Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 7, april 2018, naklada 1250 izvodov
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Uvodni nagovor
Topli sončni dnevi prijazno vabijo na prosto. Čas je za urejanje vrtov in okolice ter za marsikoga
tudi čas postavljanja dodatnih ciljev, ki so morali v bolj mirnem, zimskem času počakati. Kljub obdobju, ko so bila dela na prostem zaradi letnega časa omejena, pa smo bili v Svetu ČS neomajno
aktivni z željo zastopanja stališč krajanov naše ČS in opozarjanju na probleme, tudi z željo, da se
teh pomladno-poletno-jesenskih, delovno aktivnih, mesecih, ne pozabi tudi na ČŠ Šmarna gora.
Tokratna številka izvoda je pravljična. In po mojem mnenju je pravljična tudi povezava Sveta ČS,
krajanov in vseh vpletenih, ki dobrohotno pomagajo pri ustvarjanju vsebine našega skupnega
glasila, ki smo jo do te številke uspeli vzpostaviti. Tako je tudi tokratni izvod poln novih, zanimivih
prispevkov, v prebiranju katerih boste, upam, uživali. Pomladni dnevi obetajo ponoven začetek in
polni elana si v Svetu ČS ponovno zastavljamo nove cilje. Za njihovo realizacijo v sedanji sestavi
sveta imamo le še nekaj mesecev, vendar kljub temu pri tem zremo daleč v prihodnost.
Hvala vsem, ki ste vsa ta leta nesebično pomagali pri pripravi vsebine glasila in hvala vsem, ki si
vzamete čas, da ga preberete.
Tanja Muha

Vsebina
Uvod
Svet četrtne skupnosti
Utrinki
Napovednik
Ideje
Razvedrilo

Uredniška ekipa:
Mag. Tanja Muha (glavna urednica)
mag. Alenka Pirjevec
Brigita Pavlič

Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Šmarna gora
Pločanska 8
1211 Ljubljana - Šmartno
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Naslovnica:
Narisala Ana K., OŠ Šmartno pod Šmarno goro
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

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.

Aktivnosti Sveta ČS
v zimsko spomladanskih mesecih
Brigita Pavlič in Tanja Muha

Aktivnosti sveta ČS v času od priprave prejšnjega poročila so bile naslednje:
• večkratno opozarjanje pristojnih na nevaren zasek na novozgrajenem pločniku od avtocestnega izvoza do Zgornjih Gameljn;
• prijava nedovoljenega odlaganja odpadnega materiala na zemljišče s parc. št. 1449 k.o. Gameljn;
• predlogi dodatnih novih projektov MOL:
• nadaljevanje izgradnje pločnika od Zgornjih Gameljn do odcepa za vas Rašica oz. do gasilnega doma v Srednjih Gameljnah;
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• izgradnja Centra ČS Šmarna gora in
• izvedba protipoplavnih ukrepov na vodotoku Gameljščica (dogovor MOL in MOP-Urad za
vode)- študija;
• pobuda za postavitev hitrostnih ovir na cesti –parc. št. 869/2 k.o. Gameljne;
• posredovanje vprašanja pristojnim glede spremembe voznega reda avtobusa št. 21 GameljneBeričevo;
• pobuda za obrez vegetacije ob Cesti Gameljne- Črnuče;
• opozorilo, da je potrebna sanacija poškodovane javne površine ob kanalizacijskem jašku v
Srednjih Gameljnah;
• pobuda za postavitev varnostne ograje ob občinski poti-parc. št. 587/4 k.o. Tacen (pred avtocestnim podvozom- Grobeljca);
• pobuda, da se izvede tudi 2. etapa rekonstrukcije ceste Zgornje Gameljne-Povodje;
• pobuda za postavitev hitrostne ovire v Zgornjih Gameljnah od h. št. 34 do 35J, po izvedbi 1.
etape rekonstrukcije ceste zgornje Gameljne-Povodje;
• pobuda z postavitev hitrostnih ovir na Ul. Pot sodarjev;
• pobuda za ureditev prometne ureditve in signalizacije križišča v Srednjih Gameljnah z namenom zagotovitve prometne varnosti;
• podaja negativnega mnenja k predlogu Pošte Slovenije za zaprtje enote 1211 Šmartno;
• opozarjanje na nedovoljeno parkiranje tovornih vozil na pločniku ob Tacenski cesti- pri gostilni
Košir;
• ponovno opozorilo, da se problematični izsek na pločniku od AC popravi oz. zavaruje;
• pobuda za spremembo prometne signalizacije v Srednjih Gameljnah ( križišče ceste na Brezovico in ceste za Rašico in križišče pri odcepu za ZRMK);
• odgovor pobudniku, da se četrtna skupnost ne strinja z ureditvijo in širitvijo poti med zgornjim
Dobenim in Rašico, ki bi služila kot bližnjica stanovalcem Dobenega čez Rašico;
• predlogi za vključitev v Plan zimske službe;
• pobuda za nasutje in utrditev makadamskega dela Gustinčičeve ulice in morebitno asfaltiranje
tega dela;
• pobuda za odstranitev prometnih znakov I-5 ( zoženje ceste) v Zgornjih Gameljnah ( del, kjer
je bila izvedena širitev ceste);
• pobuda za meritev hitrosti na Ulici Ivice Pirjevčeve;
• posredovane so bile še prijave pristojnim, vezane na nedelovanje javne razsvetljave, zamenjavo prometnih znakov ( poškodovani, popisani) , poškodovanih prometnih ogledal ter sanacijo
vozišča zaradi udarnih jam, ki smo jih ugotovili ob terenskih ogledih.

Sanacija gramoznice ali obvoznica?
Primož Burgar, predsednik Sveta ČS

V mesecu decembru je bila v Domu krajanov Gameljne javna obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPN) Gramoznica Gameljne. Navzočim je bil predstavljen projekt ureditve gramoznice, s katerim se načrtuje odlaganje viška izkopanega materiala
iz Malega grabna v gramoznico Gameljne in sicer v okviru izvajanja protipoplavnih ukrepov za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane ter sanacija gramoznice v površine, primerne za kmetijsko rabo. Posebej je bilo poudarjeno, da v OPN dostopna cesta do gramoznice ni vključena, ter da morajo občani v okviru javne razgrnitve podati pisne pripombe
na OUP, MU, MOL po pošti ali na e-naslov omenjenega oddelka. S strani pripravljavca je bilo
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zagotovljeno, da bodo prejete pripombe analizirali in pripravili odgovore nanje, s pripombami
usklajeni dokument pa bo tudi predstavljen. Prisotni so izpostavili kar nekaj vprašanj, mnenj in
pomislekov. Dela bo izvajala država, postopke pa naj bi vodila Direkcija RS za vode.
Sam sem kot predsednik Sveta ČS Šmarna gora tudi dvakrat sodeloval pri predstavitvi projekta
na Direkciji RS za vode in že takrat opozoril, da predvideni način dovažanja materiala do gramoznice ni sprejemljiv za okoliške prebivalce in lastnike kmetijskih zemljišč. Zato smo brez oklevanja na Svetu ČS sprejeli sklep, v katerem smo izpostavili vse pomanjkljivosti projekta. S samim
sklepom pa smo obvestili tako odgovorne na MO Ljubljana, ki so dolžni pripraviti prostorski akt
in odgovorne na Direkciji RS za vode, ki bo izvajala dela. S pristojnimi na MO Ljubljana smo ves
čas korektno usklajevali minimalne zahteve, ki so bile dodatno izdatno podkrepljene tudi na
seji Mestnega sveta MO Ljubljana in predvsem na javni razpravi, ki se je decembra odvila v Gameljnah. Odgovorni na MO Ljubljana so prisluhnili vsem zahtevam in začeli prilagajati prostorski
akt, ki bi omogočil spodobno dovažanje materiala v samo gramoznico in zaščitil varno pot za
sprehajalce in kolesarje ter seveda tudi okoliške lastnike kmetijskih zemljišč. Vse to so seveda
odgovorni na MO Ljubljana zahtevali tudi od Direkcije RS za vode in se dogovorili, da so minimalni pogoji asfaltiran dovoz do gramoznice, najmanj 1 meter širok zelen ločilni pas ter dodatno
urejena dvometrska pot za pešce in kolesarje. Hkrati pa bo prepovedana tudi vsaka vožnja
tovornjakov skozi Gameljne. Svet ČS Šmarna gora je odgovornim na MO Ljubljana tudi izrazil
željo, da se po sami sanaciji gramoznice, ki naj bi trajala okvirno 3 leta, obstoječa dovozna pot
do gramoznice spremeni v t.i. gameljsko obvoznico, ki pa se bo morala nadaljevati tudi mimo
Spodnjih Gameljn, kar pomeni, da se ne bo zaključila v navedenem naselju. Odgovorni na MO
Ljubljana, vključno z županom so predlagano zamisel, ki je sicer stara že več desetletij, odkrito
podprli in pristojen oddelek za urejanje prostora na MO Ljubljana že išče rešitve, kako začrtati
traso od gramoznice dalje. Vendar je potrebno izpostaviti, da bo nadaljevanje trase možno začrtati šele v naslednji spremembi OPN-ja, ki se bo po predvidevanjih zaključilo čez okvirno tri
leta, torej še pravočasno, da bi se celotna trasa lahko uredila po koncu same sanacije gramoznice. Seveda se tako na ČS Šmarna gora, kot tudi na MO Ljubljana zavedamo, da bo potrebno še
precej napora, da se bo celotna trasa umestila v prostor, da se bo z lastniki zemljišč dogovorilo
za potrebne odkupe, da se bodo dogovorili tudi za eventualne povezave med obstoječo cesto
skozi Gameljne in samo obvoznico,… Smo pa na ČS Šmarna gora prepričani, da bi veliki večini
prebivalcev Gameljn obvoznica dvignila kakovost življenja, saj se skozi Gameljne vali vse več
avtomobilov. Ne glede na vse skupaj, pa smo izpostavili nujnost sanacije tudi obstoječe ceste in
že v letošnjem letu se bodo aktivnosti v tej smeri nadaljevale s projektiranjem, verjamemo, da
tudi že z dogovarjanjem z lastniki o potrebnih odkupih za nadaljevanja pločnika proti Srednjim
Gameljnam. Na žalost pa postopkov ni možno izpeljati kar čez noč. Ob tem bi morda izpostavil
zgolj še to, kar sicer ni povezano niti z gramoznico, niti obvoznico, da sprememba OPN-ja, ki bo
po predvidevanjih sprejeta na majski seji Mestnega sveta končno predvideva tudi vse prostorske
ukrepe, ki bodo potrebni za izvedbo protipoplavne varnosti na Gameljščici in na podlagi tega se
bo že prej omenjena Direkcija RS za vode lahko lotila ali izvedbe zadrževalnika za Šmarno goro ali
izvedbe razbremenilnika ob avtocesti, dogovorno z MO Ljubljana, pa tudi več kot 20 planiranih
ukrepov ob sami trasi skozi Gameljne.
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Boljša pokritost z optičnim omrežjem tudi v naši ČS
Tanja Muha

V prvi polovici letošnjega leta se zaključuje gradnja in nadgradnja širokopasovnega omrežja
družbe Telekom Slovenije d.d. v naši ČS. Tako bo imela tudi večina prebivalcev naše ČS možnost
priklopa na optično omrežje, ki omogoča dostopanje do interneta z bistveno višjimi prenosnimi
hitrostmi in s tem h kvalitetnejšim storitvam, ki se zagotavljajo preko tega omrežja (npr. IP televizija). Dostop do takšnega omrežja je za končne uporabnike pomemben zlasti zaradi možnosti
dostopa do e-storitev (e-bančništvo, e-uprava, e-šolstvo ipd.) končnim uporabnikov in tako preprečuje njihovo morebitno izključenost v procesu digitalizacije družbe.
Ne glede na to, da je omrežje v lasti družbe Telekom Slovenije d.d. pa imajo končni uporabniki
preko tega omrežja možnost zaprositi za dostop do storitev drugega ponudnika (npr. A1, T-2, Telemach …), kar lahko storijo z vložitvijo vloge direktno pri izbranem ponudniku. Družba Telekom
Slovenije d.d. je namreč kot operater s pomembno tržno močjo pod reguliranimi pogoji dolžna
zagotoviti dostop do svojega omrežja tudi drugim operaterjem, ki jo za tak dostop zaprosijo.
Posegi na omrežju so se izvajali na naslednjih odsekih: Thumova ulica, Šturmova ulica, Pot sodarjev, Čižmanova ulica, Ulica Mirka Tomšiča, Pločanska ulica, Rocenska ulica, Srednje Gameljne,
Spodnje Gameljne in Kajakaška cesta.

Energetska sanacija šole

Maksimiljan Košir, ravnatelj, fotografija: arhiv OŠ Šmartno pod Šmarno goro
S 1. septembrom 2017 so se na OŠ Šmartno pod Šmarno goro
začela gradbena in ostala dela, katerih cilj je bil energetska
sanacija šole. S tako načrtovano sanacijo naj bi se bistveno
zmanjšala energetska potratnost, ki je temeljila na porabi kurilnega olja. S sanacijo naj bi se tudi izboljšali delovni in bivalni pogoji tako za učence kot zaposlene delavce šole.
Energetska sanacija je zajela celoten šolski kompleks, ki je
časovno izredno raznolik, saj sega v čas ob koncu 19. stol., v
čas tik pred letom 1941 in v leti 1970 in 1985.
Celotno šolsko poslopje je po sanaciji obdano z izolacijo
debeline od 14 do 18 cm in zaključnim slojem. Dodatno je
bila izolirana tudi streha jedilnice ter podstrešje stare šole
in male telovadnice.
Zamenjava oken s troslojno zasteklitvijo termo pan je izvedena na starem delu šole, jedilnici, garderobi male telovadnice in na celotnem delu, kjer so prvi razredi. V devetletki
so zamenjana tudi strešna okna in dodana vrata za varnejšo
pot do igrišča. Na vseh oknih so dodana senčila. Zamenjana je bila stara razsvetljava z novimi lučmi led, razen v mali in veliki telovadnici, kotlovnici in v
hišniškem stanovanju.
Na delu stare šole je na steno nameščena kovinska konstrukcija s steklom, ki omogoča zaščito
učencev pred dežjem. Lesena vhodna vrata za zaposlene delavce so zamenjana s kovinskimi.
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Kar se tiče ogrevanja, šole so navadne ventile na radiatorjih zamenjali s termostatskimi. V mesecu maju sledi zamenjava energenta in pripadajočih kotlov. Do sedaj jr bilo v uporabi kurilno olje,
v bodoče pa se bo šola ogrevala s toplotno črpalko in zemeljskim plinom.
Izvajalec del trenutno izvaja zaključna dela, ki vključujejo čiščenje in urejanje okolice.

Mladi zmaji od aprila tudi v Četrtni skupnosti
Šmarna gora
Nejc Benčič in Marko Taljan, fotografija: Arhiv Mladi zmaji

Javni zavod Mladi zmaji, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana,
mladim meščanom in meščankam (10-29 let) zagotavlja mrežo programov in
prostorov v Ljubljani. S svojim delovanjem si prizadevamo za krepitev socialnih veščin mladih ter omogočanje strokovnih in dostopnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa mladih in njihovo aktivno participacijo.
PROSTORI
Najdete nas v četrtnih mladinskih centrih v Bežigradu, Črnučah,
Šiški, Zalogu ter na naših uličnih postojankah v Celovških dvorih, Posavju, Golovcu in od aprila tudi v Četrtni skupnosti Šmarna
gora. Vsak po svoje navdihuje za kakovostno preživljanje prostega časa. Med seboj se razlikujejo po velikosti, programski zasnovi in funkcionalnosti. Ste vedeli, da lahko v Črnučah posnamete
pesem ali izvedete kulturni dogodek? Da lahko v Bežigradu igrate
namizni tenis? Da vam je v Šiški na voljo topla dnevna soba z
namiznim nogometom, v Zalogu pa večnamenska dvorana, in fitnes soba? In še veliko več.
SOUSTVARJA(J)MO
Snujemo, načrtujemo in izvajamo raznolik program za mlade in
z mladimi - delavnice (ustvarjalne, pogovorne, športne, kuharske, glasbene, umetniške ipd.), dogodke (Plata - Z nogometom
proti diskriminaciji, ŠiškaOpen, Biti mlad je zakon, koncerti, Klet
strahov v črnuški kleti ipd.), počitniške avanture (zimska, poletna, jesenska in novoletna), druženja (učna pomoč, individualno
spremljanje), mednarodne izmenjave, treninge (ples, boks in fitnes). K oblikovanju in izvajanju programa v prostorih četrtnih
mladinskih centrov vabimo mlade ter organizacije, ki delujejo na
področju vzgoje, izobraževanja, kulture ter drugih dejavnosti ali
v javnem interesu za mlade.
MESTNI INKUBATOR
V Mestnem inkubatorju mlade vabimo, da delite ideje, s katerimi
bi radi izboljšali svoje življenje, življenje četrtne skupnosti ali mesta Ljubljana. Verjamemo, da dobrih idej kar mrgoli, v Mestnem
inkubatorju pa se naučiš, kako ideje tudi uresničiti. Od A do Ž. V
obliki delavnic in mentorstva ti Mladi zmaji nudijo strokovno in finančno podporo v programu “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”
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PROSTOVOLJSTVO
Posebno skrb namenjamo prostovoljcem, ki z nami snujejo, organizirajo in izvajajo projekte,
se družijo in izobražujejo. Ob tem jim zagotavljamo stalno strokovno izpopolnjevanje in mentorstvo. Smo tudi učna baza za študente in praktikante Fakultete za socialno delo in Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani ter študente in praktikante iz tujine.
SODELUJEMO
Mladi zmaji smo povezani v Mrežo mladinskih centrov Ljubljane in smo tudi njen koordinator,
Soustvarjamo Evropski teden mobilnosti v Ljubljani in Kolaž mladosti – dnevi mladih v Ljubljani, partnerski projekt za mlade, z mladimi, namenjen vključevanju mladih v soustvarjanje utripa mesta. Aktivni smo kot člani neformalnega združenja nepridobitnih organizacij Preventivni
programi za mlade Slovenije (PPMS) in nacionalne mrežne organizacije Zavod mladinska mreža
MAMA, ter del Mreže Mlada ulica (MMU).
ULIČNI ZMAJI
Ulični zmaji smo terenska ekipa Mladih zmajev, ki opravljamo mladinsko ulično delo. Smo ekipa
mladinskih delavcev z raznolikimi strokovnimi znanji, ki svoje
delo z mladimi doživljamo kot poslanstvo. V Ljubljani in njeni
okolici na različnih lokacijah soustvarjamo dogodke in številne
druge aktivnosti namenjene otrokom in mladim. Ulični zmaji
se pridružujemo tudi pri organizaciji festivalov, dogodkov in
sejmov, na katerih predstavljamo Mlade zmaje. Poleg Uličnih
zmajev boste na terenu spoznali tudi ČlovekINJE.
ČlovekINJE so skupina mladinskih delavk, ki v sodelovanju
z glavnim partnerjem Javnim zavodom Mladi zmaji v okviru
družbeno odgovorne kampanje MOL- Človek čuvaj svoje mesto izvajajo preventivno terensko delo usmerjeno v skupnost.
Aktivnosti, ki so poleg mladim namenjene tudi ostali prebivalcem lokalne skupnosti, izvajajo v Kašlju in Celovških dvorih,
na Metelkovi ter kot podpora Uličnim zmajem v ČS Posavje.
Kje nas lahko najdeš?
Ulični zmaji izvajamo terensko delo na območju Četrtne skupnosti Posavje, Golovec, na območju Celovških dvorov, srečate pa nas lahko tudi na raznih mladinskih festivalih in drugih dogodkih
za mlade. Ob sredah nas najdete v ČS Posavje. V Celovških dvorih nas lahko srečate ob četrtkih.
Za mlade, starejše od 16 let, pa vsak četrtek zvečer organiziramo tudi program druženja v sodelovanju s Četrtnim mladinskim centrom Šiška. V ČS Golovec sodelujemo na raznih dogodkih za
mlade, od aprila naprej pa smo na terenu spet ob stalnem terminu.
Ulični zmaji tudi pri vas ...
Od aprila smo Ulični zmaji v sodelovanju s ČS Šmarna gora prisotni tudi na območju Gameljn.
Srečate nas lahko na ulicah in igriščih, kjer bomo izvajali dejavnosti in program, ki je v največji
meri namenjen mladim. S svojimi akcijami želimo spodbuditi mlade, da postanejo aktivni soustvarjalci lokalne skupnosti.
Prepoznate nas po živahno zelenih jopicah, majicah Mladi zmaji, širokem nasmehu in odprtosti
za vključevanje mladih. Če imaš idejo, pobudo, želiš sodelovati ali pa na zabaven način preživeti
popoldne nas lahko najdeš na facebooku pod Ulični zmaji, kjer lahko spremljaš naše najnovejše
dogodke. Lahko nam pišeš tudi na ulicni@mladizmaji.si.
Vse o programu Mladih zmajev lahko najdete na spletni strani www.mladizmaji.si.
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Praznični sejem
Taborniki Rašiškega rodu

V soboto, 16. decembra 2017, je potekal zdaj že tradicionalni šesti praznični sejem, ki ga organiziramo taborniki s pomočjo lokalne skupnosti. Na cesti pred šmarsko cerkvijo se je raztezalo več
stojnic, na katerih je bilo mogoče kupiti izdelke lokalnih pridelovalcev in proizvajalcev. Obenem
pa smo s sosedi in prijatelji lahko poklepetali ob kuhanem vinu, vroči čokoladi ali čaju ter se ob
tem posladkali še s piškoti in vaflji.
Nastopili so otroški pevski zbor OŠ Šmartno pod Šmarno goro, MePZ KUD Tacen ter Tina Leskovšek in Luka Snoj, ki sta prijeten večer zaključila z ognjeno točko. Med sejmom je potekala
predstavitev in branje pesmi iz pesniške zbirke Petra Svetina. Domačini smo se prijetno družili
ob nastopih, vsi skupaj pa si želimo, da se sejem skozi leta ohranja in nas še naprej povezuje.
Zahvaljujemo se Turističnemu društvu Šmarna gora za izposojo stojnic, Roku Koželju za prevoz
stojnic, gostilnama Bizeljčan in Ledinek, Meti Buh za izdelavo letakov, tiskarni Artelj, gospodu
župniku Sebastjanu Likarju, gasilcem, vsem, ki ste kakorkoli pomagali in tudi prispevali svoj prostovoljni prispevek. Župnijska Karitas je zbrala 1000€, ki so jih razdelili socialno ogroženim. Vsem
še enkrat hvala, ki ste pripomogli k temu, da je sejem uspel in seveda tistim, ki ste na njega prišli
in nas tako podprli. Upamo, da se prihodnje leto spet vidimo!

Novoletna krasitev smreke v Tacnu
Brigita Pavlič, fotografija: Brigita Pavlič

V sklopu priprav na novoletno okrasitev mesta je bilo tako kot v ostalih četrtnih skupnostih tudi
v ČS Šmarna gora okrašeno drevo.
Na parkirišču v Tacnu je Turistično društvo Šmarna gora –Tacen postavilo smreko, ki so jo s svetlobnimi girlandami okrasili delavci Javne razsvetljave. Učenci Osnovne šole Šmartno so izdelali
okraske in jih obesili na smreko.
Praznično vzdušje z okrašenimi drevesi je bilo tudi drugod po četrtni skupnosti, za kar so poskrbeli gostinci, gasilci in posamezniki.
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Z roko v roki: kulturna dediščina

Renata Kern, prof.lik.umet., fotografije: arhiv OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Naše podedovane dobrine iz preteklosti, ki izkazujejo
vrednote, identiteto, verska in druga prepričanja, znanja in tradicije našega naroda vključujemo v pouk v
različnih oblikah. Vse to je kulturna dediščina, ki nam
spregovori o naših koreninah. Zato je skrb zanjo skrb
vseh nas, tako na ravni izobraževanja, na državni ravni
kot tudi skrb vsakega posameznika.
Vsako leto v mesecu septembru Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (ZVKDS) skupaj z drugimi evropskimi
državami pripravi Dneve evropske kulturne dediščine, ki
nas opomnijo na bogato dediščino. V septembru 2017 ste
si v šolskih prostorih lahko ogledovali rezultate raziskovanja naših učencev in učiteljev na temo Voda
nas povezuje v okviru teme Voda, od mita do arhitekture.
Na predlog Evropske komisije je bilo leto 2018 razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine,
zato boste za ta naziv letos pogosto slišali. Spodbujali nas bodo k odkrivanju kulturne dediščine
Evrope in nas s tem ozaveščali, da je dediščina, lokalna in evropska, naša skupna. In ta nas povezuje v vsej svoji raznolikosti. Na spletni strani ZVKDS ter na mnogih drugih spletnih straneh se
lahko podrobneje seznanite o pomenu in namenu te odločitve, ki bo pripomogla k razumevanju
preteklosti in ustvarjala boljšo prihodnost, kot so zapisali. Zato so izbrali slogan Naša dediščina:
kjer preteklost sreča prihodnost.
Preplet preteklosti izkazujejo tudi likovne naloge, ki jih izbiram za učence. Seveda se to ne kaže le v
letošnjem letu. Lansko raziskovanje našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika smo v jeseni nadgradili z nadaljnjim raziskovanjem nepremične dediščine. Raziskovali smo naše kraje, mostove, mline
in vodnjake. Ob tem smo spoznavali premično dediščino naših prednikov in odkrivali, da so tu
sloveli po dobro razviti obrti sodarji in dobri lončarji. Vsako pomlad nas prireditev Pozdrav pomladi
Turističnega društva Šmarna gora-Tacen spomni na živo kulturno dediščino ali tako imenovano nesnovno dediščino. Rokodelci tega kraja res niso pozabljeni, zato pridejo na vrsto spretni oblikovalci
plovil, ki iz naravnih materialov izdelajo svoje gregorčke. Dodali bi lahko še marsikaj.
Pouk likovne umetnosti za ustvarjanje dovoljuje izbiro različnih sredstev in materialov, in zato
izbiram raznolikost. Enako se odločam tudi pri motivih. Predvsem tu nastopi vključevanje našega bogatega izročila. Raziskujemo šege in navade, zato smo letos pustne šege z učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost upodobili v velikih plakatih. Preplet niti idrijskih klekljaric
so risarsko upodobili učenci izbirnega predmeta likovno snovanje 1. Z učenci 7. razreda smo
spoznavali likovno umetnost v Narodni galeriji, ki letos praznuje svojo 100. obletnico. Marsikdo
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je za svoj motiv pri slikanju izbral kakšen zanimiv prizor iz načina življenja naših prednikov.
V naših prednikih in njihovem izročilu se skriva bogastvo motivov za ustvarjanje. Kljub temu, da
je naša preteklost za nami, brez nje ni poti naprej.
Torej praznujmo Evropsko leto kulturne dediščine!

Kulturni praznik Društva upokojencev Gameljne
Anica Troha

V društvu upokojencev Gameljne smo se letos odločili, da v počastitev kulturnega praznika v
našem kraju v goste povabimo naše stare znance in prijatelje - kulturno društvo VIDOVO iz
Šentvida pri Stični.
Za Slovence je 8. februar pomemben dan, saj smo eden redkih narodov, ki praznuje dan kulture.
Letošnje kulturno dogajanje še posebej zaznamuje 100 -letnica smrti Ivana Cankarja, velikega
mojstra slovenske besede. Bil je pisatelj, ki je v svojih delih grajal socialne krivice in zlaganost takratne družbe. Izjemno globoko je spoštoval in občudoval svojo mamo, svojo domovino in Boga,
to so vrednote, za katere je verjel, da so izjemnega pomena za obstoj Slovecev kot naroda, ne
samo v njegovem času, ampak tudi danes in v prihodnosti.
Radi se ponašajmo s svojo kulturo. Kultura in umetnost lahko včasih v našem hitrem vsakdanu
predstavljata edino zatočišče, kjer pozabimo na čas. Kulturno društvo VIDOVO se nam je predstavilo s Partljičevo bulvarsko komedijo PARTNERSKA POROKA. V uri in pol odlične predstave
amaterskih igralcev smo uživali v situacijski in besedni komiki. Vsak lik komedije je izražal svoj
značaj in zgodba se je prepletala in zapletala. Gledalci smo s smehom sledili celi zmešnjavi dogodkov vse do konca predstave. Seveda se je vse srečno končalo.
Sobotni večer smo prijetno in družabno preživeli. Želimo si, da bi se v našem kraju dogajalo še
več takih dogodkov.

Predstava za otroke v decembru 2017
Brigita Pavlič, fotografija: Brigita Pavlič

V mesecu decembru so mali nadobudneži pisali pisma Miklavžu, Božičku in Dedku Mrazu, kaj
vse si želijo. Za njihovo veselje je četrtna skupnost v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine,
poskrbela tudi letos.
Otroci so si v Domu krajanov Gameljne ogledali predstavo » Kdo se boji bradatega moža«. Po
predstavi je otroke obiskal Dedek Mraz in jih obdaroval.
Iskrice v očeh, široki otroški nasmeški, sreča v srcu otrok ter zadovoljstvo otrok in staršev povedo veliko.
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Turistično društvo Šmarna gora – Tacen
Marija Hladnik, fotografija: Marija Hladnik

Miklavžev sejem

Turistično društvo je na vrtu gostilne Košir že tretjič pripravilo Miklavžev sejem. Na stojnicah je pestra izbira privabljala mlado in staro. Želeli bi si še več zanimive ponudbe. Vabljeni naslednje leto.
Vrhunec sejma je bil prihod Miklavža s spremstvom. Otroci so se veselili sladkih darov.

Pustno rajanje
za otroke

V dvorani Doma gasilcev in krajanov
Tacen se je na pustni torek veselilo preko 80 domiselnih maškar.
Animatorja sta razgibala in razigrala male pustne šeme. Za zaključek je Turistično društvo vse pogostilo s krofi.

Pozdrav pomladi na Gregorjevo

Letošnja pomlad je muhasta, nagajiva. Do zadnjega dne nismo vedeli ali prireditev bo ali ne. Dvanajstega marca se je naredil lep
dan, le Sava je bila prevelika, preveč deroča. »Prireditev bo«, smo
dejali člani prireditvenega odbora. »Gregorjevo« je naša največja, najzahtevnejša prireditev. Pripravljeni so bili gasilci, varnostniki, prva pomoč, ocenjevalci plovil, …
Letos je bilo nekaj manj plovil, vendar so bila ta
izjemno kvalitetno in inovativno izdelana (46).
Med ocenjevanjem plovil je kulturni program
vodila Nataša Jaklič. Pomlad so prebujali izjemni pevci, drugošolci Osnovne šole Šmartno
pod Šmarno goro. Deset izdelovalcev plovil je
bilo nagrajenih s praktičnimi dariliv, vsi prinašalci plovil in nastopajoči pa so dobili malico.
Znočilo se je, plovil pa nismo mogli spustiti v vodo. Bilo je prenevarno. Kdor je želel, je svoje
plovilo pustil na ogled v gostilni Košir, naši gostiteljici.
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Gregorjevo

Anja Tršek, fotografija: Jože Kepic
Kaj je prva stvar, na katero pomisliš, ko slišiš, da
se približuje gregorjevo? Nisem presenečena, če
je tvoja prva asociacija ljubezen oziroma prihod
pomladi. Gregorjevo je nekakšna slovenska različica valentinovega. Stari običaj namreč pravi, da
se na gregorjevo ptički ženijo. Dekleta so se nekoč
na gregorjevo ozirala v nebo in prva ptica, ki jo
je dekle videlo, naj bi naznanila, kakšen bo njen
mož. Vendar pa ima ta stari slovenski praznik veliko globlji pomen. Že samo ime gregorjevo pove,
da ima prste vmes neki Gregor. Ko je veljal še stari
julijanski koledar je sv. Gregor, znan kot prinašalec luči, godoval na prvi spomladanski dan. Ko pa
se je začel uporabljati nov koledar, se je gregorjevo premaknilo nazaj, zato ga zdaj praznujemo
12. marca in ne na prvi dan pomladi. Ponovno
daljšanje dneva po dolgih zimskih nočeh je bil
nekoč velik preobrat v življenju rokodelcev, saj pri
svojem delu niso potrebovali več svetilke. Z metanjem različnih gorečih predmetov v manjši potok
so na god sv. Gregorja zato pozdravili prihod sonca
in pomladi. V obrtniških in delavskih krajih na Gorenjskem so še na začetku 20. stoletja po potokih
spuščali kose lesa z gorečimi oblanci, pozneje pa
z gorečo svečo. S tem so sporočili, da bodo odslej
lahko dlje časa delali pri dnevni svetlobi. Med svetovnima vojnama so šego prevzeli otroci in po vodi
začeli spuščati lesena ali papirna plovila z gorečimi svečami. Kljub vedno večjemu zanemarjanju in
sprevračanju prvotnega pomena tega praznika, se
v nekaterih mestih še ohranja spomin na Gregorjevo luč. Spuščanje barčic vsako leto organizirajo na
primer v Tržiču, Kropi, Železnikih in pri gradu Strmol ter v Trnovem v Ljubljani.
Sama živim v Tacnu, ki je še eden izmed krajev, ki skuša spodbujati in ohranjati običaje prednikov.
Turistično društvo Šmarna gora-Tacen tako letos že triindvajsetič organizira prireditev z imenom
Pozdrav pomladi. Otroci (in vsi ostali ) so vsako leto vabljeni, da izdelajo ladjico iz naravnih
materialov. Ob kulturnem programu žirija ladjice oceni in podeli nagrade za najboljše, najlepše
in najbolj izvirne ladjice. Zvečer, ko se stemni, pa otroci s pomočjo gasilcev ladjice, na katerih so
prižgane svečke, spustijo po Savi. Spuščanje luči po vodi je tudi glavni namen te prireditve.
Ker je moj stari oče zelo aktiven in je bil nekaj časa predsednik turističnega društva, sem se
gregorjevega vedno zelo veselila in ima v mojem srcu prav posebno mesto. Z veseljem se spominjam vseh dni, ko sem v delavnici skupaj z dedkom (in kasneje še z bratcema) izdelovala ladjice.
Ob delu sva se vedno pogovarjala, nasmejala in gradila topel prijateljski odnos. Dedek je imel
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vsako leto nove izvirne ideje za ladjico in vedno
mi je pomagal z veseljem in ljubeznijo. Spominjam se, da sem bila večkrat razočarana, ko nisem
dobila nobene nagrade. Še bolj hudo pa mi je bilo,
ko sem morala ladjico spustiti po reki in sem vedela, da je ne bom videla nikoli več. Včasih se mi
je celo zdelo, da je bil ves trud, ki sem ga vložila,
zaman. Morda se to sedaj zdi banalno in otročje,
a takrat sem se in v svoji otroškosti sem se oklepala svojega izdelka, nisem še namreč razumela
globljega pomena in čudovitega sporočila, ki ga
prinaša ta praznik.
Danes v meni ostaja spomin na čudovito morje v temi plavajočih luči in neizmerna hvaležnost
dedku za njegov trud in ves čas, ki sva ga preživela skupaj. S svojimi skoraj osemnajstimi leti sem
malo prestara, da bi še sodelovala na prireditvi, a tradicijo z dedkom (na srečo) ohranjata moja
bratca, čeprav izdelovanje ladjic tudi njima ni več v prav veliko veselje. A tako je, življenje gre
naprej in namesto, da obžalujem to, da so dnevi mojega otroštva mimo, skušam biti hvaležna za
vse trenutke sreče, ki sem jih doživela kot majhna deklica. Konec koncev vsako obdobje prinaša
nove, drugačne radosti.
Iskreno si želim, da bi ob branju tega članka tudi ti začutil, da je gregorjevo veliko več kot praznik
zaljubljencev. Bolj kot praznik zaljubljencev je to praznik ljubezni. Ne nujno ljubezni do moža ali
žene, punce ali fanta, ampak ljubezen do prijatelja, ljubezen do družine, prednikov, narave, luči,
pomladi, življenja! Praznik resnične ljubezni, ki v odnose prihaja in se krepi na čisto preproste
načine. In pogosto so preproste stvari, kot je izdelovanje ladjic s starim očetom tisto, česar se
kasneje v življenju spominjamo z največjo hvaležnostjo.

Pustovanje – zmajev karneval v Ljubljani
in 2. mesto za najizvirnejšo masko
Romana Osredkar, fotografija: Romana Osredkar

Učenci OŠ Šmartno pod Šmarno
goro, smo se tako kot vsako leto doslej, pridružili Zmajevemu karnevalu, ki je potekal v soboto, 10.2.2018,
v Ljubljani. V ta namen smo pripravili skupinsko masko na temo Evropskega leta kulturne dediščine in sedemdesete obletnice Lutkovnega
gledališča Ljubljana. Skupaj s starši
in starimi starši smo izdelali pustne
kostume po pravljici Sovica Oka, in
sicer sovico Oko, male sovice, zajca,
račko in lisjaka. Našo predstavitev
smo podkrepili še s kratko plesno
točko, ki smo jo na dan Zmajevega
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karnevala izvedli na šolskem pustovanju in
pustovanju po ljubljanskih ulicah. In ne boste verjeli, juhuhu, osvojili smo drugo mesto
za najboljšo masko. Za nagrado smo prejeli
zmajčka, priznanje in ogled predstave po izbiri v Lutkovnem gledališču, ki pa smo si jo
že ogledali v ponedeljek, 12. 3. 2018, z naslovom Peter Pan. Bila je prečudovita. Na
delavnicah skupaj s starši in starimi starši
smo ustvarjali in pri tem zelo uživali. V bodoče si z njimi želimo še veliko zabavnih druženj. Staršem in starim staršem, pa se ob tej
priložnosti še enkrat lepo zahvaljujemo za
pomoč pri ustvarjanju. Nastale so res čudovite maske!

Društvo upokojencev Gameljne
– pregled dela leta 2017
Anica Troha

Hitro je minilo leto in spet je prišel čas, da potegnemo črto in ugotovimo, kako smo preživeli
minulo leto, kaj smo dobrega naredili, kaj vse se je dogajalo v društvu.
Začeli smo z občnim zborom. V letu 2017 smo se člani UO redno srečevali vsak prvi torek v mesecu in realizirali vse zastavljene naloge. Organizirali smo dva izleta, tokrat na Gorenjsko. Pripravili smo majski piknik pri ribiškem domu, kostanjev piknik na športnem igrišču, naši člani pa se
najbolj razveselijo piknika na Rašici. Ob tem dogodku se lepo zahvaljujemo za pomoč domačim
gasilcem za prevoz. Tako omogočijo udeležbo na srečanju tudi članom, ki so že starejši in bi
težko prišli na vrh Rašice. Veselo smo martinovali, za zaključek leta smo se poveselili in zaplesali
na silvestrovanju. Vsem našim članom, ki praznujejo okroglo obletnico, in za vse rojstne dneve
po osemdesetem letu pošljemo na naših delavnicah narejene čestitke. Nosili smo prapor na pogrebih naših umrlih, obiskali in obdarovali smo obolele in ostarele člane za božično -novoletne
praznike. Organizirali smo telovadbo za starejše, ki je zelo dobro obiskana.
Zelo dejavne smo bile članice Ustvarjalnih delavnic. Izdelovale smo čudovite voščilnice, s katerimi voščimo našim članom ob rojstnih dnevih, vezle smo razne motive na papir, izdelovale
čudovite rože. Delavnice potekajo vsak četrtek popoldne v sproščenem in prijetnem vzdušju.
Za vse nas je vsaka urica veselja dobrodošla in zaželjena.
Tudi balinarska sekcija je bila zelo aktivna. Ženska ekipa se je udeležila petih tekmovanj v ljubljanski regiji in dosegla najmanj četrto mesto. Organizirala je balinarski turnir na domačem
igrišču, kjer je dosegla prvo mesto. Po končani tekmi je naš predsednik pripravil dobro kosilo,
dekleta so poskrbela za nekaj sladkega in nekaj pijače. V prijetnem klepetu smo se dogovorili
za ponovno srečanje, tako je dan zelo hitro minil.
Bogato leto, kajne?
Vabljeni vsi upokojenci, ki si želite nekaj narediti zase, saj se v društvu ukvarjamo z različnimi
dejavnostmi in vsakdo lahko najde nekaj, kar ga razveseljuje. Nove ideje in zamisli so zelo dobrodošle.
Pridi, pričakujemo te!
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Aktivnosti KUD Tacen

Nada Golub, fotografija: arhiva MePZ Retro
Pozdravljeni prijatelji in ljubitelji kulture!
To je kot televizijska nadaljevanka – začenjamo z dogodki od jeseni 2017 pa do danes, potem
bomo pa spet nadaljevali. Malo osvežitve spomina za nazaj in »napeti« tekoči dogodki ter napovednik za naprej.
Druge Tacenske večere 2017 smo speljali spet v izjemno prijetnem vzdušju in navdušenju obiskovalcev ter nas, organizatorjev in izvajalcev. Večeri so bili takšni, kot smo jih podrobno opisali
in napovedali v jesenski številki razgledov. Res smo več kot zadovoljni ob dejstvu, da dobivajo
večeri tradicionalni pridih, letošnjo jesen bodo že tretji po vrsti. In dejstvo, da so to štirje večeri
kulture ni zanemarljivo, zlasti, ker smo pridobili obiskovalce, ki se že zanimajo, kaj bomo pripravili v letu 2018. Torej, jesenski Tacenski večeri 2018 bodo v enakih terminih, od konca oktobra
do sredine novembra, za obvestila in plakate bomo poskrbeli. Bo pa nekaj na prostem in nekaj
v dvorani.
Božično novoletni koncert Mešanega pevskega zbora Tacen je letos popestril Mešani pevski zbor Retro iz Ljubljane. Koncert
je bil v cerkvi sv. Martina v Šmartnu pod
Šmarno goro, kjer nas je prijazno sprejel
gospod župnik Sebastjan Likar, za kar se
mu tudi na tem mestu lepo zahvaljujemo.
Zbora sta se lotila sakralnega programa
in za naš zbor je bil to kar izziv. Seveda ni
manjkala skupna pesem Sveta noč. Oba
zbora sta pod budnim očesom in izjemnim
dirigiranjem Denisa Robnika predstavila
20 pesmi. Obiskovalci oz. poslušalci so bili
deležni mirnega petkovega večera, ki jih je z vsebino lahko ponesel v daljno preteklost. Koncert
je povezoval Jure Šilc.
Slovenski kulturni praznik 8. februarja je vsako leto poseben izziv. Letos je bil ta izziv lokacija
zunaj, na prostem, v kavarni Dvor v Tacnu. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vodstvu
kavarne za posluh in pripravljenost, da se ta dogodek odvija pri njih. Mešani pevski zbor je zapel
kar nekaj Prešernovih pesmi. Nekateri pevci so se predstavili tudi kot recitatorji Prešernove poezije in tudi poezije ter proze Ivana Cankarja, katerega 100 letnico smrti obeležujemo v letošnjem
letu. Tudi ta dogodek je smiselno povezal Jure Šilc.
Letos pa ni bilo vseljubljanskih prireditev po Prešernovih stopinjah, kjer so ljubljanski zbori na
lokacijah po mestu Ljubljana, ki so tako ali drugače povezana z našim največjih pesnikom, prepevali v tednu okrog kulturnega praznika. Zaradi pomanjkanja sredstev, ki jih je organizator ZKD
mesta Ljubljane sicer moral odšteti za avtorske pravice združenju Sazas. Zelo nam je žal , saj smo
se na prireditev navadili in nam je kar manjkala.
Pevski zbor je svoj kulturni pohod nadaljeval na vsakoletnem srečanju pevskih zborov mesta
Ljubljane v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. Sobota dopoldan, 17. februarja 2018
je bil izbrani termin, četrti po vrsti. Tri pesmi so odzvenele v akustični dvorani Matije Tomca,
med njimi tudi Šmarna gora na besedilo dr. Franceta Prešerna in glasbo domačina Janeza Snoja.
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Tisto dopoldne so se očitno združile vse energije in zvezde, kajti nastop je bil eden najboljših v
zadnjem letu. Ne samo poslušalci, tudi strokovna kritika ni imela nobenih pripomb na nastop.
Bravo pevci, predvsem pa bravo Denis, naš zborovodja!
Gregorjevo je bilo kot vsako leto v pristojnosti Turističnega društva. Program je, tako kot že kar
nekaj let doslej, povezovala predsednica našega kulturnega društva Nataša Jaklič.
19. marca smo imeli vsakoletni občni zbor društva, kjer smo pregledali delo preteklega leta in si
zastavili plane za naprej.
Kudovci bomo sodelovali na tradicionalni čistilni akciji Zelena Ljubljana in seveda na prazniku
Četrtne skupnosti, ki bo letos 11. maja.
Premierni letni koncert je predviden za začetek junija, tematika pa so pesmi dveh med seboj
najbolj oddaljenih pokrajin v Sloveniji – Primorske in Prekmurja. Nadejamo se, da bi s tem koncertom gostovali v jeseni na Primorskem. Bomo sporočili v naslednjih razgledih.
Jesen bo vsekakor pestra že zaradi omenjenih tretjih Tacenskih večerov, pa tudi zimski koncert
v decembru je že v planu. Božično-novoletni pa po tradiciji v januarju 2019. To je pa časovno še
zelo daleč, vmes se vsekakor še beremo!
Lepo se imejte in veselo se smejte do naslednjih razgledov.

Aktivnosti DU Šmartno – Tacen za leto 2018
Jože in Ana Jaklič, fotografije: Mihaele Svetek

Hitro se je leto obrnilo v 2018 in tudi letos se pridružujemo z
objavo naših dejavnosti. Od januarja do junija 2018 smo, oz.
bomo izvedli naslednje izlete. Februarja smo začeli s pustovanjem v Medvodah v gostilni Bencak, kjer smo veselo zakorakali v leto 2018. V marcu smo v Osnovni šoli Šmartno pod
Šmarno goro imeli občni zbor društva, ki se ga je udeležilo
168 članov. 09.04.2018 smo najprej poskrbeli za očiščevalno
akcijo kraja, potem pa smo se odpravili na naš prvi izlet v rudnik pod Peco v Mežici. V maju načrtujemo obisk Zdravilišča
Radenci, kjer si bomo nabrali novih moči za letošnje leto in
ogled kraja ter kopanje v Termah. Istega meseca se bomo
udeležili tudi praznovanja Četrtne skupnosti Šmarna gora v
Gameljnah in razstavili naša ročna dela.
Junija bomo imeli letno srečanje upokojencev na ploščadi
PGD Tacen.
Planinske in ostale sekcije:
Aprila se je 46 naših članov udeležilo prvega pohoda na Debenec nad Mirno na Dolenjskem, kjer smo si v lepem spomladanskem vremenu nabrali novih moči. Maja bomo obiskali
Slivnico, junija pa Voje nad Bohinjskim jezerom. Začetek balinanja se prične vsak ponedeljek v športnem parku Gameljne
od 15 – 17 ure. Kolesarji in pohodniki se zberejo vsak četrtek
ob 9.00 uri pred gostilno Košir Tacen. Krožek ročnih del se je
končal z aprilom in zaključili ga bomo s prečudovitim izletom
v Radovljico z ogledom čebelarskega muzeja, pot pa bomo
nadaljevali tudi z obiskom gorenjskega bisera Bled.
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Demenca-prepoznavanje in prvi znaki
Brigita Pavlič, fotografija: arhiv ČS

V okviru Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v četrtnih skupnostih sta Mestna
občina Ljubljana-Služba za lokalno samoupravo in SPOMINČICA- ALZEIMER SLOVENIJA-slovensko
združenje za pomoč pri demenci v mesecu februarju izvedla predavanje o vedno bolj pogosti bolezni- demenci, ki postaja čedalje večji problem za svojce dementnih oseb kot tudi celotno družbo.
Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene možganske celice, odgovorne za spomin,
mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne sposobnosti govornega izražanja ter presoje.
In najpogostejša je Alzheimerjeva bolezen. Vzroki za nastanek bolezni še niso znani. Zdravila ni.
Zdravila pa, ki so na voljo pa samo blažijo spremljajoče težave in upočasnijo napredek bolezni.
Predavateljica Maja Jurjevčič, univ. dipl. psih. je prisotne seznanila z prepoznavanjem demence
in prvimi znaki, dejavniki tveganja in načini, kako zmanjšati tveganje. Prisotnim je odgovarjala
na njihova vprašanja.

Rašica vabi sprehajalce
Tanja Muha

S sončnimi dnevi so ponovno oživele tudi sprehajalne poti v naši ČS. Temu primerno je obljudena tudi koča na Rašici, kjer je prav prijetno posedeti v prijetni družbi ali pa se le zlekniti v viseči
mreži v senci dreves.
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Čepenje je zdravo sedenje

dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg., fotografija: arhiv Zdravo živi
Sedenje je že dolgo dejavnik tveganja za zdravje.
Žal zahodni narodi sedimo, ko delamo v pisarni, ko jemo, beremo, sedimo celo ko gremo na
stranišče. Poglejmo, kako se telo odziva ne dolgotrajno sedenje.
Ko pridete v udobno pisarno in se usedete na
svoj ergonomski stol, se mišice, ki ste jih uporabljali pri pokončni stoji, hoji, vsakdanjih opravilih itd. začnejo sproščati. Mišice na zadnjici se
deaktivirajo. Ko se usedete udobno na stol, se
trebušne mišice, ki so glavni stabilizatorji pokončne drže in lovljenja ravnotežja, omehčajo.
Večino teže sedaj podpira vaša zadnjica. To med drugim pomeni, da ni več pritiska na kosti.
Mnogo časa nazaj so ljudje skoraj ves čas opravljali opravila pri katerih so bile kosti in mišice
aktivirane konstantno ves dan. Sila težnosti in pritisk med pokončno stojo, hojo in tekom je pozitivno vplival na kosti, ki so postajale vedno močnejše. Danes neaktivnost povzroča med drugim
tudi obolele sklepe in osteoporozo.
Kaj se še dogaja z mišicami, ko sedimo? Upogibalke kolka se zelo skrajšajo, ker so ves čas sedenja
pod kotom 90 stopinj. To vpliva na hrbtenico, ki se začne nezdravo upogibati naprej. Zavedati se
moramo, da so to le manjše nevarnosti in pasti dolgotrajnega sedenja. Tukaj naj omenim samo
nekaj bolezni, ki so posledica neaktivnosti: bolezni srca in ožilja, diabetes tipa 2, debelost. Nekateri raziskovalci omenjajo tudi nekatere vrste raka.
Pojdimo sedaj na čepenje. Čepenje je del kulture mnogih narodov, predvsem vzhodnih kultur
kot so Afrika in Azija. V 19 st. so se pojavila stranišča, kot jih poznamo danes. Sprva so bila namenjena le višjim slojem, ko pa se je pojavila moderna kanalizacija, je bilo stranišče s straniščno
školjko na voljo splošni populaciji. To je bil čas, ko je na zahodu popolnoma izginilo čepenje.
Poglejmo čepenje skozi dobo rasti. Malčki čepijo brez težav, pravzaprav v tem položaju z lahkoto
počivajo in se igrajo. Odrasli smo na ta položaj pozabili, čeprav nam je še vedno blizu oz. ga z
lahkoto osvojimo nazaj. Vzhodne kulture, kot npr. Indija, Afrika, Kitajska, Japonska, še danes
uporabljajo čepenje v gospodinjstvu, pri počitku, čakanju na avtobus, ritualih, molitvi, meditaciji
itd. Večurno čepenje v teh kulturah ni nič
nenavadnega.
Prednosti čepenja
Dokazano je, da ima čepenje koristne in
zdravilne učinke na telo, ki preprečujejo
pojav zgoraj omenjenih dejavnikov tveganja za zdravje. Anatomsko gledano položaj
čepenja povzroča:
1. Razteg celotne hrbtenice, predvsem spodnjega dela. Če potisnete glavo med kolena, se raztegne in sprosti še vrat.
2. Težo telesa prerazporedimo in ni več
enoličnega pritiska.
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3. Vezi in mišice niso zakrčene, ampak se enakomerno raztegujejo in ohranjajo elastičnost.
4. Položaj je izjemno sprostilen in zlasti zelo dobrodošel po intenzivnem športnem naporu, kot
je na primer kolesarjenje in tek.
Kako čepimo?
Dandanes nekateri težko oz. ne morejo čepeti. Razlogi so številni: bolečine v kolenih, bolečine v
gležnjih, poškodbe, skrajšana ahilova tetiva. Toda to niso razlogi, da ne bi mogli izvajati čepenja,
seveda z malo pomoči.
1. Popolno čepenje pomeni, da so stopala celotna na tleh, telo je ugreznjeno med kolena, kar
pomeni prenos teže rahlo naprej. Občutek je sprostilen, predvsem za celotno hrbtenico in ne
sme povzročati nikakršnega neugodja. Z malo vaje lahko v tem položaju delate karkoli, od igre s
kockami z otroki, sproščanja, izdelovanja česarkoli, itd.
2. Nepopolno čepenje, pomeni, da ne morete zaradi zgoraj omenjenih razlogov čepeti brez pomoči. Če imate bolečine v kolenih ali gležnjih, pride zelo v pomoč joga kvader, ki si ga podstavite pod zadnjico in imate tako manjšo oporo. Podobno je, kot bi se usedli na opeko. Kolena in
gležnje zelo razbremenite. Hkrati pa še vedno uživate privilegije čepenja. Če imate skrajšano
Ahilovo tetivo, si lahko pod pete položite zvito brisačo, ki vam rahlo privzdigne pete.
Naj postane čepenje vaša vsakodnevna rutina. Lahko čepite na delovnem mestu, ko si želite raztegniti hrbtenico in vrat, po športni aktivnosti, lahko med igro s kockami z otroki, lahko pa med
meditacijo. Zagrizeni privrženci čepenja lahko protestno odstranite straniščno školjko .

Zakaj je potenje tako noro zdravo
dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg., fotografija: arhiv Zdravo živi

Naj vas ne bo sram, če se najbolj od vseh potite pri vadbi. Potenje ni ogabno ali sramotno. Potenje je rezultat premikanja vašega telesa. Atleti se potenja svojega telesa zavedajo in ga jemljejo
za nekaj lastnega, za produkt svojega garanja. Tudi v reklamah in video spotih se potenje prodaja. Adidas, Nike in druge športne znamke vedo, da je potenje pri športu neizogibno in nekako
“seksi”. Nenazadnje so dejanja glasnejša od besed.
Spodaj je nekaj koristnih in zdravih dejstev o potenju.
1. Potenje nas dela žive in živahne
Fiziološko gledano je potenje ali znojenje pomembno pri uravnavanju telesne temperature.
Ljudje se ohlajamo skozi kožo. Med aktivnostjo poženemo kri po žilah. To je kri obogatena s
kisikom, kisik pa potrebujejo mišice za delo. Istočasno se naša telesna temperatura dvigne in
aktivira žleze znojnice. Na koži se začnejo nabirati kapljice znoja, ki pa ne ohlajajo. Šele ko začne
pot izhlapevati (evaporacija), se začne telo ohlajati. Če ne bi imeli mehanizma za termoregulacijo, bi se po 10 ali 12 minutah pregreli. Posledice bi bile grozovite: omedlevica, vročinska kap,
ledvične težave ali celo smrt.
2. S potenjem se borimo proti vnetnim procesom
Vnetja so najpogostejši zaviralci metabolizma in telesne ter srčno-žilne pripravljenosti. Med potenjem se sproži vrsta pozitivnih reakcij. Pospeši se frekvenca srca, ki je črpalka in sčasoma postane močnejša. Srce je mišica in z naporom hipertrofira. Vklopijo se protivnetni procesi, ki ščitijo mišice pred poškodbami. Ti procesi so zaščitniki naših proteinov. Število zaščitnih proteinov se
sčasoma prav tako povečuje. Če pride do poškodbe proteinov, jih zaščitni proteini popravijo.
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3. Takojšnje potenje ob začetku vadbe je znak visoke telesne kondicije
Večjo kondicijo imate, hitreje se boste začeli potiti. Takoj ko telo zazna, da ste v akciji, je to že
signal, da sproži vrsto fizioloških reakcij, ki telo pripravijo na napor. Tako ste že takoj na začetku pripravljeni, da uravnavate telesno temperaturo in preprečite pregretje, ki vodi v takojšnje
zmanjšanje intenzivnosti vadbe.
4. S takojšnjim potenjem varčujete z energijo med vadbo
Ker ste se začeli med aktivnostjo takoj potiti in uravnavati telesno temperaturo predno bi dosegla kritično točko, organizem ne porablja veliko energije. Na ta način privarčujete energijo za
kasnejši visoko intenzivni napor.
5. S pogostejšim potenjem zadržite natrij v telesu in ohranite intenziteto napora
Pot je sestavljena iz 99% vode in 1 % soli, kalija in ogljikovih hidratov. Toda ta majhen delček
izgubljene soli je pomemben. Natrij pomaga uravnavati količino vode znotraj in zunaj vaših celic
ter v vaši krvi, da ostane telo hidrirano. Če izgubite preveč soli, lahko pride do utrujenosti, mišičnih krčev, zmanjšane sile in moči. Torej je vaš trening ali tekma izgubljena. Kdor je kondicijsko
bolj pripravljen in se zato pogosteje znoji, ima v sebi zaščitni regulator, ki zadržuje sol v telesu,
namesto da pronica ven iz vaših por. Pri zahtevnejših treningih kot so ultramaratoni in treningi
v vročini, kjer traja napor 8 do 14 zaporednih dni, pomeni preprečitev hiponatremije, trenažni
uspeh. Znak, da ne izgubljate toliko soli, je manj belih lis na posušenih oblačilih.
6. Potenje pospešuje mišično regeneracijo
Ko intenzivno vadite, da se potite, je cirkulacija krvi povečana. S krvjo pospešeno odnašate iz
vadečih mišic metabolite, kar posledično zmanjšuje »musklfiber«.
7. Potenje razstruplja in ščiti jetra
Redna vadba, ki je dovolj intenzivna, da se potite, ščiti jetra, ker delno opravlja vlogo jeter, ko
izloča določene substance, ki ne bi smele biti tam. Te substance so alkohol in ostali strupi. Nekateri po prekrokani noči ali nezdravem preobjedanju priporočajo intenziven trening, ker ima
močno vlogo prečiščevanja telesa.
8. Potenje preprečuje okužbe
Raziskave kažejo, da naj bi celo 70% bakterij najdenih v telovadnicah povzročale bolezni. Na
srečo imamo v potu naravni antibiotik dermcidin, ki nas ščiti pred škodljivimi patogeni, saj na
mestu ubije vse bakterije.
9. S potenjem se počutite bolj povezani z vadbo
Gre za čustveno navezo. Vedno želimo biti urejeni, toda ko se potite, se nezavedno ne obremenjujete več z videzom, ampak so doživetja med vadbo tista, ki vas zaposlujejo. Tako ste popolnoma osredotočeni na vadbo in nimate nobenih zavor in zadržkov, da ne bi dali vse od sebe.
10. Potenje povzroča zadovoljstvo po končani vadbi
Pot je znak oz. dokaz, da ste nekaj dobrega naredili zase, da ste dali vse od sebe. Po enem treningu se naša telesa vidno ne spremenijo, toda vseeno želimo takojšen dokaz za naš trud. Potno
čelo, premočena majica, lepljiva koža ... – to je to.
11. Potenje dviguje našo samopodobo
Raziskave kažejo, da je dovolj 20 minut intenzivne vadbe s potenjem in počutili se boste močnejši in celo vitkejši. Ne gre samo za endorfine, ki jih sproščamo med in po vadbi. Intenzivnejša
vadba nam dviga samopodobo, sebe vidimo v drugi luči, ponosni smo sami nase, ker nam je
uspel naš izziv. Sčasoma se poveča vera v samega sebe in v svoje sposobnosti.
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Stanovanje se samo od sebe ne bo očistilo
Melita Močnik Okorn, fotografija: Melita Močnik Okorn

Stanovanje se samo od sebe ne bo očistilo, z drobnimi triki pa si ga lahko poenostaviš in si prihraniš čas zase. Če ti pogosto zmanjka časa zase (ko pogrešaš vsaj pol urice miru in sprostitve, da
se spočiješ in odklopiš glavo), razmisli, koliko lažje bi bilo, če bi imela pomoč doma.
Predstavljaj si, da imaš doma pospravljeno, otrok ne pošiljaš stran,
ko hočejo tvojo pozornost, zvečer pa z veseljem pozdraviš moža, ki
je imel cel dan delovno.
Prva tvoja gospodinjska pomočnica so lahko dišeče tablete, za katere sem dobila idejo, ko sem izdelovala kroglice za kopeli.
Soda bikarbona in citronska kislina pomagata pri odstranjevanju vodnega kamna, eterična olja pa odlično razkužujejo in osvežujejo.
Izdelava je povsem preprosta, potrebuješ:
* 300 g sode bikarbone
* 100 g citronske kisline
* po želji eterična olja (100 kapljic)
* destilirano vodo v razpršilki
1. Skupaj zmešaj sodo in citronsko kislino ter pazi, da razbiješ vse grudice. Dodaj priljubljena
eterična olja; jaz sem izbrala limono, sivko in meto.
2. Mešanico dobro premešaj in z razpršilko pošpricaj, dokler ne dobiš zmesi, ki se že sprijema
skupaj. Nikakor ne dolij vse vode naenkrat, kajti zmes bo že reagirala z vodo (začelo se ti bo peniti) in kasneje ne bo učinka. Priporočam, da vlažiš počasi.
3. V pripravljene modelčke (lahko tudi za mafine) nadevaj mešanico, ki jo dobro potlači. Če modelčkov nimaš, v roki oblikuj kroglice ali piškotke ter jih pusti, da se posušijo in strdijo čez noč.
4. Shrani jih v tesno zaprti posodi, da se ne navlažijo.
5. Tableto daj zvečer v wc školjko in zapri ter pusti, da učinkuje čez noč. To je vsa umetnost, ličen
lonček pa imaš lahko za okras v kopalnici.

Pozor! Poletavci in najpoletavci v knjižnici,
na pločniku, v parku, na igrišču …
Mestna knjižnica Ljubljana

V Mestni knjižnici Ljubljana s projektoma Poletavci – poletni bralci in NajPoletavci spodbujamo
otroke in mlade k sproščenemu branju med počitnicami.
Projekt se je v osmih letih razširil že v 15 splošnih knjižnic v Sloveniji, pa tudi čez državne meje
in postal že nacionalni projekt poletnega branja med osnovnošolci in srednješolci. Poletavce
najdemo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika, Knjižnici Črnomelj, Knjižnici Litija, Knjižnici Logatec, Knjižnici Jurij Vega Dol pri Ljubljani, Knjižnici Medvode, Knjižnici A. T. Linharta Radovljica, Knjižnici
Miklova hiša Ribnica, Knjižnici Šentjur, Knjižnici dr. Toneta Pretnarja, Lavričevi knjižnici Ajdovščina, Ljudski knjižnici Metlika, Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik in Knjižnici Jožeta Udoviča
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Cerknica. Sodelujejo tudi otroci slovenskih šol v zamejstvu v Italiji,
učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu, Tuzli, Banjaluki
in Tesliću, ki jim je branje za Poletavce v veselje in izziv.
Že sedmo leto zapored se otroci med 7. in 12. letom lahko v juniju
pridružijo bralnemu projektu Poletavci – poletni bralci, s katerim
jih na simpatičen način spodbujamo k branju.
Med poletnimi počitnicami otroci 30 dni posvetijo branju. Berejo, kar želijo: knjige, stripe, časopise, članke v revijah, recepte, pa tudi turistične vodnike. Prebrano zapisujejo v seznam na
zgibanki, odrasla oseba pa njihovo branje potrdi s podpisom.
Otroci z rednim branjem vzpostavijo navado, ki jim prinese tudi nagrado. Vsak sodelujoči otrok
prejme priznanje in majico na zaključni prireditvi Dan za Poletavce, ki poteka v septembru, v
parku sredi mesta ter se uvrsti v žrebanje za številne nagrade.
NajPoletavcem pa se lahko pridružijo najstniki, stari od trinajst do šestnajst let.
Mladi prav tako med poletnimi počitnicami berejo po lastni izbiri, a tokrat tri knjige, ki so lahko
v tiskani ali elektronski obliki (e-knjige v slovenskem jeziku najdejo na Biblos.si). Svoje podatke
in kratko mnenje o prebranem oddajo na spletni strani, na zaključni prireditvi pa jih prav tako
čakajo nagrade.
Ob branju izbora knjig in zapisanih mnenj lanskih NajPoletavcev ugotavljamo, da posegajo po
zahtevnejši literaturi in da je njihov besedni zaklad nadpovprečen, bogat. Med izbranimi knjigami je veliko tistih, ki so prejele Zlato hruško, to je priznanje, ki ga kakovostnim mladinskim
knjigam vsako leto podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana.
Odzivi otrok in staršev so izjemno spodbudni za vse, ki se ukvarjamo s knjigo in z branjem.
Otroci, ki še niso popolnoma samostojni bralci, ali pa branja ne marajo, s pomočjo tega projekta
postajajo samostojni in navdušeni bralci. Projekt je prejel tudi priznanje Slovenske sekcije IBBY
2014 za izjemne dosežke na področju promocije mladinske književnosti in branja.
Knjižničarji Mestne knjižnice Ljubljana in vseh ostalih sodelujočih knjižnic z veseljem navdušujemo otroke, mlade in starše za branje med počitnicami, delimo nasvete in namige za sproščeno
počitniško branje.
Otroke in mlade zato vabimo, da tudi letošnje počitnice preživijo v družbi dobrih knjig; si izberejo knjigo, pripravijo udoben ležalnik, poiščejo senco in skočijo v pester svet črk in besed, ker
»pol ure branja na dan, prežene dolgčas stran«. Več informacij na www.mklj.si.

Mestna občina
Ljubljana

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

SPOŠTOVANI KRAJANI IN KRAJANKE,
VABIMO VAS, DA OBIŠČETE SPLETNO STRAN NAŠE ČETRTNE SKUPNOSTI,
KJER SE REDNO OBJAVLJAJO AKTUALNE NOVICE IN OBVESTILA O DOGAJANJU V NAŠEM KRAJU IN AKTIVNOSTIH ČETRTNE SKUPNOSTI.
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
http://www.smarna-gora.si/
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Pobude meščanov

Na Odseku za pobude meščanov MOL občankam in občanom Ljubljane svetujejo, jih
informirajo in predvsem nudijo pomoč pri urejevanju ter razreševanju njihovih zelo
raznoterih problemov in pobud.
Na Odseku za pobude meščanov, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, se v času uradnih
ur lahko oglasite osebno ali pokličete po telefonu na številke 01/ 306 1282, 01/ 306
1065 in 01/ 306 1167 ali pa sporočilo oziroma vprašanje pošljete po pošti oziroma elektronski
pošti na pobude@ljubljana.si ali po faksu številka 01/ 306 12 06.

Županovi »Dnevi odprtih vrat«

Župan Zoran Janković ima vsak prvi torek v mesecu »Dan odprtih vrat«, ko je v pritličju Mestne
hiše, Mestni trg 1, med 14. in 20. uro osebno na voljo za pogovor z meščankami in meščani.
Za razgovor je potrebno, da se na le-tega vnaprej po telefonu najavite sodelavkam Odseka za
pobude meščanov, na telefonske številke 01/306 1282, 01/306 1065 ali 01/ 306 1167.

Demenca
Alenka Virant

Spominčica-Alzheimer Slovenija je neprofitna humanitarna organizacija, ki že od leta 1997 pomaga,
usposablja in svetuje osebam z demenco, predvsem pa njihovim svojcem. Spominčico je ustanovil
dr. Aleš Kogoj, psihiater, ki je skozi svoje delo ugotovil, da svojci oseb z demenco potrebujejo pomoč
in znanje, saj bolniki niso sposobni več samostojno živeti. Spominčica v okviru programa ŽIVETI Z
DEMENCO V DEMENCI PRIJAZNEM OKOLJU izvaja številne aktivnosti skladno s smernicami mednarodnih organizacij Alzheimer's Disease International in Alzheimer Europe. Med aktivnosti Spominčice uvrščamo: Posvetovalnica vključuje osebno svetovanje in SOS svetovalni telefon 059 305 555,
vsak delovnik med 9. in 15. uro v prostorih Spominčice na Linhartovi cesti 13 v Ljubljani, Spominčica
osebno svetovanje nudi tudi v Alzheimer Centru v podhodu Bežigrajska vrata pod Vilharjevo cesto;
Skupine za samopomoč delujejo po vsej Sloveniji, večinoma v domovih za starejše. Vsako prvo sredo
v mesecu ob 18. uri potekajo v prostorih Spominčice; Alzheimer Cafe-ji so neformalna druženja in
srečanja na javnih mestih (kavarne, knjižnice, dnevni centri, ljudske univerze…) po več kot 60 lokacijah po Sloveniji, podprta s strokovno pomočjo, namenjena predvsem svojcem oseb z demenco.
Svojci se na tovrstnih srečanjih informirajo, družijo in si izmenjujejo izkušnje; Program usposabljanja
svojcev »Ne pozabi me« iz 9 zaporednih predavanj o različnih vidikih demence, na katerih predavajo
strokovnjaki z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana. Potekajo dvakrat letno, spomladi in jeseni;
»Demenci prijazno okolje«-usposabljanje javnih delavcev (policisti, gasilci, trgovci, farmacevti, ban-
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čni in poštni uslužbenci,…), ki imajo pogosto stik z osebami z demenco, da znajo prepoznati znake
demence ter z osebami z demenco ustrezno komunicirati; Spletna stran www.spomincica.si bralcu
ponuja informacije o aktivnostih Spominčice, o demenci, negi in oskrbi, in aktualne novice, povezane z demenco; Glasilo Spominčica, izhaja 2-3 krat letno, kjer so objavljeni strokovni članki, izpovedi
svojcev in koristne informacije v pomoč svojcem oseb z demenco.

Napovednik dogodkov

23. Rekord Šmarne gore in junijski tekaški pokal 2018
Boštjan Novak
Že triindvajseto leto zapored člani Tekaškega kluba Šmarnogorska naveza prirejamo »Rekord
Šmarne gore«. Naloga udeležencev je v čim krajšem času premagati vzpon od vznožja v Tacnu
do vrha Šmarne gore. Po lanskem vzoru bodo tudi letos otroci prvi premagovali šmarnogorsko
strmino. Lani jo je izjemno uspešno premagalo prav vseh 30. Ker je starostna meja postavljena
zelo široko, ne nagrajujemo najhitrejših, pač pa vsakogar, ki vzpon premaga v manj kot 40 minutah, za kar si prisluži spominsko kolajno. Seveda pa ima vsakdo tudi uradno izmerjen in objavljen
čas vzpona. Za otroki štartajo vsa dekleta, rojena leta 2005 ali prej - torej mladinke, članice ter
mlajše in starejše veteranke; v izogib gneči tekmujejo ločeno od svojih moških vrstnikov. Čeprav
kolajne prejmejo (le) najhitrejši po posameznih starostnih skupinah, posebne nagrade pa še
najhitrejših 5 tekmovalk in tekmovalcev v absolutni razvrstitvi, je »Rekord« namenjen vsem ljubiteljem Šmarne gore in gibanja v naravi. Več o prireditvi na www.smarnogorska-naveza.si.
Rekord Šmarne gore je tudi letos del JUNIJSKEGA TEKAŠKEGA POKALA, ki združuje štiri tekaške
prireditve v naši neposredni bližini:
Petek, 1.junij 2018… GA_RAŠ tek (Gameljne)
Petek, 8.junij 2018… GOZDNI TEK PO RAŠICI (Selo pri Vodicah)
Torek, 12.junij 2018… REKORD ŠMARNE GORE (Tacen)
Sreda, 20.junij 2018… ŠENTVIŠKI TEK – Franetov memorial (Šentvid)
Poleg geografske bližine imajo vsi štirje dogodki več skupnih značilnosti: dogajalise bodo v juniju, vsi med tednom popoldan, potekali bodo po gozdnih poteh, po svoji dolžini in konfiguraciji
ne bodo pretirano zahtevni, za organizacijo pa bodo skrbele izkušene ekipe ljudi, predanih športu, rekreaciji in svojim lokalnim skupnostim.
Tudi za letošnjo izvedbo Junijskega tekaškega pokala pripravljamo posebne nagrade tistim tekačem, ki se bodo udeležili vseh štirih prireditev. Toplo vabljeni vsi ljubitelji teka v naravi, športa in
rekreacije! Več informacij je na facebooku (Junijski tekaški pokal).
Mestna občina
Ljubljana

Četrtna skupnost Šmarna gora

Spoštovane krajanke in krajani,
Ob dnevu četrtne skupnosti Šmarna gora vas vabimo na prireditev »Krajani krajem«.
Kdaj: petek, 11.5.2018 od 17.00 do 20.00 ure
Kje: Športno igrišče v Srednjih Gameljnah (za trgovino Mercator)
Istočasno vas vabimo tudi na razširjeno sejo Sveta ČS Šmarna gora,
ki bo v četrtek, 10. maja 2018 ob 17.uri v prostorih OŠ Šmartno pod Šmarno goro.
Vabljeni.
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TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARNA GORA-TACEN

VABILO

Turistično društvo Šmarna gora-Tacen pripravlja v Domu gasilcev in krajanov Tacen dve
zanimivi predavanji in sicer:

Zelišča na vrtu - predavatelj Matic Sever
in
18. junija. ob 18. uri , predavanje: Poletni zelenjavni vrt brez okopavanja, pletja in
vsakodnevnega zalivanja – predavateljica Jerneja Jošar.
7. maja , ob 18. uri predavanje:

V petek, 15. junija vas gameljski gasilci vabimo na
družabno srečanje – veselico, ki bo na športnem
igrišču za trgovino Mercator v
Srednjih Gameljnah.
Na veselici nas bodo zabavali fantje iz ansambla
Ravbarji.
Lepo povabljeni!

Sobota, 18. avgusta 2018
velika gasilska povorka gasilcev in gasilskih vozil skozi Tacen,
krajša kulturna prireditev ob 120-letnici PGD Tacen in
v nadaljevanju veselica z ansamblom Modrijani.
Vabljeni!
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Knjižnica Gameljne

Zadnja ura pravljic v tem šolskem letu
Je bila 17. 4. ob 18. uri

Recept za poletne dni
Domača zelenjavno začimbna mešanica
Tanja Muha, fotografija: Tanja Muha

Sestavine:
• 3 srednje veliki korenčki
• 2 srednje velika pastinaka
• 1 manjšo por
• 1 manjši krompir

• 1/2 manjše zelene
• 1/2 manjše čebule
• 100–200 g soli
• 2–3 stroki česna
• šopek peteršilja

Zelenjavo očistimo in drobno sesekljamo, pa ne predrobno. V skledi jo dobro premešamo in stresemo na
nizek pekač, ki smo ga prej obložili s peki papirjem.
Pečico ogrejemo na 70 °C. Če imamo na voljo, uporabimo funkcijo sušenje. Pekač z zelenjavo položimo
v ogreto pečico, pri čemer pustimo vratca pečice blago priprta. Po nekaj urah, ko se zelenjava
delno posuši, temperaturo znižamo na 50 do 60 °C. Nato vsake pol ure med prsti preverjamo, če
je zelenjava povsem suha. Posušeno zelenjavo ohladimo, potem pa ji primešamo sol po okusu.
Sestavine poljubno drobno zmeljemo v multipraktiku.
Domačo zelenjavno začimbno mešanico hranimo v dobro zaprtih steklenih kozarčkih.

Ideje za popestritev poletnih dni
Pesek malo drugače

www.pinterest

www.diys.com

www.beachfrontdecor. com
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Naša četrtna skupnost v sliki
Fotografija: Tanja Muha
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