Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 3, april 2016, naklada 1600 izvodov
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Uvodni nagovor
Prvo leto mandata sedanjega Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora je za nami in s tem tudi prvo
leto izhajanja Šmarnogorskih razgledov.
V tem letu smo bili v Svetu ČS zelo aktivni in si prizadevali za izboljšanje življenja nas krajanov
in krajank, v naši prelepi ČS. Čeprav se ČS Šmarna gora nahaja na obrobju mesta Ljubljana, si
prizadevamo in želimo, da se ne bi na tak način s strani pristojnih tudi obravnavala. Z vsebinami
našega zvezka kažemo, da je življenje v naši okolici še kako živahno… da si mnogi posamezniki in
organizacije prostovoljno prizadevamo za lepši dan… in da nam ni vseeno. Zvezek postaja vedno
debelejši in na to smo lahko ponosni, saj to pomeni, da je v njem objavljenih vedno več zanimivih
vsebin in informacij za prebivalce ČS.
Mislim, da je naslov Šmarnogorski razgledi po prvem letu izida popolnoma upravičen. In iskrena
hvala vsem, ki ste pri tem nesebično sodelovali.
Pomlad je tukaj in s tem nove ideje in enaki cilji. Toplo sonce in zeleneča narava obljubljata lepe
dni…
In teh se veselim.
Tanja Muha
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Uredniška ekipa:
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mag. Alenka Pirjevec
Brigita Pavlič

Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Šmarna gora
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1211 Ljubljana - Šmartno
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Naslovnica:
Narisala mag. Tanja Muha
Lektorirala:
mag. Alenka Pirjevec
Tisk:
Tiskarna Artelj

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

URADNE URE
Ponedeljek: 8-12 in 13-15
Sreda: 8-12 in 13-16
Petek: 8-12

Aktivnosti Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora v letu 2015
Brigita Pavlič in Tanja Muha

Četrtna skupnost je na pristojne oddelke MOL in druge službe posredovala naslednje pobude
in predloge:
• pobudo za ureditev otroškega igrišča v Srednjih Gameljnah;
• pobudo za ureditev poljskih poti na območju četrtne skupnosti;
• pobudo za sanacijo Tacenske ceste in Ceste Vstaje (državna cesta) ;
• predloge lokacij za umestitev vrtnice »Ljubljana »;
• predloge za izvedbo prioritetnih nalog za obdobje 2014-2018;
• pobudo za podaljšanje proge LPP Gameljne – Črnuče;
• pobudo za postavitev prometnega ogledala v Grobeljci;
• pobuda za sanacijo ceste Zgornje Gameljne-Povodje;
• pripombe na osnutek proračuna za leto 2015 in 2016;
• predlog za kategorizacijo cest;
• predloge lokacij za ureditev prodaje lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov izven tržnih prostorov;
• pobudo za ureditev odvodnjavanj in komasacijo na zemljiščih k.o. Šmartno;
• pobudo za ureditev odvodnjavanja na Cesti Cirila Kosmača 53-55;
• predlog, da se pravna subjektiviteta četrtnim skupnostim ne ukine;
• pobudo za ureditev parkiranja pred pokopališčem v Šmartnem;
• pobudo za odstranitev odlagališča salonitnih plošč v Srednjih Gameljnah;
• predloge lokacij za postavitev oglasnih vitrin;
• pobudo za postavitev javne razsvetljave v Šmartnem v bližini gostilne »Bizeljčan«;
• pobudo za prestavitev prometnega ogledala v Srednjih Gameljnah;
• pobudo za sanacijo rešetne kinete v Spodnjih Gameljnah;
• pobudo za ureditev odvodnjavanja na Rašici;
• pobudo za umik visokonapetostnega 400 kV daljnovoda iz poseljenega območja Gameljn;
• pobudo za skupni sestanek s predstavniki OGDP na temo odprtih zadev.
Na podlagi pobud in predlogov, ki jih je četrtna skupnost posredovala pristojnim oddelkom
MOL in drugim službam so bile realizirane naslednje naloge:
• vzdrževalna dela na lokalnih cestah (dovoz, utrditev in nasutje peska, popravilo asfalta,
sanacija rešetne kinete na območju ČS);
• preplastitev Ceste vstaje od Vipotnikove ul. do križišča Šmartno;
• postavitev in popravilo manjkajoče prometne signalizacije- prometnih znakov in ogledal
na območju ČS ;
• vzpostavitev avtobusne povezave Gameljne-Črnuče;
• ureditev in nasutje 80% poljskih poti po seznamu, ki ga je posredovala ČS;
• pravna subjektiviteta četrtnim skupnostim ni bila ukinjena;
• prestavitev prometnega ogledala v Srednjih Gameljnah;
• ureditev otroškega igrišča v Srednjih Gameljnah.
V okviru plana malih del so bila na predlog četrtne skupnosti izvedena dela:
• ureditev cvetličnih gred in korit v Tacnu, Šmartnem in Gameljnah;
• montaža igral na otroškem igrišču v Srednjih Gameljnah;
• dobava in montaža klopi na športnem igrišču pri OŠ Šmartno.
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Poleg tega je četrtna skupnost financirala:
• nabavo in posip peska po nekategoriziranih makadamskih ulicah v Gameljnah in Šmartnem;
• čiščenje meteornih jarkov, kinet in vhodov peskolovov v Šmartnem;
• čiščenje meteornega jarka in ureditev makadama ob jašku v Tacnu;
• obrezovanje zelene vegetacije po Gameljnah in na Rašici.
Četrtna skupnost je v sodelovanju z društvi izvedla:
• prireditev » Krajani krajem« v počastitev Dneva ČS;
• sodelovala pri izvedbi Božično-novoletnega sejma v Šmartnem;
• sodelovala pri organizaciji predstave za otroke v mesecu decembru.
Pobude, ki kljub prizadevanjem niso bile realizirane in razlogi:
• poskus ureditve javne razsvetljave v ulici v Spodnjih Gameljnah (od križišča proti čistilni napravi, h. št. 2e - 25a) se ni izvedel, zaradi nasprotovanja postavitvi droga enega izmed lastnikov
zemljišča na tej ulici;
• popis stanja in pobuda za vse pristojne za ureditev vodotokov na območju ČS, nepopolno
posredovanje naprej;
• poskus zasilne ureditve zdrsa brežine ob cesti Srednje Gameljne (od križišča ceste, ki pelje na Rašico, od h. št. 24 do h. št. 31c), ni bil izveden zaradi prezahtevnosti posega v okviru malih del;
• skupni sestanek s predstavniki OGDP na temo odprtih zadev še ni bil realiziran zaradi neodzivnosti OGDP in ARSA.
Četrtna skupnost je in bo še sodelovala pri aktivnostih vezanih:
• za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmartno;
• za izgradnjo pločnika v Zg. Gameljnah in od AC do Zgornjih Gameljn;
• za izgradnjo Centra četrtne skupnosti v Šmartnem
• za reševanje že podanih, a še ne rešenih pobud.
PRIORITETNE NALOGE ČETRTNE SKUPNOSTI za obdobje 2014- 2018 in njihova realizacija v
letu 2015
• Prevzem in ureditev dveh cest v Sr. Gameljnah (pri gasilnem domu levo čez most desno) v
upravljanje in vzdrževanje MOL;
• sanacija plazu v Spodnjih Gameljnah nad ribogojnico je bila delno izvedena;
• izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodov v celotni ČS;
• ureditev pločnika v Zgornjih Gameljnah od AC-: pisno soglasje lastnika zemljišča še ni pridobljeno;
• ureditev bankin ob glavni cesti v Zg. Gameljnah oz. dodatno asfaltiranje;
• sanacija in ureditev Poti sodarjev od gostilne Košir do Pločanske ulice popravilo podpornega
zidu v Spodnjih Gameljnah 19b;
• izgradnja kanalizacije v vasi Rašica;
• izgradnja ceste do naselja »Brezovica« v Sr. Gameljnah;
• izgradnja vodovoda za sedem hiš na Ul. Bratov Novak;
• prevzem ceste mimo Mercatorja v upravljanje in vzdrževanje MOL;
• asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Šmarnogorski poti;
• preplastitev ceste v vasi Rašica;
• asfaltiranje makadama in napeljava javne razsvetljave na Juričevi ulici;
• ureditev ceste v Zg. Gameljnah parc. št. 1542/1 (Zg. Gameljne- proti Povodju- asfaltiranje)- v letu
• 2016 je bilo izvedeno odvodnjavanje in nasutje vozišča ;
• odkup zemljišč in izgradnja PUC Šmarna gora;
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• izgradnja doma starejših občanov;
• ureditev pločnika skozi Gameljne, ter umiritev prometa z ustrezno ureditvijo cestišča, vključno
z rušitvijo hiše v Zgornjih Gameljnah (zadeva Pirnat), vendar pa do sedaj še niso pridobljena
vsa soglasja lastnikov zemljišč;
• ureditev otroškega igrišča v Srednjih Gameljnah in Tacnu- otroško igrišče v Srednjih Gameljnah je bilo urejeno v letu 2015- igrišča v Tacnu pa ne bo, ker se lastnica zemljišča in MOL nista
uspela dogovoriti;
• asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na Gustinčičevi ulici;
• ureditev pločnika na Cesti Vstaje in Tacenski cesti od Ul. Ivice Pirjevčeve do Kajakaške ceste.

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 socialnimi
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 gospodarskih 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 referendumov
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.
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UNICEF-ove Varne točke od sedaj tudi
na območju ČS Šmarna gora
Tanja Muha in Maša Gorjup, slike: UNICEF

V drugi polovici leta 2015 se je tudi na območju ČS Šmarna gora vzpostavila mreža UNICEFovih Varnih točk. Te Varne točke so posebej označeni javni prostori, namenjeni otrokom in
mladostnikom, kamor se lahko zatečejo po pomoč, če se znajdejo v kakršni koli stiski na mestnih
ulicah. Otroci se vanje najpogosteje zatečejo, če so žrtve medvrstniškega nasilja, potrebujejo
pomoč pri domači nalogi, ne morejo priti domov, so izgubili ključe oziroma bi želeli priti v stik s
starši, včasih pa je obisk Varne točke namenjen zgolj radovednosti (kako Varna točka izgleda) ali
toplemu pogovoru. Nahajajo se v javno dostopnih prostorih, v katerih delajo otrokom prijazni
ljudje, ki so posebej usposobljeni, da lahko otrokom nudijo ustrezno takojšno zaščito, jim svetujejo ali zagotovijo osnovne informacije za nadaljnjo pomoč.
UNICEF-ove Varne točke se nahajajo na lokacijah, ki zadostujejo posameznim kriterijem, ki jih oblikuje strokovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki CSD, policije, mladinskih centrov in zdravstvenih domov. S pomočjo
strokovne skupine in otrok se izpostavijo tudi kritične točke, ki se nahajajo
v bližini šol in ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat
dogaja okoli šole in na poti v šolo, takrat ko je nadzor odraslih manjši. Otroci
lahko Varne točke prepoznajo po posebni nalepki, smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno
mesto ob vhodu.
UNICEF Slovenija izvaja projekt Varne točke že od leta 2002. V Sloveniji je skupaj vzpostavljenih
že več kot 560 UNICEF-ovih Varnih točk, katerim so se pridružile tudi varne točke v naši ČS.
ORGANIZACIJA
Varstvo otrok na domu 7 palčkov
Knjižnica Gameljne
Rašica
Agrolit, PE Šmartno
Jezikač šola tujih jezikov
Frizerski salon Vesna
Lekarna Brod

NASLOV
Sp. Gameljne 29 b
Srednje Gameljne 50
Juričeva c. 14
Pločanska 3
Tacenska c. 123
Tacenska 120

V kratkem bo zaživela tudi posebna spletna stran www.varnetocke.si, ki bo omogočala prikaz
tudi na pametnih telefonih in bo otrokom v stiski v veliko pomoč s praktičnimi nasveti in prikazom najbližjih Varnih točk njihovi trenutni lokaciji. Več o Varnih točkah si lahko preberete na
spletni strani: http://www.unicef.si/projekti-v-sloveniji/varne-tocke

6

ČS Šmarna gora prevzela naziv zeleni ambasador ZPE
Tanja Muha, fotografije: Tanja Muha

ČS Šmarna gora je v nedeljo, 31.1.2016 od ČS Črnuče
s ponosom prevzela obeležje Zelene prestolnice Evrope (ZPE) in s tem za tri tedne postala zelena ambasadorka ZPE. Prvi del slovesnosti se je odvil pod daljnovodi v Črnučah, potem pa so se udeleženci odpeljali
v Dom krajanov Gameljne z mestnim avtobusom št.
21 na metan, ki od lanskega leta povezuje obe četrtni
skupnosti. Dogodka sta se poleg krajanov in svetnikov
obeh četrtnih skupnosti udeležila tudi župan Zoran
Janković in podžupan Dejan Crnek.
Ob tej priložnosti sta predsednika Svetov obeh ČS izpostavila skupno problematiko nadgrajevanja 220 kV elektroenergetskega daljnovoda z 400 kV Beričevo- Divača in njegovo umeščanje v prostor. Tako so na območju
Gameljn kot na območju Črnuške gmajne predvidene
trase, ki naj bi potekale v neposredni bližini bivalnih
objektov, pri čemer pa bi jih bilo zaradi novih dognanj
znanosti glede škodljivih vplivih elektromagnetnega
sevanja na zdravje ljudi potrebno ustrezno umakniti iz
poseljenih območij. Do sedaj je bilo tudi ugotovljeno,
da varovanje človekovega zdravja z vidika škodljivih
učinkov EMS na zdravje ljudi ob daljnovodu v postopkih za pripravo DPN ni ustrezno zakonsko zaščiteno.
Zaradi tega se je v postopek aktivno vključilo prebivalstvo kraja Gameljne in Črnuške gmajne, prav tako pa
je na nujno potrebo po umiku daljnovoda iz poseljenega območja v Gameljnah večkrat opozoril pristojne
tudi Svet ČS Šmarna gora. Kot aktivni deležnik v samem
postopku priprave državnega prostorskega načrta se je
za zaščito zdravja prebivalcev občine, postavila tudi
Mestna občina Ljubljana in župan g. Zoran Janković s
sodelavci, ki se še naprej zavzema, da bi se visokonapetostne daljnovode umaknilo s poseljenih
območij, v kolikor pa to ni izvedljivo, pa kabliralo. Tako je MO Ljubljana na čelu zžupanom in
sodelavci storila korak, s katerim je mesto Ljubljana dodatno opravičilo naziv Zelene prestolnice
Evrope.
V tednih, ko je ČS Šmarna gora nosila ime zelenega ambasadorja, so se v ČS odvile številne
dejavnosti, o katerih ste si lahko več prebirali na spletni strani ČS Šmarna gora: http://www.
smarna-gora.si/
Osrednji dogodek pa je bil v soboto, 6.2. med 10. in 15. uro pred Mestno hišo v Ljubljani, kjer
je bila lokalna tržnica, predstavitev izdelave domačih sirupov, kulturni program ter multimedijska predstavitev in debata na temo »ČS Šmarna gora in samopreskrba mesta - izgubljena
priložnost?«.
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Delavnica »Poenostavimo si življenje
– ekonasveti«
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

ČS Šmarna gora je v sodelovanju z MOL v okviru zelenega ambasadorstva v mesecu februarju za krajane
organizirala delavnico »Poenostavimo si življenje ekonasveti« v Domu krajanov Gameljne. Udeleženci
so se seznanili s postopkom priprave domačega pralnega praška ter drugimi uporabnimi nasveti za čiščenje doma z naravnanimi sestavinami, ki jih najdemo
v vsakem gospodinjstvu. Takšna čistila poleg tega da
so učinkovita pri zagotavljanju čistoče, ne onesnažujejo okolja in pomenijo tudi prihranek denarja.

Novoletna okrasitev smreke v Tacnu
Brigita Pavlič, fotografija: arhiv TD Šmarna gora-Tacen

V sklopu priprav na novoletno okrasitev mesta je bilo tako kot v ostalih četrtnih skupnostih tudi v ČS Šmarna gora okrašeno eno drevo. Na parkirišču v
Tacnu je Turistično društvo Šmarna gora –Tacen postavilo smreko, ki so jo s
svetlobnimi girlandami okrasili delavci Javne razsvetljave, okraske pa so izdelali in z njimi okrasili smreko osnovnošolci iz Osnovne šole Šmartno. Da bi
bilo lepo praznično vzdušje še bolj pestro in čarobno, so za ostale okrasitve
poskrbeli še gostinci, gasilci in ostali posamezniki.

Pravljica o Čarometli
Brigita Pavlič, fotografija: arhiv ČS

V prazničnem decembru, polnem pričakovanj, toplih objemov in stiskov rok, katerega še posebno z
iskrico v očeh pričakujejo otroci, je Zveza prijateljev
mladine Šiška v sodelovanju z Četrtno skupnostjo
Šmarna gora pripravila in izvedla plesno pravljico z
naslovom »Pravljica o čarometli«. V dvorani v Gameljnah so si 11. decembra naši mali »krajančki »
najprej ogledali predstavo, ki se je sklenila s prihodom Dedka Mraza. Otroci so z navdušenjem sodelovali in peli. Po kratkem pogovoru, polnem prijaznih
besed jih je » dobri mož » obdaroval.
Za lepo in zgledno sodelovanje ter darila, ki so razveselila otroke, se iskreno zahvaljujemo Zvezi
prijateljev mladine, predvsem pa njeni organizatorki ga. Meti Barlič in si takšnega sodelovanja
želimo tudi v bodoče.
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Miklavžev sejem

Marija Hladnik, fotografija: Turistično društvo Šmarna gora - Tacen
Turistično društvo Šmarna
gora – Tacen je od 1. do
5. decembra 2015 organiziralo Miklavžev sejem
na vrtu Gostilne Košir v
Tacnu.
Prodajalci so na stojnicah
ponujali vabljive izdelke iz
domačih kmetij, medene
pridelke, čaje, naravne sirupe, blazinice z zelišči, »cukrčke«, pletenine,
okraske, voščilnice dnevnega centra Papilot, igrače, …
Sejem so popestrili nastopi KUD Smlednik z lutkovno predstavo in otroški pevski zbor OŠ Šmartno
pod Šmarno goro. Prihod Miklavža s spremstvom je s sladkimi dobrotami razveselil največ otrok.
Gostilna Košir je nudila prijetno okrašen prostor, hrano in pijačo. Za nastopajoče so pripravili
palačinke in čaj.
Prvi sejem je uspel, veselega druženja domačinov je bilo obilo, zlasti ob dogodkih, kjer se je trlo otrok.

Praznični sejem

Klara Koželj, fotografija: Klara Koželj in Manca Mueller
Pred dobrimi štirimi meseci, ko so bili dnevi še
kratki, noči pa dolge, smo vsi potrebovali nekaj
prijetnega druženja ob toplem čaju, ki je omilil nizke temperature. V soboto, 19. decembra
2015, je potekal zdaj že tradicionalni praznični
sejem, ki ga organiziramo taborniki s pomočjo
lokalne skupnosti. Na cesti pred šmarsko cerkvijo se je raztezalo več stojnic, od domačih izdelkov, ročno izdelanih mil, nakita, kuhanega vina,
vroče čokolade, lučke miru, buhteljnov do otroških izdelkov in taborniške stojnice. Med drugim
sta nastopila tudi Mešani pevski zbor Gameljne
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in glasbena skupina JuNeMa. Kljub slabšemu vremenu
se nas je zbralo veliko tabornikov in domačinov, ki si vsi
skupaj želimo, da se sejem skozi leta ohranja in še naprej
druži ljudi.
Naš dolgoletni član Rašiškega rodu, Gregor Traven, je
svoje vtise strnil takole: »Moram reči, da sem bil na božičnem sejmu prvič in sem bil kar prijetno presenečen,
kako je to »kul« stvar. Po taborniškem načelu »Ko rečeš
ja, si ponucan od pet do glave!«, sem s prikolico že zjutraj nakladal stvari in potem seveda ostal vse do zadnjega, pospravljanja. Izpostavil bom še nekaj posamičnih
stvari, ki so me navdušile: avtointervencija z lučkami za
prevoz stojnic iz Ljubljane, zvezda na vhodu na sejem in
spontano prepevanje z našim zborčkom po nastopu.«
Posebna zahvala gre še enkrat organizatorjema sejma
Manci Smolej in Anžetu Prinčiču. Hkrati pa se zahvaljujemo Turističnemu društvu Šmarna gora in gospodu Tomažu Šilcu za izposojo in prevoz stojnic, gostilnama Bizeljčan in Ledinek, najemnikom planinskega
doma na Rašici, kolesarskemu društvu Koklja, gospodu župniku Sebastjanu Likarju, gasilcem
in vsem, ki ste kakorkoli pomagali ter darovali svoj prostovoljni prispevek. Župnijska Karitas je
zbrala 1000 €, ki so jih razdelili socialno ogroženim. Hvala vsem še enkrat, upamo, da se letošnje
leto spet vidimo!

Trail Rašica v ekstremnih pogojih
Roman Jež, fotografija: Uroš Tacar

V soboto, 21.11.2015, je ŠD Rašica
Gameljne organiziral trail »Rašica«.
S športnega igrišča v Gameljnah so
se tekmovalci podali na 45 kilometrsko traso po obronkih Rašice. Naredili so 5 krogov dolžine 9 kilometrov
in 450 višinskih metrov. Tekmovali
so lahko posamezno ali v štafeti. Štafeto so sestavljali trije posamezniki,
ki so se lahko poljubno menjali. Vsak
tekač v štafeti je moral opraviti celoten krog, menjave so bile v startno
ciljnem prostoru.
V ekstremnih pogojih se je traila udeležilo 22 posameznikov in 9 štafet. Tekmovanje je v celem obsegu opravilo le 8 tekačev in 7 štafet, saj so tekmovali v težkih vremenskih
pogojih. Na poti jih je spremljal dež, veter, blato, nizke temperature pa so poskrbele tudi za sneg.
Kljub temu je bila večina tekmovalcev zadovoljna ter izrazila željo po ponovnem snidenju prihodnje leto.
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Aktivnosti društva upokojencev Šmartno Tacen
Ana in Jože Jaklič, fotografija: Franjo Merše in Bernard Šesek

Na povabilo ČS Šmarna gora smo se z veseljem odzvali k sodelovanju s prispevkom o naših
aktivnostih v letu 2016. Čeprav je šele začetek leta, vam veliko ne moremo povedati, naš čas za
aktivnosti šele prihaja. Namreč v mesecu marcu na občnem zboru sprejemamo programe aktivnosti za leto 2016. Posebnost je le meseca februarja, ko imamo pustovanje, to pa je bilo dne
04.02.2016 pri Puglju v Ribnici na Dolenjskem. Meseca marca smo imeli občni zbor društva.
Naj naštejem programe naših sekcij:
Izleti:
• aprila v Moravče – grad Tuštanj in Vače
• maja na kopalni dan v Laško in okolico
• junija bo vsakoletni piknik
• julija bomo obiskali Dolenjsko III
• avgusta bomo zapluli z ladjico po Ljubljanici
• septembra je obisk Goriških Brd
• oktobra si bomo ogledali izvir Krupe in počitnikovali v Portorožu v hotelu Riviera
• novembra bomo praznovali martinovanje
• decembra se bomo s silvestrom poslovili od starega leta
• organizirali bomo poletne kopalne dneve v Izoli od julija do avgusta
Planinska sekcija je pripravila planinske pohode:
• aprila Jošt nad Kranjem
• maja Vremščica
• junija Blejska koča
• julija Hudičev boršt
• avgusta Kal – Mrzlica
• septembra Lubnik
• oktobra Mihelčičev dom na Govejku
Balinanje se prične v mesecu marcu ob ponedeljkih
od 17.00 – 19.00 ure na športnem igrišču v Gameljnah.
Kolesarji in pohodniki se udeležujejo aktivnosti vasak četrtek ob 9.00
uri pred gostilno Košir.
Krožek ročnih del pa je pričel druženje že v mesecu oktobru in konča
meseca aprila naslednjega leta. Krožek ročnih del poteka vsak torek,
v Domu krajanov Tacen od 17.00 do 19.00 ure. Ob koncu pa organizirajo še svoj izlet, letos jih bo 24.05.2016 pot zanesla na Dobrač.
V sodelovanju s Turističnem društvom Šmarna gora – Tacen smo
se kot vsako leto udeležili tudi čistilne akcije, ki smo jo izvedli dne
23.03.2016 ob 9.00 uri v sestavi 8 članov.
Želimo si, da bi se čim več naših članov udeležilo naših aktivnosti.
Vsak bo našel nekaj zase, tako ali drugače. Gibanje v naravi je nekaj
najlepšega med prijatelji.
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V KUD Tacen so aktivni
Nada Golub, fotografija: Janez Strojan

Kudovci smo bilo od novembra 2015, torej od zadnje izdaje glasila ČS kar delavni. Mešani
pevski zbor vas je takoj v začetku januarja 2016 popeljal v novo leto s koncertom božično novoletnih pesmi.
V februarju smo pred glasbeno akademijo
v Ljubljani tradicionalno stopali po »Prešernovih stopinjah«. Kulturni dogodki, ki
jih sicer organizira ZKD mesta Ljubljane v
tednu slovenskega kulturnega praznika, se
dogajajo na lokacijah, ki so v mestu Ljubljana neposredno povezane z življenjem in delom dr. Franceta Prešerna. 3.2. ob 18.uri, ko
smo imeli določen termin za izvedbo tega
krajšega koncerta, je lilo kot iz škafa. Ideja
je padla takoj – prireditev izvedemo pod
streho bližnjega gostinskega lokala, če nam
bodo le dovolili. Ta lokal je nekaj posebnega, pri strežbi namreč pomagajo osebe s posebnimi potrebami iz Centra za usposabljanje Dolfke
Boštjančič. Varovanci centra polega tega, da prijazno pomagajo pri strežbi, sodelujejo tudi pri
dobavi sveže zelenjave in začimb katere gojijo v Centru na Igu. Seveda nam je vodstvo nastop
dovolilo. Pa ne samo to. Gojenka centra, slepo dekle Urška, je kulturni dogodek popestrila z
izjemno recitacijo Povodnega moža. Za nas in tudi za vse, ki so bili prisotni, je bil to res čudovit
večer, poln kulture in posebnih emocij.
Prešerna smo v ČS počastili v februarju z recitalom gledališke skupine, ki je predstavila poezijo
ter življenje in delo učiteljice v OŠ Šmartno Kristine Šuler. Zborovski del je bil v domeni obeh
mešanih pevskih zborov ČS, Gameljskega in Tacenskega. Februar je bil kulturno res aktiven. KUD
je sodeloval tudi v projektu ČS na temo samooskrbe, dogodek se je odvijal pred ljubljanskim
magistratom. Gledališčniki in Me PZ KUD Tacen smo predstavili kulturno samooskrbo. MePZ je
28.2.2016 sodeloval in pokazal svoj nivo petja na vsakoletnem preglednem srečanju pevskih
zborov mesta Ljubljane. Konec februarja smo imeli še redni letni občni zbor društva, ki je bil
tudi volilni. Za nadaljnja štiri leta smo za predsednico izvolili Natašo Jaklič, za podpredsednika
pa Jureta Šilca.
Marca smo pevci MePZ sodelovali v kulturnem programu občnega zbora DU Šmartno Tacen.
Preden odidemo na letne počitnice, je pred nami še kar nekaj dogodkov. V aprilu sodelujemo z
gledališčniki in pevci zbora na prireditvi v OŠ Šmartno pod Šmarno goro ob 150 letnici šolstva v
našem kraju. Zboristi bomo imeli letni koncert, na katerega vas vljudno vabimo v vabilu, objavljenim v napovedniku dogodkov. Poleg tega nas čakajo še nastopi v maju v Domu starejših občanov
Bežigrad, v juniju na dobrodelni prireditvi v vrtcu Koseze ter udeležba na Šentviškem taboru.
Jesensko oz. zimsko delo KUD-a bo namenjeno Tacenskim večerom, kjer želimo kulturniki neposredno vključiti tudi vas, krajane naše ČS. Osnovna ideja je, da vključimo in predstavimo vaša
dela s področja poezije, proze, literarne umetnosti, morebitne foto ali filmske ustvarjalnosti,
mogoče plesa – skratka vsega kar diši po kulturi in umetnosti. Tako, da že sedaj vabljeni, da se
nam oglasite in poveste kaj delate oz. kaj bi želeli predstaviti.
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Čistilna akcija Za lepšo
Ljubljano
Fotografija: Arhiv TD Smarna gora Tacen

Na območju celotne Ljubljane že vrsto let poteka čistilna akcija z naslovom Za lepšo Ljubljano. Tudi na območju Četrtne skupnosti Šmarna gora vsako leto Turistično društvo Šmarna gora – Tacen poskrbi za organizacijo
same čistilne akcije in sicer na način, da k sodelovanju
na eni strani povabi vsa delujoča društva, ter na drugi
strani tudi ostale prebivalce. Sam odziv društev je več
kot dober, saj sodelujejo praktično vsa in tako planinci
poskrbijo za poti na Šmarni gori in Rašici, ribiči in kajakaši za območje ob reki Savi, lovci očistijo predvsem
lovske revirje, ostala društva pa dogovorno tudi okolice
gasilskih domov, domov krajanov, raznih spomenikov in
ostalega. Pohvaliti je potrebno tudi otroke OŠ Šmartno, ki očistijo okolico same šole.
V čistilno akcijo se tako vključuje več kot 15 društev oziroma organizacij s skupno več kot 250 skupnimi
udeleženci. Vsekakor se na ta način vsako leto odpelje več deset polnih vreč odpadkov iz našega okolja,
prav tako pa se na novo popiše kar nekaj lokacij, kamor je odložen gradbeni material in razni drugi tudi
nevarni odpadki, kot so salonitne plošče, razne električne in druge naprave in podobno. Na drugi strani
pa je en dan namenjen tudi organiziranemu čiščenju ljudi, ki niso vključeni v društvene akcije, tukaj pa organizatorji vsakoletno ugotavljajo, da je kljub reklamiranju sama udeležba zelo slaba. Letos so tako posamezniki čistili kupe smeti na Straži, v Šmartnem okoli avtobusnih postaj, ob Tacenskem mostu in drugje.
Namen akcije je vsekakor ob samem čiščenju tudi ta, da se ljudi vsaj enkrat letno spodbudi, da razmišljajo o svojem okolju, da se krepi zavedanje, da vsak odvržen material pušča dolgoročno gledano
posledice za vsakega od nas, pa najsi bo to skozi pitno vodo ali pa onesnaženost zemljišč in zraka. Samo
skrb vsakega od nas za čisto okolje, bo prispevala k temu, da bomo lahko zdravo živeli tudi v prihodnosti. Zato se moramo vsi tudi v naslednjih letih truditi za čistost našega okolja in to vsak dan, ne pa zgolj
takrat, ko so na razporedu organizirane akcije.

Vabljeni ste bili na preventivno delavnico
ozaveščanja ob ukrepih pred, ob in po nesreči
Tanja Muha, fotografija: arhiv ČS

Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju s ČS Šmarna gora in Rdečim
križem Slovenije oz. Ljubljana v prvi polovici meseca aprila v Domu
gasilcev in krajanov organizirala preventivno delavnico ozaveščanja
ob ukrepih pred, ob in po nesreči na katero so bili vabljeni vsi prebivalci naše ČS. Namen delavnice je bilo pridobiti oz. osvežiti znanje o
ukrepih s katerimi se lahko na nesrečo pripravimo, kako ob nesreči
ravnati in kaj po nesreči storiti. Poleg splošnih napotkov v primeru večjih nesreč, poplav, potresa in požara so udeleženci pod mentorstvom
prostovoljnih gasilcev lahko preizkusiti gašenje z gasilnim aparatom.

13

Gasilci v našem okolju in preventivna dejavnost
vsakega od nas
Gasilci iz vašega okolja

Ker se število samih intervencij gasilcev na območju naše ČS v zadnjem obdobju skokovito
povečuje, pri čemer bi se jih večino dalo s preventivnim delovanjem vseh nas preprečiti, so v
nadaljevanju spisani trije primeri preventivnega obnašanja.
Prvi napotek je povezan z vse prevečkrat slišanimi in videnimi požari v dimnikih. Na žalost je stanje takšno, da smo se kar nekaj let pri ogrevanju naših domov, vse preveč zanašali na olje, plin
in podobno, v zadnjem času pa se marsikdo od vas zopet greje na trda goriva in gasilci opažamo,
da vsi skupaj premalo pozornosti namenjamo očiščenosti oziroma prehodnosti samih dimnikov.
Pa tudi če so le ti prehodni, se vse prevečkrat opazi, da so v dimnike priklopljeni dodatno in naknadno razni kamini in podobno, pri čemer je sama strokovnost priklopov vprašljiva. Vprašljiva
je tudi sama kvaliteta dimnikov, pa tudi to, da je vse manj dimnikov ravnih, ter da jih je vse več
takšnih, ki imajo razne prehode, prezidave in podobno. Vse to seveda zmanjšuje prehodnost in
s tem slab vlek dimnika, s tem pa se nabirajo saje, ki še kako rade tudi zagorijo in hitro se nam
zgodi neljubi dogodek. Zato apeliramo na vse vas, da res skrbite za očiščenost samih dimnikov
na eni strani, na drugi strani pa tudi za samo prehodnost le teh in pa seveda tudi za strokovne
priklope vseh peči.
Poleg tega pa gasilci vse prevečkrat ugotavljamo, da ljudje še vedno spomladi radi zakurijo travo
na travnikih in vrtovih. Enako velja, da na vrtu marsikje pokurimo obrezane veje in podobno.
S tem seveda ni nič narobe, vendar pa pri teh dejanjih ne posvečamo dovolj pozornosti sami
varnosti. Vsekakor bi bilo nujno, da to počnemo v dneh, ko ni vetra, ter da to naredimo takrat,
ko bomo lahko do konca gorenja fizično prisotni, saj se vse prevečkrat opazi, da se tako trava,
kot obrezane veje zakurijo zvečer, ter da kurišče zapustimo takoj ko zagori. Zato gasilci vseh treh
društev naprošamo krajane ČS ŠG, da v primeru, ko nameravate kuriti v naravi, o tem predhodno obvestite najbližje gasilsko društvo. Na ta način boprihranjena marsikatera intervencija, s
tem pa konec koncev tudi izpostavljenost drugim nevarnostim samih gasilcev, ki najprej hitijo v
gasilske domove in kasneje naprej na samo intervencijo.
Zadnji primer pa se dotika poplavne varnosti, saj v zadnjem času vsi opažamo, da prihaja do
hudih nalivov, ki so povezani tudi s tem, da se nam ozračje ogreva in zato bi želeli opozoriti na to,
da bi marsikatero nevšečnost povezano s pretirano količino površinskih voda lahko preprečili, če
bi sami preventivno očistili kakšen kanal, očistili rešetke na in ob cestah, ter se v primeru slabe
vremenske napovedi že vnaprej pripravili s tem, da bi morda pripravili kakšen ploh ali desko,
ki bi jo založili s poplavnimi vrečami. Za poplavne vreče lahko uporabimo kakršenkoli material,
tudi zemljo z vrta, ki jo lahko vložimo tudi v vreče, ki jih vsak dan uporabljamo za nakupe v trgovinah. Vse prevečkrat čakamo na to, da bodo drugi opravili dela namesto nas, sami se pa vse
premalokrat organiziramo že vnaprej. Vsak od nas vse prevečkrat gleda zgolj na sebe, ne pa tudi
na soseda. Problematika padavinskih voda, je tudi v naši četrtni skupnosti velika tudi iz razloga,
da se je naše okolje vse prevečkrat stihijsko pozidalo, saj je betonskih in asfaltnih površin neprimerno več kot jih je bilo pred leti.
Na območju ČS Šmarna gora delujejo 3 prostovoljna gasilska društva in sicer PGD Rašica, PGD
Gameljne in PGD Tacen. Vsa društva so vključena v sistem Javne gasilske službe v MO Ljubljani,
v kateri deluje 35 prostovoljnih gasilskih enot in ena poklicna gasilska enota in sicer Gasilska
brigada Ljubljana. Sama organiziranost gasilske službe v Ljubljani in preplet prostovoljnega in
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poklicnega dela v sami Ljubljani je vsekakor za zgled marsikomu tudi širše. Prostovoljna gasilska
društva v našem okolišu so po svoji prizadevnosti, opremljenosti in usposobljenosti vsekakor
na visokem nivoju in garancija za večjo varnost, saj so kraji v naši Četrtni skupnosti oddaljeni
približno 15 minut od same Gasilske brigade Ljubljana, kar pa je s stališča požarne varnosti
vsekakor precej.
Vsi prav dobro vemo, da prostovoljni gasilci ne opravljajo zgolj del, ki so povezane s požarno varnostjo, ampak tudi z drugimi izrednimi dogodki. Tako so v prostovoljnih društvih nastala jedra
članov, ki so se še kako dobro izobrazila v primeru vseh vrst nesreč (žled, poplave, potres, neurja
…), saj so člani vseh društev opravili vrsto tečajev za bolničarje, tehnične reševalce, reševalce iz
vode in podobno.
Če smo s tem prispevkom pri komerkoli od vas zbudili vsaj pozornost, smo že s tem preventivno
naredili veliko, saj bo samoorganiziranje vsakega od vas pomenilo, da bomo sami lahko mirneje
spali in da do marsikatere nepotrebne intervencije ne bo prišlo.

Dobrodelni tek
Roman Jež

Dne 30.12.2015 sem ob svojem 1000
zaporednem tekaškem dnevu, da dan
ne bi šel v pozabo in da bi nekomu polepšal vstop v novo leto 2016, skupaj z
ženo organiziral dobrodelni 12 urni tek
okoli gramoznice v Gameljnah. Krog je
meril 3 km in vsak tekač ali pohodnik
je opravil poljubno število krogov. Sam
sem opravil 32 krogov in moj prispevek
v sklad je bil 1,5 eura na krog. Prostovoljni prispevki so se zbirali za Tomaža
iz Tacna, ki je brez kolka pristal na invalidskem vozičku. Ob tej priložnosti se
v svojem in njegovem imenu zahvalju-

jem vsem mojim sodelavcem, tekačem, prijateljem in
naključnim mimoidočim, ki so prispevali v sklad, ki ga
je Tomaž skupaj z darilcem prejel že naslednji dan in je,
verjamem, z večjim veseljem vstopil v novo leto. Ob tej
priložnosti apeliram na sovaščane da tudi v bodoče pomagate njemu in njemu podobnim sovaščanom.
Za prihodnje prireditve pa bom še sporočil, saj mi ni
jasno kako naj ob sedanji zakonodaji, ki je vedno bolj
zategnjena, še izpeljem kakšno prireditev v lastni režiji.
Lahko mi pomagate tudi s svojimi nasveti, da se bo na
našem koncu še kaj dogajalo na športnem področju.
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Šolstvo v Šmartnu v času
Avstro-Ogrske monarhije
Jurij Šilc, fotografija: arhiv Maksimilijan Košir

V Šmartnu je zaživela nedeljska šola po letu 1808. Šolo je vodil župnik Jožef Zupana v Mihčevi
hiši, to je na mestu, kjer je danes na pol porušena nekdanja gostilna pri Jožetu. Leta 1814 je imel
šolski okoliš (Šmartno, Spodnje, Srednje in Zgornje Gameljne ter Tacen) 72 šoloobveznih otrok,
40 dečkov in 32 deklic. Nedeljska šola je po letu 1816 postala obvezna za vse otroke od 12. do
vključno 15. leta in za oba spola. Novembra 1858 se je župnik Mihael Kogovšek dogovoril z lastnikom hiše v Pušavi (Šmartno 42), da odda za namene šole prostore nekdanje homeopatske
ordinacije Favsta Gradiška.
Šolsko poslopje trivialne šole v
Šmartnem je bilo sezidano 1865
skoraj na istem mestu, kjer je prej
stala stara mežnarija, v kateri je
potekala prva nedeljska šola. Veliko zaslug za gradnjo so imeli okrajni glavar Janez Pajk, župnik Anton
Namre in kaplan Jožef Malneršič.
Tako kot marsikje v monarhiji tudi
v Šmartnu tamkajšnji ljudje niso
bili preveč navdušeni nad ljudsko
šolo, ki je bila s sklepom deželne
vlade 23. februarja 1866 izročena
v uporabo. Prvi v Šmartno imenovani učitelj je bil Lovrenc Arko iz Sodražice, ki je prišel na šolo
5. maja 1866; naslednji dan je župnik Namre ob prisotnosti velike množice blagoslovil šolsko
poslopje in v ponedeljek, 7. maja 1866, se je začel pouk. Učna snov je bila omejena na verouk,
branje, pisanje in računstvo, šolska obveznost pa je trajala šest let.
Oktobra 1869 je bil učitelj Arko premeščen v Zagorje ob Savi in po sklepu deželne vlade z dne
4. novembra 1869 je prišel iz Logatca na enorazredno ljudsko šolo Šmartno novi učitelj Leopold
Suhadobnik. V začetku oktobra 1887 je bil učitelj Suhadobnik upokojen in pouk se je po tednu
dni končal. Za novega učitelja je bil 12. novembra 1887 imenovan Fran Črnagoj, ki se je 1. decembra 1887 predstavil Krajevnemu šolskemu svetu, da bi začel s poukom, vendar se je pouk
zaradi koz, ki so tedaj razsajale, začel šele 1. februarja 1888. Ob velikonočnem potresu 14. aprila
1895 je bilo močno poškodovano tudi šolsko poslopje. Jasno je bilo, da tu ne bo več mogoče
poučevati. Učitelj Črnagoj je bil 8. maja 1895 premeščen v Šentjur pri Izlakah. Porušeno enorazrednico so zasilno uredili in 5. maja 1897 je začel z rednim poukom Viktor Jaklič, sicer učitelj na
šentviški štirirazrednici. Tudi naslednje šolsko leto 1897/98 so imeli pouk v zasilno urejeni šoli.
Avgusta 1897 je prišel z Vač novi učitelj Fran Rojina.
Po potresu je šola dobila 8.000 goldinarjev državne podpore, tako da so sredi aprila 1898 začeli
graditi novo šolsko poslopje, ki je bilo 4. oktobra 1898, na sam god cesarja Franca Jožefa I., zgrajeno. Prva desetletja so otroke poučevali le učitelji, šele 4. oktobra 1898 je v novi dvorazrednici
v Šmartnem prvi razred začela poučevala učiteljica Kristina Šuler. 24. junija 1899 je bil učitelj
Rojina premeščen v Šmartin pri Kranju in 27. novembra 1899 je prišel v Šmartno nadučitelj Fran
Lavtižar. Konec februarja 1911 je bil nadučitelj Lavtižar imenovan za nadučitelja na šestrazre-
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dnico v Spodnjo Šiško, tako da je 1. marca 1911 vodstvo šole prevzela učiteljica Marija Fajdiga.
Z marcem 1912 je prevzel vodstvo šole Maks Bajc, ki je bil na tem mestu le do konca avgusta
1912, ko je vodstvo šole prevzel Andrej Vilfan.
28. julija 1914 se je začela prva svetovna vojna in od 16. avgusta do 22. septembra 1915 je bil
nadučitelj Vilfan kot črnovojnik vpoklican k 17. pehotnemu polku v Judenburg. Takrat je bila
začasna voditeljica šole Marija Fajdiga. S šolskim letom 1917/18 je prevzela vodstvo šole Stana
Komar, saj je Andrej Vilfan odšel na Rakovnik. Izpraznjeno mesto stalne učiteljice in začasno
šolsko vodstvo je bilo z začetkom šolskega leta 1918/19 podeljeno Marti Žužek, začasni učiteljici
v Dolu pri Ljubljani. Jeseni 1918 se je vojna bližala koncu in mir je bil na vidiku.

Predstavljamo perspektivne prebivalce
naše Četrtne skupnosti
Anže Derlink, perspektivni pilot SV
Tanja Muha, fotografija: arhiv Anže Derlink
Prijeten 28-letni pilot živi v Šmartnu, kjer je obiskoval tudi osnovo
šolo. Želja po letenju mu je bila
položena skorajda v zibko, saj je
bil njegov stari oče pravi entuziast, ki se je po letenju z letalom
odločil še za letenje z zmajem. V
otroških letih sta skupaj modelarila in prva igrača, ki jo je dobil je
bilo letalo. Tako je že v zgodnjih
otroških letih začutil navdušenje
nad letenjem in letali.
Po osnovni šoli se je kljub močni želji, zaradi dejstva, da le redki lahko postanejo piloti, raje odločil za šolanje na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, kjer se je posvetil svoji drugi ljubezni – harmoniki. Ves čas pa se ni mogel otresti želje, da bi vsaj poskusil postati pilot, saj sicer nikoli ne bo vedel
pri čem je. Tako se je odločil in šel nekega dne z atom na letališče v Lesce, kjer ga je družinski
znanec zapeljal z letalom in od takrat ni bilo več nobenega dvoma o tem, kaj si želi postati.
Smer študija je bila že določena; Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. Nekakšno splošno znano
dejstvo je, da si lahko pilot le v dveh primerih: da imaš veliko denarja ali pa da si izbran in
štipendiran za pilota Slovenske vojske ali Slovenske policije. Anže je leta 2009 uspešno opravil
zahtevno in več dni trajajočo selekcijo, ki je zahtevala tako zdravstvene pogoje kot tudi znanje,
in se uvrstil med le 4 izbrane kandidate.
Pred tem je več let letel z jadralnimi letali. Sledila je praksa v SV, kjer je pridobil športno licenco
za pilota letala PPL (2010). Poleg osnovne licence pa se je usposabljal tudi za akrobatsko letenje,
nočno letenje in letenje v formaciji. Po zaključeni diplomi na fakulteti, se je zaposlil v Slovenski
vojski, kjer je leta 2012 začel obiskovati Šolo za častnike v Mariboru. V istem letu je pridobil tudi
čin poročnika.
V Letalski šoli se je odločil, da se posveti letenju s helikopterjem. Tovrstno letenje mu je predstavljajo večji izziv, pri čemer je prvotno čutil manjši odpor, saj je bil bolj navdušen nad letali, po
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prvem letu s helikopterjem pa je postala to ljubezen
»na prvi let«. Šolanje na helikopterju tipa Bell 206
JetRanger je trajalo približno 250 ur. Med šolanjem
je pridobil civilno licenco poklicnega pilota (CPL),
pooblastilo za letenje s pomočjo inštrumentov, letenje v formaciji z več helikopterji, nošenje zunanjega tovora in nočno letenje s pomočjo očal za nočno
opazovanje (NVG).
V teh dneh zaključuje usposabljanje na helikopterju tipa AS 532 Cougar. Del tega šolanja je potekalo
v Franciji in je poleg novega teoretičnega znanja in
poznavanja sistemov obsegalo tudi 14 dni letenja v
simulatorju.
Šolanje je za Anžeta ves čas postavljalo izzive: »Ko
si mislil, da vse znaš, se je začela nova tema«, rad
poudari. Tovrstno šolanje je zelo zahtevno in poleg
praktičnih ur zahteva tudi ogromno teoretičnega
znanja. Zato Anže v zadnjih letih ob knjigah presedi veliko več ur, kot v času svojega študija.
Vendar to počne z veseljem in s ciljem: čim več leteti, se strokovno izpopolnjevati in postati
kapitan zrakoplova.
Po prešolanju sledijo še dodatna usposabljanja za gašenje požarov in reševanje ljudi. »S tem
bodo vse pridobljene licence, porabljene ure pred računalnikom in ob knjigah dobile svoj pravi
smisel«, pravi Anže.
Ta prijeten sogovornik pa je aktiven tudi v našem lokalnem okolju. Leta 2008 se je namreč
pridružil Prostovoljnemu gasilskemu društvu Tacen, kjer je do danes prav tako že veliko dosegel. Opravil je tečaj vodje skupine. Je podpoveljnik društva, neformalni vodja bolničarjev in
neformalni vodja mlajše generacije v društvu. Prav tako pa je aktiven tudi v operativnem delu
društva. V društvu pravijo, da je rojeni vodja. Po pogovoru z Anžetom, ki je minil kot blisk, sem
vesela, da imamo med nami takega, res posebnega, človeka.
Vabimo da predlagate tudi druge perspektivne prebivalce ČS Šmarna gora, da se predstavijo
v eni izmed naslednjih izvodov. Predloge pošljite na naslov: mol.smarnagora@ljubljana.si

Popestrite si športno vadbo ter izboljšajte
koordinacijo in pokurite več maščob
Veronika Dolenc, fotografija: arhiv Zdravo živi

Tek na tekaških stezah oz. tredmilih v zaprtem prostoru ali poganjanje sobnega kolesa je bistveno manj koordinacijsko zahtevno oz. celo povzroči hitro stagnacijo organizma, kot športanje v
naravi. Telo rabi konstantne izzive in prilagoditve na teren (korenine, pesek, asfalt) in ostale dražljaje (vreme, temperatura), ter spremembe naklona in tempa (intenzivnost vadbe). Izkoristite
park, gozdne poti, stadion na prostem, klanec… Počutili se boste bolj »živi«, nadihali se boste
svežega zraka in lahko si boste privoščili še bolj pestro vadbo. Tukaj je nekaj športov in možnosti,
kako jih lahko popestrite in iztisnete večji učinek na telo, predvsem v smislu razvoja koordinacije, kurjenja odvečnih maščob in pridobivanja na telesni kondiciji.
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Tek/hoja
Menjavanje terena ali vadba na poti,
ki zajema različne podlage, je zelo
primerna za razvoj in izboljšanje ravnotežja in koordinacije celega telesa.
Začrtajte si pot, ki vsebuje delno asfalt, makadam, neraven teren kot je
gozdna pot, klanec. Naslednjič pa pojdite teči na stadion. Če pa ste pristaš
ene poti na kateri najraje tečete/hodite, obdržite pot, toda spreminjajte
hitrost teka/hoje. Malo zašprintajte
med tekom, lahko tudi v klanec. Prav
ta sprememba je izziv in nov dražljaj za telo. Telo je presenečeno, ni pričakovalo spremembe v
tempu in zato je kurjenje maščob še bolj učinkovito, prav tako v večji meri obremenite srce in
ožilje in na ta način dvigujete kondicijo.
Nogomet
Popestrite si športne popoldneve ali vikende z nogometom. Nogomet ni rezerviran zgolj za moške in dečke, kakršno je morda razmišljanje večine. Pustite te tabuje in se lotite malo zares, malo
za šalo nogometa v parku, na travniku ali na igrišču. Lahko z družino ali s prijatelji. Gre za to, da
pri nogometu veliko tečete. S tekom obremenite srce in ožilje ter zaradi nenadnih sprememb
smeri trenirate tudi koordinacijo nog in celega telesa ter orientacijo v prostoru. Nogomet je že
sam po sebi intervalni trening in izziv za mišice.
Kolesarjenje
Zelo zdrav in primeren šport za vsakogar. Na kolesu lovite ravnotežje, če pa kolesarite po razgibanih terenih, kot so spusti in vzponi, ovinki, itd. trenirate koordinacijo celega telesa. S spreminjanjem hitrosti, kolesarjenjem proti vetru in naklonom pa krepite in povečujete telesno
kondicijo.
Lovljenje
Gre za igro z otroki. Podajajte si žogico npr. tenis žogico. Otrok se bo učil tehnike podaj in uril koordinacijo rok in celega telesa, vi pa boste zaradi tekanja sem in tja in skakanja za žogico, krepili
koordinacijo rok, nog in celega telesa. Tudi zadihali se boste in povečevali telesno kondicijo. Poleg tega pa boste utrjevali še mišice rok in ramenskega obroča, mišice trupa ter nog. Menjavajte
mete enkrat z eno, drugič z drugo roko.

11 prefriganih načinov za več gibanja naših otrok
Veronika Dolenc, fotografija: arhiv Zdravo živi

Spraviti otroke na noge ne bi smela biti borba. Tukaj je nekaj preprostih nasvetov. Otroci so
veliko bolj pasivni, kot so bili kdaj koli prej. To je odraz celotne populacije in ne samo Slovencev.
Nekaj razlogov je očitnih: včasih so se otroci igrali na dvorišču in brcali žogo ali skakali gumitvist, zdaj pa je žogo in gumitvist nadomestil joystik ali miška na računalniku. Kot starš imate
velik vpliv na športno aktivnost vašega otroka. Niste samo vzornik, ampak tudi “trener”. Toda
odločanje oz. dirigiranje vadbe otroku ne bo vedno prepričalo otrok. Zato je tukaj 11 trikov, da
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se otroke motivira za gibanje, ne da bi sami
to opazili.
1. Zadajte otroku pomembne naloge (gospodinjska opravila - ne imenujte jih tako).
Kidanje snega, košnja trave, sesanje, odnašanje smeti – tudi to je gibanje. Menjavajte
zadolžitve/naloge vsak teden, tako, da se
ne naveličajo in aktivirajo različne mišične
skupine.
2. Skupne popoldneve/večere naj družina
preživlja skupaj v gibanju. Znebite se filmov
in se pojdite raje kepat, sankat, bowlat - nekaj kar vam je zabavno, malo tekmovalno in
vključuje vso družino. V toplejših mesecih pojdite na kolo, igrat nogomet ali košarko. To bo
otroke zabavalo in še več takih popoldnevov si bodo zaželeli.
3. Imejte tekmovanje v merjenju korakov. Vsak član družine nosi pedometer in beleži število
opravljenih korakov vsak dan. Na tablo se vsak dan zapiše število korakov posameznika. Na koncu tedna dobi zmagovalec nagrado, da izbere aktivnost, ki jo bodo počeli čez vikend.
4. Hoja, hoja, hoja. Spodbujajte otroka, da hodi do trgovine, knjižnice, prijateljeve hiše. Ali tja,
kamor otrok rad zahaja. Hodita skupaj. Brezciljno sprehajanje je v očeh otroka čisti dolgčas, zato
je potrebno izbrati dober cilj.
5. Popustite in kupite psa. Psi potrebujejo sprehode trikrat dnevno. Na sprehod pa naj kužka
skupaj z vami vodi otrok.
6. Kupite video igrico, ki bo vključevala gibanje, plesne korake.
7. Bazeni, jezera, morje - voda. To je zabava in gibanje za otroke. V zimskem času je bazen
super zabava. Poleti pa pridejo v poštev jezera in morje.
8. Nov športni rekvizit (ni nujno, da je kupljen nov, tudi rabljen je lahko enako dober). Lahko je
to žoga za npr. košarko ali nove športne copate za nogomet. Dobro je, če se vsaj eden od staršev
spozna na ta šport, da ga lahko z otrokom skupaj vadita in igrata. Rekvizit mora biti tak, da je
primeren otrokovi starosti. Če kupite otroku npr. lopar za badminton, ni nič narobe, toda po
petih minutah, ga bo lahko zanimalo kaj drugega.
9. Bodite »mojster Miha« skupaj z otrokom. Vzemite škatlo z orodjem in otroka prosite, če vam
pomaga montirati obroč za metanje na koš. Ali pa naredite hodulje. Otrok bo rad pomagal in še
dobro se mu bo zdelo, ko bo naloga opravljena.
10. Bodite ustvarjalni. Na deževen dan postavite mini poligon npr. v kleti ali večji sobi. Postavite
nekaj ovir, ki jih morajo otroci preplezati, preplaziti, preskočiti itd. Zamislite si nekaj igric, ki jih
lahko otrok počne v gibanju. Ne dovolite, da otrok presedi popoldan pred televizorjem.
11. Vpišite otroka na športno vadbo za otroke v naravi. Naj ima otrok možnost pridobiti osnovna motorična znanja, kjer je bistvo pridobivanje čim več novih motoričnih izkušenj v naravi, ponavljanje in učenje športnih elementov in veščin (motorični spomin), pridobivanje in druženje s
prijatelji, timsko delo ter ne nazadnje v eni uri in pol se resnično preznojijo in dajo vso odvečno
energijo iz sebe.
Gibanje in/ali šport je vrednota. Želim si, da bi že najmanjši otroci vedeli, kako pomemben je za
njihovo prihodnost in zdrav razvoj. Našim otrokom moramo gibalne in športne navade privzgojiti. Navada je železna srajca in če je ta navada dobra, jo obdržimo za vse življenje!
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Brodenje po Gameljščici pri Ljubljani
Dejan Ogrinec, fotografija: Dejan Ogrinec in Darja Jernejc

V iskanje novega, po drugačno avanturo, sva se
na vročo nedeljo odpravila z mojo žensko polovico. V resnici je bila to njena ideja. V glavo ji je
šinilo, da bi se dalo iti po vodi, točneje po strugi,
od izvira do izliva njenega otroškega potoka, v
katerem se je še kot nedolžen otrok namakala.
S to idejo me je tudi nadlegovala dovolj dolgo spočetka se mi je zdela nesmiselna ali po domače
rečeno neumna, da sem se ji počasi še res vdal.
In zopet sem spoznal, da je v življenju pomembno tudi to, da stalno raziskujemo in odkrivamo,
da vsake toliko časa doživimo kakšno zabavno
neumnost, kar življenje dela poučno.
Izbrala sva potok Gameljščico, ki je morda bolj znana po nečem čisto drugem. Nad potokom
nekako žalostno sameva nedvomno ena najlepših hiš v vaseh Gameljne severno od Ljubljane in
na kateri se ustavi največ pogledov mimo vozečih. Gre za gameljsko Dačo.
Stavba je primer edinstvene arhitekture v slovenskem prostoru in tudi v Evropi. V Rusiji sta
menda le še dve podobni. Hišo, ki je res nekaj posebnega, saj jo krasijo take vrednote, da je
razglašena za spomenik lokalnega pomena (od l. 2011), je okoli l. 1890 kot stanovanjsko hišo
zgradila v naše kraje priseljena ruska družina. Po drugi svetovni vojni pa so jih iz takratne Jugoslavije izgnali. Pritlični del je zidan, nadstropje v celoti leseno in obdano z lesenim dekorativno
izdelanim gankom. Med pomembne dele stavbe spadajo tudi po meri narejeno stavbno pohištvo, okna in delno ohranjena vitražna stekla. Vsekakor prava posebnost Zgornjih Gameljn.
Zaradi množice mlinov, ki so stali tam, v tistih krajih, so ljudje rekli da »ga melje« (žito). Tako so
postale tiste vasi pod južnimi obronki Rašice imenovane Gameljne. Vsaj takopravijo . Obstajajo
Zgornje, Srednje in Spodnje, vse pa povezuje omenjeni
potok Gameljščica. Domačini sicer trdijo, da je izvir tega
potoka bajer pri Šinkovem turnu, uradno pa se začne
na sotočju potokov malce nad Povodjem. Žalostno je
to, da so domačini do l. 1964 redno zajemali potok za
domačo uporabo, beri kuhanje in pitje, kasneje - vzrok
je tovarna Rašica, vodovod in pomanjkanje kanalizacije
- pa so v njo speljali kanalizacijo in poletno ohladitev v
njej poiskali otroci.
O Gameljščici Geopedija pravi, da je potok, ki nastane z
združitvijo potokov Poljšek in Dobrava (v zgornjem toku
imenovana Graben). Ti potoki se pri Zgornjih Gameljnah
(med hriboma Šmarna gora in Rašica) stekajo v strugo,
imenovano Gameljščica - ta pa se po cca 6 km kot levi
pritok izliva v reko Savo. Na severu Gameljne omejuje
hrib Rašica, na jugu reka Sava. Ime pa naj bi dobile po
mlinih, katerih je bilo samo v Spodnjih Gameljnah kar
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sedem. Staro vaško jedro je nastalo okoli cerkve Sv. Lenarta,
prvič omenjene že leta 1526. Pod njo pa so odkrili gomilo in
nagrobnik še iz rimskega imperija, kjer je bil pokopan rimski general s svojo družino. Novi del naselja, ki je povsem nekmečki,
je nastal na južni strani, ta pravi del pa se prvič omenja v listini iz 1. novembra 1260, kjer so omenja Gemlein (Gameljne) in
Wrenschitz (Rašica).
Če si rojena kot Gameljčanka in si že kot deklica čofotala v njenih hladnih valovih, na ta potok gledaš drugače. Z otroškimi
očmi si ga videla kot divjo reko in se je bala, kot odrasli pa ti
kapne ideja, da bi se dalo iti po njej, točneje po strugi, od izvira
do izliva. Tako da bi svoj otroški potok spoznala še bolj intimno.
Tako sva na sotočjih potočkov, ena Gameljčanka in en povodni
mož, začela svoj pohod v mokre valove nekje dva metra širokega potoka. Tam sva začela tudi zato, ker je višje vse kot kaj drugega, kot potok. Zaraščenost z
grmičevjem je tako močna, da ideja o hoji po vodi odpade. Pa še med seboj se niti domačini ne
uspejo zediniti, kateri izvir je pravi, torej nima smisla.
Kakorkoli, že za prvim ovinkom nama je potok pokazal svojo »veličino«, da sva začela tudi plavati, ne samo hoditi. V tistem predelu gre ves čas za čez glavo segajoč globok vodotok (sploh kadar
je vode bistveno več). To nekakšno zajetje pa nastane zaradi ribiškega bajerja Povodje. Le-ta
zadržuje vode in zato tam Gameljščica pridobi nekako že skoraj amazonsko zelene poteze.
»Ja katera agencija pa vodi tole?« je bil željan pogovora opazovalec ob strugi, ki naju je ogovoril
v Zgornjih Gameljnah. Izvem, da je lovec. Torej zato poizveduje. Ko smo se nekaj minut z njim
pogovarjali, so se mu oči orosile in povedal nama je, kako je bil nekoč ta potok lep in čist, da
so ga zajemali za pitno vodo. Menda, odkar tovarna Rašica ne deluje več, je boljše. Žal pa voda
vseeno ni več to, kar je bila. Kanalizacija je namreč marsikje speljana kar v strugo. Čeprav so
Gameljne tik pred vrati Ljubljane, velik del vasi še vedno nima kanalizacije in odpadne vode se
stekajo preko nje kar v reko Savo.
Zanimivostim v potoku ni bilo konca. Nad veliko žago sredi Srednjih Gameljn sva naletela na
neverjetno najdbo, skoraj potopljeni čoln, ki je gliser in jadrnica obenem. Sestavljivi Klepper
Delphin, izjemen ročni izdelek iz lesa in platna. Na internetni strani Ebay lahko dosega izjemno
visoke cene, česar pa očitno njegov lastnik ne ve ali pa je na potopljeni čoln v potoku enostavno
pozabil.
Dejansko sva našla marsikaj. Recimo ogromno pločevink. Vse po vrsti od piva. Zakaj tako ne
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vem. Pa nekaj rac. Ali recimo srno, ki je stekla
pred nama čez strugo. Popoldansko zaspano
nutrijo pod kupom listja, za katero je Gameljka
mislila da je bober, jaz pa, da je velika rejena
podgana. Ne vem, ali sva jo zbudila ali jo tare
kakšna bolezen, ampak delovala je zmedena in
počasna. Na srečo pa naju komarji ali obadi med
brodenjem niso preveč nadlegovali.
Ko sva iz vodne strani potrkala na vrata gameljskega sorodstva, oblečena v mokro črno neoprensko obleko, teta svoje osuplosti nikakor ni
mogla skriti. A pohvalno, takoj je vedela, kaj je
potrebno za najini duši. Borovničev liker za njo, točneje za njene hladne noge in mrzlo pivo zanj,
za pregreto glavo. Seveda naju je glede na najino mokroto odločno usmerila na klop na vrtu. Me
ni presenetilo. Tudi cucek po dežju je manj moker, kot sva bila takrat midva.
Na tem obisku, sva tudi še bolj podoživela raziskovalno-športno izpolnjenost. Navdušenje, že
samo zaradi unikatne ideje, je bilo veliko. A priznava pa, da je rešitev glede potrebne opreme za
»potočkarjenje« prihajala bolj sprotno, kot načrtno. Namreč šele tik pred samim začetkom se
je svaka zaprosilo, da je ženski del ekipe opremil s toplo, debelo neoprensko obleko (t.im. long
john), brez katere bi verjetno projekt avanture propadel. Kajti šele na licu mesta, ko sva noge
dopoldan potisnila v potok, sva z bolečino v njih ugotovila, davoda ne glede na vročino vseeno
ni topla. No ja, saj veste, pri pravih avanturah so pač presenečenja večna.
Konec najinega raziskovalnega dne, sotočje ali združitev malega potoka G in velikega vodotoka
S(ava) je sicer skromen. Ni čudežen, kot recimo začetek. A to veličastnosti podviga ni nič zmanjšalo.
Žalostilo me je bolj to, da bolj ko sva se bližala koncu, manj je imel potok poguma (živahnosti).
Odgovor je v ribiških bajerjih ob reki Savi. Le-ti mu namreč kradejo sapo s tem, da potoku odvzemajo vodo, da nima več kaj (s)teči po strugi. Vseeno pa potem tam, na koncu poti, na sotočju,
šele dojameš, da si preživel nekaj lepega.
Namreč, če te prime, da bi se ohladil v zeleni reki Savi spoznaš, da Gameljščica sploh ne smrdi
tako hudo. Zato sva se za končno očiščenje od »popotniškega prahu« ulegla v mikro tolmunček
najine prehojene in prebrodene vodne poti in v njej v tišini in miru razmišljala o tem, kako se
ljudje 'prijazno' vedemo do vodotokov. Z veseljem skrbimo za to, da ja slučajno ne bi ostali in
postali preveč čisti, vsaj glede na vse blagoslove v obliki smetja, ki se jih opazi vsepovsod po naših rekah.
Morda sva si izmislila nov šport. Recimo
temu ne-težavno soteskanje s podobno
opremo. Ženski del ekipe je predlagal celo
ime tej dejavnosti: potočkanje. De-facto pa
sva prva, ki sta (vsaj v modernih časih), preplavala/ prebrodila celotno Gameljščico.
Domači fantje so nekoč sicer poskušali s kanujem preveslati isto, a so kmalu odnehali,
in nikdar več kaj podobnega poizkusili.
Prehodila sva strugo v dolžini dobrih 6 km,
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v nekje 5 efektivnih urah. Nekako 1 km/ uro torej pokaže izračun.
Dno potoka je večinoma iz drobnega peska, kar omogoča relativno hitro in enostavno hojo. Padca ima le nekaj deset metrov. Mulja skoraj da ni, a vseeno bi znalo biti brez pohodnih palic muka
(ali zelo sitno). Seveda je s palicami v rokah malce težje plavati, kar je v zgornjem delu potrebno.
K plovnosti pa na srečo pomaga neoprenska obleka in nahrbtnik.
In jasno vas ta »šport« v teh »pasjih dneh« vsekakor ne bo pustil vročih, čeprav je dosti bolj
naporen, kot običajna hoja v breg. Vsebuje tudi anticelulitni efekt, saj je zaradi hladne vode
podkožje ves čas prekrvavljeno.
Zato preizkusite čimprej, preden pristojni začnejo z zaračunavanjem ali s prepovedmi!

Bi radi brali, pa ne morete priti v knjižnico?
Knjižnica lahko pride k vam!
Mestna knjižnica Ljubljana

Če vam ali vašim bližnjim obisk najbližje enote Mestne knjižnice Ljubljana zaradi ostarelosti, dolgo¬trajne bolezni ali invalidnosti predstavlja težavo, vam ponujamo brezplačno knjižnično storitev Knjiga
na dom.
mestna knjižnica ljubljana
Storitev Knjiga na dom izvajata dva
Bi radi brali,
pa ne morete
knjižničarja, ki trenutno obiskujeta 14
priti v knjižnico?
članov. Knjižničar se na prvem obisku seznani z intelektualnimi,
Knjižnica
lahko pride k vam!
duhovnimi in seveda zdravstvenimi potrebami bralca, uredi vpis v
knjižnico in določi termin obiskov. Nato za vsakega člana posebej
izbere primerno vsebino knjige, poleg vsebine pa je še posebej
pozoren na težo knjig; nekateri bralci tudi slabše vidijo, zato so
priljubljene knjige z večjim tiskom. Bralci prejmejo želeno gradivo
ob naslednjem obisku knjižničarja.
Knjiga na dom
Tako pravi upokojenka Tilka: “Stara sem 91 let in ne morem več
delati, saj se mi tresejo roke. Imam veliko pro¬stega časa in rada
rešujem križanke ter berem časopise. Ko sem izvedela za stori¬tev
Naj bo knjižnica dostopna vsem!
Knjiga na dom, sem se takoj vpisala v knjižnico in zaprosila za obisk
knjižni¬čarja. Knjižničar mi izbere dobre knjige in mi jih enkrat mesečno prinese domov. Priporočam vam, da storitev poskusite tudi vi, prepričana sem, da vam ne bo žal.”
Dosedanje izkušnje kažejo, da imajo bralci sprva dobro oblikovane želje in celo sezname želenih
knjig. V preteklosti so namreč sami obiskovali knjižnico ali pa so jim knjige priporočali in prinašali znanci ter sorodniki. Kasneje pa se ravnajo tudi po knjižničarjevem nasvetu, ki mora zato
dobro poznati osebnost in želje bralca, kot tudi knjižnično zbirko.
Med obiski na domu se med knjižničarjem in bralcem po navadi oblikuje močnejša, bolj osebna
vez kot v knjižnici. Običajen vljudnostni klepet se lahko hitro razvije v bolj intimno oživljanje
spominov iz otroštva, žalovanje za umrlim sorodnikom, ali v razpravo o določenem strokovnem
vprašanju. Zato je zelo pomembno, da storitev opravlja vedno isti knjižničar.
S storitvijo Knjiga na dom v Mestni knjižnici Ljubljana prispevamo h kakovostnejšemu življenju
naših uporabnikov in skrbimo, da bralci, ki zaradi bolezni ali starosti ne morejo več zapuščati
svojih domov niso socialno izključeni.
Na storitev se lahko naročite na tel. številki 041 626 057 ali na e-naslovu knjiganadom@mklj.si.
Če vam ali vašim bližnjim obisk knjižnice zaradi ostarelosti, dolgotrajne bolezni ali invalidnosti predstavlja težavo, vam na območju
Mestne občine Ljubljana ponujamo brezplačno knjižnično storitev
Knjiga na dom.
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Dobrodošli v Info točki za 65+
in osebe z oviranostmi
Brigita Pavlič

V torek 8. marca je v prostorih Informacijske pisarne
na Mačkovi ulici 1, župan Zoran Janković, otvoril Informacijsko točko za 65+ in osebe z oviranostmi, ki je
namenjena starejšim meščankam in meščanom ter osebam z oviranostmi, kjer bodo lahko
pridobili osnovne informacije o storitvah in aktivnostih, ki so jim na voljo v Mestni občini Ljubljana (MOL). Pobudo za ustanovitev Informacijske točke 65+ in osebe z oviranostmi je podal
Svetniški klub DeSUS. Gre za pilotni projekt, prvi v Sloveniji, ki bo nudil skupek informacij za
starejše in osebe z oviranostmi na enem mestu.
Mestna občina Ljubljana že sedaj redno izvaja dejavnosti za starejše in osebe z oviranostmi, ki
jih lokalnim skupnostim v Sloveniji nalaga nacionalna zakonodaja, kot na primer: (do)plačevanje
oskrbe v institucionalnem varstvu, zagotavljanje mreže javne službe za pomoč družini na domu,
financiranje pravice do izbire družinskega pomočnika, zagotavljanje primarnega zdravstvenega
varstva za vse skupine prebivalcev, itd.
Poleg tega MOL, preko rednih letnih javnih razpisov, ki niso zakonska obveza, izdatno podpira
tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte. Ti starejšim in osebam z oviranostmi v
MOL nudijo raznovrstne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v
domačem okolju, pogoje za družabništvo, izobraževanje ter udejstvovanje v športu in kulturi.
Njihova ponudba oziroma vsebine pomembno dopolnjujejo storitve javnih služb, večinoma jih
izvajajo nevladne organizacije, nekatere pa tudi državni in občinski javni zavodi, kot so na primer
brezplačni računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, pomoč in svetovanje svojcem pri demenci, o
stanovanjski preskrbi, dnevnih centrih aktivnosti, športnih in kulturnih dejavnostih.
Seveda pa so dobrodošli v pisarno vsi starejši in osebe z oviranostmi, ki imajo kakršnokoli težavo
ali pobudo v okviru Mestne občine Ljubljana, saj Info 65+ deluje pod okriljem Kabineta župana,
oziroma njegovega Odseka za pobude občanov.
Info točka za 65+ in osebe z oviranostmi bo sprva odprta ob ponedeljkih in petkih od 10. do
14. ure in ob sredah od 12. do 16. ure, nadaljevali pa bodo v skladu s potrebami, ki se bodo
sčasoma izkazale.
Vljudno vabljeni!

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.
http://www.smarna-gora.si

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
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Pobude meščanov
Na spletni strani MOL lahko meščani in meščanke Ljubljana preko spletnega servisa »Pobude
meščanov«, ki ga je vzpostavil Odsek za pobude meščanov MOL z namenom zagotavljanja 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/

Napovednik dogodkov
Mestna občina Ljubljana
City of Ljubljana

SVET ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
vas vabi na

PRIREDITEV OB DNEVU ČETRNE SKUPNOSTI
KRAJANI KRAJEM
v četrtek, 21. 4. 2016 ob 18. uri
v veliko telovadnico OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7
Z letošnjo prireditvijo želimo obeležiti 150 let delovanja osnovnega šolstva v Šmartnu.
Čeprav bo osrednja prireditev v organizaciji Osnovne šole Šmartno potekala že dan prej
in bo namenjena le povabljenim gostom, je prav, da se tudi prebivalci celotne četrtne
skupnosti spomnimo na to častitljivo obletnico. Zato se bomo v dogovoru s šolo tudi na
dnevu četrtne skupnosti primerno spomnili same obletnice. Tako je program prireditve ob
dnevu ČS Šmarna gora letos povsem posvečen temu dogodku, saj bo osrednji del namenjen učencem OŠ Šmartno, ki so se vse leto trudili in pripravili otroško glasbeno predstavo
Čarovnija. V drugem delu proslave se bosta KUD Tacen in KUD Gameljne predstavila z
nekaj zapetimi pesmimi in recitalom Kristine Šuler, prevečkrat prezrte slovenske pesnice,
ki je živela v našem okolju in nekaj let tudi poučevala na OŠ Šmartno.
Ob proslavi si boste lahko v mali telovadnici OŠ Šmartno med 17. in 20. uro ogledali razstavo starih predmetov povezanih z Osnovno šolo Šmartno, kot tudi slikovnega, fotografskega in drugega gradiva domačih avtorjev, ki je povezano s šolo, kraji v našem okolišu
in Šmarno goro. Na priložnostnih stojnicah se bodo predstavila tudi društva, ki delujejo v
Četrtni skupnosti Šmarna gora.
Pokažimo učencem, da se niso vse leto zaman trudili pri pripravi glasbene predstave Čarovnija, in sami šoli, da nam ni vseeno za njen dolgoletni trud pri vzgoji in izobraževanju.
Zato zares lepo vabljeni, da se nam pridružite in skupaj počastimo častitljivo obletnico
naše osnovne šole, osrednje institucije v našem okolju.
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Mestna občina Ljubljana
City of Ljubljana

Spoštovane krajanke in krajani,
vabimo Vas na slavnostno sejo Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
ob prazniku Četrtne skupnosti, ki bo
v četrtek,

5.5.2016 ob 17.30 uri

v prostorih OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7.
DNEVNI RED:
1. Slavnostna otvoritev in nagovori;
2. Kulturni program;
3. 150 letnica osnovnega šolstva v ČS Šmarna gora – (dr. Jurij Šilc);
4. Pregled dela ČS Šmarna gora v obdobju april 2015 – april 2016 in poudarki za delo
v prihodnje (parkirišče Tacen, Cesta skozi Šmartno, komunalna ureditev kanalizacija,
meteorne vode, elektro napeljave, javna razsvetljava, vodovodno omrežje,…) na območju ČS;
5. Predstavitev plana JP Energetika Ljubljana (JP Energetika Ljubljana namerava v letih
2016 in 2017 na območju naše ČS izvesti večja investicijska dela na področju plinske
napeljave, zato ste marsikateri že prejeli na dom tudi dopise vezane na to tematiko- s
strani predstavnikov JP Energetika boste več izvedeli o njihovih načrtih);
6. Predstavitev Mestnega redarstva in problematike nedovoljenega parkiranja v naši
ČS (prisoten bo predstavnik vodstva MR ter mestni redar, ki opravlja naloge vodje četrtnega okoliša Šmarna gora, zato bo dana tudi možnost postavljanja vprašanj na to
temo);
7. Varnostno poročilo – (vodja varnostnega okoliša PP Šiška g. Janez Zajec);
8. Pregled aktivnosti treh prostovoljnih gasilskih društev v naši ČS v letu 2015 (predstavljena bo statistična obdelava posredovanj gasilskih društev v našem okolišu in
podani napotki za vaše preventivno delovanje za zmanjšanje nevarnosti);
9. Vprašanja in pobude krajank in krajanov
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GAMELJNE
VAS VABI NA VESELICO
V PETEK 10. JUNIJA
PRIČNEMO OB 19. URI.
IGRA ANSAMBEL

SMEH

ZA JEDAČO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO.
VLJUDNO VABLJENI

PGD TACEN vas vabi na:
20. avgust
Gasilska veselica z
Veseli Svatje

21. avgust
Koncert

Hrana, pijača, bogat srečolov

VABILO
Vljudno vabljeni na letni koncert Mešanega pevskega zbora
KUD Tacen z naslovom:
TAM, KJER TEČE BISTRA ZILA (koncert koroških pesmi)
v dvorani doma krajanov – gasilcev Tacen
v soboto, dne 21. maja 2016 ob 19.30. uri
zborovodja DENIS ROBNIK
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Knjižnica Gameljne

21. 4. 2016 ob 19.30

– potopisno predavanje:
Aleš Juvanc:
S kolesom na jug črne celine
Zadnja ura pravljic v tem šolskem letu
bo 19. 4. ob 18. uri.

Udeležba na vseh dogodkih
je brezplačna.

Literarni kotiček
Moje luči

Avtor: Matic Muha, 6. razred OŠ

Vabimo vas, da tudi vi pošljete svoj literarni
prispevek, da ga objavimo na naslov:
mol.smarnagora@ljubljana.si

Kdo si ti?
Le kdo sem jaz?
Kaj počnem?
Kje sploh sem?
Rad bi videl svoje oči,
rad bi videl svoje luči.
Kaj se dogaja z mano?
Le kaj počnem v tihem morju?
Žal ne morem ostati s teboj.
Delo me čaka v drugem svetu.
Rad bi videl svoje oči,
rad bi videl svoje luči.
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Recept za pomladne dni
Aromatične kroglice

Melita Močnik Okorn, fotografija: arhiv Bioars
Kako poudariti svežino v vaših sladicah, čeprav doma nimate na zalogi
sveže limone ali pomaranče? Priskrbite si eterična olja prehranske
kvalitete (to pomeni, da imajo najpogosteje oznako Demeter ali Ecocert) in z 1 kapljico zaokrožite okuse.
Eterična olja vam tudi pomagajo pri
prebavi, spodbujajo dobro počutje
in pomagajo krepiti odpornost.
Za začetek poskusite zelo enostaven
recept, ki ga pripravite v 5 minutah,
preden pridejo vaši gostje.
Potrebujete:
• 300 g namočenih in posušenih orehov
• 300 g namočenih datljev
• eterično olje prehranske kvalitete (meta, kardamom, pomaranča)
• ščep soli
Posebej zmeljete v mešalniku (rezilo S) orehe in posebej datlje. Kapljico eteričnega olja dodate v orehe in dobro pregnetete z rokami. Nato orehe temeljito zgnetete skupaj z datlji. Maso
razdelite na 3 dele in dodajte različna eterična olja (v 200 g 1 kapljico). Eterična olja so zelo
koncentrirana, zato vedno začnite s samo 1 kapljico. Kot primer vam povem, da se v 1 kapljici
mete skrivata 2 šopa metinih listov, iz 1 pomarančne lupine pa dobijo 4 kapljice. Za več uživanja
v pripravi ne pozabite povonjati pomaranče, saj dokazano dviguje razpoloženje in vam prinese
nasmeh na obraz.
Uživajte v okusih!
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Ideje za popestritev poletnih dni
Krašenje s školjkami

ofdesign.net

ultimatechristoph.com
www.pinterest.com

Sudoku
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Naša četrtna skupnost v sliki
Fotografija: Tanja Muha
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