vsaki četrtni skupnosti;
- trije novi zbirni centri ponovne uporabe;
- dograditev javne kanalizacije v agromeracijah  MOL, večjih od 2000 PE.
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Pobude meščanov
Na spletni strani MOL lahko meščani in meščanke Ljubljana preko spletnega servisa »Po-
bude meščanov«, ki ga je vzpostavil Odsek za pobude meščanov MOL z namenom zago-
tavljanja visoke stopnje informiranja in pomoči meščanom pri urejevanju ter razreševanju 
njihovih zelo raznoterih problemov in pobud.
Več na spletni strani: http://www.ljubljana.si/si/mol/

Predstavljamo perspektivne prebivalce  
naše Četrtne skupnosti

Arnika Matko Juvančič, plesalka

V naši četrtni skupnosti živi tudi plesal-
ka, Arnika Matko Juvančič. Čeprav jih 
šteje komaj 17 let, je za njo že bogata 
mera svetovnih uvrstitev. Arnika je di-
jakinja Konzervatorija za glasbo in balet 
v Ljubljani, smer balet in dolgoletna 
članica Plesnega kluba Kazina. Je varo-
vanka svetovno priznanega koreografa 
Mitje Popovskega, s katerim navdušuje-
ta slovenske in svetovne odre.  
Kljub letom je (pogosto tudi sama) pre-
potovala dobršen del sveta. Dvakrat se 
je šolala v New York-u, prvič na šoli Ailvin Alley in drugič na sloviti plesni akademiji Juilliard. 
Na Juilliard-u so ji na končni  produkciji celo zaupali glavno vlogo, kar ji je še dodatno dalo 
potrditev, da je rojena postati plesalka.  Juilliard jo je na njenem šolanju celo štipendiral. 
Lansko poletje se je izpopolnjevala in asistirala svojemu koreografu v Južnoafriški republiki. 
Tja odhaja tudi letos. Še prej jo bo pot zanesla na Novo Zelandijo, kjer bo obiskala južnoa-

friške plesalce  na njihovi turneji.
Po končanem konzervatoriju namerava 
na študij v tujino. Kam jo bo odnesla 
pot, je odvisno od avdicij, katere bo 
morala opraviti in višine štipendije. Želi 
s v Ameriko.
Redno tekmuje na tekmovanjih Plesne 
zveze Slovenije in Svetovne plesne or-
ganizacije - IDO. Tekmuje, kot solistka v 
modern-u in show dance-u, prav tako v 
malih skupinah in formacijah. Redno se 
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uvršča na prva mesta in je večkratna  svetovna prvakinja. Do lani je tekmovala v mladinski 
konkurenci, meseca decembra pa je zmagala tudi  v članski, in sicer z najboljšim rezulta-
tom.
Zaradi količine treningov, ki so skoraj vsak dan med 13. in 22. uro, nima prav veliko časa za 
prijatelje in druženje. Zaradi tega nima težav, saj jo ples napolnjuje in sprosti. Ko ima malo 
časa, jo smukne na Rašico. 
….Pravi, da rada pleše in zato večkrat reče: “Spustite me na oder. Hočem plesati!”

Vabimo tudi druge perspektivne prebivalce ČS šmarna gora, da se predstavite v naši publi-
kaciji. Javite se na naslov:  mol.smarnagora@ljubljana.si

Tacen je pel!
Kudovci KUD Tacen

Mešani pevski zbor KUD Tacen obeležuje v letu 2015 40 let svojega delovanja. Ob tej prilo-
žnosti so pripravili kulturno prireditev, s katero so počastili častitljivo obletnico. Prireditev 
je poudarila poleg petja tudi kraj Tacen, v katerem zbor deluje.

Prireditev je bila v soboto, 13. junija 2015 v Tacnu. Odvijala se je na treh lokacijah, in sicer: 
1. del bo pri tacenski cerkvi sv. Jurija ob 18. uri, kjer je zbor predstavil nekaj pesmi, člani 
gledališke skupine KUD Tacen so recitirali poezijo in spregovorili o nekdanjem življenju in 
obrti v kraju. Ob 19. uri je bil 2. del prireditve na prostoru med gostilno Košir in kavarno 
Dvor Tacen. Zbor je zapel nekaj priložnostnih pesmi, s poezijo so se spomnili Koširjeve Fra-
nje in Levstika. Ob 20. uri se je slovesnost zaključila na parkirišču pred Gasilskim domom. 
Na prireditvi so gostili folklorno skupino kulturnega društva Anton Krempl iz Male Nedelje 
in skupino pevk ljudskih pesmi po imenu Soside prav tako iz kulturnega društva Anton 
Krempl iz Male Nedelje. 

Delavnica usposabljanja za delo  
z defibrilatorjem

Svet ČS Šmarna gora bo v sodelovanju z MOL v jesenskem času izvedel delavnici usposa-
bljanja za delo z defibrilatorjem za prebivalce ČS Šmarna gora. Delavnici bosta izvedeni na 
naslednjih lokacijah:  AED: Pločanska 8 in Sr. Gameljne 50. Točne datume bo Svet ČS objavil 
naknadno na svoji spletni strani mol.smarnagora@ljubljana.si. Vabljeni!
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Srednje�Gameljne�21a,�1211�Ljubljana-Šmartno�-�SLO

PROSTOVOLJNO�GASILSKO�DRUŠTVO�GAMELJNE

Srednje�Gameljne�21a,�1211�Ljubljana-Šmartno�-�SLO

PROSTOVOLJNO�GASILSKO�DRUŠTVO�GAMELJNE

GASILSKA VESELICA V

GAMELJNAH
V�PETEK,�19.�JUNIJA OB�19.00�URI

PROSTOVOLJNO�GASILSKO�DRUŠTVO

ZA JEDAÈO�IN�PIJAÈO�BO�POSKRBLJENO
VLJUDNO�VABLJENI

VAS�VABI�NA VESELICO

PRIÈNEMO�OB�19.00�URI
S�PREDSKUPINO

TER�OB�20.00�URI�S�SKUPINO

GAMELJNE

V�PETEK,�19.JUNIJA

ASI�NA VASI

È�U�K�I

PROSTOVOLJNO�GASILSKO�DRUŠTVO

ZA JEDAÈO�IN�PIJAÈO�BO�POSKRBLJENO
VABIJO�GAMELJSKI�GASILCI.

VLJUDNO�VABLJENI.

VAS�VABI�NA VELIKO�VRTNO
VESELICO�KI�BO

PRIÈNEMO�OB�19.00�URI
S�PREDSKUPINO

TER�OB�20.00�URI�S�SKUPINO

GAMELJNE

V�PETEK,�19.JUNIJA

È�U�K�I

ASI�NA VASI

VSAKO SOBOTO 
JE MED 9. IN 12. URO 

V DOMU GASILCEV IN KRAJANOV V TACNUOZ. NA PARKIRIŠČU V TACNU  
LOKALNA TRŽNICA 

DOMAČIH PRIDELKIH OKOLIŠKIH PRIDELOVALCEV.

VABLJENI VSI KRAJANI 
IN MOREBITNI  ZAINTERESIRANI PRODAJALCI-TRŽNIKI.

informacije na tel. št. 051 395 262

PGD TACEN vas vabi na: 

22. avgust 2015 ob 19.30  

Gasilska veselica z  

Veseli Svatje  

 

 

 

 
 

Hrana, pijača, bogat srečelov 

 

23. avgust 2015 ob 20.30 

Koncert Vlado Kreslin in 
Mali bogovi 

 

 

 

 

 
Vstopnina: 15,00 EUR 

Rezervacije na  prireditev@pgd-tacen.si  
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Goske na Savi
Alenka Pirjevec

fotografije iz arhiva Lutkovnega gledališča Ljubljana, Blaž Samec

Vsaka reka ima svoje življenje: pod 
vodo plavajo ribe, nad vodo pa pla-
vajo in letajo razne ptice. In tako 
sem nekega dne na Savi zagledala 
belo gosko, ki se je sprehajala po 
majhnem skalnatem otočku sredi 
Save in ga po določenem času iz-
brala za svoje domovanje.
Čas in Sava sta nemoteno tekla da-
lje, goska pa je vstrajala na otoku. 
Pa se je na drugi strani Save nekdo 
pripeljal do otoka s kajakom in gosji prebivalki savskega otočka začel prinašati hrano: kruh 
in solato. Ob njegovem prihodu se je goska vedno umaknila na primerno razdaljo, ko pa se 
je dobrotnik z Broda oddaljil, se je goska hitro spravila k večerji. Preteklo je kar nekaj let, da 
se je  razdalja med njima počasi krajšala. Očitno je postajalo, da se goska človeškega bitja 
ne boji več in končno je postala tako zaupljiva, da mu je jedla iz roke.

Človek je postal gosji prijatelj in poskr-
bel, da je goska dobila moža – gosa-
ka.
Na svojem dvorišču jima je pripravil 
varno gosje stanovanje in goska je 
kmalu sedela v svojem gnezdu na jaj-
cih, iz katerih so se izvalili gosji mla-
dički.                                                                         
Ko so mladiči že zrasli, je gosji prijatelj 
celo družino spet pospremil na Savo, 
kjer so se učili plavati in leteti.
Vendar pa veselje vedno ne traja več-
no in nekega dne so se s Save zaslišali  
nenavadno čudni zategli zvoki, ki so 
spominjali na jok. Vendar to ni bil člo-
veški jok! Jokal je zdaj že odrasel gosji 
mladič, ki je žalostno taval sem in tja 
po Savi.
Tudi človeški prijatelj je žaloval za iz-
gubljeno gosjo družino. Ker se je  bli-
žalo Martinovo, mu je bilo jasno, kaj 
se je zgodilo.
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Ker pa je tako človeško kot živalsko življenje polno presenečenj, se je tudi naša savska gosja 
zgodba nadaljevala. Nekega dne je od kdo ve kod priplavala nova gos. Uspelo ji je mladega 
gosaka predramiti iz njegove žalosti.
In spet sta na Savi zavladala sreča in veselje, spet so se iz novih jajc izvalili novi gosji mladiči 
in spet se je v šumenje Save mešalo značilno oglašanje gosi. 
Zdaj pa Sava že nekaj let sameva, ker se je nova gosja družina prepustila vodnemu toku, ki 
je gosi odnesel neznano kam.

Recept za vroče poletne dni

Domači sladoled
Sestavine:
• 1 lonček vaniljevega jogurta
• 1 mala sladka smetana
• 2 dcl mleka
• 1 banana
• sadje po želji ali pa čokolada v prahu
• sladkor po želji

Vse sestavine zmešamo v mešalniku in 
zmes vlijemo v modelčke, ki jih nato damo 
v zamrzovalnik.

Dober tek!
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Ideje za popestritev poletnih dni
Poslikava kamnov

www.pinterest.com

room-decorating-ideas.com

skylarkcrafts.wordpress.com
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Naša četrtna skupnost v sliki 
Fotografija: Tanja Muha


