Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 8, oktober 2018, naklada 1250 izvodov
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Dragi sokrajanke, dragi sokrajani!
To jesen dosedanja sestava Sveta ČS Šmarna gora zaključuje svoj štiriletni mandat. Na začetku
smo si zadali veliko ciljev, med katerimi je, v želji za boljšo obveščenost in povezanost krajanov, bila
tudi zamisel o krajevnem glasilu, ki smo ga poimenovali Šmarnogorski razgledi. Tako sem se kot
glavna urednica znašla pred velikim izzivom, ki ga pa brez vas, vaše pomoči in vaših nesebičnih ter
vsebinsko zanimivih prispevkov nikakor ne bi mogla rešiti. Vsem predstavnikom društev, posamez
nikom in organizatorjem dogodkov se za ves vloženi trud iskreno zahvaljujem.
Tokratna vsebina razgledov je s pogledom na celotno obdobje delovanja sedanjega sveta ČS neko
liko bolj kronološko obarvana. Ob listanju vsebine postane jasno, da je bilo v naših krajih spet ži
vahno poletje. Predvsem pa, da smo si v teh štirih letih v Svetu ČS resnično prizadevali za dobrobit
naših krajev in vseh, ki tukaj živimo. Pri doseganju ciljev ste v določenih primerih s svojo pripravlje
nostjo iskanja ustreznih rešitev pomagali tudi krajani sami. Žal pa ni vse odvisno le od nas, temveč
tudi od posluha pristojnih na MOL-u in drugih resornih organov ter včasih tudi nepripravljenosti
posameznih prebivalcev naše ČS.
Pred vami je osma številka glasila, ki je zame, kot njegove urednice, tudi zadnja. Mislim, da smo
skupaj oživili nekaj pozitivnega, koristnega in lepega. Res srčno upam, da se bo tudi po mojem
odhodu iz sveta ČS v novi sestavi našel kdo, ki bo z veseljem nadaljeval začeto zgodbo.
Pisano jesensko listje nemoteno pada z dreves, a barve so živahne in polne energije. Prihaja zima in
za zimo pomlad, ki bo lahko priložnost za nadaljevanje začetega ali za preporod in nekaj novega …
Vsem nam želim veliko dobrega v naši prelepi četrtni skupnosti.
Tanja Muha

Vsebina
Uvod
Svet četrtne skupnosti
Utrinki
Napovednik
Ideje
Razvedrilo

Uredniška ekipa:
Mag. Tanja Muha (glavna urednica)
mag. Alenka Pirjevec
Brigita Pavlič
Lektorirala:
mag. Alenka Pirjevec
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Šmarna gora
Pločanska 8
1211 Ljubljana - Šmartno
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Naslovnica:
Marko Pernhart, (Srednje Medgorje pri Velikovcu, 1824) Panorama s Šmarne gore I (pogled
proti Ljubljani) In. Št. NG S 288, Narodna galerija
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

Pred zaključkom mandata
Primož Burgar

Minevajo 4 leta od zadnjih lokalnih volitev, ko ste prebivalci Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
izvolili 13 predstavnikov v svet ČS Šmarna gora, le ti pa so na prvi seji konec leta 2014 izvolili mene
za predsednika. In ker se mi zdi prav, da naredimo nek rezime mandata, bom poskušal v tem
kratkem sestavku prikazati, kje smo bili uspešni in kje nismo ter predvsem kje sam vidim izzive
naslednjega Sveta ČS Šmarna gora.
Glede na to, da ima Svet ČS precej omejene pristojnosti, ki se nemalokrat končajo zgolj pri podajanju predlogov odgovornim oddelkom na MO Ljubljana, ter pomoči in spodbujanju družabnega
življenja v ČS ter da ima za svoje delo zelo omejena sredstva, smo se že na prvi svoji seji vsi člani
dogovorili, da se ne bomo ločevali po strankarski pripadnosti, ampak da bomo predvsem s skupnimi močmi poskušali pristojnim dopovedati, kaj v našem okolju manjka in kaj je potrebno urediti.
Od samega začetka smo se zavedali, da pa kakšnih večjih projektov ne bomo uspeli zaključiti v 4
letih. V prve pol leta svojega mandata smo tako pripravili dva ključna dokumenta, in sicer: popis
18 prioritetnih nalog v ČS Šmarna gora in dokument o poplavni ogroženosti tako Gameljn, kot
tudi Rašice, Šmartna in Tacna. Omenjene prednostne naloge so bile izvedene zgolj polovično, kar
kljub vsemu smatram, da je več kot dobro. Kar pa zadeva dokument o poplavni varnosti, je bil ta
posredovan odgovornim tako na mestnem, kot tudi državnem nivoju, zakaj moramo se namreč zavedati, da za vodotoke skrbi država preko Direkcije RS za vode. Tudi na podlagi našega dokumenta
je MO Ljubljana samoiniciativno naredila poplavno študijo Gameljščice in s tem pritisnila na DRSV,
da izvede v prihodnje protipoplavne ukrepe, ki so razdeljeni v tri sklope in sicer kot prvi - zadrževalnik odpadnih voda za Šmarno goro, potem razbremenilnik po trasi plinovoda med Gameljščico
in Savo, ter več kot 20 ukrepov v samih Gameljnah, kar bi povečalo pretočnost Gameljščice skozi
vas. MO Ljubljana je v okviru zadnjega Prostorskega plana tudi spremenila namembnost tistih
zemljišč, ki omogočajo gradnjo zadrževalnika. S tem je občina svoje naloge opravila, od države pa
je odvisno kdaj bo do same realizacije tudi v resnici prišlo.
Drugi večji projekt, ki se je vlekel skozi cel mandat je vseboval pripravo t.i. aglomeracije, oziroma
izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Glede na trenutno stanje lahko pričakujemo, da bo najkasneje do konca leta 2020 projekt zaključen, pri čemer bo izgradnja manjkajočega kanalizacijskega
omrežja v Tacnu in Šmartnu potekala v drugi fazi predvidoma 2019, v Gameljnah pa v tretji fazi
predvidoma v letu 2020. Rezultat same izgradnje bo ob tem, da se bo marsikatera hiša priključila
na kanalizacijo tudi v tem, da bo istočasno potekala tudi izgradnja ostale infrastrukture (vodovod,
plinifikacija, elektrika, javna razsvetljava,...), hkrati pa se bodo na trasah obnovile ceste in se tudi
asfaltirale.
Ena od večjih pomanjkljivosti v našem okolju so vsekakor tudi spodobne glavne ceste, ki naj bi
imele tudi pločnike. Glede na to, da je celotna trasa ceste skozi Tacen in Šmartno v lasti države,
smo se ves čas zavedali, da bo realizacija odvisna predvsem in izključno od Ministrstva za infrastrukturo, oziroma njihove Direkcije za infrastrukturo. Vendar smo kljub temu, opravili vrsto
pogovorov z odgovornimi na državnem nivoju, poskušali tudi preko MO Ljubljana zagotoviti vsaj
to, da bo vzporedno z izvajanjem kanalizacijskega omrežja v Tacnu in predvsem Šmartnu, država
istočasno poskrbela za sanacijo cest in izgradnjo pločnikov v celotni dolžini od Tacenskega mosta
do ribnika v Šmartnu. Glede na zadnje slišane in pisane besede s strani odgovornih na nivoju države, lahko pričakujemo, da bo celotna trasa v letu 2019 in 2020 tudi v resnici urejena, pri čemer
pa se že sedaj moramo zavedati, da bomo morali v letu 2019 in 2020 biti strpni, saj bo marsikatera
cesta in ulica zaprta, po informacijah tudi Tacenski most.
Kljub vsemu, pa ne smemo pozabiti, da smo v Zgornjih Gameljnah vendarle uspeli razširiti cesto
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na najožjem delu naselja in, urediti dva odseka pločnikov. Poleg tega se je uredil in asfaltiral del
ceste proti Povodju, dobili smo prvo urejeno otroško igrišče in fitnes naprave v naši ČS, spodobno
smo uredili poljske poti, vključno s spodnjo cesto mimo pasje šole med Tacnom in Gameljnami in
konec koncev, sedaj so urejene tudi gredice v križiščih in na tacenskem parkirišču pa tudi precej
zelene vegetacije ob cestah je bilo obrezane... Seveda pa nikakor ne smemo pozabiti, da so začeli
izhajati tudi Šmarnogorski razgledi, kjer vam poskušamo svoje delo, predvsem pa delo društev in
posameznikov v našem okolju še bolj približati.
Sam osebno verjamem, da se bo ob koncu naslednjega mandata, torej čez 4 leta, lahko predsednik, kdor koli že bo, oziroma Svet ČS, kakršen koli že bo, lahko pohvalil, saj bo infrastruktura
bistveno drugačna, kot jo poznamo danes. Deloma vsekakor tudi za to, ker je vseh 13 članov sedanje sestave res 4 leta delalo enotno, usklajeno in zagnano. Ob tej priliki se tudi zahvaljujem vsem
svetnikom, v upanju da bodo tudi v bodoče pripravljeni delovati prostovoljno v svetu ČS Šmarna
gora v primeru, da bodo novembra na lokalnih volitvah pridobili zaupanje vseh vas, ki prebirate
te vrstice.
Vsem vam, ki prebirate te vrstice, pa hvala za vsako kritiko, vsak predlog, vsak pogovor, vsak dopis,
vsako komunikacijo, pa četudi je bila marsikatera tudi negativna, saj samo tako lahko skupaj poskušamo soustvarjali naše skupno okolje in življenje.

Poročilo o delu sveta ČS Šmarna gora
v mandatu 2014-2018
Brigita Pavlič

Člani sveta ČS v tem mandatu:
• Primož BURGAR (predsednik)
• Stanislav ARTELJ (podpredsednik)
• Alojz SUHOVERŠNIK (podpredsednik)
• Bogdan GROZNIK
• Renata JERNEJC
• Marko RAMOVŽ
• Franc MAROLT
• Dr. Dragan MATIĆ
• Mag. Tanja MUHA
• Mag. Alenka PIRJEVEC
• Maja PREMRL
• Renata ZAJC
• Valentin ZAVAŠNIK
Svet ČS je imel:
- 27 rednih sej, od tega 4 razširjene s krajani,
- 12 izrednih sej in
- 3 korespondenčne seje.
Svetnice in svetniki so v navedenem obdobju (do 1.10.2018) na sejah sprejeli 190 sklepov.
Poleg tega pa še:
- 2 seji Volilne komisije ČS, od tega 1 redna seja in 1 korespondenčna seja;
- 2 seji Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve;
- 6 sej Pododbora za Gameljne in Rašico;
- 3 seje Pododbora za Šmartno in
- 3 seje Pododbora za Tacen.
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Prioritetne naloge sveta ČS:
V začetku mandata je Svet ČS sprejel prioritetne naloge za izvedbo v obdobju 2014-2018. V nadaljevanju poročamo, katere naloge so bile izvedene in katere ne s pojasnilom. Izvedba posameznih
nalog je v pristojnosti oddelkov na MOL ter razpoložljivih finančnih sredstev.
Naziv projekta

Stanje projekta

Prevzem in ureditev dveh cest v Sr. Gameljnah Cesta je nekategorizirana.
(pri gasilnem domu levo in čez most desno)
v upravljanje in vzdrževanje MOL
Sanacija plazu v Spodnjih Gameljnah
nad ribogojnico

Delno izvedeno

Izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova V pripravi
vodovodov v celotni ČS (aglomeracije)
Ureditev pločnika v Zgornjih Gameljnah od AC Izvedeno
Uvedba nove avtobusne linije do Črnuč

Izvedeno. Obratuje nova linija št. 21
(Gameljne - Črnuče - Beričevo)

Ureditev bankin ob glavni cesti v
Zg. Gameljnah oz. doasfaltiranje

Urejanje bankin je redna naloga vzdrževanja.,
doasfaltiranja ne bo

Pot sodarjev - od gostilne Košir do Pločanske
- sanacija in ureditev

Izvedeno

Popravilo podpornega zidu
v Spodnjih Gameljnah 19b

Delno izvedeno

Izgradnja kanalizacije v vasi Rašica

V pripravi

Izgradnja ceste do naselja
»Brezovica« v Sr. Gameljnah

Izgradnja ceste ni v planu.

Izgradnja vodovoda za sedem hiš
na Ul. Bratov Novak
Prevzem ceste mimo Mercatorja
v upravljanje in vzdrževanje MOL

Cesta je privatna lastnina in je trenutno ni možno
prenesti na MO Ljubljana.

Protipoplavna ureditev vodotoka
Gameljščice

Delno opravljeno. Opravljen ogled in pripravljen
projekt. Do izvedbe še ni prišlo, ker se morata
o sodelovanju pri izvedbi uskladit MOL in ARSO.

Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja
na Šmarnogorski poti
Preplastitev ceste v vas Rašica
Asfaltiranje makadama in javna razsvetljava
na Juričevi

Izvedeno

Ureditev ceste v Zg. Gameljnah parc. št.
1542/1 (Zg. Gameljne - proti Povodju
- asfaltiranje)

Izvedena 1. Etapa ureditve ceste.
2. Etapa, v letu 2018, oz. do zaključka mandata
sveta, ni v planu.

Odkup zemljišč in izgradnja poslovno
-upravnega centra Šmarna gora

V pripravi
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Izgradnja doma starejših občanov

Glede izgradnje doma za starejše občane v ČS
Šmarna gora pojasnjujemo, da je za storitev
institucionalnega varstva v domovih za starejše v
celoti pristojno Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki je
bodisi ustanovitelj doma za starejše ali pa za izvajanje
storitve podeli koncesijo. V pristojnosti države
Ureditev pločnika skozi Gameljne, ter umiritev Izvedeno
prometa z ustrezno ureditvijo cestišča,
vključno z rušitvijo hiše v Zgornjih Gameljnah
Ureditev otroškega igrišča v Srednjih
V Gameljnah je bilo otroško igrišče obnovljeno.
Gameljnah in Tacnu
V Tacnu igrišča ne bo, ker ni prišlo do dogovora
med MOL in lastnikom zemljišča.
Asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja na
Gustinčičevi ulici
Ureditev pločnika na Cesti Vstaje in Tacenski Gre za urejanje državne infrastrukture in je v
cesti od Ul. Ivice Pirjevčeve do Kajakaške ceste pristojnosti DRSI. V pristojnosti države.
Izvedeni plani malih de ČS
Tako imenovana mala dela in sredstva za njihovo izvedbo, zagotovi ČS pri pripravi finančnega
načrta za posamezno leto iz mase sredstev, namenjenih za njeno delovanje. V nadaljevanju je
navedeno, katera mala dela so bila izvedena.
- ureditev poti ob Savi (2014)
- montaža igral na otroškem igrišču v Srednjih Gameljnah (2015)
- nasaditev cvetličnih gred v Tacnu ( pri parkirišču), v Šmartnu ( pri pokopališču) – v letih 2015,
2016, 2017, 2018
- nasaditev cvetličnih korit pred Domom krajanov v Srednjih Gameljnah - v letih 2015, 2016, 2017
- postavitev 6 klopi na šolskem igrišču ob OŠ Šmartno (2015 in 2016)
- montaža 1 igrala na otroškem igrišču v Srednjih Gameljnah (2016)
- nabava in postavitev 2 košev – avtobusno postajališče primestnega prometa št. 60 v križišču
v Šmartnu (2016)
- montaža fitnes naprav – ob športnem igrišču v Gameljnah (2017 in 2018)
- postavitev stojala za kolesa - Dom krajanov Gameljne (2017)
- barvanje ograje na mostu v Zg. Gameljnah - proti h. št. 25 (2017).
Realizirane naloge na podlagi pobud ČS
- ureditev otroškega igrišča v Sr. Gameljnah ( za Mercatorjem)
- ureditev poljskih poti
- pravna subjektiviteta četrtnim skupnostim ni bila ukinjena
- vzpostavitev avtobusne povezave Gameljne – Črnuče - Beričevo
- sanacija poškodovanega nadstreška požarnega bazena na Rašici
- prestavitev, postavitev in zamenjava prometnih ogledal na več lokacijah (Gameljne, Tacen,
Šmartno)
- vzdrževanje občinskih cest: sanacija udarnih jam, rešetne kinete, sanacija bankin, popravilo
poškodovane ograje ob Kajakaški cesti
- odstranitev odloženih odpadkov ob zabojnikih na ekoloških otokih – po celotnem območju ČS
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- popravilo luči javne razsvetljave
- predlogi za izvedbo investicijskega vzdrževanja Službe za lokalno samoupravo, MU MOL
v letih 2017 in 2018
- pregled cevi meteorne kanalizacije v Sr. Gameljnah in sanacija vodovodne cevi v Sp. Gameljnah
- postavitev prometnega znaka na Šmarnogorski poti
- obnova ceste Šmartno - Povodje v dolžini 400 m v izvedbi koncesionarja Direkcije RS za investicije
- čiščenje obcestnih jarkov in kanala v Zg. Gameljnah - proti Gaberniku
- izgradnja pločnika od AC priključka do Zg. Gameljne - do h. št. 55
- postavitev 2 košev za odpadke na vrhu Šturmove ul.
- prijava na inšpektorat RS dovoza in odlaganja odpadnega materiala na parc. št. 1449 k.o. Gameljne
- popravilo poškodovanega kanalizacijskega pokrova za športnim igriščem v Gameljnah
- obrez zelene vegetacije v Gameljnah, Šmartnu in Tacnu (iz sredstev ČS)
- čiščenje meteornih jarkov in kanalov v Tacnu in Šmartnu (iz sredstev ČS)
- širitev ceste in izgradnja pločnika v Zg. Gameljnah - od h. št. 42 do 51
- najem radarske table v Šmartnu
- pobuda za spremembo prometne signalizacije v dveh križiščih v Srednjih Gameljnah
- asfaltiranje dela Juričeve ulice
- zamenjava dotrajanih, popisanih in poškodovanih prometnih znakov – po celotnem območju ČS
- namestitev pokrova na odtok za odvodnjavanje meteorne vode na pločniku od AC v Šmartnu
ČS je v sodelovanju z društvi ter drugimi organizacijami izvedla:
- vsakoletno prireditev » Krajani krajem« v počastitev Dneva ČS
- vsakoletno sodelovala pri izvedbi prazničnega sejma v Šmartnu
- sodelovala pri decembrskih prireditvah in obdaritvah otrok
- sodelovala pri izvedbi predstavitev, delavnic in predavanj za občane
- sodelovala z Osnovno šolo Šmartno pri izvedbi evropskega tedna mobilnosti v letu 2016 in 2017
ČS je sodeloval še pri:
- aktivnostih povezanih z poplavami – z DRSV
- aktivnostih povezanih z javno razgrnitvijo OPN MOL v letu 2015 in 2017
- aktivnostih v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Šmartno – z DRSI
- aktivnostih povezanih za ureditev novih parkirišč v Tacnu
- aktivnostih za postavitev JR v Sp. Gameljnah ( proti čistilni napravi)
- aktivnostih za čiščenje jarka ( II. faza) ob avtocesti od Šmartna do reke Save oz. meje z ČS
Šentvid – z DARS
- javni obravnavi in javni razgrnitvi OPPN 377 Gramoznica Gameljne - za vzhodni del ŠG-471 ter
poteka dostopa do gramoznice ter načrtovane nove obvozne ceste na odseku med AC
Ljubljana - Šmartno mimo Gameljn v letu 2017 in 2018
Naloge, ki jih je potrebno realizirati
Četrtna skupnost je posredovala pobude za ureditev spodaj navedenih nalog, ki pa žal s strani
pristojnih oddelkov na MOL in države, niso bile realizirane.
- Izvedba pločnikov:
• od Zgornjih do Srednjih Gameljn
• od Ul. Ivice Pirjevčeve do Tacna
• del Spodnjih Gameljnah
- Gradnja kanalizacije in ostala komunalna infrastruktura okviru projekta »Dograditev javne kana-
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lizacije v aglomeracijah MOL večje od 2000 PE« (območje Šmartna, Tacen, Gameljne)
- Izgradnja vodovoda na ulici Bratov Novak 7 hiš okviru projekta »Dograditev javne kanalizacije v
aglomeracijah MOL večje od 2000 PE«
- Popravila in rekonstrukcije cest:
• ureditev Šmarnogorske poti,
• popravilo cestišča ( mrežne razpoke) Ceste Cirila Kosmača - na klancu
• rekonstrukcija regionalne ceste Tacen - Šmartno - v pristojnosti države
• sanacija vdrtine na cestišču v Sr. Gameljnah pri h. št. 29
• rekonstrukcija dela Ceste Cirila Kosmača – deviacija ovinka
• sanacija cestišča na glavni cesti od Spodnjih Gameljn proti Črnučam /nad Zavodom za ribištvo/
- Izgradnja Poslovno - upravnega centra Šmarna gora
- Nadaljevanje sanacije brežine do Tacenskega mostu - v pristojnosti Direkcije RS za vode
- Prenos naslednjih ulic na MOL:
• mimo trgovine Mercator v Sr. Gameljnah in nadaljevanje proti cesti, ki vodi do naselja Brezovico
• Sp. Gameljne 120 - 118,
• del Ceste Cirila Kosmača, kjer je podjetje Reality d.o.o. pred leti gradilo naselje – dogovor
o prenosu dosežen, pogodba je v podpisovanju
• ulice v naselju Preloge – dogovor o prenosu dosežen, pogodba je v podpisovanju
- Kategorizacija cest:
• pot v Sr. Gameljnah od h. št. 29-31
- Nadaljevanje plinifikacije v Šmartnu
- Javna razsvetljava:
• postavitev 1 luči pri Bizeljčanu
• postavitev luči na ulici – Sp. Gameljne do h. št. 2E
- Ureditev odvodnjavanja
• na Cesti Cirila Kosmača – pri h. št. 78, zaradi zastajanja meteorne vode
• Gustinčičeva ulica
- Redno čiščenje peskolovov:
• na Ul. bratov Novak - v pristojnosti Direkcije RS za vode
• na Šturmovi ulici
• pri okroglem spomeniku - v pristojnosti Direkcije RS za vode
• čiščenje kanala oz. struge in brežine ob Poti na goro - v pristojnosti Direkcije RS za vode
- Zelena vegetacija:
• Ureditev redne košnje ob športnem igrišču v Sr. Gameljnah
• Obrez drevja in grmičevja: ob Cesti vstaje, Šmarnogorska pot, spodnji del Šmartna,
čez nadvoz gorenjske avtoceste
- Postavitev hitrostnih ovir:
• ali table za merjenje hitrosti na ul. Pot sodarjev
• postavitev hitrostnih ovir po rekonstrukciji 1. etape ceste Zg. Gameljne - Povodje
(od h. št. 34 do 35J)
- Parkirišče Tacen:
• obnova talnih označb za parkiranje
• zagotovitev rednega vzdrževanja
• Postavitev varovalne ograje pred podvozom v Grobeljci
- Prometna signalizacija:
• postavitev table »dovoljeno za lokalni dovoz« na začetku Šturmove ulice
• umiritev prometa in ureditev križišča v Srednjih Gameljnah s cesto z Rašice z zagotovitev
večje varnosti
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- Zimska služba
• dodatni predlogi za uvrstitev ulic in cest v plan zimske službe
ŠTEVILO PREBIVALCEV V ČETRTNI SKUPNOSTI v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2017
Stanje 1.1.2015
Stanje 1.1.2016
Stanje 1.1.2017
Stanje 31.12.2017
4876
4975
4988
4965
Vir: Statistični urad Republike Slovenije				
			

Ko se nič ne zgodi, kljub aktivnosti Sveta ČS
in pozitivnemu odgovoru MOL
Tanja Muha, fotografija: Alenka Juvančič

Z namenom boljše osvetlitve dejstva, da se včasih tudi
kljub vsej dobri volji članov Sveta naše ČS in njihovi aktivnosti marsikatera stvar, pri kateri je potrebno za rešitev
tudi sodelovanje z MOL oziroma drugimi resornimi organi,
žal še vedno ne reši ali pa je za to potrebnega nenormalno
veliko časa.
Tak primer je na primer sanacije jame na cesti v Srednjih
Gameljnah, kjer se celo ob pozitivnemu odgovoru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na MOL, kar pol
leta ni zgodilo nič, razen tega, da je vdorna jama postala
še globja in še toliko bolj nevarna za gume avtomobilov
in številne kolesarje, ki se po tej cesti spuščajo z Rašice.
Prva pobuda za sanacijo je bila poslana s strani Sveta ČS
namreč že meseca maja. Naknadno se je prošnja za sanacijo naslovila tudi na portal za pobude občanov v mesecu
avgustu. Konec tega meseca je potem prišel na svet ČS
in na portal odgovor OGDP, MOL, »Da so pogodbenemu
koncesionarju naročili sanacijo.« In ker se do meseca oktobra še vedno ni zgodilo nič, je bila s strani Sveta ČS v začetku meseca oktobra poslana ponovna zahteva za sanacijo. Luknja do danes še ni
sanirana. Prva slika je ob prvi prijavi maja, druga pa danes, 6 mesecev kasneje.
Upam, da bodo ta članek pristojni vzeli kot dobronamerno opozorilo, ki bo spodbudilo k iskanju
optimalnejših postopkov oziroma hitrejšemu reševanju zadev ter iskanju razumnih rešitev tudi na
območju ČS, ki se nahaja na obrobju MOL.

Problematika varnosti križišča v Srednjih
Gameljnah in neresnost pristopa k reševanju
problematike s strani MOL
Tanja Muha

Križišče v Srednjih Gameljnah, kjer se srečajo štiri ceste: glavna cesta Rašica – Gameljne in tri stranske ceste na vznožju brega Rašice je z vidika nepreglednosti in nespoštovanja hitrostnih omejitev
s strani voznikov in kolesarjev ter motoristov izredno nevarno. Navedeno križišče vsak dan prečka
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večje število šoloobveznih otrok, prav
tako pa je nevarno vsakokratno vključevanje vozil iz stranskih ulic. Zato je
Svet ČS v mesecu februarju na MOL
poslal pobudo za spremembo prometne signalizacije v tem križišču, in sicer
da se v križišču ceste, ki pripelje iz naselja »Brezovica« obstoječi prometni
znak (neprednostna cesta) zamenja
z znakom »stop«, na cesti, ki pelje iz
vasi Rašica, pa naj se pred križiščem
postavi hitrostna ovira zaradi zmanjšanja hitrosti kolesarjev in znak »nevaren odsek ceste« z dopolnilno tablo
»grbina«. V križišču ceste, ki pripelje
od ZRMK je obstoječi znak neuporaben, ker je skrit za živo mejo oz. cipresami, zato se je predlagal
obrez cipres oziroma postavitev znaka, tako, da bo viden udeležencem v prometu.
S strani MOL, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je prispel odgovor, da je vključevanje
vozil v navedeno križišče iz smeri Brezovica pregledno in je zaradi tega postavljena vertikalna prometna signalizacija, ki udeležence v prometu opozarja na priključevanje v križišče s prednostno
cesto. Ter da se lahko ČS v primeru neupoštevanja pravil cestnega prometa s strani kolesarjev
obrne na za to pristojen organ; tj. policija ali Mestno redarstvo MOL. Navedeni odgovor za Svet
ČS ni bil sprejemljiv, še posebno ne v delu, da je križišče pregledno, ter da je obstoječa vertikalna
signalizacija dovolj za zagotovitev varnosti in preglednosti. Predlagana pobuda sveta ČS je bila
namreč pripravljena v sodelovanju z vodjo varnostnega okoliša Policijske postaje Ljubljana - Šiška.
Zato je svet ČS na MOL, OGDP posredoval slikovni material križišča in predlagal, da se opravi terenski ogled na kraju samem ob prisotnosti predstavnika Sveta ČS in vodje varnostnega okoliša PP
Ljubljana – Šiška. V povezavi s tem se je potem s strani MOL preuredila cestno prometna signalizacija v delu srečanja ceste z Rašice in ceste, ki pelje v naselje Brezovica, pri čemer pa se še vedno ni
rešilo varnosti pešcev in ostalih, ki se vključujejo v promet iz ostalih stranskih cest.
Žal je možno na podlagi izvedenih ukrepov sklepati, da so se ti izvedli predvsem v smeri povečanja
varnosti kolesarjev in voznikov (na prednostni cesti), torej teh, ki se pogosto ne držijo predpisov, v
nobenem primeru pa ne peščev, v velikem delu otrok. Skladno z navedenim Svet ČS meni, da problematika na predmetnem odseku, kljub že storjenim korakom s strani OGDP, MOL še ni ustrezno
rešena. O tem je Svet ČS tudi z obsežnim dopisom v mesecu septembru obvestil MOL in pozval za
dodatno reševanje problematike. Ob tem je med drugim opozoril tudi na obveze MOL skladno z
veljavno zakonodajo in Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2012 do 2022 izvajati naloge, ki se nanašajo na varen in nemoten promet na občinskih cestah
ter sodelovati z nosilci programa varnosti cestnega prometa na svojem območju.
Odgovora na poziv oziroma dodatnih ukrepov s strani MOL do danes še ni bilo. Se pa v povezavi s
tem postavlja pristnost skrbi za otroke in prebivalce MOL s strani pristojnih.
Ob tem pa Svet ČS v okviru svojih možnosti za zagotovitev varnosti v prometu, poziva vse udeležence v prometu, da so pri svojem ravnanju in vožnji ob upoštevanju hitrostnih omejitev,
predvsem na tem odseku, še posebej previdni.
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Dan ČS Šmarna gora 2018
Brigita Pavlič, fotografije: Franc Marolt

Dan ČS, ki ga sicer praznujemo 5. maja, ki je bil obeležen z
zadnjo razširjeno sejo Sveta ČS krajani dne 10.5. V letošnjem letu se namreč zaključuje 4- letni mandat. Tudi tokrat je predsednik Sveta ČS krajanom predstavil začete,
končane oz. načrtovane aktivnosti in pobude, ki so bile
posredovane različnim pristojnim službam v reševanje.
Med poslanimi pobudami so nekatere bile realizirane,
nekatere pa ne.
Vodja varnostnega okoliša Policijske postaje Šiška za ČS
Šmarna gora je podal varnostno poročilo za našo ČS in
splošne podatke o varnosti na območju, ki ga pokriva Policijska postaja Ljubljana-Šiška. Prisotni so bili seznanjeni
s poročilom o delu lokalnih prostovoljnih gasilskih društev v preteklem letu.
Hiša Ljubhospic je edini stacionarni hospic v Sloveniji,
kjer skrbijo za hudo bolne ob koncu življenja. Da bi bili
svojci hudo bolnih čim bolj informirani, smo na sejo povabili njihove predstavnike, ki so predstavili delovanje hiše
Ljubhospic in njihovo poslanstvo.
Priznanje ČS za svoj dolgoletni prispevek na področju
družbeno koristnega dela v ČS Šmarna gora je prejela
Lučka Kovačič.
Tudi letos se nismo izneverili tradiciji praznovanja Dneva ČS in pripravili prireditev za krajane. Jutranje vreme
11.5. ni napovedalo nič dobrega, saj je v dopoldanskem
času padal je dež. Vendar pa se je v zgodnjih popoldanskih urah, ko smo pripravljali prireditveni prostor, nebo
razjasnilo in posijalo je sonce.
Na športnem igrišču v Gameljnah se je zbralo kar lepo
število obiskovalcev, med njimi kar veliko otrok vseh starosti, saj so našli kar precej zanimivosti. Športno društvo
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Šmartno –Tacen je pripravilo več animacij za otroke.
Lahko pa so preizkusili tudi model jadrnice, ki jo pripeljalo Športno društvo jadralni klub Kermar.
V programu so sodelovala krajevna društva, vodja policijskega okoliša PP Šiška, policist Prometne policijske postaje
Ljubljana z motorjem,policist Policijske postaje vodnikov
službenih psov Ljubljana s psom ter policist in policistka
Policijske konjeniške policije Ljubljana s konjema.
Obiskovalci so se posladkali z dobrotami, ki so jih pripravila društva, še posebej pa so bili navdušeni nad buhteljni,
ki jih je spekla oskrbnica planinskega doma na Rašici.

Gramoznica Gameljne
Tanja Muha

V zvezi z obvozno cesto Šmartno – Spodnje Gameljne, ki naj bi se jo zgradilo kot obvozno pot za
sanacijo gramoznice v Gameljnah in v vezi s čimer je pri ljudeh v naši ČS veliko pomislekov, tudi
nasprotovanj, je v poletnem času potekalo veliko aktivnosti. 9.7.2018 je bila v dvorani Doma krajanov Gameljne predstavitev predloga OPPN 377 Gramoznica Gameljne- za vzhodni del ŠG-471,
poteka dostopa do gramoznice ter načrtovane nove obvozne ceste na odseku med AC LjubljanaŠmartno mimo Gameljn. Na predstavitvi so bili navzoči krajani, župan MOL gospod Zoran Janković,
podžupan MOL gospod Dejan Crnek, predsednik sveta ČS Šmarna gora gospod Primož Burgar, ter
naslednji predstavniki: oddelka za urejanje prostora MU MOL, oddelka za urejanje prostora MU
MOL, oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, oddelka za ravnanje z nepremičninami MU MOL, Ljubljanskega urbanističnega zavoda, Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS
za vode, Službe za lokalno samoupravo MU MOL. Sklepi tega sestanka so bili naslednji:
1. Dostopna cesta do gramoznice bo ostala makadamska. Vožnje bodo potekale le iz smeri avtoceste.
2. Monitoring zaradi vpliva obvozne ceste in gramoznice se bo izvajal tudi glede hrupa in prahu
oziroma onesnaženja okolja. V kolikor se bo ugotovilo, da je hrup zaradi prevozov tovornjakov
zelo obremenjujoč, se bo pristopilo k postavitvi protihrupnih ograj.
3. Po dveh letih, ko bo končan projekt zasutja gramozne ceste, se predstavi predlog poteka
obvozne ceste, do katerega se bodo krajani lahko opredelili (ČS Šmarna gora izvede anketo). V
kolikor bo večina za izgradnjo obvozne ceste se le ta vključi v občinski prostorski načrt. Obvoznica Gameljne se bo uredila v celoti samo v primeru, da bo na podlagi ankete, ki bo izvedena med
krajani, večina za obvoznico. Obvoznica se izvede v celoti.
4. Preveri se možnost ureditve dostopa do gramoznice po spodnji poti, kar je tudi bilo opravlje-
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no in ugotovljeno je, da to ni možno.
5. MOL pošlje ponudbe lastnikom zemljišč potrebnih za širitev dovozne poti do gramoznice. V
primeru, da z lastniki zemljišč ne bo prišlo do dogovora o odstopu zemljišč, ki so potrebna za
ureditev dodatne makadamske pešpoti, ne bo kolesarske steze, niti pločnika, pot pa bo namenjena samo za tovorna vozila do gramoznice.
Iz zapisnika in vseh dosedanjih razgovorov in predstavitev je razvidno troje in sicer:
• da bo sanacija Gramoznice (projekt državne Direkcije RS za vode) potekala okvirno tri leta (2019
– 2021), in sicer po obstoječi dovozni poti med Šmartnom in samo gramoznico v Gameljnah;
• da se bo eventualna gradnja obvoznice mimo Gameljn začela po koncu sanacije Gramoznice
Gameljne, torej po letu 2021 in da se bo ta izvršila zgolj pod pogojem, če jo boste prebivalci
Gameljn tudi podprli po izvršeni anketi;
• da bo obvoznica zgrajena le v primeru, da bo omogočena gradnja le-te v celotni dolžini, torej
med Šmartnom in koncem Spodnjih Gameljn (v višini Ribogojnice v Gameljnah).
Mestni svet MOL je dne 9.7.2018 potrdil predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gramoznica Gameljne. Predlog odloka je bil predstavljen tudi v naši ČS. V obrazložitvi OPPN
377 predvideva prvo fazo izvedbe obvoznice s sanacijo gramoznice. V tem predvideva odkup zemljišč in širitev ceste na 6m z izogibališči, zelenico in peš potjo, kar zajema širino okrog 10 m.
V mesecu oktobru je bilo po tem, ko so nekateri krajani Gamljn prejeli od MOL dopis s katerim se
jih poziva, da pošljejo soglasja za odkup njihovih zemljišč, na Svetu MOL v zvezi s to temo zastavljeno svetniško vprašanje g. Dragana Matića (tudi svetnika Sveta ČS Šmarna gora), v katerem je prosil
za pojasnilo kdaj in na kakšen način je bila tovrstna investicija odobrena, koliko bo stala, katere
meritve prometa oz. študije jo utemeljujejo ter katere dokumente ima MOL za izvedbo te investicije. Med drugim tudi navaja, da krajani Gameljn južne obvoznice ne potrebujejo, saj gostega
prometa skozi Gameljne ni in to vse odkar je zgrajen Šentviški predor. Namesto gradnje obvoznice,
krajani Gameljn pričakujejo obnovo obstoječe cestne infrastrukture na relaciji Črnuče – Gameljne
– Šmartno, kjer je več lukenj na cestišču, posedanje cestišča, odsotnost pločnikov in neurejena
križišča. Ta občinska cesta je namreč povsem dotrajana in nevarna, saj je MOL že desetletja (z izjemo občasnih urgentnih popravil ob plazenju cestišča) ni obnovil. Predlog je, da se aktivnosti MOL
v zvezi z odkupom zemljišč za investicijo obvozne ceste Šmartno – Spodnje Gameljne ustavijo, da
MOL naroči oz. izvede celovito analizo prometnih razmer na območju od Črnuškega mosta – preko
Gameljn do Šmartna in potem z izsledki seznani Svet ČS Šmarna gora in krajane, ki živijo na tem
območju. Šele potem naj se MOL loti načrtovanja prepotrebne investicije in to zlasti v obstoječo
dotrajano prometno infrastrukturo. Videti je namreč, da bi investicija v novo obvoznico le povečala/privabila dodaten promet ter zlasti s hrupom in tovornjaki podjetja KPL (ki bi dovažali material
v gramoznico v Gameljnah) dodatno obremenila okolje in prebivalce na tem območju.
Glede na to, da se še vedno postavlja kup vprašanj vezano, tako na sanacijo same Gramoznice, kot
tudi na tako imenovano obvozno cesto mimo Gameljn vas seznanjamo, da lahko več informacij v
zvezi s tem projektom pridobite na naslednjih naslovih:
• zapisnik julijske javne predstavitve na sedežu ČS Šmarna gora,
• seje Mestnega sveta na https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/seje-mestnega-sveta/
- In v okviru tega:
• Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za
vzhodni del ŠG-471 (36. seja Mestnega sveta)
• Svetniško vprašanje (37. seja Mestnega sveta).
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Tekmovanje ČS v velikih kanujih
Tekst in fotografije: Primož Burgar

Organizacija Razgibajmo Ljubljano, je tudi letos v maju
pripravila program Športnega poletja 2018, ki je potekal
na in ob Ljubljanici. Na sami prireditvi se predstavljajo
športna društva, ki delujejo na področju rekreativnega
oziroma množičnega športa v Ljubljani. Z namenom
popularizacije športa pa je tako lani kot letos bilo ob
pomoči Kajakaške zveze Slovenije organizirano tekmovanje ljubljanskih Četrtnih skupnosti v velikih kanujih.
Kajakaštvo je vsekakor eden od športov, ki je v našem
okolju razvit tako tekmovalno kot tudi rekreativno. Fantje, ki sicer trenirajo v sklopu Kajak kanu kluba Tacen in redno tekmujejo na največjih svetovnih
prireditvah, so nas tako lani, kot tudi letos odlično zastopali na tem tekmovanju in že drugič zapored zmagali. Čestitamo!

Slika z naslovnice
Tanja Muha

Sliko Panorama s Šmarne gore I (pogled proti Ljubljani) na naslovnici je naslikal Marko Pernhart
(1824-1871) in predstavlja eno od štirih slik, ki ponazarjajo takratno pokrajino naše četrtne skupnosti tega avtorja, ki si jih lahko v živo ogledate v Narodni galeriji v Ljubljani.

Obnovitev ruske dače
Tekst in fotografije: Marjana Drame

V zadnjih mesecih so tisti, ki so se peljali skozi Zgornje Gameljne, lahko opazili, da na Ruski dači,
eni izmed najbolj opaznih stavb ob Gameljščici, potekajo obnovitvena dela.
Ruska dača je posebna podeželska vila v Zg. Gameljnah z arhitekturnimi elementi ruskih počitniških hiš in je z odlokom Mestne občine Ljubljana zaščitena kot kulturni spomenik. Konec leta 2016
je dobila novega lastnika, družbo Ruska dača d.o.o., katere lastnik je Aleš Musar.
Hiša je bila nekaj let zapuščena in prazna, novi lastnik pa bo hišo popolnoma obnovil, tako da bo
spet zasijala v vsej svoji lepoti. Prenova poteka pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, s katerim je sodelovanje izjemno kvalitetno. Po prenovi, ki jo financira lastnik z lastnimi
sredstvi, bo Ruska dača odprta za javnost in bo namenjena turistični dejavnosti. Za razvoj novega
turističnega produkta je podjetje pridobilo tudi nepovratna sredstva. Hišo si bo mogoče ogledati,
v njej bodo urejeni prostori za manjše skupine
gostov, imela bo tudi prenočitvene kapacitete.
Turistična ponudba, predvsem kulinarika in različni dogodki, bo vezana na posebnosti Ruske
dače in obdobje pred prvo svetovno vojno, ko
je bila zgrajena. Za zagotavljanje avtentičnosti
vseh elementov je vzpostavljeno sodelovanje z
ZVKD, Narodno galerijo in NUK. Pri odkrivanju
preteklosti hiše in njenih lastnikov pomaga tudi
g. Jurij Šilc, ki se ukvarja s preučevanjem zgodovine teh krajev, dobrodošel pa bo vsak podatek,
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fotografija ali dokument, ki ga ima morda kdo
od krajanov Gameljn in okolice.
V preteklem letu so predvsem potekala pripravljalna dela za obnovo na način, kot je predpisan za kulturne spomenike. Nekaj mesecev so
trajala sondiranja in izdelava konzervatorskega
načrta, ki natančno določa kaj so varovani elementi hiše in kako mora biti izvedena obnova
objekta. Ta načrt je bil oktobra lani potrjen in
novembra je bila podpisana pogodba z izvajalcem obnove, podjetjem GNOM d.o.o. iz Ljubljane, ki je sodelovalo tudi pri prenovi Švicarije v Tivoliju.
Zidani del dače je v dobrem stanju, najbolj kritično pa je bilo ostrešje in posamezni deli lesenih
balkonovv nadstropju, ki so se posedli zaradi neustrezne strešne kritine. Streha je bila dotrajana,
leseni tramovi in podporniki balkonovpa so bili marsikje že precej poškodovani ali strohneli. Notranjost hiše potrebuje celovito prenovo, na novo bo treba izvesti vse inštalacije, odstraniti bo
treba omete in neoriginalne tlake. Pod desetimi plastmi barve so bile odkrite lepe šablonske poslikave, najlepše v najstarejših dveh plasteh iz let 1882 in 1907. Vseh sicer ne bo možno ohraniti,
bo pa v vsaki sobi obnovljena ena poslikava.
Obnova se je začela konec prejšnjega leta z demontažobalkonov, kasneje pa še lesene fasadne
obloge. Čez zimo so restavratorska dela potekala v tesarski delavnici restavratorjev. Vsak kos lesa
je bil oštevilčen, očiščen in, če se je izkazalo za potrebno, nadomeščen z novim. Maja je bila zamenjana streha, ki ima sedaj spet originalno kritino. Skupaj z njo so bili ponovno postavljeni restavrirani leseni deli, izmed katerih je okrog 70 % originalnih. Zunanjost bo predvidoma končana do
sredine oktobra, notranjost pa marca prihodnje leto.
Lastnik dače si prizadeva pridobiti in urediti tudi širšo okolico objekta, ki je zaščitena kot vplivno območje kulturnega spomenika, trenutno pa je zaraščena in neurejena. To območje zajema
zemljišče med vodo in objekti nekdanje tovarne Rašica, ki je v lasti DUTB. Če bo lastniku uspelo
pridobiti tudi to zemljišče, bo tu urejen park.

Delo uličnih zmajev v ČS Šmarna gora,
projekti in vtisi mladih
Nejc Benčič, fotografija: Nejc Benčič

Ulični zmaji, ki delujemo v sklopu Javnega zavoda Mladi zmaji, smo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Šmarna Gora, aprila letos začeli izvajati mladinsko ulično delo. Pred nami je bilvelik izziv.
Prišli smo na nepoznan teren, ki je precej oddaljen od centra Ljubljane. Nismo vedeli koliko mladih
bomo uspeli vključiti v naš program, kako se bodo na nas odzvali drugi akterji lokalne skupnosti,
nismo poznali organizacij, ki že delujejo na tem območju.
Že v nekaj mesecih se je vse spremenilo. Mladi, ki živijo v četrtni skupnosti so nas izredno lepo
sprejeli. Tudi lokalna skupnost nas je podprla in tako zdaj dvakrat tedensko izvajamo mladinsko
ulično delo na in ob igrišču ŠD Rašica – Gameljne. Pri našem delu opažamo, da so se mladi začeli
med seboj bolj povezovati, se vključevati v skupnost ter izražati svoje interese in potrebe.
Projekti in pobude mladih
Zraven mladinskega uličnega dela smo Mladi zmaji usmerjeni tudi v izvajanje projektov z mladimi, ki jim služijo kot primer prenašanja prakse, saj se pri tem naučijo projekt zasnovati, prijaviti,
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izvesti inovrednotiti. Ker so mladostniki ČS Šmarna Gora po našem mnenju eni najbolj aktivnih in
kreativnih mladih s katerimi delamo, nam je bilo v veselje, da njihove želje spremenimo v pobude
in projekte.
Kot prvo težavo smo pri mladih zaznali, da na košarkarskem igrišču na enem od košev ni bilo obroča. Skupaj smo oblikovali pobudo in jo naslovili na Četrtno skupnost Šmarna Gora, ki se je hitro in
učinkovito odzvala. Tako lahko danes z mladimi igramo košarko na celotnem igrišču.
Z vodstvom četrtne skupnosti in Službo za lokalno samoupravo smo se začeli dogovarjati, za koriščenje prostorov četrtne skupnosti za druženje z mladimi, pozimi, ko druženje zunaj ne bo mogoče. Družili se bomo vsak ponedeljek in torek med 17. in 20. uro v prostorih ČS Šmarna Gora v
Srednjih Gameljnah.
Delavnica izdelovanja klopic
Zaenkrat najobsežnejši projekt, ki smo ga z mladimi izvedli v lokalnem okolju je bila delavnica izdelave klopic za njihovo druženje ob igrišču in reki
Gameljščici. Na idejo smo prišli ob pogovoru z
mladostniki, ki se družijo na tem prostoru. Skupaj
smo idejo zapisali kot pobudo mladih in jo naslovili na Javni zavod Mladi zmaji.
V zamisel smo pritegnili socialno podjetje Preoblikovalnica, ki se ukvarja z oblikovanjem infrastrukture v
urbanem okolju. Nad idejo so bili navdušeni in so se
z veseljem odzvali. Skupaj z mladimi smo se srečali z
Andrejem, ki je idejni vodja podjetja, in naredili načrt, kaj si želijo izdelati. Kasneje smo izvedli manjšo
čistilno akcijo. Prostor smo očistili in uredil tako, da je bil pripravljen za izvedbo delavnice.
V torek, 18. 9. 2018, smo izvedli delavnico izdelave klopic. Delavnica je bila zasnovana tako, da
so se mladi ob izdelavi, pod mentorstvom naučili ročnih spretnosti izdelave pohištva. Skupaj smo
žagali, vrtali in barvali, dokler se ni pust prostor prelevil v pravo podobo dnevne sobe, ker se mladi
počutijo udobno. Zraven smo na njihovo željo izdelali še dva koša za smeti in korita, kjer bomo
spomladi zasadili začimbe.
Vtisi mladih o delu Uličnih zmajev
Ob polletnem delovanju Uličnih zmajev v ČS Šmarna Gora smo se odločili, da tudi mladostnike
povprašamo, kaj si mislijo o našem sodelovanju in kako se ob prisotnosti mladinskih uličnih delavcev počutijo. Povedali so naslednje;
• »Zelo sem vesela, da smo se srečali in spoznali ter da sem bila na pravem mestu ob pravem času,
ker sem si že dolgo želela urediti ta kotiček, ampak se k temu nikoli nismo spravili. Ful mi je fajn in
upam, da se vam bom lahko kdaj pridružila, ker ste mi vsi ful vredu in zabavni.« Eva Barbara, 17 let
• »Všeč mi je, da se zdaj več družimo tukaj, da vidim tudi več ljudi, ki so iz Gameljn. Fajn je, da
bomo iz tega prostora tudi kaj naredili, da se ne bomo rabili več samo potikati naokoli, ampak
bomo imeli svoje klopce, na katerih se bomo lahko družili in imeli lepo.« Manca, 18 let
• »Ful mi je všeč, da se zdaj vsak ponedeljek in torek, ko so tu Ulični zmaji več družimo. Prvič, ko
so prišli je bilo vse zelo čudno. Drugič je bilo že bolje, saj smo skupaj igrali košarko. Zdaj pa tukaj
že gradimo stvari in se zabavamo, tako da je super.« Nik, 15 let
• »Združili so nas Mladi zmaji« Mark, 14 let
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Turistično društvo Šmarna gora
Matevž Korenč in Marija Hladnik

Ljubitelje bogate zgodovine v naši četrtni skupnosti lepo vabimo, da obiščejo Facebook stran turističnega društva Šmarna Gora-Tacen, kjer lahko poleg organiziranih aktualnih dogodkov, vsake
14 dni preberejo zanimive zgodovinske dogodke pod skupnim imenom » Zgodbe izpod Šmarne
gore«. Zgodbe so kratke in informativne in kar je najpomembnejše opominjajo prebivalce na bogato zgodovino ki se je odvijala pod Šmarno goro. Objave nastajajo v sodelovanju z dr. Jurijem
Šilcem s katerim smo letos objavili že 15 od 20 načrtovanih zgodb od katerih si lahko preberete:
1. Huda zima
2. Savski mlini pod Šmarno goro
3. Similia similibus curantur
4. Napredek in prosveta, to naša bo osveta!
5. Ob obrežju kristalno čiste, a še nekoliko mrzle Save
6. Šibe potresa reši nas, o Gospod!
7. Od globina do čipk
8. Marijin most od 1844 do 1907
9. Naj medi!
10. Sodarji stopijo skupaj
11. Stare gostilne v Tacnu
12. Začetki požarne brambe
13. Mežnarji pri »Svetmu Jurju«
14. Policija na nekdanji posesti grofov Celjskih
15. Z Gore se je videlo 167 kresov goreti
Člani TD Šmarna gora si želimo več sodelovanja z vami , krajani! Na isti facebook strani nam lahko
napišete ideje in predloge, ki bi jih lahko Turistično društvo izvajalo v naši Četrtni skupnosti. Zanima nas , kaj želite, kaj pričakujete od našega delovanja.
Vsaka ideja , predlog , bo dobrodošel in ga bomo poskušali realizirati , tudi z vašo pomočjo.
Že sedaj pa vas vabimo na aktivno sodelovanje na 3. Miklavževem sejmu, ki bo od 3. do 5. decembra 2018, na vrtu gostilne Košir.
Veselimo se aktivnega sodelovanja in druženja z vami.

120 letnica delovanja
prostovoljnega gasilskega društva Tacen
Člani PGD Tacen, fotografija: Grega Cedilnik

PGD Tacen v letu 2018 praznuje svoj jubilej, 120 let delovanja. V teh leti se je društvo iz majhnega
društva razvilo v pomemben dejavnik požarnega varstva v MOL. S svojimi ljudmi , ki nenehno in brez
predaha skrbijo za svoje izobraževanje, dopolnjevanje opreme in neprestano treniranje rokovanja z
njo je društvo doseglo zavidanja vredno raven delovanja. Odločili smo se da svoj jubilej proslavimo
najprej s svečano akademijo 17. aprila in nato 18. avgusta s svečano povorko gasilcev in gasilskih vozil skozi Tacen in krajšo slovesnostjo ter v nadaljevanju zabavo z veselico in ansamblom Modrijani.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1898, ko so bila 17. aprila, na belo nedeljo spisana »Pravila prostovoljnega gilnega društva v Tacnji« in imenovan prvi predsednik, takrat načelnik Ivan Malenšek
po domače Koširjev iz Tacna. Ta pravila so bila nato naslednjega dne oddana v potrditev pri deželni
vladi v Ljubljani in bila 3. maja tudi potrjena.
Prvi gasilski dom je bil zgrajen in blagoslovljen 28. avgusta 1904, na istem mestu kjer tudi danes

17

stoji dom, vhod v takratno garažo je bil na mestu kjer je danes vhod v dom s Pločanskeulice. Istega leta
je Gasilec, takratno glasilo gasilcev dežele kranjske pisalo v velikem požaru na Petelinovi kajži v Šmartnu, ki ga je zanetila strela in so ga gasilci uspešno omejili in pogasili, da se ogenj ni prenesel na sosednje zgradbe, ki so bile pokrite s slamo. Iz goreče kajže je uspelo ognjegascu trobentaču Janezu Severju
iz Šmartna rešiti otroka, žal pa je bila za njegovo mamo iz še dve osebi pomoč gasilcev prepozna.
Društvo je v naslednjih letih krepilo svoje vrste, dopolnjevalo opremo in leta 1924 tudi povečalo
svoje prostore s prezidavo dvorane za kulturno dejavnost. Leta 1933 je bila takratna ročna brizgalna zamenjana z motorno. Takoj po 2. svetovni vojni so leta 1948 najprej razvili svoj prvi društveni
prapor in leta 1950 obstoječi dom tudi povečali. V njem je dobil prostor tudi kulturni in prosvetni
odsek PGD Tacen, ustanovljen leta 1948, ki je v novem domu aprila 1951 v prvi sezoni uprizoril
Finžgarjevo ljudsko igro Naša kri.
Leta 1953 je bil ob pomoči velikega števila ur preurejeno in za gasilske potrebe pripravljeno tudi
prvo gasilsko vozilo.
Gasilski dom je naslednjo preureditev in dograditev gasilskih garaž z izvozom na Tacensko cesto
doživel leta 1979, ko so bili prostori tudi slovesno predani uporabi. Leta 2011 je bila na osnovi sporazuma med takratno Občino Šiška in PGD Tacen tudi izvedena delitev doma in oblikovano skupno
lastništvo med PGD Tacen in MOL.
Društvo je danes eden od 35 društev in poklicne enote GBL, ki v MOL opravljajo javno gasilsko službo.
Opremljeno je s terenskim vozilom PV Land Rover Defender 110, prevzetim na 100 letnici društva leta
1998 , avtocisterno 24/50 na podvozju MAN 18.280, prevzeto leta 2005 in avtocisterno 16/25 na podvozju Mercedes Atego 1629 letnik 2007, prejeto leta 2014 kot donacija od Gasilske brigade Ljubljana.
Vsa ta vozila so sodobno opremljena za posredovanje v vseh vrstah gasilsko-požarnih intervencij in
posredovanje ob enostavnih tehničnih intervencijah in posredovanje ob reševanju na vodi.
V preteklih letih smo imeli kar nekaj obsežnih intervencij, posredovanje ob požaru TAPOS - skladišča gum v Medvodah v letu 2008, posredovanje ob žledolomu leta 2014, kjer smo očistili glavno
dovozno pot na Šmarno goro in poseko ob električnem in telefonskem kablu. Na širšem območju
Ljubljane smo opravili preko 700 ur intervencij. Posredovali smo ob požaru hladilnic v podjetju
Mercator leta 2015, kjer smo branili južni del hladilnice in upravno zgradbo. Izvajamo vsakoletna
posredovanja na pobočju Šmarne gore zaradi poškodovanih planincev, ob čiščenju podrtega drevja po žledolomu pa smo po hudi delovni nesreči z motorno žago ponesrečenca strokovno oskrbeli
in na sedlu predali v oskrbo helikopterski reševalni ekipi. Posredovali smo ob požaru centralne
pošte V Ljubljani v letu 2016. Sodelovali smo v večini večjih požarov na Krasu.
Pri usposabljanju se osredotočamo na izvajanje naslednjih dejavnost: usposabljanje na področju gašenja in tehničnega posredovanja, gašenje različnih vrst notranjih požarov, delo na višini in reševanje
z vrvno tehniko iz višin, posredovanje
na reki Savi, reševanje ponesrečencev
v reki, reševanje ob delovnih nesrečah
v gozdu, prenos poškodovanih po zahtevnem terenu, itd.
Z vsemi temi aktivnostmi poskušamo
krajanom nuditi pravočasno in kar se
da strokovno pomoč v najrazličnejših
nesrečah in upamo, da nam to tudi
uspeva.
Vaja 12 curkov z vrha Šmarne gore
kot uvod v proslavo 120 letnice delo
vanja.
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Gasilci žrtvovali svoj prosti čas
zaradi lažne prijave
Alojz Suhoveršnik, fotografija: arhiv PGD Gameljne

Gameljski gasilci vsako leto pripravimo družabno
srečanje- veselico na športnem igrišču za trgovino Mercator. Tudi letos nam je druženje uspelo
pripeljati do konca. Vreme je bilo lepo, proti jutru
malo hladno, a obiskovalcev precej.
Namen organiziranja tovrstnih dogodkov je, da
se na enem mestu zbere čim več prebivalcev Gameljn in cele ČS , da se poveselijo, zaplešejo in
med seboj poklepetajo.
Zagotovo pa je dobro organizirana in obiskana gasilska veselica pomembna tudi iz finančnegavidika. Ni skrivnost, da gasilska društva za svoje delovanje, od države in občine ne dobimo dovolj finančnih sredstev za normalno, kaj šele za razširjeno
delovanje. Če hočemo iti gasilci in gasilke v korak s časom, se moramo nenehno izobraževati in
izpopolnjevati. Menjati moramo zastarelo in dotrajano opremo ter kupovati novo, ki je varnejša
in bolj učinkovita ob posredovanjih. Vse to delamo z velikim veseljem in dobro voljo, saj se zavedamo, da ljudem lahko pomagamo takrat, ko nas zares potrebujejo.
Tako smo dobili v nedeljo 8. julija 2018 ob 13.40 uri poziv Gasilske brigade Ljubljana, da je pod
mostom avtoceste Šmartno – Brod, v vodo padel otrok.
Stekla je velika iskalna akcija, v kateri smo sodelovali gasilci iz PGD Tacen, PGD Vižmarje Brod, PGD
Gameljne, PGD Ježica, PGD Črnuče, PGD Nadgorica, PGD Podgorica Šentjakob, PGD Tomačevo
Jarše in PGD Šmartno ob Savi. Skupaj 85 gasilcev iz devetih društev. Na pomoč so priskočili tudi potapljači Gasilske brigade Ljubljana, Enota za poveljevanje, helikopter Slovenske vojske ter Policija.
Z rafti in helikopterjem smo preiskovali gladino reke Save, pregledovali njen levi in desni breg,
opazovali reko z mostu, potapljači so pregledovali pod vodo.
Na delu je bila velika skupina požrtvovalnih ljudi, z dobro opremo in pripravljena tvegati, da otroka
še živega najdemo. Vsi se zavedamo, da vsaka minuta šteje.
Ob 16.30 pa so nam sporočili, da je iskalna akcija prekinjena. A so ga našli? Je živ? Je poškodovan?
so bila naša vprašanja. Ne, nismo ga našli, niti ni poškodovan. BILA JE LAŽNA PRIJAVA.
Izmučen sedeš na breg Save. Si vesel, da ni nihče poškodovan ali celo mrtev, hkrati pa v dno duše
žalosten in besen ob zavedanju, da se je iz nas, naših družin in naše pripravljenosti za pomoč,
zopet nekdo ponorčeval.
Upam in želim, da nam v bodoče ne bo potrebno organizirati veselic in zbirati denar za tovrstne
dogodke.

Menjava klopi in ogrevalnega sistema
v župnijski cerkvi sv. Martina v Šmartnu
Župnijski gospodarski svet, fotografije: Stanka Bitenc

V župnijski cerkvi sv. Martina v Šmartnu imamo nove klopi in novo centralno ogrevanje v cerkvi
in župnišču.
Gospodarski svet župnije Šmartno pod Šmarno goro se je že nekaj let soočal s težavo ogrevanja
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župnijske cerkve sv. Martina v Šmartnu. Pred petindvajsetimi leti so bile namreč na notranje stene
cerkve nameščene plinske peči, ki so odslužile svojemu namenu, saj je bil energent, utekočinjen
plin, drag; delovanje, ki je vsaj malo ogrelo cerkev v zimskih mesecih, pa je zahtevalo tudi redna in
draga popravila ter težavno iskanje rezervnih delov za zastarelo peč.
Ko smo preverjali možnosti, da bi pod klečalnike oziroma klopi namestili radiatorje, smo ugotovili,
da so obstoječe (iz 19. stoletja) na videz dobro ohranjene klopi, dotrajane, čeprav so bile pred desetletjem na novo tapecirane, v zadnjem času pa tudi večkrat lakirane. Zaradi naštetih razlogov in
obljubljene napeljave mestnega plina do Šmartna, smo se v letu 2017 odločili za zamenjavo klopi
in ogrevalnega sistema v župnijski cerkvi in župnišču.
Projekt menjave smo začeli letos avgusta. Pri razdiranju smo naleteli na tri sklope tako črvivih in
neuporabnih klopi, da smo jih morali odstraniti. Del klopi, predvsem manjše, smo odpeljali na
podružnici v Srednje in Spodnje Gameljne. Ostale so hvaležno sprejeli v župnijah Škocjan in Bučka
v novomeški škofiji.
Sredi avgusta je več župljanov, požrtvovalnih prostovoljcev, opravilo veliko delo, ko smo cerkev izpraznili in očistili, da so se lahko takoj začela gradbena dela in napeljava instalacije za centralno ogrevanje (MG Inštalaterstvo, Krtina). Na to je bil postavljen hrastov pod, na katerega so mojstri (Mizarstvo
Kavčič, Horjul) namestili nove klopi. Hvaležni smo, da se je enomesečno delo dobro izteklo.

Taborniki Rašiškega rodu
Polona Koželj

Taborniki Rašiškega rodu smo se udeležili svojega letošnjega poletnega taborjenja, ki smo ga imeli
na našem tabornem prostoru v Krivoglavicah ob Lahinji. Taborjenja se je udeležilo okoli 75 otrok
in 20 članov vodstva. Rašiški rod tako že 40 let deluje v naši četrtni skupnosti z istimi temeljnimi
načeli kot nekoč in s tem pomembno prispeva k osebnemu razvoju mladih krajanov in krajank.
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Aktivnosti društva upokojencev
Šmartno – Tacen za leto 2018
Ana in Jože Jaklič; fotografije: Franjo Merše

V drugem delu prikaza naših aktivnosti smo obdelali še naslednji program:
Julija smo imeli druženje članov na gasilski ploščadi Tacen, prisotnih je bilo 110 članov, gostov
pa 20. Vse jubilante z okroglo obletnico pa smo
obdarili z nageljčkom.
V avgustu smo obiskali Škrabčevo domačijo v
Ribnici na Dolenjskem, septembra smo v prelepem jesenskem toplem sončnem dnevu obiskali
nasad sivke na Ivanjem selu. Nadaljevali smo z
obiskom muzeja pesnika Srečka Kosovela v Tomaju, trgovine Kras s suhomesnatimi izdelki, ter
se veselo napotili na kosilo v Senožeče. Oktobra
imamo izlet v Štatenberg – ogled gradu - nato pa
se bomo popeljali z vlakcem v Makole z ogledom
panorame. Sledilo bo počitnikovanje v Portorožu
v hotelu RIVIERA, potem v novembru praznovanje sv. Martina in za konec leta v decembru še silvestrovanje. Za zadnji dan v letu pa organiziramo
pohod okoli Šmarne gore z baklami. Tako bomo
sklenili društvene aktivnosti.
Planinska sekcija pa je organizirala še naslednje
izlete:
v juliju obisk Prevala nad Tržičem, avgusta pohod
na Potoško planino, v septembru smo se sprehodili do Roblekovega doma, oktobra pa zaključimo
pohod na Smleški grad.
Balinanje je vsak ponedeljek od 15 – 17 ure v
športnem parku Gameljne.

Kolesarji in pohodniki se zberemo vsak četrtek
ob 9.00 uri pred gostilno Košir v Tacnu. Kolesarji zaključijo v mesecu septembru in se priključijo k pohodnikom.
Krožek ročnih del se prične v mesecu oktobru
in konča v mesecu aprilu naslednjega leta.
Zberemo se vsak torek od 17 – 19 ure, ob koncu leta pa organiziramo izlet.
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Aktivnosti KUD-a Tacen
Nada Golub

Pozdravljeni prijatelji in ljubitelji kulture!
Od zadnjega pisanja v zgodnji pomladi je preteklo kar nekaj Save in tudi nekaj dogodkov je bilo
vmes. Vsekakor je bil 11.maja pomemben dogodek - praznik naše Četrtne skupnosti v Gameljnah, kjer smo bili Kudovci zadolženi za kulturni program. Poleg našega mešanega pevskega zbora
je sodelovala še skupina Krila, predsednica našega društva Nataša Jaklič pa je pridala še kanček
gledališke kulture in prebrala odlomek iz Cankarjevega Kurenta in iz njegovega simbolističnega
romana Na klancu. Letos namreč obeležujemo 100 let prezgodnje smrti velikega pisatelja Ivana
Cankarja in smo se ga želeli na ta način spomniti.
17.junija smo se odpravili na 49. Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvid pri Stični. Slavnostni
govornik je bil skladatelj, pedagog in dirigent Tomaž Habe. Vsi smo bili zadovoljni z izbranim repertoarjem pesmi na temo »O kresi se dan obesi«, z izjemnim vremenom, ki nas je razveselil ne s
preveč visokimi in ne nizkimi temperaturami. Z nestrpnostjo pričakujemo tabor v letu 2019, ki bo
jubilejni, Abrahamov!
Premierni letni koncert smo sicer planirali za začetek junija, vendar nam ni uspelo speljati dogodka v predvidenem terminu, zato smo ga prestavili na jesenski čas. V tem trenutku še nimamo
dogovorjenega datuma, vendar nič ne skrbite, pravočasno vas bomo po običajnih poteh obvestili
o datumu koncerta. Tematika koncerta se letos osredotoča na pesmi dveh med seboj najbolj oddaljenih pokrajin v Sloveniji – Primorske in Prekmurja.
Z izborom pesmi iz koncerta smo imeli v jesenskem času planirano gostovanje na Primorskem,
vendar so organizatorji vsakoletne prireditve v Pomjanu pod naslovom »Živel Pomjan« prireditev
odpovedali. Morda pa bodo Primorci ta praznik v naslednjem letu spet pripravili in nas povabili.
Smo se pa pevke in pevci zbora konec avgusta zbrali in v lastni režiji organizirali enodnevni izlet
na Vogel, kjer smo obiskali našega zvestega poslušalca Joža Lukmana, ki je bil na Zadnjem Voglu v
službi gorskega pastirja. Poleg veselega razpoloženja in odličnega kravjega sira, koruznih žgancev,
kisle repe, orehove potice in nepozabne Melanijine pite nam je bil podarjen prekrasen kristalni
sončni dan! Pa še zapeli in zavriskali smo tam gori.
In ker sončni žarki že malo zgubljajo moč in se nezadržno bliža jesen, vas prijazno vabimo na 3.
tradicionalne Tacenske večere, za katere vas bomo, tako kot običajno, sproti obveščali kje in kdaj
bodo in kaj bo njihova vsebina.
V jesenskem času bomo obiskali tudi Dom starejših občanov Bežigrad in z izborom pesmi letnega
koncerta popestrili življenje varovancev doma.
Če nam bo pa do novega leta še kaj dolgčas in bomo imeli preveč prostega časa, ga bomo nedvomno dobro izkoristili in vam ponudili še kakšno kulturno poslastico.
Takoj v januarju 2019 pa tradicionalni božično novoletni koncert. December je običajno za vse
zelo natrpan z raznimi dogodki in praksa je pokazala, da je januar mesec kar pravi mesec za ta
koncert.
Vsekakor se že sedaj veselimo vseh srečanj z vami. Do naslednjih razgledov pa se lepo imejte in
veselo se smejte!
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Mestna knjižnica Ljubljana spodbuja k branju
Maja Mirkov

Mestna knjižnica Ljubljana s svojimi projekti spodbuja k branju vse
starostne skupine. Kar nekaj naših projektov traja že več let.
CICIUHEC
Vsako leto od oktobra do aprila v sodelovanju z vrtci organiziramo
največji bralno-poslušalni projekt, v katerem sodeluje več kot 7.300
otrok iz Ljubljane in okolice. Projekt je namenjen otrokom do šestega leta starosti. Otroci lahko sodelujejo pri projektu v okviru vrtca ali pa sami, če so člani knjižnice.
V tem primeru v knjižnici dobijo kartonček za zbiranje žigov. Ob vsaki izposoji dobijo en žig. Ko
otrok zbere vseh osem žigov, odda izpolnjen kartonček v knjižnici, v zameno pa prejme simbolno
darilce.
POLETAVCI - POLETNI BRALCI
Otroci med 7. in 12. letom med poletnimi počitnicami 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. Projekt se zaključi s prireditvijo Dan za Poletavce, ki poteka v septembru, v parku sredi mesta. Vse otroke čaka nagrada.
NAJPOLETAVCI
Mladi med 13. in 16. letom 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.
MESTO BERE
Odrasli lahko sodelujejo pri projektu Mesto bere. To je projekt Mestne knjižnice Ljubljana na področju promocije kulture izbranega kakovostnega branja, ki traja že od leta 2011. V posameznih
sezonah skušamo skozi bralne sezname aktualizirati posamezne nacionalne literature in književnosti. Z izborom vsebin in programskih sklopov promoviramo knjigo, branje in širimo znanje, vsakič s fokusom na literaturah posameznih področij sveta. Pregled preteklih in prihodnjih sezon
Mesta bere si lahko ogledate na naši spletni strani. Sezona 2018/19 je posvečena pripovedim iz
Afrike. V času trajanja projekta (od 3. decembra do maja 2019) bo moral vsak sodelujoči bralec
prebrati vsaj pet priporočenih knjig, izpolniti zloženko z navedbo naslova, avtorja, mnenja o knjigi,
morebitnega komentarja ali pa izpolniti obrazec na spletni strani. Projekt vsako leto zaključimo s
prireditvijo in podelitvijo nagrad v mesecu juniju, na Stritarjevi ulici v Ljubljani.

Mednarodna noč netopirjev
v Srednjih Gameljnah
Nika Krivec, fotografija: Tea Knapič

V soboto, 29. 9. 2018, smo v Slovenskem društvu za proučevanje in varstvo netopirjev organizirali
čistilno akcijo netopirskega gvana v cerkvi svetega Andreja v Srednjih Gameljnah. Cerkev sv. Andreja v poletnih mesecih nudi primerno zatočišče približno 40 do 60 samicam vrste mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), ki tam skupaj vzgajajo svoje mladiče. S to in drugimi podobnimi
akcijami želimo v društvu vzpostaviti komunikacijo z upravljalci cerkva, v katerih bivajo netopirji in
tako poskrbeti za dolgoročnejši obstoj zatočišč. Prav gvano je namreč v urbanem okolju pogost razlog za pregon netopirjev. Po končani akciji smo pod visišče netopirjev namestili plastično ponjavo,
ki bo v prihodnosti olajšala čiščenje podstrešja.
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Čistilni akciji je sledilo še izobraževalno predavanje v domu
krajanov Srednje Gameljne, na
katerem smo udeležencem
predstavili netopirje in njihovo biologijo, ovrgli nekatere
neresnice, ki krožijo o njih in
poudarili, da gre za ogrožene
in zavarovane živali. Udeleženci projekta so v zahvalo prejeli
majice in platnene vrečke, tisti, ki so to želeli, pa so lahko
domov odnesli tudi vrečko
gvana, ki je sicer odlično naravno gnojilo.
Aktivnosti so potekale v okviru projekta Netopirji – skrivnostni Ljubljačani 3, ki ga v letu 2018
sofinancira Mestna občina Ljubljana. Zahvalili bi se radi tudi župniji Šmartno pod Šmarno goro,
ki je akcijo podprla in četrtni skupnosti Šmarna gora, ki nam je omogočila prostor za predavanje.
Mednarodna noč netopirjev je sklop dogodkov, ki vsako leto v jesenskem času poteka v več kot 30
državah v Evropi in S Afriki.

Baletna šola Stevens
Nena Vrhovec Stevens

Srednjo baletno šolo v Ljubljani je zaključila pri šestnajstih letih in takoj prejela angažma v baletnem ansamblu SNG Opera in balet Ljubljana. Za vlogo Julije v baletu Romeo in Julija ter naslovno
vlogo v baletu Bela košuta je leta 1990 kot mlajša solistka prejela nagradi Prešernovega sklada.
Leta 1996 je prejela naziv prve solistke baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. Plesala je
solistične vloge v mnogih baletih: Ples kadetov (Učenka), Sneguljčica, Giselle (Giselle, Mirta), Carmen (naslovna vloga), Hrestač (Klara), A-Deus (Costanza), Žar ptica, Tartini (Dekle), Ana Karenina
(naslovna vloga), Dom Bernarde Albe (Adela), Romeo in Julija (Julija), Bela košuta (Aili), Lepa Vida
(naslovna vloga), Coppelia na Montmartru, Ljubezenski duet, Madrigal,
Preludij poletju in Prepetuum, Enigma Gallus,
Tatinska sraka, Epitaf za
Srečka Kosovela, Lepotica in zver. Društvo baletnih umetnikov Slovenije
je februarja 2012 Neni
Vehovec Stevens podelilo
posebno strokovno nagrado Lydie Wisiakove ob
zaključku njene izjemne
profesionalne umetniške
baletne kariere v Sloven-
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skem narodnem gledališču
Opera in Balet Ljubljana.
Nena svoje bogate izkušnje,
ki jih je pridobila na odrskih
deskah kot primabalerina, z
veliko predanostjo prenaša
učenkam in učencem. Poučuje že od leta 2000 dalje in je
s svojim vrhunskim znanjem
ter sproščenim pristopom izjemna baletna pedagoginja
in mentorica. Ima tudi diplomo za učitelja baleta po Legat sistemu. Njene učenke,
ki so nadaljevale šolanje na
slovenskih srednjih baletnih
šolah, so na tekmovanjih posegale po najvišjih mestih. Nena sodeluje tudi pri koreografiranju in
pripravi lastnih produkcij Baletne šole Stevens.
Lani sta bili dve njeni učenki sprejeti na Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, z letošnjim letom pa bodo tam svojo baletno pot nadaljevala še tri dekleta.
Andrew John Stevens
Rodil in izšolal se je v Veliki Britaniji. Kot priznan baletni solist je plesal v raznih mednarodnih
baletnih gledališčih v več kot 20-ih državah, med katerimi so najpomembnejša Kraljevi balet iz
Flandrije (Belgija), Kraljevi balet iz Valonije (Belgija), Nemška opera iz Rena, Il Balletto di Venezia
(Benetke, Italija), Badische Staatstheater Karlsruhe (Nemčija) in SNG Opera in balet Ljubljana.
Plesal je v več kot 100 različnih baletnih produkcijah in sodeloval z več kot 40 koreografi. Bil je tudi
asistent koreografov in pedagog v SNG Opera in balet Ljubljana.
Po 25-letni plesni karieri se je odločil, da svoje odlično znanje in bogate izkušnje prenese na učenke in učence, ter pričel tudi s koreografiranjem. Ustvaril je veliko celovečernih baletnih predstav,
nekaj krajših miniatur za Društvo baletnih umetnikov Slovenije in baletnih vložkov. Andrew pripravlja koreografije za lastne produkcije Baletne šole Stevens. Na poletnih baletnih seminarjih, ki jih
organizira Baletna šola Stevens, že tradicionalno poučuje klasični duet (pas de deux), kar je velika
posebnost v slovenskem prostoru. Ima tudi diplomo za učitelja baleta po Legat sistemu.
Njegove koreografije so na letošnjem Evropskem plesnem pokalu v Udinah požele velik uspeh,
dosegle so tudi najvišja mesta.
O šoli
Baletna šola je tretji, najmlajši otrok zakoncev Stevens. Nena in Andy sta jo, kot vsi starši svoje
otroke, spočela iz ljubezni. V tem primeru do baleta, umetnosti, ki sta ji predana od otroštva.
Enkrat baletnik, vedno baletnik. Najprej kot učenec, potem kot umetnik na kratki, a intenzivni in
naporni profesionalni poti, obsijani s sijem odrskih luči. In ko se te še zadnjič ugasnejo, se baletnik
umakne očesu gledalstva. Od tedaj se svoji ljubezni predaja drugače. Znanje, izkušnje, svojo ljubezen poslej deli z mladimi, ki morda stopajo na enako pot. Delo učitelja in koreografa je poslej
vidno skozi njihova telesa.
Iz takšnih vzgibov je ta otrok privekal na svet davnega leta 2000. Bilo je v Pirničah, tam nekje pod
Šmarno goro. Novorojenka ni bila prav krepka. (Kakšna babica ali stara tetka bi razočarano ugotovila, da nima nobenega zadovoljstva ščipati jo v koščena lička.) Prvo leto je sprejela le sedem
okoliških otrok. Skrbna starša sta jo hranila, negovala, vzgajala in zrasla je v mlado damo, ki je da-
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nes na pragu najstniških let. Živahna mladenka danes pod svoje okrilje sprejema poldrugo stotnijo
baletnih navdušencev. Mladih in starih. Suhih in debelih. Belih in manj belih. Takšnih in drugačnih.
Pravzaprav zanjo ni drugačnih. Vsi smo samo različni in vsi sprejeti.
Kot se za mlado damo spodobi in je tudi prav, se rada na ogled postavi. Nekajkrat na leto se mladenka nališpa in prikaže v soju odrskih luči. Starše, prijatelje, otroke osnovnih šol in vrtcev zapelje
v kraljestva princev in princes, daljne dežele in čudežni živalski svet. Tja, kjer ni hudobnih bitij in
če so, dobro vedno premaga zlo. Se še spomnite tega pravljičnega sveta?

Vaje za možgane

dr. Veronika L. Dolenc, fotografije: arhiv Živi zdravo
Bolj ko odraščamo, več dela in gibov opravimo
avtomatizirano. Ti gibi so v možganih zasidrani,
to so hoja, tek, kolesarjenje... Vemo pa, da z novimi gibi, ki so nenaučeni in jih ne delamo vsak
dan, tvorimo nove živčne povezave in posledično
krepimo koordinacijo. Vaje za možgane, kot jim
osebno pravim, so zelo različne. Ena od metod je
tudi tvorjenje novih sinaps skozi gibanje. Spodaj
je navedenih nekaj vaj, s katerimi krepite koordinacijo rok, nog in celega telesa, oz. urite možgane, da ne stagnirajo. Podobno je tudi z mišicami,
bolj kot jih izzivate z novimi in zahtevnejšimi gibi,
situacijskimi treningi, bolj se adaptirajo na višjem
nivoju.
1. vaja. Delo nog: imitacija skakanja s kolebnico. Delo rok: z obema rokama po zraku rišete
ležečo osmico. Težja varianta: noge delajo enako, roke pa rišejo osmico v drugo stran, ki vam
je težja (slika 1).
2. vaja. Delo nog: izmenično dvigovanje kolen.
Delo rok: roke zamahnejo sinhrono dol, ko dvignete koleno gor. Oponašate prelom deske na
kolenu. Delate izmenično, enkrat z levo, enkrat
z desno nogo. Težja varianta: celotno vajo delate v poskoku (slika 2).
3. vaja. Delo nog: na tla narišete ali položite palico in to je visoka ali nizka ovira (višino ovire
si natančno zamislite in jo menjajte). Z nogami
prestopate oviro tako, da z obema nogama stopite na eno stran ovire in nato na drugo stran.
Če ste si zamislili visoko oviro, dvignite koleno
visoko. Delo rok: z rokami imitirate udarec direct. Težja varianta: preskakovanje ovire z nogami, z rokami pa direct (slika 3).
4. vaja. Na tla narišete spiralo. Skačete po eni
nogi po spirali. Ko pridete do konca greste po

26

isti nogi še nazaj na izhodišče. Noge ne polagate vmes na tla. Nato naredite enako z drugo nogo.
Težja varianta: skačete po eni nogi do konca spirale in še ritensko nazaj na izhodišče.
5. vaja. Na tla narišite kvadrat ali šesterokotnik. Stopite v sredo kvadrata. Naloga je, da čim hitreje stopate z obema nogama ven in not čez vse stranice kvadrata: naprej, leva, nazaj, desna stran.
Nato zamenjate smer obhoda. Lahko menjavate vzorce stopanja: križ, kvadrat, ena ali druga
smer. Težja varianta: sonožno skačete čez stranice kvadrata/šesterokotnika v obe smeri. Lahko
dodate komponento hitrosti in izvedete vajo čim hitreje. Najbolje je vzeti štoparico in izmeriti
čas obhoda v obeh smereh.

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

Potopisno predavanje
20. 12. 2018
Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna.
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ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA-ŠIŠKA,
s finančno pomočjo Mestne občine Ljubljana
IN ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

Vabimo otroke * in starše
v TOREK, 11.12.2017 ob 18.30,
v dvorano Doma krajanov v GAMELJNAH,
Srednje Gameljne 50, Ljubljana
na ogled predstave

»KAM TA SVET BEŽI?«
PO PREDSTAVI BO OTROKE POZDRAVIL DEDEK MRAZ.
OGLED PREDSTAVE JE BREZPLAČEN!
* PRIMERNO ZA OTROKE OD 3. DO 10 LET.
VABLJENI

Praznični sejem 2018
Tudi letos vabimo na praznični sejem,
ki bo potekal v Šmartnu pod Šmarno goro
v soboto, 22. decembra od 16.00 do 20.00 ure.
Lokalni izdelki, aktivnosti za otroke in praznični program
bodo glavna nit našega druženja.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite in z nami preživite
nekaj prijetnih prazničnih trenutkov.
Taborniki Rašiškega rodu v sodelovanju
s Četrtno skupnostjo ŠG,
župnijo in ostalimi sokrajani.
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Recept za jesenske dni
Bučna juha
Tanja Muha

Sestavine:
• Hakaido buča
• Krompir
• 1 Čebula
• 2 stroka česna
• Sladka smetana
• Kisla smetana
• Popečene kocke kruha/zlate kroglice
• Bučno olje
• Lovorjev list
• Drobnjak
• Sol
Sesekljano čebulo in česen popražite na olju. Izdolbete bučo in jo narežete na manjše kocke, ter
te dodate v lonec, ter zalijete z juho (ali vodo in dodate jušno kocko). V kolikor želite manj močen
okus po buči in, da se zgosti, dodajte še olupljen in kocke narezan krompir. Dodamo lovorjev list in
sol. Kuhamo dokler Buča in krompir nista mehka. Odstranite lovorjev list, dodajte sladko in malo
kisle smetane ter zmešajte s paličnim mešalnikom do gladkega. Ko postrežete v krožnike, dodajte
bučno olje po okusu, vendar z njim ne pretiravajte. Dodajte še popražene kocke kruha ali zlate
kroglice ter ščepec nasekljanega drobnjaka. Dober tek!
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Ideje za praznične decembrske dni

thehankfulhouse.com

pinterest

evermine.com

Sudoku

31

Naša četrtna skupnost v sliki
Fotografija: Tanja Muha
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