Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 4, november 2016, naklada 1600 izvodov
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Uvodni nagovor
Spet je jesen in čas za nove novice. Pridni kmetje pobirajo svoj pridelek, v Svetu ČS pa preučujemo rezultate našega dela. Smo aktivni in prizadevni, a rezultati mnogokrat niso odvisni le od
nas. A leta še ni konec in imamo še veliko dela…
Narava se je odela v živopisane barve, ki napovedujejo prihajajoče praznično obdobje. Tudi
letos bo v naši ČS praznično in zabavano, za kar so poleg Sveta ČS poskrbela tudi društva in
posamezniki v naših krajih.
Konec leta je čas za veselje in druženje z ljudmi, ki so nam blizu. Menim, da imamo veliko stvari
na katere smo lahko ponosni in za katere smo lahko hvaležni. So stvari, ki smo jih v ČS kljub vsemu in s trudom končno uspeli premakniti. Živimo v lepi in z naravo obdani ČS. In imamo ljudi, ki
si prizadevajo in nesebično namenjajo svoj prosti čas, da je življenje nas krajanov ČS bolj pestro
in polno barv.
In o vsem napisanem se lahko prepričate sami ob prebiranju novega zvezka.
Tanja Muha
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Aktivnosti Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
v času april-november 2016
Brigita Pavlič

Svet četrtne skupnosti je bil tudi v tem obdobju zelo aktiven in si prizadeval za izboljšanje kvalitete življenja krajanov. Tako so bila od aprila do novembra 2016 na območju naše ČS opravljena
naslednja dela in opravila:
• nadaljevanje aktivnosti za odkup zemljišč od lastnikov za ureditev ceste Šmartno-Povodje
• dogovor za postavitev fitnes naprav v Gameljnah
• sestanek na terenu s predstavitvijo študije. »Celoviti protipoplavni ukrepi za povodje Gameljščice na območju MOL«
• sestanek z Oddelkom za urejanje prostora glede strokovnih podlag za Šmartno
• rekonstrukcijo cestišča Šmartno-Povodje v dolžini 400 m
• ponovno delovanje prikazovalnika hitrosti
• pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za postavitev javne razsvetljave v Sp. Gameljnah od
h.št. 25a -2e
• pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč za čiščenje jarka ob gorenjski avtocesti od Grobeljce
do reke Save
• ureditev zelenice pri končni avtobusni postaji v Gameljnah
• ureditev zelenice pred trgovino Mercator v Gameljnah
• zamenjava poškodovanega koša z novim na košarkaškem igrišču v Sr. Gameljnah
• obrez zelene vegetacije ob Cesti vstaje
• posredovanje predlogov za postajališča Bicikelj
• aktivnosti pri prestavitvi svetilke na Cesti Cirila Kosmača
• odstranitev odloženega gradbenega materiala na občinski poti v Šmartnu
• ponovno delovanje prikazovalnika hitrosti v Šmartnu
• čiščenje prodnega zadrževalnika na Ul. bratov Novak
• sprožitev postopka za postavitev znaka za prepovedano vožnjo in parkiranje na Šmarnogorski poti
• ureditev cvetlične grede v Tacnu in prometnih otokov v Šmartnu
• postavitev 3 novih klopi na športno igrišče pri OŠ
• sanacija vodovodnih cevi v Sp. Gameljnah
• popravilo poškodovanih prometnih znakov
• odstranjevanje nepravilno odloženih odpadkov na ekoloških otokih
• postavitev stojal za kolesa na avtobusnem postajališču v Tacnu pri Koširju na obeh straneh
• namestitev prikazovalnika na avtobusnem postajališču LPP pri tacenskem mostu
• sestanek za predstavitev strokovnih podlag za Šmartno
• ureditev poljskih poti
• obnova talnih označb na Cesti vstaje
• spodbuditev ogleda pretočnosti meteornih in kanalizacijskih cevi v Gameljnah
• nasutje makadamskih poti v Tacnu, Šmartnu, Gameljnah in na Rašici ter sanacija lukenj na
asfaltu pri Mercatorju.
• nasutje in ureditev cestišča Zg. Gameljne - Povodje, ter obljubljeno s strani MOL, da se bo v
letu 2017 uredila celovita rekonstrukcija cestišča
• postavitev dveh novih košev za smeti v Šmartnu na križišču pri župnišču
• izvedba dveh delavnic TPO in AED, in sicer ena v Gameljnah in ena v Tacnu.
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Zelenice v središču Gameljn so spet urejene
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

V začetku jeseni je ČS Šmarna gora pristopila k ureditvi zelenic pri končni avtobusni postaji na
otoku in proti Športnemu društvu, na pobudo ČS pa je zelenice pred trgovino uredil tudi Mercator v Srednjih Gameljnah. Na tem območju se ravno zaradi postajališča in trgovine zadržuje
večje število ljudi, pri čemer pa se je z navedenimi aktivnostmi povečala preglednost in s tem
tudi varnost. Prav tako pa sedaj lahko krajani v vsem obsegu koristijo parkirišče pred trgovino.
Vsekakor pa je lepši tudi pogled ob prečkanju našega kraja.

Celoviti protipoplavni ukrepi
za povodje Gameljščice
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

Na pobudo Sveta ČŠ Šmarna gora je bil v mesecu septembru usklajevalni sestanek na terenu v
zvezi z celovitimi protipoplavnimi ukrepi za povodje Gameljščice na območju MOL. Sestanek je
bil sklican na podlagi obsežnega in poglobljenega popisa vseh problematičnih odsekov na vodotoku Gameljščica, ki smo ga pripravili predstavniki pododbora ČS. Sestanka so se udeležili naslednji predstavniki: Direkcije za vode, Sektor območja srednje Save, IZVO-R (izdelovalec študije),
MOL (podžupan, OZRCO in OUP), ČS Šmarna gora. Tema sestanka je bil terenski ogled možnih
protipoplavnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v Zgornjih, Srednjih in Spodnjih Gameljnah v okviru študije Celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice na območju
MOL. Na sestanku je bilo po opravljenem ogledu na terenu dogovorjeno, da izvajalec predloge
še dodatno preuči in se sestanke ponovno skliče. Odprto pa ostaja vprašanje financiranja.
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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 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.

Razširjena seja sveta ČS z občani
Brigita Pavlič, fotografija: arhiv ČS

V sklopu prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora je Svet ČS Šmarna gora, tako kot vsako leto imel
razširjeno sejo z občani, katere se je udeležilo več občanov kot leto poprej. Aktualna tema je
bila plinifikacija na območju ČS. Predstavnica JP Energetika Ljubljana ga. Tanja Markič je namreč
predstavila plan JP Energetika Ljubljana izgradnje plinovoda na območju četrtne skupnosti.
Predstavnik vodstva Mestnega redarstva in mestni redar sta predstavila delo redarstva, izpostavila problematiko nedovoljenega parkiranja na območju ČS ter odgovarjala na vprašanja
občanov.
Vodja varnostnega okoliša PP Šiška za območje ČS Šmarna gora g. Janez Zajec je podal varnostno poročilo.
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Predstavljena je bila statistična obdelava posredovanj gasilskih društev v našem okolišu in podani napotki občanom za
preventivno delovanje, ki zmanjša nevarnosti.
Predsednik Sveta ČS je predstavil bistvene naloge sveta ČS ter
podal pregled dela sveta ČS v obdobju april 2015 – april 2016 s
poudarki za delo v prihodnje.
Dr. Jure Šilc je spregovoril o 150 letnici osnovnega šolstva v
ČS Šmarna gora.
V nadaljevanju so občani tudi tokrat ponovno izpostavili že
znane, vendar še vedno pereče probleme v naši četrtni skupnosti, ki jih pestijo že leta in leta, pa
še vedno niso rešeni. Zaradi varnosti udeležencev v prometu, še zlasti najbolj ranljive skupineto je šolskih otrok si želijo, da se vendarle uredi regionalna cesta R3 skozi Tacen in Šmartno (
ni pločnikov, vozišče je v slabem stanju, avtomobilisti ne zmanjšajo hitrosti v naselju) in ostali
komunalni problemi, saj je brez kanalizacije večinoma celotno območje četrtne skupnosti.
Priznanje četrtne skupnosti je za dolgoletno sodelovanje in prispevek na področju dela in življenja v četrtni skupnosti prejela OŠ Šmartno. Iz rok predsednika Sveta ČS Šmarna gora Primoža
Burgarja je priznanje prevzel ravnatelj g. Maksimilijan Košir.

Dan Četrtne skupnosti Šmarna gora 2016
Brigita Pavlič, fotografija: Brigita Pavlič

Lepo vreme in toplo spomladansko sonce je v OŠ
Šmartno privabilo številne
obiskovalce na ogled prireditve v počastitev Dneva
ČS Šmarna gora »Krajani
krajem«. Z letošnjo prireditvijo smo obeležili 150
let delovanja osnovnega šolstva pod Šmarno goro. Prireditev je bila razdeljena na predstavitev društev in na kulturni
del. Svoje aktivnosti so predstavljala in promovirala društva,
ki delujejo v ČS. Predstavili so se: Čebelarsko društvo Šmarna gora, Planinsko društvo Šmarna gora, Turistično društvo
Šmarna gora –Tacen, Društva upokojencev Šmartno- Tacen in
Gameljne-Rašica, Društvo tabornikov Rašiški rod ter vsa tri
prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na območju ČS. Na
prireditvi so sodelovali tudi vodja policijskega okoliša Policijske postaje Lj.- Šiška, policist Policijske postaje vodnikov službenih psov s službenim psom in policist Postaje konjeniške
policije s službenim konjem.
V mali telovadnici so si obiskovalci ogledali razstavo starih
predmetov, slikovni, fotografski in drugo gradivo domačih avtorjev, povezanih s šolo in kraji v našem okolišu in Šmarno
goro.
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Nekoliko kasneje pa se je pričel kulturni del.
Kulturni program je povezoval dr. Jurij Šilc. Na
začetku programa je pevski zborček OŠ Šmartno
zapel Zdravljico in himno OŠ Šmartno. Besedilo
za himno je napisala nekdanja učiteljica glasbenega pouka na OŠ Šmartno, ga. Gabrijela Cedilnik. Anže Režek, učenec 4. razreda OŠ je raztegnil harmoniko in zaigral pesem ansambla Štirih
kovačev »Kam le čas beži« ter marsikateremu
od navzočih obudil spomine na mladost.
Sledil je nastop učencev OŠ Šmartno s plesno
glasbeno točko » Čarovnija« in navdušil obiskovalce. Muzikal je predstavil obdobje odraščanja, najstništva. Skozi zgodbo se je pokazala ena
bistvenih življenjskih modrosti, da moč ljubezni,
resnice in srčnosti vodi k uresničitvi želja, predvsem pa sporoča, da so vse težave premostljive in želje uresničljive, le verjeti in upati je potrebno. Sporočilo mladostnikom je bilo, da delo
spodbuja pozitivni odnos do življenja- do sebe,
družine in družbe.
Navzoče sta nato pozdravila in nagovorila ravnatelj OŠ Šmartno Maksimilijan Košir in predsednik Sveta ČS Šmarna gora Primož Burgar. V
drugem delu programa, je dr. Jurij Šilc predstavil
nekaj zgodovinskih dejstev OŠ in literarne umetnice Kristine Šuler. Kulturni program sta zaključila MePZ KUD Tacen, ki je zapel nekaj pesmi iz
svojega repertoarja in mladi iz KUD Gameljne, ki so predstavili pesmi Kristine Šuler, slovenske
pesnice, ki je živela v našem okolju in nekaj let tudi poučevala na OŠ Šmartno.

Ruska dača v Gameljnah ima novega lastnika
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

Po večkratnih poskusih prodaje je Ruska dača v
Zgornjih Gameljnah dobila novega lastnika. To je
edina ruska dača v Sloveniji in je kulturni spomenik lokalnega pomena. Stavba je v slabem stanju
in je v času izvajanja dražb še naprej vidno propadala, tako, da bo potrebnega veliko denarja
za njeno obnovo. Hiša je bila del stečajne mase
podjetja GEC.IN Sončne elektrarne in jo je po virih iz Siol.net na zadnji dražbi kupil g. Aleš Musar.
Upamo, da bo tej dobri novici sledila tudi obnova
stavbe.
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Novi argumenti za umik visokonapetostnega
daljnovoda iz poseljenega območja Gameljn
Tanja Muha

Po skoraj treh letih aktivnega sodelovanja prebivalcev kraja Gameljne
in Sveta ČS Šmarna gora v zvezi s
postopkom priprave državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV
elektroenergetskega omrežja na 400
kV Beričevo-Divača se je na naše pozive in na pozive drugih civilnih iniacitiv odzvalo Ministrstvo za zdravje
in se aktivno vključilo v problematiko umeščanja daljnovoda Beričevo
– Divača v prostor. Pozvalo je Nacionalni inštitut za javno zdravje, da
se opredeli do umeščanja predmetnega daljnovoda v prostor. NIJZ je
v celoti pritrdil stališčem civilnih iniciativ; v svojem mnenju je izpostavil
pomembnost varovanja zdravja ljudi, predvsem otrok, pri določanju trase daljnovoda. Opozorili
so na povečano incidenco levkemije pri otrocih, ki so izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju
in pozvali državo, da daljnovode umešča na način, da zdravje ljudi ni ogroženo. Vse to dodatno
v svojem strokovnem mnenju potrjuje prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa pri UKC v Ljubljani, ki v svojem mnenju opozarja na
zavajajoča tolmačenja predpisov s strani načrtovalcev, na nevarnost slepega zaupanja določenim mejnim vrednostim ter na dolžnost vseh odločevalcev, da pri umeščanju takšnih objektov v
prostor upoštevajo previdnostni princip. Naprednejše države so umeščanje daljnovodov v prostor že ustrezno normirale; pri tem so seveda v celoti upoštevale dognanja medicinske stroke in
načelo previdnosti ter določile zahtevano oddaljenost od stanovanjskih objektov od 100 do 400
m (odvisno od posamezne države).

Širitve ceste in pločnika v Zgornjih Gameljnah
v letu 2016 še ne bo
Tanja Muha

Z veseljem smo pričakovali s strani MOL obljubljeno realizacijo projekta za širitev ceste (na trenutnem zoženju) in podaljšanje pločnika v Zgornjih Gameljnah, zdaj, proti koncu leta, ugotavljamo, da se dejanska izvedba tega projekta zamika v prihodnje leto. Prišlo je do zapleta pri izvedbi
postopka pridobivanja soglasij. Lastniki zemljišč so pred časom že dali soglasja za predvidene
posege, vendar pa jih je bilo potrebno sedaj urediti še pisno, pri čemer pa se zadeva s strani
MOL ni odvila skladno z dogovori. Zadeva se po naših informacijah tako še ureja in upamo, da
bomo dobili obljubljen pločnik in razširjen del ceste vsaj v letu 2017.
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Predstavitev projekta
aktivno in kvalitetno staranje
(a-qu-a) v četrtni skupnosti Šmarna gora

Tekst in fotografija: Mojca Preglau- Oddelek za zdravje in socialno varstvo, MU,MOL

V četrtek, 05. 05. 2016, je v dopoldanskem času v prostorih četrtne skupnosti Šmarna gora potekala predstavitev
projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju. Projekt so poleg nosilca projekta, Zavoda za oskrbo
na domu, predstavljali tudi predstavniki partnerjev projekta ter zunanji izvajalci. Občanom so bile predstavljene možnosti za prilagoditev stanovanja za večjo varnost
in samostojnost bivanja starejših oseb, gibalna vadba
in predstavitev meritev psihofizičnega statusa starejših
občanov, vključeno pa je bilo tudi svetovanje o zdravi
prehrani ter njeni pripravi. Na koncu je sledilo še druženje ob manjši pogostitvi.

Evropski teden mobilnosti
- 22. September v ČŠ Šmarna gora
Brigita Pavlič, fotografija: arhiv ČS

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, je 22. september v Ljubljani takoimenovani dan brez
avtomobila. Letos prvič je bil obeležen tudi z omejitvijo prometa na določenih cestah v vseh
četrtnih skupnostih ter pripravo in izvedbo raznovrstnega programa in aktivnosti. V ČS Šmarna
gora je bil ta dan zaprt del Ceste v Gameljne. Program so popestrili učenci OŠ Šmartno od 1.
do 4. razreda, ki so na asfaltno površino risali like na temo prometa- policijsko vozilo, semafor,
pešce ipd. Dogajanje je s svojim obiskom popestril tudi podžupan MOL g. Dejan Crnek. Učenci
1. razreda so z vodjem varnostnega okoliša za območje ČS Šmarna gora obiskali Postajo prometne policije Ljubljana.
Kot naročeno, je bil ta dan topel in sončen. Učenci so mi povedali, da so navdušeni ( o.p. saj jim ni
bilo treba biti v učilnicah), da je to »poseben dan« presenečena sem bila, da vedo, zakaj je tako ter,
da si tudi v prihodnje želijo obeležiti ta dan na takšen način. Navdušene so bile tudi učiteljice.
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Ženski balinarski turnir v Gameljnah
Anica Troha, fotografija: arhiv DU Gameljne-Rašica

Ženska balinarska sekcija DU Gameljne je v soboto 21. 05.
2016 organizirala balinarski turnir na balinišču v Gameljnah.
Na tekmo smo povabile ekipe iz klubov kjer je že sodelovala tudi naša ekipa. Tako smo tega sobotnega jutra z navdušenjem pozdravile balinarke iz Brezovice, Bičevja, Škofje
Loke, Krima in Jesenic. Skrb za pravilno izvedbo tekmovanja
smo zaupale dolgoletnemu prijatelju in sodniku gospodu
Tonetu Lahu. Po jutranji kavi in po tovariškem stisku rok
se je tekma začela. Žreb je določil, da smo igrale z ekipo iz
Škofje Loke in Bičevja. Trudile smo se, da bi krogle čim bolj
približale balinčku. Žal, so bile nasprotnice boljše, tako smo izpadle že v prvem krogu. Vse ekipe so se
trudile, a le ena je na koncu zasedla prvo mesto. Zlato medaljo je osvojila ekipa Škofje Loke, srebrno
medaljo ekipa Bičevja, bronasto medaljo ekipa Jesenic, četrto mesto pa ekipa Brezovice. Medalje je
podelil predsednik DU Gameljne gospod Kepic Franc. Čestitamo vsem ekipam.
Po končanem tekmovanju in po dobrem kosilu smo klepetale, premlevale napake, ni manjkalo
dobre volje in prijateljskih pogovorov. Poslovile smo se v želji, da se srečamo na tekmovanjih ,
ki jih bo organiziralo posamezno društvo.
									

Razglednice izpod Šmarne gore

Renata Kern, fotografija: arhiv OŠ Šmartno pod Šmarno goro
V OŠ Šmartno pod Šmarno goro smo se priključili vseevropskemu projektu Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD), ki je trajal v Sloveniji med
1. in 8. oktobrom in je bilo vanj vključenih 365
dogodkov, 148 krajev, 12 regij in 3 države. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je
povabil k obisku brezplačnih kulturnih dogodkov. Na dogodek smo se pripravljali že pri pouku likovne umetnosti, saj smo morali naš šolski okoliš najprej dobro spoznati. Tema je bila
namreč Dediščina okoli nas. Raziskovanje našega kraja je spodbudilo
prepoznavanje in ozaveščanje naše bogate dediščine, ne le 150-letne
zgodovine šole, ki so jo krasno predstavili v risbi z ogljem učenci 2. a
razreda. Dodali so še podobo stare Ježeve domačije. Z učenci smo se
poglobili v okoliške kulturne spomenike, nepremično dediščino. Raziskovali smo tudi živo kulturno dediščino, tradicionalne dejavnosti, ki
povezuje naše kraje in ohranja bogato izročilo. Vse to smo z osmošolci nato na dnevu dejavnosti vzeli pod drobnogled in predstavili v
obliki razglednic. Dodali smo kratke predstavitvene zapise in ob tem
prav lepo pozdravili našo zgodovino. Razstava je bila na ogled od 30.
9. do 27. 10. 2016 in upamo, da ste si jo ogledali.
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Šmarna gora od vzhoda do zahoda
– 24 ur Šmarne gore - za srečne ljudi!

Brigita Pavlič
Na prvi poletni dan je bil na Šmarni gori prav poseben dogodek, ki sta ga organizirali Betka Šuhel
Mikolič in Metka Albreht v sodelovanju z Energetiko Ljubljana in Turizmom Ljubljana. Sami sta
se vzpenjali na Šmarno goro in spuščali kar 24 ur, na poteh pa so se jima pridružili uveljavljeni
ultramaratonci, znani športniki ter vsi ljubitelji Šmarne gore. Big Band Orkester Slovenske vojske
je ob sončnem vzhodu zaigral skladbo Nad mestom se dani. Ves dan je potekal pester program
v okviru katerega je bilo odprtje, letos prenovljene Poti svobode – Poti srca. Energetika Ljubljana že 12 let pomaga pri ohranjanju in obnavljanju planinskih poti na Šmarno goro. Prisotne je
pozdravil tudi župan Zoran Janković.

Martinovali smo na Štajerskem
Alenka Troha, fotografija: arhiv DU Gameljne-Rašica

Gameljski upokojenci smo se
že drugo leto po vrsti odločili, da bomo martinovali na
Štajerskem v deželi sonca in
vina. V čudovitem jesenskem
vremenu smo se 12.9 2015 z
avtobusom odpeljali proti
Mariboru. Rada se vozim z
avtobusom. Ni mi potrebno
paziti na promet, misli lahko neovirano poletavajo na
vse strani. Pogled skozi okno
avtobusa mi je nudil čudovit
pogled na prekrasne barve
jesenskega gozda, na pisano obarvana pobočja vinogradov. Na travnikih se je še pasla živina, letos
je krasna jesen, pravo indijansko poletje. Polja so zorana, jesenski pridelki pospravljeni, grozdje
potrgano in v vinskih kleteh se bohotijo polni sodi sladkega mošta. In tu je Sv. Martin, ki iz mošta
dela vin. Martinovo je praznik opravljenega dela, praznik posvečen novemu vinu. Vsak dober
vinogradnik si želi, da bi vino predstavil širšemu krogu ljudi.
Po prijetni in varni vožnji, zaradi sladkosnedov smo se ustavili tudi na Trojanah, smo se pripeljali
v gostišče Ribičija, kjer so nas prijazni gostitelji pričakali z glasbeno dobrodošlico in aperitivom. V
zelo kratkem času so nam postregli bogato kosilo in kupico dobrega domačega vina. Po kosilu
smo se sprehodili okrog umetno narejenega ribnika, opazovali srnjad-lopatarje, ki se prosto pasejo po pobočju okrog gostišča. Najbolj radovedni smo se udeležili degustacije vin. Pridelajo štiri
vrste vina, meni najboljši je bil rumeni muškat. Ob zvokih ansambla smo zaplesali, spremljali krst
vina in se prijetno zabavali. Žal, ko je bilo najlepše in najbolj vroče smo se morali posloviti.
V poznih večernih urah smo se zaradi sladkih krofov spet peljali preko Trojan in srečno prispeli
domov. Namesto našega vsakdana smo si privoščili spremembo kraja, sprostitev in zabavo,
gameljski upokojenci smo martinovali.
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Dogodki v organizaciji KUD Tacen

Nada Golub
Kudovci smo pripravili kar nekaj dogodkov od aprilske številke razgledov dalje. V prejšnji številki smo
vas seznanili in povabili pevci in pevke Me PZ na koncert koroških pesmi, ki je bil po, ne samo naši
oceni, pač pa tudi po oceni vseh, ki so nas gledali in poslušali, eden najboljših koncertov v zadnjih
obdobjih. Skrbno izbran program, ki ga je postavil zborovodja Denis Robnik je izjemno čutno in uglašeno zvenel v prelepem majskem večeru. Hvala vsem, ki ste nas spodbujali!
Prav tako v maju smo s petjem razveselili varovance Doma starejših občanov Bežigrad. Pevci smo bili
seveda tudi na Taboru pevskih zborov v Stični in to je bila jubilejna, 35. udeležba po vrsti. Prijetno
smo se podružili in zapeli na dobrodelni prireditvi v vrtcu Andersen v Kosezah, Ljubljana.
Kot smo obljubili v prejšnji številki bodo dolgi jesenski večeri namenjeni Tacenskim večerom. Ko
boste brali to številko Šmarnogorskih razgledov, bodo nekateri Tacenski večeri že izvedeni, saj se
dogajajo 21.10., 28.10., 11.11. in 18.11.2016. Kljub temu vam prilagamo vabili na dva aktualna kulturna dogodka. Poudarili pa bi radi namen teh večerov. KUD Tacen si že nekaj let prizadeva oživiti
in popestriti kulturno življenje v kraju. Letošnjo jesen smo začeli s prireditvijo »Tacenski večeri«, za
katero želimo, da bi postala tradicionalna. Z njo ponujamo priložnost vsem, ki lahko s svojim znanjem
in talentom pripomorejo k dvigu kakovosti kulturno-družabnega življenja v kraju. Tako si bomo polepšali nekaj pustih jesenskih večerov, se družili, bolje spoznali in tudi promovirali naš kraj. Tisti, ki ste
letošnje večere zamudili, vabljeni naslednjo jesen na Tacenske večere 2017.
V decembru, 23.12.2016 bomo pripravili prireditev ob letošnjem 25. jubileju naše države Slovenije.
Prireditev bo v dvorani v Tacnu, sodelujejo pa MePZ in naša gledališka skupina.
V januarju 2017 vas prav tako že sedaj povabimo na božično-novoletni koncert MePZ KUD Tacen in v
februarju 2017 na slovenski kulturni večer. Karkoli se bo dogajalo in bo pod simbolom KULTURE, vas
bomo obvestili tudi preko drugih medijev, da nas boste lahko obiskali. Zelo pa bomo veseli, če nas obiščete tudi kot aktivni kulturnik in se nam pridružite na drugi strani – na strani izvajalca prireditev!
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Šolstvo v Šmartnu v času kraljevine Jugoslavije
Jurij Šilc, fotografija: Slovenski šolski muzej

»Novembra 1918 je vojaštvo zapustilo bojne postojanke, odložilo orožje in odšlo domov. Slovenci smo
se osvobojeni združili z zmagovitimi brati Srbi v eno državo – Jugoslavijo«, je zapisala v šolsko kroniko
upraviteljica Marta Reich, ki se je oktobra 1919 poročila z odvetnikom dr. Bogdanom Žužkom in februarja 1920 opustila učiteljski poklic. Vodstvo šole je ponovno prevzela Stana Komar.
S šolskim letom 1920/21 je vodstvo šole prevzel Josip Gole; šola pa se je 1. aprila 1921 z odlokom
Višjega šolskega sveta razširila v štirirazrednico.
Ob ustanovitvi štirirazrednice je bilo na šoli 259
rednih učencev in 56 ponavljavcev. S šolskim letom 1921/22 so začeli tudi s poučevanjem srbohrvaščine, delovati pa je začel tudi Šolski oder. Z
dekretom Višjega šolskega sveta v Ljubljani z dne
26. septembra 1922 je bil za nadučitelja in šolskega voditelja imenovan Josip Macarol, ki je nastopil
službo 1. oktobra 1922. S šolskim letom 1926/27
je šola končno dobila tudi elektriko.
Z novo državo se je spremenila tudi zakonodaja okrog šolskega sveta. Svet se je preimenoval v
odbor, v njem predstavnik cerkve ni bil več obvezen član. Sestavljali so ga župan kot predsednik,
šolski upravitelj, ki je bil zapisnikar, in pet pismenih občanov. Na osnovi spremenjene zakonodaje je bil 1928 izvoljen Krajevni šolski odbor v sestavi: župan Ivan Medved iz Tacna, šolski upravitelj Josip Macarol, Janez Kavčič iz Zgornjih Gameljn, župnik Janez Lesar, Janez Ovčak iz Šmartna,
Ferdinand Debeljak iz Srednjih Gameljn in Anton Kušar z Rašice. Po letu 1929 sta centralizem in
unitarizem posegla tudi v šolstvo. Učiteljstvo je moralo upoštevati izključno »interese narodne
in državne celine s tem, da ima vedno pred očmi, da mora biti zakon za vse enak in da se morajo
interesi posameznikov, pokrajin in plemen podvreči interesom celote«.
Zaradi splošne gospodarske krize so morali začasno opustiti misel na prepotrebno prenovo in razširitev šolskega poslopja, do katerega je na pobudo župana Franca Juvana prišlo šele med poletnimi počitnicami 1937. K popolnoma preurejenemu staremu poslopju sta bili prizidani dve učilnici s
prostornima vežama, stopniščem in sodobnimi sanitarijami. Skupni stroški za vsa omenjena dela
so znašali 280.000 dinarjev. Zaradi obnove šolskega poslopja se je v šolskem letu 1937/38 začel
pouk 15. novembra in je močno skrčen potekal le v dveh učilnicah. Vsak razred je imel pouk le štirikrat na teden. Slovesna otvoritev šolskega poslopja je bila v nedeljo, 16. oktobra 1938, ob štirih
popoldan. V imenu bana se je slovesnosti udeležil načelnik Prosvetnega oddelka banske uprave dr.
Lovro Sušnik. Župan Franc Juvan je v slavnostnem govoru poudaril, da se je občina potrudila dati
mladini čim lepše in ugodnejše učno poslopje. Za njim so govorili še dr. Sušnik, šolski nadzornik
Fran Erjavec in šolski upravitelj Macarol. Šolsko poslopje je blagoslovil župnik Janez Lesar. O dogodku je naslednji dan obširno pisal Slovenec: »Po blagoslovitvi šolskega poslopja je bila v dvorani
stare šole, ki je bila nabito polna, akademija fantovskega odseka, namenjena proslavi 20-letnice
obstoja Jugoslavije. Te akademije so se udeležili vsi odličniki in številno ljudstvo ter mladina.«
Sušnemu poletju 1939 je sledila dolga in huda zima. Ljudem je primanjkovalo kurjave, sadno drevje je
po večini pozeblo. Hudi zimi je sledilo deževno vreme, ki je trajalo skoraj neprenehoma vse poletje, kar
je onemogočilo obnovo pozeblega sadnega drevja in poleg slabe letine je v severnih evropskih državah
neusmiljeno razsajala vojna, kakršne zgodovina do takrat še ni poznala. V naših krajih je bilo čutiti pomanjkanje življenjskih potrebščin in naraščajočo draginjo.
Državna mešana osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, prenovljena in dozidana leta 1938.
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Toplota uhaja skozi nezatesnjena okna
Janez Rožič

Tudi v Sloveniji v zadnjih letih čedalje več pozornosti namenjamo učinkovitejši rabi energije. Že z
nekaterimi razmeroma enostavnimi ukrepi je to namreč mogoče. Eden izmed enostavnih ukrepov za učinkovito rabo energije je zatesnitev že obstoječih oken in vrat. Pri oknih in vhodnih vratih dobro tesnjenje z nadzorovanim prezračevanjem veliko prispeva k zmanjšanju konvekcijskih
izgub (nekontroliran pretok zraka skozi pripire). Pri stroških ogrevanja prihranimo do 20%.
Silikonska tesnila, ki jih brez lepljenja vgrajujemo v na novo vrezan utor v okenskem ali vratnem
okvirju so najkakovostnejša kombinacija tehnologije in materialov za tesnjenje obstoječih oken in
vrat. Taka vgradnja silikonskih tesnil je učinkovita zaščita pred mrazom, vročino, prepihom, hrupom, prahom, vonjavami in rosenjem stekel, obenem pa izboljša počutje v prostoru. Tesnjenje
oken in vrat je glede na razmerje med prihrankom pri ogrevanju in stroški tesnjenja najbolj učinkovit ukrep pri varčevanju z energijo. Stroški se povrnejo v nekaj mesecih. Krajše vračilne dobe ni pri
nobenem drugem varčevalnem ukrepu. Žal pa se tesnjenje oken in vrat zlasti v večstanovanjskih
in javnih zgradbah tudi v obdobju krize premalo izvaja.

Vrnite knjigo drugje
Vesna Trobec, fotografija: arhiv MKL

Storitev Mestne knjižnice Ljubljana, ki članom knjižnice omogoča izposojo različnega knjižničnega gradiva v eni in vračilo istega gradiva v drugi knjižnici. Vračanje
izposojenega gradiva v katerikoli enoti je praksa knjižnic vsepovsod po svetu. V
Mestni knjižnici smo se s storitvijo soočili ob združitvi vseh ljubljanskih knjižnic
v enoten zavod, razvoj storitve je omogočila uvedba pametne kartice Urbana,
naše članske izkaznice, potrebo po tovrstni storitvi pa so izražali tudi naši uporabniki. Storitev vračila gradiva v drugi knjižnici pa nam narekujejo tudi velikost
mesta, razpršenost 35-ih knjižnic v Mestni občini Ljubljana in v primestnih občinah, neenakomerno velike knjižnice ter posledično različno velike zbirke, plačljiva
mestna parkirišča in predvsem poraba časa uporabnikov knjižnic.
Možnost vračila gradiva v katerikoli knjižnici MKL članom knjižnice zagotavlja enostavno razpolaganje z gradivom ter prijaznejšo in dostopnejšo knjižnico. V letošnjem letu so uporabniki na ta način do konca septembra vrnili preko 25.000 enot gradiva. Izkazalo se je, da so uporabniki knjižnic s
storitvijo zelo zadovoljni, vidijo jo kot praktično možnost, ki jim omogoča enostavnejšo in časovno
sprejemljivejšo uporabo knjižnice. Za dobrodošlo se storitev izkaže zlasti v poletnih mesecih, ko
knjižnice obratujejo s spremenjenim obratovalnim časom. Storitev je kljub plačljivosti dostopna
vsakomur, saj je znesek minimalen – če ne za redno uporabo, pa vsaj za občasno, ko člani raje plačajo manj (za storitev), kot več (za zamudo, LPP prevoz, parkirni listek, svoj čas ipd).
V storitev je vključeno knjižnično gradivo, ki je namenjeno izposoji v vseh knjižnicah v mreži
MKL, izjema so le igrače. Vračilo gradiva iz drugih knjižnic na postajališčih Potujoče knjižnice ni
možno, medtem ko se gradivo, izposojeno v Potujoči knjižnici lahko vrne v katerikoli knjižnici
MKL. Ob vračilu gradiva v drugi knjižnici uporabnik potrebuje svojo člansko izkaznico Urbana ali
pa telefon registriran za uporabo v knjižnici.
V MKL pa že načrtujemo nadgradnjo te storitve in sicer naročilo gradiva v drugi knjižnici, storitev, ki si jo
želijo in potrebujejo uporabniki, storitev, ki bo lepo zaokrožila ponudbo v okolju uporabne, sodobne in
urbane knjižnice. Knjižnice po meri uporabnika, ki bo jutri še drugačen, kot je danes.
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V kako zdravi občini živimo?
Tanja Muha, vir: http://obcine.nijz.si/

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je predstavil projekt Zdravje v občini, ki prikazuje zdravstveno stanje ljudi v slovenskih občinah. Stanje po občinah se močno razlikuje. Nekaj dejstev
o mestni občini Ljubljana:
Zdravstveno stanje in umrljivost
• Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega
povprečja.
• Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,2 koledarskih dni na
leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
• Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega
povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do
74 let, v Sloveniji pa 1,9.
• Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5
na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
• Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
• Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
• Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000
prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
• Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji od slovenskega povprečja.
• Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
• Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,7 %, v Sloveniji
pa 71,3 %.

Mediacijski center Ljubljana
Jernej Šoštar, Vodja Mediacijskega centra MOL

Mediacijski center Ljubljana pri Mestni občini Ljubljana svojim občanom in pravnim osebam s sedežem v Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) ponuja reševanje sporov s pomočjo
mediacije, te pa izvaja Društvo mediatorjev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DMS). Sedež mediacijskega centra Ljubljana je v stavbi Kresije na naslovu Adamič-Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani. Kot
organ ( organizacija), katere ustanovitelj je MOL, imajo torej skladno z Odlokom o Mediacijskem
centru Ljubljana občani in pravne osebe pravico in možnost, da vse morebitne spore znotraj organa
ali v odnosih z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, rešuje z mediacijo, ki jo omogoča MOL v okviru
našega Mediacijskega centra.
V Mediacijski center Ljubljana so vabljeni vsi občani, ki imajo kakršen koli spor in ga želijo urediti
v postopku mediacije. Mediacija je dopustna le o zahtevkih, o katerih lahko stranke prosto razpolagajo. Lahko gre za spor z drugo fizično osebo ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev javnih
služb in izvajalci javnih služb v Mestni občini Ljubljana. Vabljene so tudi pravne osebe, civilna družba,
zaposleni v Mestni občini Ljubljana in država, v kolikor ste v sporu z Mestno občino Ljubljana ali organizacijami, ki jih je ustanovila Mestna občina Ljubljana ter želite spor rešiti s pomočjo mediatorja.
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Mediacija je postopek alternativnega reševanja spora s pomočjo tretje nevtralne osebe ( mediatorja), ki
strankam pomaga doseči sporazum. Mediacijski postopek je neformalen, vendar strukturiran-ima določene faze. Postopek je zaupen, zato se stranke počutijo varno, kar prispeva k lažjemu reševanju spora.
Nekatere prednosti postopka mediacije:
• mediacija lahko omogoči tistim, ki se zanjo odločijo, da se spor reši hitro in z nizkimi stroški
• mediacija je usmerjena v prihodnost, rešitev pa je v mediaciji dosežena s sporazumom obeh
udeležnih strank, tako imata stranki možnost sooblikovati svoje prihodnje razmerje
• dogovorjena rešitev postane veljavna takoj,ko je podpisan sporazum
• postopek mediacije je prostovoljen. Mediacijski proces ima v rokah mediator, stranki pa v postopku
aktivno sodelujeta in ga sooblikujeta.
Mediacije, ki jih ponuja Mediacijski center Ljubljana:
• mediacija v civilnih sporih ( npr. spori med sosedi, spori glede meje, spori zaradi motenja miru, spori
zaradi uporabe služnostne poti, spori glede dedovanja, delitev skupnega premoženja….)
• mediacija v gospodarskih sporih ( npr. pomoč pri reševanju poslovnih sporov med podjetji,
organizacijami…)
• mediacija v družinskih sporih ( npr. spori v zvezi z ločitvijo zakoncev ali razpadom izven-zakonske
zveze, spor glede dodelitve mladoletnih otrok v oskrbo, dogovor o stikih in preživnini,…)
• mediacija v odškodninskih in zavarovalnih sporih
• mediacija v delovnih sporih ( npr. reševanje sporov med delodajalcem in delavcem,…)
• mediacija v lokalnih skupnostih
• mediacija na področju športa
• mediacija v potrošniških sporih
• mediacija v okoljskih sporih in sporih s področja prostorskega načrtovanja
• mediacija med osumljencem in oškodovancem
• in vrstniška mediacija ( npr. reševanje konfliktov, ki se pojavljajo med vrstniki v šolah in drugih
izobraževalnih ustanovah, …).
Mediacijski center Ljubljana zagotavlja mediacijo v sporih:
• v katerih je vsaj ena stranka fizična oseba s stalnim prebivališčem na območju MOL
• občani Mestne občine Ljubljana ( MOL) in MOL
• občani MOL ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev javnih služb in izvajalci javnih služb v MOL
• občani MOL ali pravnimi osebami in organizacijami, ki jih je ustanovila MOL
• pravnimi osebami in MOL
• civilno družbo in MOL
• zaposlenimi in MOL kot delodajalcem
• državo in MOL.
Z mediacijo boste lahko vaš spor, ne da bi ga sploh predajali sodišču, rešili v mediacijskem centru
hitro, učinkovito in z nizkimi stroški in se tako izognili dolgotrajnemu pravdanju in vsem rizikom s tem
v zvezi. Z mediacijo lahko oblikujete in dosežete za vas najboljše rešitve, ki se ob zaključku mediacije lahko takoj zapišejo v obliki sodne poravnave pri Okrajnem sodišču Ljubljana, s čemer pridobite
izvršljivi pravni naslov. Zato ne spreglejte možnosti, ki jih ponuja mediacijski center Ljubljana in nas
obiščite ali se nam oglasite! Na nas se lahko obrnete tudi, če potrebujete kakšno informacijo v zvezi
z reševanjem sporov in z veseljem vam bomo pomagali, vas napotili na pravi naslov.
Kontaktne informacije:
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
I. nadstropje – soba 142
1000 Ljubljana
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Uradne - ponedeljek, torek, četrtek , petek od 9. do 13. ure,
ure: - sreda med 14. in 18. ure.
Telefon: 01/306 10 74, E-pošta: mediacija@ljubljana.si
Spletna stran: http:// www.slo-med.si

Predstavljamo perspektivne prebivalce
naše Četrtne skupnosti
Luka Sešek, pevec in glasbenik
Tanja in Matic Muha, fotografija: arhiv Luka Sešek

Luka je zelo prijeten in komunikativen mladenič, poln entuziazma. In Luka rad poje. Vsak, ki spremlja televizijsko
oddajo o talentih v Sloveniji, ga je zagotovo opazil med nastopajočimi. Nasmejanega in energičnega 19-letnika izpod
Šmarne gore. Luka je obiskoval Osnovno šolo Šmartno pod
Šmarno goro in živi v Tacnu, skupaj s starši in še dvema bratoma. Trenutno je študent na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Rad se druži s prijatelji, se ukvarja s športom in s svojo
psičko redno hodi na Šmarno goro. Že od malega je rad pel
in gojil ljubezen do glasbe, saj izhaja iz glasbene družine.
Tako se je najprej preizkusil v enoletnem igranju klavirja,
kasneje pa se je odločil za trobento, kar pa je moral zaradi
zobnega aparata po štirih letih opustiti. Takrat se je odločil
za solo petje v Zavodu Sv. Stanislava v Šentvidu, ker se je želel naučiti pravilnega dihanja med
petjem in kako korigirati svoj glas. To mu je predstavljalo nov izziv. Lansko leto je po dveh letih
s tem prenehal. V igranju klavirja se še vedno izpopolnjuje kar sam s pomočjo Youtuba. Že od
nekdaj je zaljubljen v glasbo, bolj resno pa se je z njo začel ukvarjati pred štirimi leti. Rad posluša
Michalela Bubleja, občuduje veliko ljudi, pravi vzor pa sta mu od nekdaj njegova starša.
Danes nastopa v vseh ponovitvah muzikala »Mamma mia«, poje back vokal pri Matjažu Kumlju
in ima poleg tega tudi svoj bend Proper. In ko je opazil vabilo na avdicijo za nastop v oddaji
»Slovenija ima talent« je brez oklevanja pomislil »Zakaj pa ne?« in se kar sam prijavil. Zadevo je
vzel bolj kot nov izziv, brez nekih večjih pričakovanj, da iz tega res kaj bo. O prijavi ni povedal niti
svojim staršem, saj jih je želel presenetiti. Presenečenje pa žal ni uspelo, saj je bila na snemanju
avdicije v Operi prisotna tudi mamina prijateljica, ki je nič slabega misleč o dobrem nastopu
Luke takoj obvestila njegovo mamo.
V naslednjih tednih bomo lahko na
televiziji ponovno spremljali Lukov
nastop in zanj stiskali pesti, saj se je
uvrstil med polfinaliste.
In kje se Luka vidi v prihodnje? Želi
si ustvariti avtorsko pesem v sodelovanju z Anžetom Langusom in Miho
Goršetom, nastopati s svojim bendom in pri tem koristno uporabiti
svoje znanje ekonomije.
In Luka, mi ti želimo veliko sreče na
tvoji poti.
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
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Društvo se predstavi
Društvo upokojencev Gameljne –Rašica
Anica Troha

Društvo upokojencev Gameljne –Rašica je bilo ustanovljeno leta 1976 leta in ima 280 članov. V
našem društvu se imamo prav fino. Hodimo na izlete, prirejamo piknike v naravi, martinujemo
povsod po Sloveniji, silvestrujemo v domači dvorani bivše krajevne skupnosti, tudi pustovanje
organiziramo v dvorani, zapojemo in zaplešemo.
V našem društvu delujeta moška in ženska balinarska sekcija, strelska sekcija, organiziramo razstave. Lansko leto je bila zelo obiskana razstava ročnih del, tudi razstava slik naše krajanke. Obiskujemo starejše občane, ki dopolnijo 80, 85,90 in več let, za praznike obiščemo tudi krajane v
domovih ostarelih in jih skromno obdarujemo.
Naša želja je, da bi naši upokojenci še v večjem številu obiskovali naša srečanja, da bi še v večjem številu korajžno pokazali kaj zmoremo,) literarna sekcija, želimo, da bi zdravo, smotrno in
aktivno preživljali svoj prosti čas.
Pridružite se nam.
Naj končam s čudovito mislijo, ki sem jo nekje prebrala!
Sreča ne prebiva v lastništvu,
niti v zlatu,
sreča prebiva v nas!

Aktivnosti društva upokojencev
Šmartno – Tacen v letu 2016
Ana in Jože Jaklič, fotografije: arhiv DU Šmartno - Tacen

Leto je naokoli, ČS Šmarna gora nas je ponovno povabila k
sodelovanju pri izdaji Šmarnogorskih razgledov. Z veseljem
smo sprejeli povabilo k sodelovanju. Že v mesecu marcu
2016 smo predstavili naše društveno sodelovanje. Naj na
kratko opišemo kje smo bili in še bomo:
• Julija je bil ogled Dolenjske III. (grad Sevnica, kmetija Loncarjev breg in okolica)
• Avgusta smo zapluli z ladjico po Ljubljanici
• Septembra je bil čudovit izlet v Goriška Brda, ogledali smo
si mesto Nova Gorica, obiskali pa smo tudi Grad Gredič iz
znane nadaljevanke Ena žlahtna štorija.
• Oktobra smo si
ogledali Semič, izvir Krupe in Vinarno
s pokušino vina ter
vsakoletno počitnikovanje v Hotel Grand
hotel Portorož.
• Novembra sledi Martinovanje pri gostišču Lunca v Grosupljem

18

• Decembra pa Silvestrovanje v gostilni Marko v
Nasovi pri Apačah.
Krožek ročnih del se je pričel v mesecu oktobru
in sicer vsak torek od 17.00 do 19.00 ure.
Balinanje še vedno poteka dokler bo ugodno
vreme.
14.07.2016 smo bili povabljeni na balinarski
turnir v Šinkovem Turn na katerem smo prejeli
tudi priznaje za sodelovanje. Na prireditvi druženja v Mostecu smo prejeli 2 športna pokala,
za žensko in moško ekipo.
Kolesarji so zaključili svojo dejavnost v mesecu oktobru, tedenski pohod še vedno traja ob četrtkih od 9.00 ure dalje.
Planinska sekcija se je v mesecu juliju odpravila na Hudičev Boršt, v mesecu avgustu na Kal nad
Trbovljami, Mrzlice se nismo mogli ogledati zaradi slabega vremena. Septembra smo se odpravili na Lubnik nad Škofjo Loko, oktobra pa smo zaključili planinsko dejavnost v Mihelčičevem
domu na Govejku.
Povprečno članov na pohodih je bilo 30 – 40.
V mesecu avgustu smo imeli srečanje naših upokojencev v gostili Košir –Tacen na katerem se je
udeležilo 155 članov.
V mesecu juniju je bil še piknik na ploščadi Gasilnega doma – Tacen, udeleženih je bilo 78 članov.
V mesecu juliju in avgustu pa smo imeli 7 kopalnih dni.

V Tacnu bo decembra zabavno
Marija Hladnik in Lučka Kovačič,
fotografija: arhiv TD Šmarna gora-Tacen

Turistično društvo Šmarna gora – Tacen bo tudi konec tega leta aktivno pri organizaciji dogodkov, ki bodo popestrili zimske dni krajanom.
Tako Turistično društvo v sodelovanju z Gostilno Košir pripravlja drugi
Miklavžev sejem v naši Četrtni skupnosti. Miklavžev sejem bo na vrtu
gostilne Košir. Začel se bo v petek, 2.12.2016, in zaključil v ponedeljek,
5.12.2016, in sicer od 15.00 do 19.30 ure. Ponudba na stojnicah bo pestra in raznolika. Za žejo in lakoto bo poskrbljeno. Sejem bodo popestrili otroci s svojimi raznolikimi nastopi. Miklavž bo otroke obiskal na
sejmu v ponedeljek, 5.12.2016, ob 16.30 uri s polno vrečo dobrot.
Kot vsako leto, bo Turistično društvo Šmarna gora-Tacen postavilo jaslice in božično-novoletno jelko pod zvonikom cerkve Sv.
Jurija v Tacnu. Jaslice so darilo priznane jasličarke ga. Ane
Korenč, okraske na jelki pa
so prispevale članice društva
upokojencev Tacen- Šmartno.
Vabimo vas, da se nam pridružite!
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Ali smo res vse storili za varen dom?
Gasilci iz Gameljn, Rašice in Tacna

Vsakemu od nas je znano, da je mesec oktober v svetovnem merilu prepoznan, kot mesec požarne varnosti in tudi v Sloveniji poteka vsako leto cel kup preventivnih aktivnostih, ki jih pripravljajo različne organizacije, med drugim tudi gasilske organizacije. Tudi letos ni bilo prav nič
drugače, saj se je tako tudi v naši okolici zvrstilo kar nekaj aktivnosti, ki so bile namenjene temu.
Gasilni domovi so bili pogosteje odprti, izvajala se je evakuacija na Osnovni šoli Šmartno pod
Šmarno goro, viseli so plakati o preventivni dejavnosti, izvajale so se delavnice temeljnih postopkov oživljanja in pravilne uporabe defibrilatorja in še in še bi lahko naštevali.
In prav je, da gasilci iz vaše okolice, tudi preko objave v Šmarnogorskih razgledih, opozorimo še
na kakšno preventivno podrobnost, ki pride prav v vsakdanjem življenju in je sicer povezana z
našimi hišami in stanovanji v katerim živimo. Za začetek se spomnimo, kateri so najpogostejši
vzroki za nastanek požarov:
• človekovo malomarno oziroma nepravilno ravnanje (npr. pri kuhanju, kajenju, uporabi sveč,...),
• nepravilnosti pri uporabi in nevzdrževanje kurilnih in dimniških naprav,
• nepravilna uporaba in poškodba električnih naprav,
• udari strele in drugo.
Zato je pomembno, da se v vsakdanjem življenju držimo naslednjih zelo preprostih, pa vendar učinkovitih
napotkov, ki so še posebej pomembni v tem času, ko zakurimo prvič v pečeh in ko krasimo domove pred
prazniki:
• prižganega štedilnika nikoli ne pustimo brez nadzora;
• če se nam na štedilniku vžge olje, mast ali alkohol, nikakor ne gasimo požara z vodo, pač pa zgolj prekrijemo
gorljivo posodo s pokrovko in izklopimo štedilnik;
• goreče sveče morajo vedno stati na trdni in negorljivi podlagi, nikakor pa jih ne smemo postavljati v bližino
gorljivih snovi oziroma na prostor, ki je podvržen prepihu;
• poškodovane električne naprave, vtičnice oziroma pretrgane električne kable nemudoma odklopimo in
zavržemo;
• na grelnih napravah nikakor ne sušimo perila;
• postelja in kavči so skrajno neprimeren prostor za kajenje, saj se nam rado zgodi, da bomo zaspali, cigareta
pa bo kaj hitro zanetila požar;
• preprečimo, da bi nam hišni ljubljenčki lahko grizli električne kable ali prevrnili goreče sveče;
• novoletno smreko in dom okrasimo z okraski, ki so narejeni iz težko gorljive snovi, samo smreko pa postavimo na varno razdaljo od ognja in virov toplote, okrasne lučke pa prižigajmo samo takrat ko smo doma in
pred postavitvijo le te preverimo, ali niso morebiti poškodovane;
• plinske jeklenke nikakor ne shranjujete v kleteh, v spalnih prostorih, oziroma v bližini odprtega plamena.
Za konec pa še nekaj napotkov povezanih s kurilnimi in dimovodnimi napravami
• kurilne, grelne in dimovodne naprave redno pregledujte in čistite;
• prostor pred kuriščem in okoli njega, pa naj bo vedno očiščen in iz negorljivega materiala;
• pepel iz kurišča pa vedno ohladite in ga odložite v negorljive posode;
• za prižiganje ognja v pečeh ne uporabljajte vnetljivih snovi;
• v primeru, da pride do dimniškega požara, pa se držite spodnjih navodil.
• nemudoma pokličite 112;
• zapustite stavbo, saj je velika verjetnost, da se bo sproščal ogljikov monoksid, ki je življenjsko nevaren;
• požara v dimniku nikoli ne gasite z vodo;
• po samem požaru v dimniku pa mora dimnikar obvezno pregledati dimovodno napravo;
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• sum na dimniški požar opazite na način
• da boste zaslišali prasketanje ali bobneč zvok v dimniku,
• opazili črn dim ali celo iskre in plamen iz dimnika,
• širil se bo smrad po stanovanju,
• stene dimnika bodo postale vroče.

Ustvarjanje zdravega okolja za otroke in vse nas
dr. Veronika L. Dolenc, fotografije: arhiv Živi zdravo

Zelo pomembno je, da je okolje, v katerem otrok odrašča, spodbudno pri oblikovanju zdravih življenjskih navad. Vse se začne s starši, nadaljuje v širši družini in nato prehaja na socialno okolje, kot so vrtec,
šola, sovrstniki, nato na občinsko raven in nazadnje na široko družbeno skupnost.
Starši postavijo temelje prehranjevanja in gibanja. Vrtec
in šola naj bi vzgajala in poučevala otroke o športu in
o zdravem prehranjevanju (športna vzgoja, zdravstvena
vzgoja, krožki gospodinjstva, delavnice na temo zdravega načina življenja). Občine so odgovorne za javni blagor, kar pomeni, da so dolžne urediti javne površine za
namensko uporabo, kot je športna dejavnost, rekreacija: vse v obliki parkov, športnih igrišč, igral, sprehajalnih
stez, športnih dvoran, itd. Širša družba pa naj bi zdravje
naroda udejanjila v obliki zakonov. Toda, kje se zalomi?
Kje prihaja do lukenj? Odgovor je enostaven: povsod.
Smo zgolj ljudje in to ljudje z napakami in z lastno pametjo. Vsak dela kot misli, da je dobro. Zato so
potrebne strokovne službe in strokovnjaki, ki na pereč problem pojava debelosti pri predšolskih otrocih
opozarjajo in iščejo pametne rešitve. Toda dobra plat je, da ni še nič zamujeno. Vsak lahko pri sebi, pri
svoji družini začne s prvim korakom na pravo pot. Prvi korak je, da se zavemo, kje delamo napake.
Strokovnjaki gledajo na prehranske navade in telesno težo tudi iz evolucijske perspektive. Da bi preživeli, so ljudje jedli kadarkoli so lahko – obdobja obilja in pomanjkanja so bila običajna. Danes živimo v
svetu obilja, tako da ni presenetljivo, da je debelost v porastu. Gre za posledico življenja v okolju, kjer je
hrane na pretek, zahtev po gibanju pa malo.
Raziskovalci so mnenja, da je potrebno posvetiti več pozornosti tistim vidikom okolja, ki imajo najmočnejši vpliv na prehranske in gibalne navade. Zato je zelo pomembno, da se spremeni dosegljivost
in kvaliteta hrane. To pa vključuje tudi hranilno vrednost in velikost porcij hrane. Omejevanje »super
porcij« je dokazano povezano z izgubo telesne teže. Dokazi kažejo, da izbira polnozrnatih živil in tistih,
ki so bogata z vlakninami, pomagajo pri kontroli telesne teže. Ena od strategij prehranjevanja je tudi
omejevanje sladkanih pijač. Saj veste, da je že v pol litra vode z okusom 5 žličk sladkorja.
Izvor živil in okoliščine, v katerih jemo hrano, so prav tako pomembni dejavniki, ki so povezani s telesno
težo. V študiji na avstralskih ženskah so tiste, ki so manj naročale hrano na dom in same kuhale, ohranile bolj zdravo telesno težo.
Tudi drugi dejavniki domačega okolja, kot je gledanje televizije, so se izkazali za pomembne. Raziskave
kažejo, da čas porabljen za gledanje televizije, prispeva k povečevanju telesne teže. Gledanje TV in poslušanje pravljice na CDju med prehranjevanjem, dokazano povečuje velikost obroka, ki ga pojemo.
Če potegnemo črto: ustvarjanje zdravega okolja vključuje gibanje, izbiro zdravih živil in koncentracijo na
hrano, ki jo jemo brez motečih dejavnikov. Za to zdravo mikrookolje lahko z malo truda poskrbimo mi
sami in smo že z enim korakom na pravi poti!
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Kako doseči, da s starostjo izgubimo
čim manj mišične mase?
dr. Veronika L. Dolenc, fotografije: arhiv Zdravo Živi

Marsikateri odličen tekač s starostjo slabša svoj rezultat,
čeprav trenira enako. Kaj lahko naredite, da ohranite mišice tudi v starosti? Če mišice ne obremenjujete dovolj, jih
boste s časom v veliki meri izgubili. Obstaja rek za mišice:
“Use it or lose it” (Uporabi jih ali jih izgubi!). Toda marsikateri tekač z dolgim stažem opaža, da kljub redni uporabi
mišice vseeno izgublja. To se vidno kaže na mišicah nog.
Tekači tečejo enako količino, trenirajo na hitrosti in celo
dodajo v trening redne vaje za moč, toda ko se primerjajo
po slikah iz preteklih let, opazijo da noge niso več tako
močne, kot so nekoč bile. S starostjo mišična masa upada. Temu se ne moremo popolnoma
ogniti. Posledično postanemo počasnejši. Toda športniki in vsi ostali se moramo temu upirati na
vso moč. Proces sarkopenije ali mišične atrofije želimo upočastniti.
Tehnični izraz za izgubo mišične mase zaradi starosti je sarkopenia. Začne se že pri 30ih. Teorija
pravi, da so razlogi v anabolnih hormonih, ki skrbijo za rast mišice, v zmanjšanju živčno-mišične
učinkovitosti oz. v slabši povezavi ali komunikaciji med možgani, centralnim živčnim sistemom
in mišicami ter v zmanjšani sposobnosti sintetiziranja ali tvorjenja beljakovin. Neaktivnost povzroča v povprečju izgubo 3 do 5 odstotkov mišične mase v desetih letih. Vemo, da lahko upočasnimo mišično izgubo z redno gibalno aktivnostjo. Toda ne glede na aktivnost, ki jo opravljamo,
starost vpliva na manjšo mišično maso. Do 50ih ali 60ih je izguba mišične mase postopna, nato
pa pospešena. Ni točnih dokazov, da spol vpliva na hitrejšo izgubo mišične mase. Pri ženskah
ima vpliv na hormone menopavza, pri moških pa andropauza, ki povzroča zmanjšanje anabolnih
komponent. Oboje ima enak učinek na izgubo mišične mase. Raziskave pravijo, da staranje bolj
vpliva na hitra mišična vlakna, ki se uporabljajo za kratke in eksplozivne gibe, kot so šprint, met,
skok, kot pa na aktivnosti z nižjo intenziteto, vzdržljivostnega tipa, kot so teki na dolge proge.
Veliko starejših tekačev se preusmeri na daljše in lahkotnejše teke, ravno zaradi tega, ker se hitra mišična vlakna prej izrabijo. Ta preobrat pa še dodatno pospeši oz. spodbudi hitra mišična vlakna, da hitreje
spremenijo svojo strukturo in postanejo počasna. Poleg tega se z leti zmanjšuje elastičnost mišic, tetiv
in vezi. Če treningi ne vključujejo poskokov, hitrih šprintov, treninga moči in hitrosti, se elastičnost še
prej poslabša. Bolj so naše mišice in tetive neelastične, manj tekoči so naši gibi. Kar slabo vpliva na fazo
odriva pri teku; počasneje reagiramo na spremembe terena (korenine, kamni...) predvsem pri fazi dotika tal; imamo manj učinkovito mišično kontrakcijo. Problem
je v prenašanju sile, ki se razvija med tekom. Absorbcija sile
na sklepe je 4-kratnik telesne teže. Večina te sile se prenese
skozi sklepe na mišice meč in stegen. Slabši mišični tonus pa
težko prenaša tako velike sile. Tudi gluteus (mišice na zadnjici) in hemstringi (zadnje stegenske mišice) slabijo. Razlog je
v večji količini sedenja. Ko želi tekač teči, so tudi te mišice
oslabljene in manj pripomorejo k dobremu rezultatu v teku.
Tudi če vas tek ne interesira, vam ne sme biti vseeno, kaj se
dogaja z vašimi mišicami in posledično celotnim mišično
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skeltnim sistemom v dobi staranja. Oslabljene mišice in kosti so alarm za poškodbe.
Več mišične mase ste izgubili, bolj se boste morali potruditi. Trenirajte dvakrat na teden. Toda kvaliteta
treninga je vedno pred količino. Osredotočite se na velike mišične skupine kot so: počepi, dvigi z nogami, dvigi z meči, dvigi lastne telesne teže. Želite izboljšati živčno-mišične povezave? Izvajajte hitre,
lahke, koordinirane gibe kot so spremembe smeri, drili v preži ali šprintu, hitri reakcijski odzivi, skipping,
poskoki. Drile izvajajte dvakrat na teden. Raje kakšen tek izpustite in naredite dober dril. Rekrutirajte
hitra mišična vlakna! Vključite v tek kratke šprinte po ravnem ali v hrib. Lahko tečete na tempo, lahko
vključite v trening kratke teke na 200m. Pomembna je tudi uravnotežena prehrana, kar pa pomeni, da
ne jeste samo beljakovin, ki so ključne pri mišični obnovi, ampak vsa kvalitetna makrohranila: maščobe,
ogljikove hidrate, beljakovine, minerale in vodo. Ne pozabite na vlaknine, ki pomagajo pri prebavi (zelenjava, semenke, sadje). Pišite prehranski dnevnik, v katerem navedite, kaj ste zaužili v posameznem
obroku ter se osredotočite, da imate vsaj v dveh obrokih na dan ustrezna makrohranila in vlaknine. Če
imate resnično natrpan urnik (šport, služba) in ne morete poskrbeti za uravnotežen obrok, potem se
posvetujte z zdravnikom glede potrebe po dodatnih beljakovinah in vitaminih. Po napornem treningu
poskrbite za kvaliteten obrok. Pojejte ga cca. eno uro po treningu.
Naporen trening vam ne bo pomagal, če boste po njem sedeli 10 ur. Veliko se gibajte na svežem zraku,
uporabljajte stopnice, vozite kolo, hodite in čim manj sedite, da vam gluteusi in hamstringi ne zakrnijo.
Tako boste lažje in hitreje tekli ter opravljali vsakdanja opravila in se ognili morebitnim poškodbam.
Imate doma poškodovan izdelek, ki bi ga želeli še uporabljati.
Nič lažjega. Na Povšetovi ulici
4 v Ljubljani deluje popravljalniška kavarnica (lokacija CPU
d.o.o., SO.P., PE Ljubljana).
Dogodki v Repair Cafe Ljubljana
potekajo vsak zadnji četrtek v
mesecu od 12.00
do 17. 00 ure.
T: 082 054 363, 082 054 364
E: ljubljana@cpu-reuse.com
www.cpu-reuse.com
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Pobude meščanov
Na spletni strani MOL lahko meščani in meščanke Ljubljane izrazijo svoje pobude in težave 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/

OBVESTILO O ZAPORI CESTE
Predvidena je delna zapora vozišča in prekop javne prometne površine
ter posebna raba javne površine
SPODNJE GAMELJNE
in to za 2 dni v obdobju
od dne 21. 11. 2016 do dne 30. 11. 2016.
Hvala za razumevanje.

Napovednik dogodkov
Knjižnica Gameljne
15.12.2016 ob 19.30
– potopisno predavanje: Damjan Jevšnik, Nova Zelandija

Udeležba
na vseh
dogodkih je
brezplačna.

VABILO
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARNA GORA – TACEN VAS VABI NA MIKLAVŽEV SEJEM
KDAJ:
KJE:
KAJ:

OD 2.12.2016 DO 5.12.2016, MED 15.00 IN 19.30 URO
VRT GOSTILNE KOŠIR, TACENSKA CESTA 142, 1211 TACEN-LJUBLJANA
PESTRA PONUDBA, DRUŽENJE, POVEZOVANJE, MIKLAVŽEVO PRESENEČENJE,
OBILO VESELJA, ZA ŽEJO, LAKOTO IN SLADKOSNEDE BO POSKRBLJENO, IN ŠE IN ŠE …
PRISRČNO VABLJENI
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Klemen Sovan

Pogled s perspektive izpod oblakov že dolgo ni rezerviran zgolj za
ptice. Tudi vi si lahko na preprost,
varen in sistematičen način izpolnite željo po letenju.

predavanje
Knjižnica Gameljne

četrtek, 17. novembraob 19.30
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DRUŽINSKO GLEDALIŠČE KOLENC
V SODELOVANJU S ČS
OTROŠKE PREDSTAVE: DOM KRAJANOV GAMELJNE, OB 11.00 URI
Sobota, 28. 1. 2017: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
Predstava je prisrčna dramatizacija po zgodbi Frana Levstika - v novi preobleki. Naši najmlajši
pa se ob njej tudi mimogrede naučijo, kako so včasih nastajala oblačila in kako lahko skupaj
naredimo veliko dobrega.
Sobota, 1. 4. 2017: ZOBNI ZAJČEK
Zabavna animacijska dogodivščina o zobkih, sladkarijah, jabolku in zobozdravnikih, ki niso
noben bav bav!
Cena vstopnice za otroške predstave: 4 € (otroci do 2. leta imajo brezplačno)

PREDSTAVI ZA ODRASLE: DVORANA V TACNU, OB 17.00 URI
Nedelja, 27. 11. 2016: Etnološka predstava NAZAJ H KORENINAM- Trajanje: 60 min.
Angelca in Mici sta zelo dobri prijateljici in hkrati najhujši sovražnici. Ob šegah in navadah, ki
nas spremljajo iz daljne preteklosti, doživimo življenje na vasi, kjer se je ves čas nekaj dogajalo:
od prihoda kolednikov do kresovanja, martinovanja in božiča. Zgodba pa je še bolj napeta, ko
se vmešajo fantje, ki dekletom (tako nekoč kot tudi danes) zmešajo glave. Samo opravljivki sta
vedno vsemu kos …
Nedelja, 12. 3. 2017: Cabaret - LJUBEZEN SVET VRTI - Trajanje: 60 min
Ljubezen je ena najlepših besed. Ob plesu, petju, skečih in nagradnih igrah bomo doživeli njeno
barvitost in večplastnost, pa tudi namišljenost … Nasmejali se bomo nekaterim zvezdnikom,
ki ognjevito zagotavljajo, da čutijo in poznajo ljubezen. Potovali bomo po svetu in spoznali, da
ima vsaka dežela svoj način izkazovanja ljubezni, ljubezen pa je kljub temu - ena sama.
Cena vstopnice za odrasle: 6 € (za otroke do 12 leta je cena predstave 3 €)

OTROŠKA PREDSTAVA: DVORANA V TACNU, OB 18.00 URI
Sreda, 28. 12. 2016: ŠKRATKA NA DELU (primerno za otroke od 3 let starosti).
Po predstavi bo otroke obiskal Dedek Mraz.
Jole in Bole sta dva čisto navadna, radoživa in nagajiva škrata. Jole je tiskarski škrat in najraje
krade črke in kdaj pa kdaj tudi kakšno celo besedo. Bole pa je gozdni škrat in kar tako, iz čistega dolgega časa, nagaja gozdnim živalim in vsem drugim obiskovalcem.
Škratastična dogodivščina, ob kateri se skupaj s škratoma naučimo, da nagajivost, ki jo včasih
naredimo drugemu, lahko tudi boli, zato moramo dobro vedeti, kako se tej stvari streže …
BREZPLAČNO
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2. TRAIL RAŠICA
ROMAN JEŽ S PRIJATELJI S POMOČJO
GOSTILNE MAČEK , PLANINSKEGA
DOMA RAŠICA, ERVIN LEMARK s.p. TER OSTALIH DONATORJEV VABI NA
TRAIL »RAŠICA«(50 KM)
DNE 26.11.2016 S STARTOM OB 8.30 S ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SREDNJIH GAMELJNAH
(KONČNA POSTAJA LPP ŠT.8 IN 21)
TRAIL BO POTEKAL PO RAŠICI IN NJENIH OBRONKIH IN SICER V 5.KROGIH PO 10 KM IN 500 VIŠINSKIH METROV.NA TRASI BOSTA DVE OKREPČEVALNICI S SADJEM,PRIGRIZKI IN PIJAČO.
RAZPISANE SO KATEGORIJE:

1. ENOTNA ŽENSKA IN 2. MOŠKA NA 20KM
3. ŽENSKA IN 4. MOŠKA LET.1971 IN MLAJŠI NA 50KM
5. ŽENSKA IN 6.MOŠKA LET.1970 IN STAREJŠI NA 50KM
7. ŠTAFETA(TRIČLANSKA-OBVEZNO VSAJ ENA ŽENSKA)
V ŠTAFETI LAHKO TEKMUJE TUDI POSAMEZNIK,KI STARTA SAMOSTOJNO IN SICER TAKO,DA JE V
ŠTAFETI 1.ČLAN IN NOSI TUDI ŠTEVILKO ŠTAFETE.
PRIJAVNINA ZNAŠA 15€ IN SE PORAVNA NA TRR ( ERVIN LEMARK s.p., Polanškova ulica 6, 1231
Ljubljana Črnuče, SI56610000001973424 , SWIFT: HDELSI22, namen : Rašica Trail: ime_priimek
ALI ime_stafete / lahko_vec_imen ), TER ZAJEMA OKREPČILA NA TRASI,MALICO,MANJŠI STARTNI
PAKET TER MOREBITI ŠE KAKŠNO NAGRADO.
NAGRADE: KOLAJNE ZA NAJBOLJŠE TRI PO KATEGORIJAH
KLJUB VPLAČILU ŠTARTNINE PROSIMO ZA PREDPRIJAVE NA MAIL: jez.roman@gmail.com
PRIJAVA NAJ VSEBUJE: IME IN PRIIMEK,LET.ROJSTVA,KATEGORIJA
VEČ INFO NA NA TEL.ŠT. 040 264 588 ALI PO MAILU,KI JE NAVEDEN ZGORAJ.
SEZNAM SODELUJOČIH BO OBJAVLJAN NA TEKAŠKEM FORUMU POD RAŠICA TRAIL IN FB STRANI
TRAIL RAŠICA.

Dramska skupina DU Komenda
predstavlja komedijo Toneta Partljiča
»ČAJ ZA DVE«
v soboto 19.11.2016 ob 19 uri
v Kulturnem domu Gameljne.
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA
VABI UPOKOJENCE NA

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE TEČAJE
VABLJENI NA
35 URNE ZAČETNE
30 URNE NADALJEVALNE IN
20 URNE IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE
(WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL,
DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA)
Več na http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/izobrazevanje-starejsih/
PRIJAVITE SE LAHKO V VAŠI ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, tel. 511 06 33
ALI V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, ga. VESNA BOLLE.

v

PRAZNICNI SEJEM 2016
Tudi letos vabimo na praznični sejem,
ki bo potekal v Šmartnu pod Šmarno goro
v soboto, 17. decembra popoldne.
Lokalni izdelki, aktivnosti za otroke in praznični program
bodo glavna nit našega druženja.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite in z nami preživite
nekaj prijetnih prazničnih trenutkov.
Taborniki Rašiškega rodu v sodelovanju s Četrtno skupnostjo ŠG,
župnijo in ostalimi sokrajani.
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Recepta za mrzle zimske dni
Mandljev napitek

Melita Močnik Okorn, fotografija: arhiv Bioars
Sestavine za 1 skodelico:
• 250 ml mandljevega napitka (ali mleka)
• 2 jedilni žlici koruznega škroba
• 1 čajna žlička rožičeve moke (lahko nadomestite s kakavom)
• 1 čajna žlička čistega kakava
• 2 jedilni žlici nerafiniranega sladkorja (ali javorjevega sirupa)
• ščep soli
• 1 jedilna žlica smetane (sladke ali rastlinske smetane)
• 1 kapljica eteričnega olja pomaranče (prehranske kvalitete)

Mandljev napitek kupite, še boljše pa je, če si ga pripravite sami. Skodelico mandljev namočite
za 8 ur. Splaknite pod tekočo vodo in dajte v blender; dolijte toliko vode, da dobite vsega skupaj
1 liter. Dobro zmiksajte in precedite čez gazo.
Za vročo čokolado odmerite 250 ml: vzemite stran 50 ml tekočine in jo zmešajte s škrobom,
rožiči, kakavom in sladkorjem. Preostalo tekočino segrejte na štedilniku.
Skuhajte po enakem postopku kot puding: mešanico vlijte v segret mandljev napitek in mešajte,
da se zgosti. Dodajte še ščepec soli, da okrepite okuse. Če želite bolj gosto čokolado, dodajte
več koruznega škroba.
Ko je čokolada kuhana, lahko dodate žlico smetane, v katero ste prej dobro vmešali kapljico eteričnega olja pomaranče (eterična olja niso topna v vodi, zato jih vedno vmešamo v maščobe).
Ne spreglejte: če uživate v sladicah (resnično in brez tistega glasu slabe vesti), vaše telo sprošča
endorfine, ti pa poskrbijo, da telo z lahkoto presnovi zaužito hrano (in vas ne bo več skrbelo, ali
je vroča čokolada zdrava za vas).

Sirup iz različnih zelišč

Alenka Pirjevec
Naberemo zelo veliko melise in mete, ki jo operemo in narežemo. Tri literski kozarec ali emajliran lonec (samo ne plastične
posode) do polovice napolnimo z zelišči. Ta malo potlačimo.
Dodamo ¼ litra naravnega pomarančnega in ¼ litra naravnega
limoninega soka in 4-5 g citronske kisline. Na vse to vlijemo 2
litra vode in pustimo, da se zelišča namakajo približno 48 ur.
Vmes vsake toliko časa vsebino premešamo. Po 48 urah nastalo maso precedimo skozi gazo v lonec za kuhanje. Na 1 liter
tekočine dodamo ½ kg fruktoze (lahko tudi navadni sladkor),
segrevamo do vrelišča in pustimo da vre eno minuto. Potem
sirup vlijemo do vrha v steklmenice (vroče polnjenje), ki smo
jih predhodno razkužili z alkoholom. Steklenice takoj zapremo.
Priporočam steklenice s pokrovčkom, ki se odvija in zavija.
Enak postopek lahko uporabnimo tudi za pripravo sirupa iz
bazilike.
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Ideje za popestritev jesenskih dni
Ko odpadlo listje živi naprej

luntiks.com

crafthubs.com

countryliving.com
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Naša četrtna skupnost v sliki
Fotografija: Tanja Muha
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