Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 6, november 2017, naklada 1250 izvodov
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Uvodni nagovor
Dragi sokrajanke in sokrajani!
Pred vami je nov jesenski izvod Šmarnogorskih razgledov. Tudi ta je poln
zanimivih vsebin, ki smo jih pripravili vsi, ki imamo kaj zanimivega sporočiti
javnosti. Letošnje leto je bilo za našo četrtno skupnost še posebej radodarno. Ob listanju zvezka boste ugotovili, da se je od preteklega pisanja pri nas
veliko dogajalo. Društva in posamezniki so bili aktivni, aktivni pa smo bili
tudi v Svetu ČS.
Tako so se realizirali tudi nekateri večji projekti, za katere smo si v naši ČS
prizadevali tudi več let. Vendar pa nam to ne bi uspelo brez pripravljenosti
predstavnikov MOL in vseh prebivalcev naših krajev, ki so z željo pomagati
sodelovali v postopkih in se v njih tudi odrekli kosu svoje lastnine, da smo s tem lahko pridobili vsi.
Naš trud je bil v tem letu vsaj deloma poplačan in naša prelepa ČS je postala bolj urejena. Za ureditev še odprtih zadev si bomo prizadevali tudi v prihodnje. In do cilja lahko pridemo le skupaj in z
veliko mero dobre volje.
Iskrena hvala vsem, ki ste to že tako ali drugače izkazali.

Tanja Muha
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Naslovnica:
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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

Pridobitve na območju četrtne skupnosti
Šmarna gora
Brigita Pavlič

V letošnjem letu je bilo na območju naše ČS izvedenih kar nekaj del.
Veseli smo, da lahko poročamo, da so se po večletnih dogovarjanjih, prometnih študijah in prelaganju izvedbe programa, meseca junija dokončala dela na lokalni cesti Šmartno-Gameljne-Črnuče,
in sicer na odseku od avtocestnega priključka do h. št. Zg. Gameljne 51. Investitor del je bila Mestna občina Ljubljana (MOL).
V navedenem delu je bilo vozišče pred ureditvijo tako zoženo, da srečanje dveh vozil ni bilo možno, stara, razpadajoča hiša pa je predstavljala dodatno nevarnost za udeležence v prometu. V okviru investicije, se je kolikor je bilo pač možno, razširilo vozišče in izvedel pločnik. Prav tako se je v sklopu navedene
investicije zgradil pločnik od avtocestnega priključka v Šmartnu do Zgornjih Gameljn. Pri vsem tem je
pomembno vlogo imela tudi pripravljenost lastnikov navedenih zemljišč in objektov na dogovarjanje z
MOL z namenom iskanja možnih rešitev, da se je projekt v končni fazi lahko izvedel.
Svet ČS si bo tudi prizadeval, da bi MOL nadaljevala z izgradnjo pločnika tudi od Zgornjih do Sred
njih Gameljn.

Prav tako je MOL na podlagi projekta, pristopila k rekonstrukciji 1. etape ceste Zgornje Gameljne
–Povodje. V mesecu maju so se pričela pripravljalna dela izvedbe in dokončala v mesecu juniju. V
delu od h. št. Zgornje Gameljne 34 do zadnje hiše na tem območju je bilo urejeno odvodnjavanje,
razširitev ceste in asfaltiranje. Kdaj se bo izvedla 2. etapa rekonstrukcije ceste do meje z občino
Vodice še ni znano, je pa odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev MOL.

V mesecu avgustu pa je bil urejen otok športa in postavljene naprave ob športnem igrišču v Srednjih
Gameljnah. Naprave so bile postavljene v okviru plana malih del, katerih sredstva je zagotovila četrtna
skupnost, postavil pa jih je Javni zavod Šport Ljubljana. Na napravah je možno izvajati vaje za celotno
telo- krepitev in raztegovanje mišic ter izvajanje vaj za vzdržljivost. Uporaba je brezplačna.
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Prebivalci Mestne občine Ljubljana po četrtnih skupnostih po spolu, na dan, 1. januar 2017
SKUPAJ
MOŠKI
ŽENSKE		
Občina Ljubljana
288919
139264
149655
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD
34472
16103
18369		
ČETRTNA SKUPNOST CENTER
25884
12031
13853		
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE
11593
5661
5932		
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE
15672
7564
8108		
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC
12185
6009
6176		
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE
14331
7062
7269		
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE
21752
10622
11130		
ČETRTNA SKUPNOST POLJE
20382
10328
10054		
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE
9844
4563
5281		
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK
16756
7710
9046		
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK
13791
6845
6946		
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO
6874
3455
3419		
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
14170
6924
7246		
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA
35329
16692
18637		
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
4988
2504
2484		
ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO
16832
8382
8450		
ČETRTNA SKUPNOST VIČ
14064
6809
7255
Vir: Statistični urad Republike Slovenije						

Razširjena seja Sveta ČS z občani
Brigita Pavlič, fotografija: Brigita Pavlič (arhiv ČS)

Tudi letos je Svet ČS Šmarna gora v počastitev Dneva ČS, ki ga praznujemo 5. maja, pripravil razširjeno sejo z občani. Seja je potekala v prostorih OŠ Šmartno. Na začetku je nastopil zborček OŠ
Šmartno pod vodstvom učiteljice Anite Novak Smolič.
Vodja Mediacijskega centra Ljubljana je predstavil dejavnost centra in odgovarjal na vprašanja občanov.
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Vodja varnostnega okoliša PP Šiška za območje ČS Šmarna gora g. Janez Zajec je podal varnostno poročilo.
Predstavljena je bila statistična obdelava posredovanj
gasilskih društev v našem okolišu in podani napotki
občanom za preventivno delovanje, ki zmanjša nevarnosti. V letošnjem letu je bilo kar precej požarov v
naravnem okolju, nekateri so se ponavljali ciklično kar
nekajkrat skoraj na istem območju, kar je nakazovalo
na dejstvo da gre za namerne požige.
Predsednik Sveta ČS je predstavil bistvene naloge sveta ČS ter podal pregled dela sveta ČS v obdobju april 2016 – april 2017 s poudarki za delo v prihodnje. Četrtna skupnost si bo še naprej prizadevala, da bi državne institucije in Mestna občina
Ljubljana omogočili ureditev ceste skozi naselje Šmartno, Tacenske ceste in Ceste Vstaje, sanacijo
ceste čez Stražo ter rekonstrukcijo ceste Zgornje Gameljne – Povodje. Potrebna bi bila tudi postavitev javne razsvetljave (Spodnje Gameljne od h.š. 25 a do 25 f, Šmartno -2 lokaciji in v Tacnu
(Cesta vstaje in Cesta C. Kosmača), ureditev dodatnega parkirišča za obiskovalce Šmarne gore in
izgradnjo Centra Četrtne skupnosti v Šmartnu. Nenazadnje pa tudi največja in najobširnejša naloga dograditve javne kanalizacije in druge komunalne infrastrukture na območju Mestne občine
Ljubljana v nadaljnjih treh letih, kar bo financirano tudi iz evropskih sredstev.

V nadaljevanju so občani opozorili na probleme, ki jih pestijo že leta in leta, pa še vedno niso
rešeni. Želijo si, da bi se že končno uredila regionalna cesta R3 skozi Tacen in Šmartno, ki je brez
pločnikov in je vozišče v slabem stanju, avtomobilisti pa v naselju velikokrat ne zmanjšajo hitrosti)
in ostali komunalni problemi.
Priznanje četrtne skupnosti sta za dolgoletno sodelovanje in prispevek na področju dela in življenja v četrtni skupnosti prejela Alojz Suhoveršnik iz Prostovoljnega gasilskega društva Gameljne in
dr. Jurij Šilc.
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Dan ČS Šmarna gora 2017

Brigita Pavlič, fotografija: Brigita Pavlič, Tanja Muha
Lepo vreme in toplo spomladansko sonce je na športno igrišče v Gameljnah privabilo lepo število
obiskovalcev na ogled prireditve v počastitev Dneva ČS Šmarna gora z naslovom »Krajani krajem«.
Letošnja prireditev je bila posebej namenjena predvsem otrokom.
Ob 16.00 uri so se predstavljala in promovirala svoje aktivnosti društva ki delujejo v četrtni skupnosti. Predstavili so se Čebelarsko društvo Šmarna gora, Planinsko društvo Šmarna gora, Turistično društvo Šmarna gora –Tacen, Društvi upokojencev Šmartno-Tacen in Gameljne-Rašica, Društvo
tabornikov Rašiški rod, Alpinistični klub Vertikala ter vsa tri prostovoljna gasilska društva.

Na prireditvi je s predstavitvijo mobilne policijske postaje sode- Obiskovalcem so svojo dejavlovala Policijska postaja Ljubljana- Šiška.
nost predstavili JP Vodovod-kanalizacija in JP Snaga.
JP Vodovod-kanalizacij je pripravilo delavnico za otroke, kolo sreče (odgovori otrok na vprašanja,
povezana z dejavnostjo podjetja) ter predstavilo inštalacijo Stranišče ni smetišče, s katero so ozaveščali uporabnike, kaj ne sodi v odtoke in straniščne školjke.
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JP Snaga pa je predstavilo delavnice ponovne uporabe ter Center ponovne uporabe in kavarniške
popravljalnice Repair Café. Krajanom pa so odgovarjali tudi na vprašanja.

Na pokritem delu prizorišča so ročne izdelke predstavljale članice obeh društev upokojencev.

Ob 17.00 uri je predsednik Sveta ČS pozdravil in
nagovoril obiskovalce. Sledil je kratek kulturni
del v katerem so nastopili Mešani pevski zbor
Kulturno umetniškega društva Tacen in vokalna
skupina Krila. Kulturni del prireditve je zaključil
osnovnošolski band TNT, ki ga sestavljajo trije
mladi učenci in navdušil obiskovalce.

Razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega
prostorskega načrta MOL
Tanja Muha in Primož Burger

Mestna občina Ljubljana je pred kratkim javno razgrnila predlog občinskega prostorskega načrta,
ki prinaša kar nekaj sprememb tudi na območju naše ČS. Vse spremembe so bile pripravljene na
podlagi občinskih razvojnih potreb, potreb prebivalcev in pravnih oseb (t.i. pobude) in spremenjenih predpisov in režimov, upoštevale pa so se tudi nekatere strokovne podlage. V ČS Šmarna gora
sta bili izdelani dve takšni strokovni podlagi in sicer: Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za
povodje Gameljščice 1. faza na območju MOL, IZVO-R d.o.o., 2016 in Preveritev območja stavbnih
zemljišč-SP za razvoj naselja Šmartno pod Šmarno goro, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2016.
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V predlogu je na območju naše ČS predvideno naslednje:
• prekvalifikacija Šmarne gore v območje z usmeritvami zelenega sistema za varovanje krajinskih
značilnosti in rekreacijsko rabo, kar daje v nadaljevanju možnost razglasitve t.i. Šmarnogorskega
krajinskega parka, pri čemer pa je v odloku predviden tudi krajinski park, ki se vzpostavi na območjih Črnuč, Rašice in Dobena;
• Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice 1. faza na območju MOL, kjer
so bili načrtovani naslednji celoviti ukrepi: Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Gameljščici v naseljih Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne in sicer v dveh variantah (zadrževanje visokih
vod v suhem vodnem zadrževalniku Gračenice in razbremenjevanje dela visokih vod proti Savi
po razbremenilniku nad Zgornjimi Gameljnami) ter šestnajst lokalnih ukrepov za povečanje pretočnosti Gameljščice na kritičnih odsekih skozi Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne;
• Sistem oskrbe z zemeljskim plinom je mogoče razširiti na obrobna območja mesta (med njimi
tudi Tacen, Šmartno pod Šmarno goro, Gameljne) ter izvesti priključitve vseh porabnikov zemeljskega plina;
• Načrtovana je dograditev javne kanalizacije v MOL v aglomeracijah večjih od 2.000 PE, in sicer
tudi v aglomeraciji št. 16482 Tacen ter aglomeraciji št 3637 Zgornje Gameljne;
• Med površinami za predvideno oziroma predlagano stanovanjsko gradnjo za starejše občane je
tudi Tacen;
• Na območju Šmartna in Gameljn pa se na določenih delih predlaga ukinitev OPPN.
V kolikor si želite vsebino podrobneje ogledati, lahko to storite na sedežu ČS v času uradnih ur.

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Ljubljani
(aglomeracije)
Primož Burgar, slike: arhiv ČS Šmarna gora

Mestna občina Ljubljana si je skupaj z občinama Vodice in Medvode že dalj časa prizadevala, da bi
iz kohezijskega sklada EU pridobila sredstva za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Konec avgusta
se ji je trud poplačal in je pridobila 69 mio EUR evropskih sredstev. K tej vsoti bo državni proračun
primaknil naslednjih 11 mio EUR, preostanek sredstev pa bodo pridobljeni iz proračunov MO Ljubljana in občin Medvode in Vodice. Projekt je razdeljen na tri dele in sicer:
1. Izgradnjo glavnih vodov (C0) iz Vodic in Medvode do čistilne naprave v Zalogu;
2. Dograditev same čistilne naprave v Zalogu;
3. Izgradnja samih kanalizacijskih vodov v aglomeracijah z 2000 enotami.
Tretji del se v bistvenem delu dotika tudi prebivalcev v naši Četrtni skupnosti, saj Tacen in Šmartno predstavljata eno od enot 2000E, Gameljne pa drugo enoto 2000E. V ta namen so bili tudi že
pripravljeni sami načrti izgradnje kanalizacijskega omrežja v naši ČS, ki so spodaj tudi že prikazani.
Sam projekt mora biti zaključen do konca leta 2020, saj so evropska sredstva na voljo v programskem obdobju evropske kohezijske politike med leti 2014-2020. Projekt predvideva, da bodo na
kanalizacijsko omrežje v tem obdobju priključene praktično vse hiše v Tacnu, Šmartnu in Gameljnah. Območje Rašice in nekatere posamezne in odmaknjene hiše v prej omenjenih naseljih pa
se bodo reševale ločeno od aglomeracij, pri čemer pa je potrebno poudariti, da v istih časovnih
okvirih. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno poudariti vsaj še to, da se je MOL z
vsemi javnimi podjetji v Ljubljani dogovorila, da bo istočasno urejala tudi ostalo komunalno infrastrukturo. To pomeni, da bo na istih območjih urejeno tudi meteorno, vodovodno, plinovodno, telekomunikacijsko in elektro omrežje, postavljena bo javna razsvetljava in na novo bodo asfaltirana
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vsa cestišča, pri čemer bodo urejeni tudi pločniki na tistih cestah, kjer bodo le ti potrebni.
V primeru naše ČS to pomeni, da bo na kanalizacijsko omrežje na novo priklopljena praktično
vsaka druga hiša, to pa bo pomenilo, da bomo morali vsi v naslednjih 2-3 letih marsikdaj tudi malo
potrpeti, saj bo razkopanih in zaprtih večje število cest in ulic, marsikateri odsek bo potrebno tudi
še lastniško ali vsaj služnostno urediti. Sam popis zasebnih delov cest, pa že obstaja in je dostopen
na sedežu Četrtne skupnosti. Pooblaščena podjetja se bodo v naslednjem obdobju obrnila na vse
lastnike in poskušala urediti lastništvo. Pri urejanju teh razmerij si seveda želimo, da boste vsi
lastniki zemljišč, po katerih bodo potekale trase, z odobravanjem pristopili k reševanju lastništva
oziroma vpisu služnosti, kjer bo le to potrebno.
Ob vsem pa je potrebno že vnaprej povedati tudi to, da je MOL dolžna izgraditi samo kanalizacijsko omrežje, ter na rob vsake parcele, kjer stoji hiša postaviti tudi kanalizacijski jašek, dolžnost
vsakega posameznega lastnika hiše pa bo da se v roku 6 mesecev priključi na samo kanalizacijsko
omrežje, pri čemer bo vsak lastnik moral financirati lasten priklop in plačati komunalni prispevek,
če le tega še ni imel plačanega za kanalizacijski priključek. Celoten strošek posamezne hiše vsekakor ne bo zanemarljiv, zato bo z vsakim tudi dogovorjen način in sama časovnica plačila.
Za konec bi dejal zgolj še to, da so se že v prejšnji sestavi sveta ČS leta in leta borili, da bi do celovite komunalne ureditve prišlo tudi v naši Četrtni skupnosti. Sedaj je to postala tudi realnost, ki je
časovno jasno opredeljena (2018-2020). Zato vas prosim, da aktivno in konstruktivno sodelujete
pri tem, saj bodo morebitna nasprotovanja pri odkupih delov cest, ki so morda v vaši lasti, ali
urejanju služnosti pomenila vsaj časovne zamike, oziroma morebiti celo to, da predvidena dela ne
bodo izvedena v celoti. Vse prevečkrat smo namreč tudi sami krivi, da se kakšna od zadev ne uredi
zaradi nasprotovanja lastnikov. Ob tej priložnosti bom izpostavil problematiko reševanja cestišča
in pločnika v Šmartnu, kjer je bilo na eni strani res to, da je država (DRSI), ki bi morala odkupiti
in urediti določena zemljišča, saj je cesta namreč državna, bila toga in nefleksibilna, nemalokrat
do lastnikov tudi vzvišena, vendar pa je bilo tudi s strani nekaterih lastnikov oteženo reševanje
samega lastništva. Vendar, po zadnjih informacijah, so tudi tukaj bistvene prepreke odpravljene,
saj je zamenjava nekaterih akterjev, ki so urejali lastništva in deloma na novo zarisana trasa skozi
Šmartno, pripeljalo do tega, da bi se v letu 2018 lahko končno spodobno uredil tudi ta del. To
izpostavljam predvsem zato, ker je potrebno nemalokrat razumevanje na obeh straneh. Upam,
oziroma verjamem, da bo temu tako tudi v primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja. V primeru
vaših kakršnihkoli zadržkov, pa bomo seveda tudi na ČS z veseljem priskočili na pomoč pri samih
dogovorih med vami in pristojnimi oddelki na MOL.
Slike spodaj po vrstnem redu: Gameljne, Šmartno, Tacen jug in Tacen sever.
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Aktivnosti v zvezi s predvidenim umeščanjem
400 kV daljnovoda
Tanja Muha

V preteklih številkah smo že večkrat pisali o problematiki predvidene umestitve 400 kV daljnovoda
namesto obstoječega 220 kV in o vseh nevarnostih ter škodljivih vplivih na prebivalce ob njegovi
bližini. Postopek je sicer začasno ustavljen, vendar pa se aktivnosti v zvezi s tem še vedno odvijajo
tako na državni ravni kot, posledično, tudi na ravni civilnih iniciativ. Kot kaže bo moralo Ministrstvo
za zdravje še bolj proaktivno nastopiti in poskrbeti za ustrezno zaščito zdravja ljudi, še posebno
pa otrok, kjer je škodljiv vpliv elektromagnetnega sevanja visokonapetostnih daljnovodov neizpodbitno dokazan. Več informacij si lahko preberete tudi na spletni strani dveh od CI, s katerimi
sodelujemo v doseganju skupnega cilja:
http://www.brod.si
http://protisevernitrasi.si.

38. Tek na Šmarno goro
Pika Šarf, fotografija: organizator teka

Osamelec na severnem robu ljubljanske kotline s svojima vrhovoma, na vzhodu ležečo Šmarno goro in zahodno, sedem metrov višjo sosedo Grmado, je že desetletja ne le priljubljena izletniška točka vseh Ljubljančanov,
temveč tudi zatočišče številnim športnikom – gorskim
tekačem, kolesarjem, plezalcem, jadralnim padalcem,
ki se jim ob primernih zimskih razmerah pridružijo še
sankači. Nedeljski obiskovalci si le stežka predstavljajo,
da je na teh dokaj nezahtevnih šmarnogorskih pobočjih
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mogoče organizirati gorsko tekaško preizkušnjo, ki se po težavnosti zlahka postavi ob
bok najtežjim na svetu. Vendar pa bi vam
katerikoli tekač, ki se je spopadel s šmarnogorsko strmino na progi Teka na Šmarno
goro, znal povedati, da je desetkilometrska
krožna proga s 710 metri vzpona in 250 metri tehnično izredno zahtevnega spusta, ki
mu sledi hiter prehod v tek navkreber, vse
prej kot lahek zalogaj.
Prvi Tek na Šmarno goro je bil organiziran
že davne jeseni 1979. Preden se je prelevil
v mednarodno gorsko tekaško prireditev je v obdobju rojevanja športno-rekreativnih prireditev
v poznih sedemdesetih letih oral ledino na področju gorskih tekov v Sloveniji. V tistih letih so
nadobudne tekače iz krajev pod Šmarno goro dosegle govorice o neverjetnih časih pod desetimi
minutami za vzpon na njim preljubi vrh. Beseda je dala besedo in rodila se je ideja za tekmovanje.
Teden dni pred prvim Tekom na Šmarno goro je na sedlu zapadlo četrt metra snega. Organizatorji
so preko travnika sami naredili ozko gaz, a je odjuga dan pred tekom pobrala novozapadli sneg in
ob poti so ostali le še beli dokazi zagnanosti organizatorjev. Idejni oče Teka na Šmarno goro in še
danes vodilna sila tekmovanja, Tomo Šarf, se je dan pred tekom vzpel na goro povprašat gostilničarja Miho Ledinka, če ima kaj proti, da bi naslednji dan pred gostilno naredili cilj »neke tekme«,
zraven pa mu je prinesel še bezgovo cvetje, med in limone za toplo okrepčilo tekmovalcev na cilju.
18. novembra zjutraj, precej pred tekmo, ko so pod napuščem gostilne Grad šele postavljali mizo
za prijavno službo, je prišel mimo slok mladenič v oprijetih kavbojkah in črnih “špičakih” s plastično vrečko v rokah, iz katere so štrlele “adidaske”, ter preplašeno spraševal po nekem teku. Čez
tri ure so takrat še neznanemu mladeniču Ladotu Urhu, ki je kasneje postal eden izmed pionirjev
gorskega teka pri nas, okoli vratu obesili prvo zlato medaljo šmarnogorskega teka.
Prvih enajst let je bila proga bolj ali manj enaka. V spiralo ovita pot je tekmovalce v razgibanem
vzponu vodila najprej proti Grmadi, nato pa okrog Šmarne gore na njen vrh. Leta 1992 je Tek veljal
kot prvo prvenstvo Slovenije v gorskih tekih in zato je bila dodana še pentlja preko vrha Grmade,
ki je Tek krhati približala mednarodnim standardom. V naslednjih letih sta bili dodani še progi za
otroške kategorije. Leta 2010 je bila proga zopet malenkost popravljena, predvsem zaradi slabega
stanja nekaterih poti, ki jih je močno načela vodna erozija, kar je predstavljalo veliko nevarnost za
tekače. Nova proga je sicer kilometer daljša, vendar je morda celo lažja od prejšnje, nedvomno
pa je veliko bolj varna.
Sprva popolnoma lokalna prireditev je z leti rasla vzporedno z razvojem gorskih tekov doma
in po svetu. Pridobivala je tako na pomenu in
ugledu, kot tudi na številu udeležencev in se v
zadnjem desetletju uveljavila v mednarodnem
prostoru kot ena največjih tovrstnih prireditev
v Evropi, saj je z izjemo svetovnega in evropskega prvenstva verjetno prireditev z najmočnejšo
udeležbo na svetu. Na Šmarni gori so v preteklih letih redno zmagovali svetovni prvaki in
imena kot so Lucio Fregona, Marco Degasperi,
Jonathan Wyatt, Ahmet Arslan, Alex Baldaccini,
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Azeria Teklay, Alice Gaggi in neverjetna Andrea Mayr so z zlatimi črkami zapisana v letopisih svetovnega gorskega teka in Teka na Šmarno goro.
Letošnji, že 38. Tek na Šmarno goro, je postregel z vrhunsko mednarodno udeležbo in izboljšanim
rekordom proge v ženski konkurenci. Tekače je v jutranjih urah prve oktobrske sobote, ki je že
tradicionalno rezervirana za spopad s šmarnogorskimi strminami, pričakala Ljubljančanom vse
predobro poznana jesenska megla, zaradi katere je bila vidljivost na progi slabša kot običajno. Nevarnost za tekmovalce je še povečala mokra
in spolzka proga, ki jo je v dneh pred tekom
namočil dež. Pravo presenečenje pa je tekmovalce pričakalo na Grmadi, naslednje pa
še na cilju; oba vrhova sta se že od zgodnjega
jutra kopala v soncu.
V moški konkurenci je slavil Norvežan Johan
Brugge, ki se je le nekaj dni pred tekom odločil, da bo priletel v Ljubljano in se prvič podal
na zahtevno šmarnogorsko progo. V ospredje
se je skupaj s tretjeuvrščenim Abrahamom
Filimonom prebil na vzponu na Grmado in
presenetljivo zadržal vodilni položaj tudi po zahtevnem spustu in to kljub temu, da sicer ni veljal
za specialista za tehnično zahtevne spuste. Italijan Cesare Maestri se je na drugo mesto prebil na
spustu in ga zadržal do cilja. Na odlično sedmo mesto se je kot najhitrejši Slovenec prebil Miran
Cvet, ki je zopet dokazal, da se zlahka kosa z več kot dvajset let mlajšimi tekači. Z udeležbo na teku
je presenetil trenutno najhitrejši slovenski maratonec Rok Puhar, ki je zagotovo glavni favorit na
polmaratonski progi letošnjega Ljubljanskega maratona, na Šmarni gori pa je vendarle moral priznati premoč specialistom za gorski tek.
V ženski konkurenci je že šestič zmago slavila izjemna Avstrijka Andrea Mayr, ki je za 24 sekund
izboljšala rekord proge, ki ga je postavila pred nekaj leti. Zmagoslavje ob novem rekordu je bilo še
toliko slajše, saj se ji je lani za las izmuznil iz rok po tem, ko je na progi grdo padla.
Drugo uvrščena Norvežanka Kyte Karoline Holsen je za Mayerjevo debelo minuto, tretje mesto
pa je pripadlo Čehinji Pavli Shorni Matyasovi. Med najboljših deset so se uvrstile kar tri Slovenke:
Barbara Trunkelj (6. mesto), Jasmina Jelovšek (9. mesto) in Nuša Mali (10. mesto).

20 let Likovne kolonije na Šmarni gori
Renata Kern, fotografija: arhiv OŠ Šmartno pod Šmarno goro

Letos smo organizatorji, OŠ
Šmartno pod Šmarno goro
in Gostilna Ledinek, še posebej ponosni, saj smo v maju
uspešno zaključili jubilejno
izvedbo likovne kolonije.
Vsako leto omogočimo izbranim učencem osnovnih šol v
neposredni bližini Šmarne
gore, da se udeležijo Likovne kolonije na Šmarni gori.
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Začelo se je s pobudo dveh prijateljev v osrčju gore, in sicer prejšnjega oskrbnika Gostilne Ledinek,
Mihe Ledinka, in bivšega učitelja likovne vzgoje v šmarski šoli, Danila Cedilnika, nato pa je sodelovanje preraslo v tradicijo, ki jo navdušeno nadaljujeva ženski naslednici oskrbnica Ana Češnovar in
učiteljica likovne umetnosti Renata Kern.
V naravnem, domačem okolju ponudimo mladim talentiranim učencem pogoje za likovno izražanje in inovativne rešitve vedno novih izzivov, tako v tematiki kot tehniki izvedbe.

Letošnja tema je imela dva naslova: »Razglednice Šmarne gore« in »Razglednice dvajsetih let
Likovne kolonije na Šmarni gori«. Z izbrano temo smo se trudili poudariti pomembnost našega
likovnega druženja in tega posebnega kraja, Šmarne gore.

Upodobili smo šmarnogorske posebnosti od športa do kulinarike, od arhitekture, narave do dolgoletne likovne tradicije v obliki povečane razglednice. Kot veste, je razglednica kartonček standardne velikosti 15 x 10 cm s sliko na eni strani, na drugi strani pa je prostor za krajše sporočilo
in naslov naslovnika ter znamko, da lahko sporočilo prispe do naslovnika. Kot so bile razglednice
navdih za ustvarjalce vse od leta 1840, so bile navdih tudi za mlade ob raziskovanju domačega
okoliša na ustvarjalen, prav poseben način.
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V tehniki akvarela z nekaj risbe so motive
predstavili na različne načine, od samostojnega slikarskega pogleda na pokrajino do
sestavljanja posameznih podob v zaključeno celoto; vse z namenom predstavitve
dane tematike širši množici, kar je tudi namen razglednic. Ker so stare razglednice
pomembne za raziskovanje preteklosti in
življenja naših prednikov in s tem dragocen
del slovenske naravne in kulturne dediščine, smo tudi mentorji mnenja, da s svojim
delom in spodbudo mladim ustvarjamo
dragoceno zapuščino, morda zgolj lepe spomine na ustvarjalne dni. Pa vendar jih … podajamo,
razdajamo, delimo.
Mladi svojo ustvarjalno sposobnost razvijajo strnjeno v dveh dneh likovne kolonije izven šolskih
zidov, v čisto drugačnih pogojih dela. Sproščeno ozračje, medsebojno sodelovanje in spoznavanje
vrstnikov, individualen pristop učitelja-mentorja v manjši skupini, raziskovalen pristop k izražanju
in ne nazadnje udeleženost pri skupinski postavitvi razstave kot zaokrožene celote ustvarjalnega
procesa pripomore h kvalitetnemu likovnemu izražanju in doživljanju lastnih sposobnosti.
To pa tudi likovna ustvarjalnost je, zmožnost likovnega izražanja na svojstven način. Kot likovni
pedagog sem ponosna, da sem del tega procesa, da to učencem omogočam.
Letošnjemu povabilu na Likovno kolonijo so se odzvale naslednje osnovne šole: Preska z mentorico Niko Berčič Terčon, Pirniče z mentorico Bojano Glavan, Vodice z mentorico Darinko Klopčič,
Franca Rozmana Staneta z mentorico Damjano Stopar Štrovs , Vižmarje-Brod z mentorico Jasno
Babič in naša šola, Šmartno pod Šmarno goro z mentorico Renato Kern.
Likovna dela so vsako leto razstavljena v Galeriji nad velbom in so na ogled vse do konca avgusta,
zato vas ob tem preprosto vabim na ogled prihodnje leto in k podpori likovnemu druženju s spodbudno besedo v knjigi vtisov.

Knjižnica Gameljne tako in drugače
Gašper Klarič in Maja Mirkov, fotografija: arhiv MKL

Letos mineva 25 let od kar so v kletnih prostorih doma krajanov v Srednjih Gameljnah, stran od
mestnega vrveža, knjige našle svoj dom. V eni izmed njih bi lahko prebrali, da so bili tu nekoč mlini,
ki so kraju dali ime »ga melje«. Tako kot so se mlinska kolesa sčasoma nehala vrteti, se je od njenih
začetkov spremenila tudi Knjižnica Gameljne. Z leti, čeprav prostorsko ostaja enako velika, narašča
zaloga gradiva, obisk knjižnice in število izposojenega gradiva:
		
1993
1997
2003
2016
Zaloga gradiva
4.937
10.032 15.847
27.582
Obisk knjižnice
9.223
11.115 9.941
11.587
Izposojeno gradivo
21.241 31.884 38.183
51.115
Danes je del velike družine 37-ih knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana. Postala je del kulturnega življenja Ljubljane. Je ravno prav majhna, da je intimna in ravno prav velika, da v njej vsak najde nekaj zase. Če se sprehodite med policami, najdete nešteto svetov v raznolikem in obširnem izboru
leposlovnih knjig vseh žanrov, pomembne ter zanimive vsebine poljudnoznanstvene in strokovne
literature. Otroci in mladi bodo našli knjige, ki jih potrebujejo za šolo in zabavo. Za ljubitelje sedme
umetnosti imamo filme za odrasle in risanke za otroke. Malo bolj moderni lahko na računalniku
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brskate po svetovnem spletu. V čitalnici pa v miru listate in prebirate več kot 30 revij in časopisov.
Družine z mlajšimi otroci najdete svoj svet v otroški igralnici opremljeni z igračami in družabnimi
igrami. Vsak torek ob 18. uri najmlajše tam čakajo pravljične urice in kreativne delavnice. Otroci
lahko sodelujejo pri reševanju knjižne uganke in ostalih projektih (Slovenski knjižnično-muzejski
mega kviz, Poletavci, Najpoletavci …).
Vsak tretji četrtek v mesecu od oktobra do aprila je namenjen svetovnim popotnikom in njihovim popotniškimi zgodbam. Z njimi smo že nekajkrat prepotovali svet in čakajo nas še nove neodkrite poti.
Čas od decembra do maja je namenjen projektu Mestne knjižnice Ljubljana na področju promocije kulture izbranega kakovostnega branja. Malo manj zapleteno povedano v projektu Mesto bere
vam bomo letos predstavili azijske avtorje.
Od hitrega in hrupnega tempa življenja se lahko vedno umaknete v mir in tišino med knjige. Brez bralcev so knjige le kup popisanih listov. Mi smo tisti, ki jim z branjem vdahnemo življenje. Iskreno verjamemo, da ima vsak svojo knjigo, ki mu je namenjena. Morda vas vaša čaka pri nas v knjižnici Gameljne.
Veseli vas bomo.
Obratovalni čas Knjižnice Gameljne
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
12.30
12.30
/
12.30
12.30
/
19.00
19.00
/
19.00
19.00
/

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

Matic je živahen in navihan 13-letni mladenič, ki živi v Srednjih Gameljnah. Glasba v njegovem
življenju predstavlja pomembno področje. Že kot čisto majhen otrok je vedno z veseljem pihal v
orglice, kasneje pa se je navdušil nad kitaro. Igranja kitare se je pričel učiti pri rosnih 6-ih letih.
»Kitare za tako majhne ročice ni«, so rekli, »in bolje bi bilo počakati še
eno leto, da jo bo lahko konkretno prijel«. A ker je bila Matičeva želja
prevelika, da bi čakal še eno leto, je kljub temu postal najmlajši, a nič
manj zagnani učenec. Od prvih akordov in pesmic »Kuža pazi« je danes
že močno napredoval.
Že štiri leta ima svoj band z imenom TNT. V bandu igra električno in bas
kitaro, od odhoda pevca pa tudi poje. Poleg tega Matic z enakim veseljem igra tudi na bobne. Kitare in bobnov se uči v Mali šoli rock 'n' rola
na Osnovni šoli Vižmarje Brod, ki jo obiskuje. Pomembna mentorja v
njegovem glasbenem razvoju sta učitelj Tomaž Urgl in v zadnjem obdobju predvsem Omar Naber. Njegovi največji vzorniki pa so skupina
Green day.
Matic ima z ansamblom za seboj
že številne nastope. Na vabila organizatorjev prireditev se
mladi muzikanti z veseljem odzovejo, saj komaj čakajo, da
lahko »zažagajo« na odru.
Matic v prostem času sklada tudi lastne pesmi in piše besedila.
S prijatelji iz skupine so tako skupaj že oblikovali svojo avtorsko
skladbo z naslovom »One day«. Trenutno mu glavni izziv pred-
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stavlja snemanje igranja na kitaro in bobne, snemanje
petja in kombiniranje vsega tega v enotno pesem.
Ko se Matic ne ukvarja z glasbo na 1000 in 1 način,
rad riše, trenira rugby ali pa se potepa po rašiških in
šmarnogorskih gozdovih. Več let je tudi navdušen tabornik. In tudi tam rad ob ognju poprime za kitaro.
Matic se zaveda, da vse to brez podpore staršev ne
bi bilo izvedljivo. In ko sta utrujena ali slabe volje,
ju med drugim poskuša razvedriti z igranjem pesmi
na klasično kitaro ali pa nariše kakšen humorističen
strip. Glede na to, da Matic kar prekipeva od energije
in ljubezni do glasbe, ne dvomim, da nam bo v prihodnje pripravil še kakšno prijetno presenečenje.
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

Društvo se predstavi
Aktivnosti društva upokojencev
Šmartno – Tacen za leto 2017

Ana in Jože Jaklič; fotografije: Franjo Merše, Kostja Dolinar in Dragi Medved
Kakor vsako leto, se tudi sedaj pridružujemo z objavo naših dejavnostih za leto 2017. Od januarja
do junija 2017 smo izvedli vse načrtovane izlete.
V mesecu juliju smo obiskali Dolenjsko IV.
Avgusta smo obiskali prelepe lendavske gorice z razglednim stolpom VINARIUM ter se osvežili s
kopanjem v termah.
Septembra smo si ogledali Kozjanske bisere (trg Podsreda, ogled mlina) nato pa še kopanje v termah Olimje s kosilom.
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Oktobra si bomo ogledali Primorsko pod naslovom »Kjer so enkrat hodile Šavrinke« in vsakoletno
počitnikovanje v hotelu Riviera, Portorož.
Novembra bomo imeli Martinovanje.
V mesecu decembru pa zaključimo leto s Silvestrovanjem.
Planinska sekcija:
V juliju smo si ogledali slap Kozjak in avgusta Talež – Bled. Septembra je bil pohod na Snežnik.
Oktobra pa bomo zaključili planinsko sekcijo na Katarini.
Balinanje imamo vsak ponedeljek od 15. – 17. ure v športnem parku Gameljne. Kolesarji in pohodniki se zberejo vsak četrtek ob 9.00 uri pred gostilno Košir v Tacnu. Krožek ročnih del se prične v
mesecu oktobru in konča v mesecu aprilu. Zberemo se vsak torek ob 17. – 19. ure, ob koncu leta
pa organiziramo izlet. Tokrat je bil namenjen Ptuju z ogledom gradu in kopanjem v Termah Ptuj:
s kosilom.
V sodelovanju s Turističnim društvom Šmarna gora se vsako letom udeležimo tudi čistilne akcije kraja.

Aktivnosti KUD-a Tacen
Nada Golub

Kudovci smo bili od jeseni 2016 do danes spet kulturno zagnani in dejavni. Prve
Tacenske večere 2016 smo speljali v izjemno prijetnem vzdušju, obiskovalci so bili
navdušeni, mi pa še bolj. In obljubo, da
bo to tradicionalna prireditev, izpolnjujemo v letošnji jeseni!
Sobota 5.11.2016 je bila namenjena nastopu in druženju z že kar pobratenimi
kulturniki iz Male Nedelje v Prlekiji. Praznovali so 40 let kulturnega društva in
nas povabili k sodelovanju in praznovanju obletnice. Ni kaj dodati! V Prlekiji sta vzdušje in gostoljubnost vedno na izjemnem nivoju.
Petek, 23.12.2016 je bil posvečen 25-letnici države Slovenije. Koncert MePZ KUD Tacen je z odličnim tekstom popestril naš podpredsednik Jure Šilc. Kot zaključena celota je bila predstavljena
zgodovina Slovencev in Slovenstva v besedi in glasbi.
V januarju 2017 je pevski zbor KUD Tacen skupaj z moško zasedbo župnije Preska izvedel božično
novoletni koncert, ki je dobro zasidran pri ljubiteljih zborovskega petja in poslušalci vedno radi
prisluhnete tem »zimzelenim« melodijam.
V februarju 2017 smo tako kot vsako leto v Ljubljani stopali po Prešernovih stopinjah in počastili spomin na dr. Franceta Prešerna z nastopom pred Glasbeno akademijo na Gornjem trgu v Ljubljani. Kulturni dan Slovencev smo v dvorani v Tacnu proslavili malo drugače. Pogledali smo film, ki je bil posnet
decembra leta 2000 na Šmarni gori. Leto 2000 je bilo Prešernovo leto in tistega leta so se na Šmarni
gori odvijali kulturni dogodki, plod dobrega timskega dela kulturnikov iz bližnje okolice pod Šmarno
goro. Seveda je domači zbor zapel tudi dve Prešernovi pesmi, Slovensko himno in Šmarno goro.
MePZ KUD Tacen je s solidno oceno sodeloval na vsakoletnem srečanju pevskih zborov mesta
Ljubljane. Vsakoletno srečanje se je odvijalo na, sedaj že tudi na tradicionalni lokaciji, škofovih
zavodih Sv. Stanislava v Šentvidu. Zborovodja Denis Robnik je bil ponosen na dober nastop svojih
varovancev, ki kljub kar visoki povprečni starosti, pridno treniramo.
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Sodelovanje z DU Šmarno Tacen smo ponovno potrdili z nastopom MePZ na njihovem občnem
zboru 8.3.2017.
Kudovci smo sodelovali na tradicionalni čistilni akcije Zelene Ljubljane, ob prazniku Četrtne skupnosti, ki je bil dne 12.5.2017 na igrišču v Gameljnah.
Premierni letni koncert je zbor izvedel 17.6.2017 v Tacnu pod naslovom »Po sledeh dveh velikanov«.
Predstavili smo dva velikana slovenske narodne zabavne glasbe, Lojzeta Slaka in Slavka Avsenika.
Po odzivu obiskovalcev je bil to lep, raznolik in zabaven koncertni večer, ki sta ga popestrili obvezni
harmoniki dveh mladih virtuozov, Žana Kajzerja na klavirski in Vida Kostanjška na diatonični harmoniki. Takoj naslednji dan, v nedeljo 18.6.2017 je zbor zaokrožil sezono 2016/2017 z vsakoletnim
prepevanjem na pevskem taboru v Šentvidu pri Stični.
Pevski zbor je sezono 2017/2018 pričel z gostovanjem na jesenskem koncertu Ženskega pevskega
zbora Svoboda Vižmarje, ki je bil 7. oktobra v Ljudskem domu v Šentvidu.
Sicer pa je aktivno delo društva v znamenju že omenjenih, drugih Tacenskih večerov. Začenjajo se
v petek, 27.oktobra 2017 ob 18.uri kot Kostanjev večer pri cerkvi sv. Jurija v Tacnu, kjer se bomo
malce podružili, kakšno rekli, malo zapeli, pojedli kakšen kostanj in poskusili letošnji mošt. Računamo na lepo vreme, če pa tega ne bomo deležni, se dobimo pri Gasilskem domu v Tacnu.
Naslednji trije petki bodo kulturni dogodki v dvorani Gasilskega doma v Tacnu, vsi s pričetkom ob
19. uri. 10.novembra bo Šmarnogorski večer, kjer nam bo družina Ledinek predstavila Šmarno
goro malo drugače. 17.novembra bo Tamburaški večer orkestra Jožovčevih tamburašov – večer
bodo popestrile tudi posebne gostje. 24.novembra bo pevski zborovski večer štirih pevskih zasedb: Moški pevski zbor Bizovik, Ženski pevski zbor Svoboda Vižmarje, vokalna skupina Fone Megale iz Senice ter domači Mešani pevski zbor Tacen.
Naj napovemo še božično-novoletni koncert, ki ga bo zbor pripravil skupaj z mešanim zborom
Retro KUD SCT iz Ljubljane in sicer v cerkvi sv. Martina v Šmartnu v petek, dne 5.januarja 2018.
Za vse prireditve vas bomo seveda obveščali preko običajnih obvestil. Pridite nas gledat, poslušat!
Veseli bomo vaših predlogov za popestritev kulturnega dela, veseli bomo če se nam pridružite!
Lepo se imejte in veselo se smejte do naslednjih razgledov.

Pregled gasilskih aktivnosti PGD Tacen,
PGD Rašica in PGD Gameljne za leto 2016
Gasilci PGD Gameljne, PGD Rašica in PGD Tacen

Gasilci vseh treh prostovoljnih gasilskih društev na območju naše ČS smo vedno aktivni. V nadaljevanju je povzetek poročila vseh opravljenih gasilskih aktivnostih za preteklo leto 2016.
Opravljenih je bilo 18 intervencij, in sicer:
• posredovanje ob poplavah - 1x;
• požari na prostem - 4x;
• požar na Krasu - 2x;
• požar udar strele - 1x;
• požar večjih razsežnosti Gorenje Tiki - 1x,
• centralna Pošta - 1x;
• dimniški požar - 2x;
• pokrivanje strehe - 1x;
• odstranjevanje dreves - 2x;
• tehnična intervencija reševanje drona iz drevesa - 1x;
• reševanje živali iz drevesa - 1x;
• iskanje pogrešane osebe - 1x;
• reševanje pohodnika - 1x.
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Organiziranih je bilo 8 dežurstev oziroma požarnih straž, in sicer: »Pozdrav pomladi na Gregorjevo«, »tek na Šmarno goro«, požarna straža ob kresovanjih, varovanje maratona Franja in Ljubljanskega maratona, ribiški piknik in »Božični sejem v Šmartnem«.
Gasilci smo imeli štiri usposabljanja in večje vaje: meddruštvena vaja »Požar v OŠ Šmartno«, meddruštvena vaja Kamnolom, sektorska vaja in urjenje na poligonu ICZR na Igu. Poleg tega pa je bilo
izvedeno redno usposabljanje operativcev (51x).
Pomemben del PGD predstavlja tudi delo z mladino, v okviru katerega so bile organizirane vaje
(44x), poletna gasilska šola in testiranje za značke.
Opravljenih je bilo tudi 11 zdravniških pregledov.
S področja prve nujne medicinske pomoči so se odvijale naslednje dejavnosti: vaje PNMP 23x,
vaje Stožice 2x, tekmovanje MOL 2x, izobraževanja v šoli 1x in izobraževanje ob dnevu ČS.
Aktivna je bila tudi častna četa, tako na področju vaj kot slovesnosti.
Gasilci naše ČS pa so se seveda tudi izobraževali, da bodo lahko še kvalitetnejše opravljali svoje delo.
Tako smo se udeležili: opravljeni tečaji na nivoju GZS, GZL (45 tečajnikov), tečaj za gasilca - 6x, tečaj
GNO - 4x, tečaj prve nujne medicinske pomoči - 7x, tečaj gašenje s helikopterjem - 1x, tečaj za varno
prekrivanje streh - 1x, tehnično reševanje 1x, nevarne snovi 1x, gašenje notranjih požarov - 5x, tečaj
uporabe radijskih postaj - 2x, nosilec IDA - 4x, informatik - 2x, tečaj motorna žaga - 4x, tečaj za strojnika - 1x, tečaj za sodnika - 1x, tečaj za inštruktorja - 1x in izpit C kategorije - 4x.
Izvedenih je bilo kar nekaj delovnih akcij, in sicer: urejanje garderob, obnova miz in klopi, beljenje
prostorov, servisiranje in čiščenje opreme in vozil, tehnični pregledi vozil, urejanje okolice gasilskih
domov, pregled hidrantov v celi ČS, pranje tribun na kajak progi, prevozi starejših, letni pregled
društva in promocija gasilstva za otroke.
Gasilci smo se udeležili naslednjih številnih tekmovanj, 11x kot posamezniki in 26x kot skupina:
smučarsko tekmovanje mladine na nivoju GZL - 8x, smučarsko tekmovanje na nivoju regije - 3x,
mladinsko tekmovanje v gasilski orientaciji - 6x, GZL kvizu - 4x, mladinsko tekmovanje GZL - 2x,
taktično tekmovanje Bizovik - 2x, tekmovanje članov, članic in veteranov na nivoju GZL in GZS - 8x
in tekmovanje Avtrally - 4x.
Redno smo sodelovali na mesečnih testiranjih radijskih zvez, vsako prvo soboto mesečni testi
pozivnikov.
V tem letu smo nakupili tudi zelo veliko opreme (več kot 22.500€), predvsem: čelade, škornje,
pasove, obleke, reflektorje, rafta, suhe obleke in reševalne jopiče.
Udeleževali pa smo se tudi slovesnosti, kot so pogrebi članov in Florjanova maša.
Imeli pa smo tudi več sestankov: UO PGD, posveti predsednikov in poveljnikov - 3x, sektorski sestanki - 2x, občni zbori in gasilska veselica - 2x.

Kaj je imunski sistem, kako nanj vplivamo?
dr. Veronika L. Dolenc, fotografije: arhiv Živi zdravo

Imunologija je znanstvena veda medicine, ki proučuje zgradbo in delovanje imunskega sistema.
Če laično pomislimo, se ves čas vrtimo okoli našega sistema za uravnavanje telesne odpornosti oz.
našega zdravja. Če se počutimo slabo in smo na robu bolezni, krivimo padec imunskega sistema,
če se počutimo odlično pa si rečemo, da nam gibanje in zdrava prehrana dobro deneta na zdravje.
To vse je popolnoma resnično in brez olepševanja zagotovo drži, da: če jemo zdravo in nepredelano hrano, če se veliko gibamo in tudi potimo, če smo veliko na svežem zraku v naravi, če dovolj
pijemo, če se izogibamo psihičnemu stresu in če se izogibamo strupom v alkoholu, cigaretah, drogah in drugim strupenim virom – smo na odlični poti do zdravja in močnega imunskega sistema.
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Novorojenčka ščitijo protitelesa, ki jih dobi od matere (tudi z mlekom). Kmalu po rojstvu prevzame imunski sistem nalogo, ki jo opravlja vse življenje: prepoznavanje vdirajočih patogenov, kot so
zajedavski črvi, virusi in bakterije.
Okvare v delovanju imunskega sistema se lahko odražajo v šibkejšem, močnejšem ali manj specifičnem delovanju. Vzrok za slabše delovanje pri človeku lahko povzročijo genetske okvare, pridobljena stanja, kot je HIV/AIDS, ali uporaba zaviralcev imunskega sistema (antibiotiki in določena
zdravila s tovrstnimi stranskimi učinki), posledica česar je manjša odpornost proti nalezljivim boleznim. Poleg naštetega pa na slabše delovanje imunskega sistema vplivajo razni virusi in bakterije,
ki smo jim izpostavljeni. Za kakovosten imunski odziv je pomembno, da je telo v času okužbe v
čim bolj optimalnih razmerah. Potek bolezni je praviloma hujši, če nas okužba zaloti sredi hujših
naprezanj, stresov, neugodnih klimatskih pogojev ali v slabi telesni kondiciji.
Sedaj pa malo podrobneje poglejmo direktne dejavnike tveganja:
1. Prehrana. Snovi za delovanje imunskega sistema dobimo z ustrezno prehrano. Če ne uživamo take hrane, da bi organizem iz nje pridobil vso potrebno energijo in gradbene snovi, naša
odpornost pade. Enostavni ogljikovi hidrati (bel kruh, bel riž, sladkarije in druga prečiščena živila) najpogosteje vsebujejo prazne kalorije in so zadnja stvar, ki jo potrebujemo za svoje zdravje.
Takšna obubožana in prazna živila so pogosto »obogatena« s kemičnimi dodatki za barvo, okus,
stabiliziranje, aromo ipd. in povzročajo vedno več alergij in drugih težav z zdravjem. Medtem ko
ekološko pridelana sezonska lokalna zelenjava in sadje prinaša vitalnost sonca in zemlje v telo ter
predstavlja tisti pravi vir vseh vitaminov (predvsem vitamin C), mineralov in encimov. Poseben
poudarek velja nameniti naravnim probiotikom kot so kislo zelje, fermentirani mlečni izdelki, ki
naravno uravnavajo črevesno floro. Žvečenje in grizenje hrane dviguje raven imunskega sistema,
ker se hrana bolje prebavlja, torej tudi bolje absorbira v telesu.
2. Pijača. Pijte vsaj 2 do 3 litre vode ali nesladkanega čaja na dan, odvisno od telesnega napora in
letnega časa. Izločanje vode iz telesa s potenjem, uriniranjem, z blatom, z izdihavanjem, čisti naš
organizem. Nezdrava pijača, kot so gazirane pijače, alkohol itd. zastrupljajo organizem podobno
kot predelana in umetna živila. Prevelika količina teh strupov telesu jemlje prepotrebne minerale
in vitamine in organizem si jih zaradi pomanjkljivega vnosa z zdravimi živili, sam jemlje iz kosti. Kar
vodi v slab imunski sitem in tudi v pojav osteoporoze.
3. Gibanje. Gibanje in premikanje črevesja pospešuje peristaltiko. Redna prebava pomeni zdravje
našega črevesja in imunskega sistema. Zdravo črevo vsrka veliko zdravih snovi (makro in mikrohranil), ki jih dobimo po krvi in do naših celic. Zapacano in zamašeno črevo pa vodi do okvare jeter in
ledvic in do številnih bolezni, ki so večinoma posledica sedentarnega načina življenja.
4. Strupi iz okolja. Alkohol, droge, cigarete dokazano slabijo imunski sistem, ker srkajo iz telesa
vitamine in minerale. Med strupe pa spada tudi delo v neekoloških razmerah, kot so kemične
tovarne, premogovniki, itd. Delo v neugodnih razmerah povzroča zastrupitve organizma in okvare
imunskega sistema. Če delate v podobnih razmerah, je nujna zaščita in varnost na delovnem mestu. Med strupe sodijo tudi kemikalije in pesticidi, ki jo lahko vsrkajo pridelki na zemlji. Ekološko
pridelana hrana se nanaša ravno na ta dejavnik.
5. Svež zrak. V okolju, kjer se kopičijo virusi in bakterije se je nezdravo zadrževati. To so zaprti in
neprezračeni prostori. Problem zimskega časa je, da se zaradi mraza ne moremo dalj časa gibati na
svežem zraku. Zato je potrebno domače prostore veliko zračiti. Izkoristite vsak sončni žarek tudi v
mrzlih zimskih dneh in vitamina D vam ne bo manjkalo.
6. Antibiotiki. Kot sem že zgoraj omenila, nekatera zdravila lahko močno oslabijo imunski sistem.
Antibiotiki pobijajo vse bakterije tako dobre kot slabe, zato so nujni probiotiki, ki uravnotežijo
črevesno floro. Med jemanjem antibiotikov je zato priporočljivo jemanje ali uživanje probiotikov
(kislo zelje, itd.)
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Med posredne dejavnike tveganja pa prištevam:
7. Telesna kondicija. Bolj ko ste v dobri telesni formi, bolj nepremagljivi in odporni ste proti raznim okužbam. Če pa že zbolite, se telo, ki je zdravo in močno, hitreje pozdravi. Učinki bolezni so
lahko šibkejši. Velikokrat se nam primeri, da če se -seveda če nimamo vročine ali hujših znakov
bolezni - v začetni fazi dobro preznojimo ali z lahkim treningom ali v savni, se iz telesa izločijo
nekateri strupi in lažje premagamo bolezen ali pa jo tako rekoč preskočimo. Seveda, če smo v zelo
slabi telesni formi in nas vsak telesni napor vrže iz tira, nas bo tudi bolezen popolnoma izčrpala in
okrevanje bo dolgotrajno.
8. Psihičen stres. Stres srečujemo na vsakem koraku, toda potrebno ga je omiliti in se z njim na
pravi način spopasti. To je počasen ubijalec imunskega sistema. Se vam je kdaj zgodilo, da ko
ste končno prišli do dopusta, ki ste ga tako težko čakali, ste že prvi dan počitnic zboleli in potem
najmanj teden dni prespali, preležali in se počutili popolnoma izžete in na robu moči? To je znak,
da ste res pod prevelikim stresom in morate nekaj dolgoročnega spremeniti v svojem življenju.
Tablete niso rešitev.
9. Utrujenost. Pomanjkanje spanja in počitka telo slabi in prehaja v kronično utrujenost. Zdravje
je zato zelo ogroženo. Prisilite se in pojdite spat ob 22h, tako boste spali vsaj 7 do 8 ur. To je minimalen čas, ki ga potrebuje telo, da se obnovi na celičnem nivoju.

Raztezne vaje hrbtenice so obvezne
pri sedečem delu
dr. Veronika L. Dolenc, fotografije: arhiv Zdravo Živi

Sedenje pred računalnikom ali za pisalno mizo je zelo velik problem današnje družbe. Na splošno
postajamo sedentarna populacija, kar se že nekaj časa odraža na našem zdravju, ki je vedno šibkejše. Kljub daljši življenjski dobi beležimo porast številnih bolezni in tegob, ki ogrožajo naše življenje
ali pa zelo slabšajo njegovo kakovost.
Velik delež lastnega zdravja držite v svojih rokah, zato ne stojte križem rok in ne čakajte do zadnjega, ampak se zavedajte dobrine, ki jo imate in dodatno poskrbite za preventivo.
Tokrat se posvečam bolečinam v hrbtenici zaradi dolgotrajnega sedenja. Deblo ne stoji pokonci,
če ni močno in utrjeno. Enako je s hrbtenico. O tem sem že veliko pisala (https://zdravozivi.si/utrdite-misice-trupa/, https://zdravozivi.si/vaje-za-moc-hrbtnih-in-trebusnih-misic-ter-ostalih-misicza-stabilizacijo/). Torej krepiti, krepiti in še enkrat krepiti celotno telo, je dolgoročna rešitev. Poleg
krepitve pa so dobrodošle in obvezne tudi raztezne vaje, ki se zelo priležejo po daljšem sedenju.
Priporočam, da po eni uri sedenja vstanete in naredite vsaj 2 ali 3 vaji, ki jih spodaj opisujem.
Najbolje je, da vsak dan naredite vse vaje, toda držite se navedenega zaporedja. Ne hitite, začutite mišico/e, ki jo/jih raztezate, ne cukajte, ampak le držite razteg in ga počasi poglabljajte ter ne
pozabite na sproščeno in globoko dihanje.
1. Predklon s pomočjo traku (slika 1). Naredite
predklon, kolena so iztegnjena, trak primite za koleni
z dlanmi obrnjenimi naprej, nato prenesite roki čez
glavo. Razteg čutite po celotni hrbtenici, v ramenih
in v zadnjih stegenskih mišicah. Ko zapuščate položaj,
najprej zaprite roki, šele nato se počasi dvignite gor.
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2. Vijačen razteg hrbtenice (slika 2).
Sedite na dveh kockah ali na debeli blazini. Z eno
roko primete diagonalni rob kocke, z drugo roko
pa sežete proti diagonalni kolčni kosti. Z izdihom
se začnete počasi sukati: najprej trup, nato rame,
nazadnje glava. Ko zapuščate položaj najprej obrnete glavo, nato rame, nazadnje trup.
Vse ponovite na drugi strani.

3. Mačka (slika 3).
Naredite vsaj 3 ponovitve.

4. Razteg hrbtenice z vleko roke iz opore
na rokah in kolenih (slika 4). To vajo je
priporočljivo delati v paru. En od para prime roko
in jo nežno in počasi vleče k sebi. Tako se raztegne
predel mišic ob lopaticah. Raztegnite levo in
desno polovico hrbtenice.
5. Čep (slika 5). Z rokami objamete glavo in tako
raztegnete celotno hrbtenico. Raztegujete tudi
Ahilovo tetivo. Če ne morete narediti popolnega
čepa, si pomagajte s kocko, ki jo podstavite pod
zadnjico in se nanjo usedete.

6. Vesa. Z rokami se obesite na drog in obvisite toliko časa, kot vam ustreza.

URNIK ŠPORTNIH VADB ZA ODRASLE IN OTROKE ZDRAVO ŽIVI:
https://zdravozivi.si
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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 je bil vzpostavljen z namenom zagotavljanja pomoči
meščanom pri urejevanju ter razreševanju njihovih zelo raznoterih problemov in pobud.
Več na spletni strani: http://www.ljubljana.si/si/mol/
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Napovednik dogodkov
Knjižnica Gameljne

Udeležba
na vseh
dogodkih je
brezplačna.
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NAPOVEDNIK
DATUM

DOGODEK

URA

LOKACIJA

ORGANIZATOR

Petek,
24.11.2017

TACENSKI VEČERIZborovski večer z
Moškim pevskim
zborom Bizovik,
Ženskim pevskim
zborom Svoboda
Vižmarje, vokalno skupino Fone
Megale iz Senice in
MePZ Tacen

19.00

Dvorana
Doma gasilcev
in krajanov,
Pločanska 8

Organizator:
KUD Tacen

Ponedeljek,
4.12.2017

Dobrodelna
novoletna tržnica

od 16.00
do 18.00

Prostori Osnovne
šole Šmartno pod
Šmarno goro

Organizator:
OŠ Šmartno

od sobote,
2. 12.
do torka,
5. 12.2017

Miklavžev sejem
s ponudbo na
stojnicah in
delavnicami za
otroke

od 15.00
do 19.30

Vrt Gostilne
Košir,
Tacenska 142

Organizator:
Turistično društvo
Šmarna gora
-Tacen

Torek,
5.12.2017

Obisk Miklavža
na Miklavževem
sejmu

16.30

Vrt Gostilne
Košir,
Tacenska 142

Organizator:
Turistično društvo
Šmarna gora
-Tacen

Petek,
15.12.2017

Predstava za
otroke »KDO SE
BOJI BRADATEGA
MOŽA?«
z obiskom
Dedka Mraza

18.00

Dvorana Doma
krajanov,
Srednje
Gameljne 50

Organizator:
ZPM Ljubljana
- Šiška v sodelo
vanju z Četrtno
skupnostjo
Šmarna gora

Sobota,
16.12.2017

Praznični sejem
z predstavitvijo
lokalnih izdelkov
in zabavnim
programom.

od 16.00
do 20.00

Četrtek,
21.12.2017

Potopisno
predavanje
- ISLANDIJA

19.30

Vstopnine ni
- prostovoljni
prispevki

Brezplačno

Vstopnine ni
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Pred cerkvijo
Organizator:
Sv. Martina
Taborniki
v Šmartnem pod Rašiškega rodu
Šmarno goro,
v sodelovanju s
Cesta v Gameljne Četrtno skupnostjo
Šmarna gora in
župnijo
Dvorana Doma
krajanov
Gameljne,
Sr. Gameljne 50
(nad knjižnico)

Organizator:
Knjižnica
Gameljne
Izvajalka:
Maruša Pirnat

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA - ŠIŠKA,
s finančno pomočjo Mestne občine Ljubljana
IN ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

Vabimo otroke * in starše
v PETEK, 15.12.2017 ob 18.00,
v dvorano Doma krajanov v GAMELJNAH,
Srednje Gameljne 50,Ljubljana
na ogled predstave

»KDO SE BOJI BRADATEGA MOŽA?«

PO PREDSTAVI BO OTROKE POZDRAVIL DEDEK MRAZ.
OGLED PREDSTAVE JE BREZPLAČEN!
* PRIMERNO ZA OTROKE OD 3. DO 10 LET.
VABLJENI
27

Fotografija arhiv TD

MIKLAVŽEV SEJEM V TACNU

V prihajajočem veselem decembru Turistično društvo Šmarna gora – Tacen v sodelovanju z
Gostilno Košir pripravlja tradicionalni Miklavžev sejem v Tacnu.
Miklavžev sejem se bo začel v soboto 2.12.2017 ob 15.00 uri in zaključil v torek 5.12.2017 ob
19.30 uri. Pripravljamo pestro ponudbo na stojnicah, delavnice za otroke, za žejo in lakoto bo
tudi poskrbljeno, in še in še …
Zadnji dan Miklavževega sejma, v ponedeljek 5.12.2017 ob 16.30 uri bo otroke obiskal Miklavž s polno vrečo sladkih dobrot.
Več o Miklavževem sejmu bo objavljeno na fb strani našega društva in drugem informacijskem tisku.
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Arhiv TD Šmarna gora-Tacen

JASLICE POD ZVONIKOM
CERKVE SV. JURIJA V TACNU
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.
Jaslice bodo na ogled od 22.12.2017 dalje.

PRAZNIČNI SEJEM 2017
Veseli december že trka na vrata in tudi letos vas vabimo na praznični sejem, ki bo potekal v
soboto, 16. 12. 2017, med 16.00 in 20.00 na cesti pred cerkvijo v Šmartnu pod Šmarno goro.
Na sejmu bodo predstavljeni lokalni izdelki, pogreli in posladkali se bomo lahko z vročo čokolado ali čajem, poleg tega se bo odvijal tudi pester zabavni program.
Vabimo vas, da se nam pridružite in v družbi sokrajanov preživite praznično obarvano popoldne.
Taborniki Rašiškega rodu v sodelovanju s Četrtno skupnostjo ŠG, župnijo in ostalimi sokrajani.
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Recept za mrzle zimske dni
Rogljički
Tanja Muha

Sestavine za 1 skodelico:
• 1,2 kg moke
• 6 dcl mleka
• 10 dag sladkorja
• 16 dag margarine
• Sol
• 50 g kvasa
Mleko, sladkor in kvas zmešamo ter pustimo
stati, da nastane kvasec. Tega potem dodamo
ostalim sestavinam. Zmesemo testo in naredimo hlebec, ki ga pustimo vzhajati. Testo
razdelimo na 8 hlebčkov, ki jih ponovno vzhajamo pol do 1 ure. Nato vsak hlebček razvaljamo v
krog in ga z nožem razdelimo na 12 trikotnikov. Trikotnik zvijemo v rogljiček. Rogljičke potem premažemo z jajcem in jih posujemo s soljo ali makom ali po vašem okusu. V pečici rogljičke pečemo
10 minut pri 220-250°C.
Dober tek!

Ideje za praznične decemberske dni
Venček po vašem okusu

pinterest
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pinterest

pinterest

Literarni kotiček
Avtor: Matic Muha

Sudoku
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Naša četrtna skupnost v sliki
Fotografija: Luka Artelj
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