Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 9, april 2019, naklada 1400 izvodov
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Uvodni nagovor urednice
Drage sokrajanke, dragi sokrajani!
Po zadnjih lokalnih volitvah je v sestavu Sveta naše četrtne skupnosti prišlo do manjših sprememb. Dosedanja urednica Šmarnogorskih razgledov mag. Tanja Muha na jesenskih volitvah
sploh ni kandidirala in zaradi tega je krajevni informator ostal brez odlične in predane urednice.
Ko smo se na eni od prvih sej Sveta zavedli tega žalostnega dejstva, je nastala popolna tišina, ki
je trajala še nekaj časa potem, ko je predsednik izrekel vprašanje: »Kdo se javi za to zadolžitev?«
Ker se v tej tišini še nihče ni javil, sem to storila jaz. Vsi člani so se strinjali in tako sem postala
urednica Šmarnogorskih razgledov. Za članici in člana uredniškega odbora pa sem poleg Brigite
Pavlič predlagala še Moniko Morgenstern Vrhovnik in dr. Dragana Matića, kar je Svet sprejel. V
novem uredniškem odboru smo se zavezali, da bomo vestno nadaljevali začeto delo. Trudili se
bomo, da vas bomo še naprej obveščali o dogajanju v naši četrtni skupnosti in da bomo odprti
za vaše iniciative in predloge
In sedaj so pred vami letošnji pomladni Šmarnogorski razgledi. Želim vam prijetno branje in,
prosim, ne spreglejte vabila na javno sejo Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, ki bo 8. maja ob
17h v Osnovni šoli Šmartno.
Vsem želim lepo in prijetno pomlad in poletje!
Mag. Alenka Pirjevec
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Nagovor predsednika Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Dogaja se da marsikdo, tako mene, kot tudi ostale svetnike ČS Šmarna gora ustavi na cesti, nas
kliče, piše elektronska sporočila z različnimi vprašanji, in sicer kdaj bo kanalizacija, kdaj bo pločnik, kdaj bodo tam in tam stale ulične svetilke, kdaj bomo dobili še kakšno spodobno otroško
igrišče, ... Vse vaše pripombe, želje, pobude in kritike sprejemamo kot dobronamerne, jih analiziramo in se s pristojnimi oddelki MO Ljubljana skušamo dogovoriti, kako reševati probleme.
Glede na to, da smo na začetku novega štiriletnega mandata, je prav, da se najprej ozremo v
preteklost in se vprašamo, ali smo bili v prejšnjem obdobju uspešni in kaj nas čaka v novem
štiriletnem mandatu. Sam osebno se raje oziram v prihodnost, zato bo ta zapis namenjen predvsem temu. Če pa pogledamo, kaj je bilo kljub vsemu v prejšnjem mandatu uspešno storjeno,
ne smemo pozabiti:
- da smo v Gameljnah dobili odlično otroško igrišče
- da smo v Zgornjih Gameljnah uspeli razširiti cesto, kjer prej ni bil mogoč dvosmeren promet
- da smo v Zgornjih Gameljnah uspeli urediti del ceste proti Povodju, in sicer do zadnje hiše
- da smo uspeli 2x na leto izdati Šmarnogorske razglede
- da smo uredili kar nekaj poljskih in gozdnih poti
- da so na našem območju pričeli z delom Ulični zmaji, ki združujejo mladino
- da je MO Ljubljana financirala znatna sredstva v energetsko sanacijo OŠ Šmartno
- da je Energetika Ljubljana napeljala plin do Šmartna in da se je marsikje gradilo optično omrežje
- predvsem pa smo se uspeli dogovoriti o pomembnih projektih, ki bodo izvedeni v tem mandatu, o katerih bo govora v nadaljevanju mojega prispevka.
Vsekakor se v naslednjih štirih letih veselimo predvsem tega, da bo s stališča komunalne ureditve
naša ČS v vseh naseljih dobila drugačen videz, saj se bodo izvajale t.i. aglomeracije. Vsaka druga
hiša na našem območju trenutno nima kanalizacijskega priključka in izvedba projekta nas čaka
v naslednjih treh letih. Istočasno pa se bodo urejali tudi pločniki, širile se bodo nekatere ozke
ceste, dobili boste nove vodovodne napeljave, ulične svetilke,.... in to prav v vseh naseljih naše
četrtne skupnosti! Država oziroma Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) nam
obljublja, da bo najkasneje v letu 2020 končno urejana cesta skozi Šmartno, eno leto kasneje pa
še cesta skozi Tacen. Država naj bi obnovila tudi tacenski most. MO Ljubljana je v proračunu že za
letošnje leto rezervirala sredstva, da odkupi manjkajočo zemljo v Šmartnu in začne v letu 2020
graditi večnamenski objekt, kjer bo v spodnjem delu večji trgovski center, v zgornjih prostorih pa
bodo prostor dobila društva in ČS Šmarna gora. Prav tako naj bi v objektu zaživela tudi nova knjižnica, mladinski center in center za starostnike. V samem objektu bo umeščena še večnamenska
dvorana za predvidoma 200-250 obiskovalcev, ki jo vsekakor potrebujemo. Z MO Ljubljana smo
se uspeli dogovoriti tudi, da bo obstoječa cesta skozi Gameljne v letu ali dveh dobila pločnik
(seveda v delu kjer bo to prostorsko možno). Poleg tega iščemo rešitve, kako zagotoviti primerna
parkirna mesta obiskovalcem Šmarne gore in Rašice in poskušamo najti zemljišča, kjer bi lahko
postavili otroška igrišča v Tacnu in Šmartnu. V tem mandatu se bo vsekakor zgodila tudi t.i. sanacija gramoznice v Gameljnah. MO Ljubljana pa si je za enega od prioritetnih mestnih projektov zadala tudi gradnjo obvoznice mimo Gameljn, pri čemer pa je z lastniki kmetijskih zemljišč
trenutno še v fazi dogovarjanja o potrebnih odkupih zemljišč. Lastniki zemljišč sicer niso ravno
navdušeni nad samo gradnjo, vendar pa sam osebno verjamem, da se bo pristojen oddelek MO
Ljubljana, uspel dogovoriti z njimi vsaj v času, ko bo potekala sanacija gramoznice. Prepričan
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sem namreč, da bi taka obvoznica razbremenila Gameljne, saj je cesta skozi to naselje trenutno
zelo tranzitna, pri čemer pa se vsi zavedamo, da je na določenih odsekih preozka in tudi ne
omogoča širitve. Iz zapisanega je razvidno, da niti nam, niti mestnim službam in ne nazadnje niti
vam, krajanom, v naslednjih letih ne bo dolgčas, saj bodo predvidene prenove zahtevale zaporo
marsikatere ceste ali ulice. Upamo, da boste tudi vi proaktivno sodelovali pri vseh zgoraj navedenih aktivnostih, saj bosta za vsako od zadev potrebna vaš posluh in potrpljenje, zlasti še, ker
bo nujno tudi dogovarjanje o odkupih potrebnih zemljišč. Ni možno širiti ceste ali graditi pločnika, če je zemljišče v lasti posameznika, otroških igrišč ni možno graditi na zasebnih zemljiščih,
mestnih pa na žalost trenutno ni na razpolago. Res je torej, da nas čaka intenzivno obdobje, ki
pa bo hitreje zaključeno in z manj stresa za vse, če boste tudi sami sodelovali pri tem.
V svetu ČS Šmarna gora, upamo in si želimo, da bomo sledili vašim pobudam in željam, predvsem pa, da bomo upravičili vaše zaupanje do konca leta 2022, ko se nam izteče mandat.
Primož Burgar
predsednik Sveta ČS ŠG

Člani Sveta ČS Šmarna gora ( mandat 2018-2022)
18. novembra 2018 so potekale lokalne volitve, na katerih se je volilo župana, člane mestnega
sveta mestne občine Ljubljana in tudi 13- članski svet četrtne skupnosti Šmarna gora.
Iz Poročila Mestne volilne komisije je razvidno:
- da je od 4.044 volilnih upravičencev glasovalo skupaj 2.022 volilnih upravičencev, to je 50%
volilcev;
- da je bilo oddanih 2020 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 55 glasovnic;
- in, da je glede na število prejetih glasov za svet četrtne skupnosti Šmarna gora pripadlo listam
naslednje število mandatov:
•
•
•
•
•
•

Listi Zorana Jankovića 6 mandatov
Slovenski demokratski stranki 3 mandati
Socialnim demokratom 1 mandat
Levici 1 mandat
Novi Sloveniji- krščanskim demokratom 1 mandat
SMC-stranki modernega centra 1 mandat

Konstitutivno sejo je na podlagi 58. Člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklical Župan mestne
občine Ljubljana g. Zoran Janković, vodil pa pooblaščenec župana, g. Dejan Crnek. Seja svet ČS
Šmarna gora je bila 09.1.2019. Za predsednika je bil izvoljen Primož BURGAR. Za podpredsednika je svet četrtne skupnosti na 2. seji dne 30.1.2019 imenoval Stanislava ARTELJA in Alojza
SUHOVERŠNIKA.
Člani Sveta ČS Šmarna gora:
Stanislav ARTELJ, Primož BURGAR, Renata JERNEJC, Franc MAROLT, Dragan MATIĆ, Marija MEDJA, Monika MORGENSTERN VRHOVNIK, Alenka PIRJEVEC, Maja PREMRL, Marko RAMOVŽ, Alojz
SUHOVERŠNIK, Renata ZAJC in Valentin ZAVAŠNIK.
Brigita Pavlič
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Dovozna cesta
in načrtovana obvoznica Gameljne
Zadnjo sredo v mesecu marcu je bil v Gameljnah ponovno sestanek z lastniki zemljišč vezan na
odkupe zemljišč, potrebnih za razširitev dovozne ceste do gramoznice in predstavitev načrtovane obvoznice od Spodnjih Gameljn do Črnuč. Sestanka so se poleg mnogih krajanov udeležili
predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter Oddelka za ravnanje z nepremičninami MU MOL. Občani so ponovno opozorili na vrsto problemov, s katerimi se srečujejo
(povečan tranzitni promet skozi Gameljne, prekomerna hitrost v naselju, neizvedeni pločniki
in slabo stanje ceste skozi Gameljne) in upravičeno pričakujejo od Mestne občine Ljubljana, da
poskrbi za izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev Gameljn.
Lastniki zemljišč so na sestanku prejeli informacijo, da se glede vprašanj povezanih z odkupi
obračajo na Oddelek za ravnanje z nepremičninami, glede projektov pa na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Za operativne zadeve - (izvedbo parcelacije), bo pooblaščen Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ).
Brigita Pavlič
Foto: Franc Marolt
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Izobešanje žalne zastave
Ob smrti krajanov iz četrtne skupnosti izobesimo žalno zastavo. Če želite, da se za pokojnim izobesi žalna zastava, svojci pokličete v pisarno četrtne skupnosti na tel. 01/ 511 06 33 ali se osebno oglasite na Pločanski 8. Za pokojne občane, ki so imeli prebivališče na območju Gameljn in
Rašice, se žalna zastava izobesi na Domu krajanov v Gameljnah, za pokojne iz Šmartna in Tacna,
pa se zastava izobesi na Domu gasilcev in krajanov v Tacnu.

Varnostno poročilo za ČS Šmarna gora 2018
Policijska postaja Ljubljana Šiška si je v letu 2018 prizadevala in v veliki meri uspela zagotoviti
visoko stopnjo varnosti na območju policijske postaje, strokovno, učinkovito, zakonito in kvalitetno nudenje pomoči občanom, ob spoštovanju in zagotavljanju človekovih pravic in svoboščin.
V letu 2018 so policisti največjo pozornost namenili obravnavi kaznivih dejanj s področja nasilja
v družini.
Policisti so prav tako veliko dela vložili v obravnavo in preiskavo kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, katere delež predstavlja večino v deležu celotne kriminalitete. Še vedno so prevladovala kazniva dejanja tatvine, velike tatvine in goljufije.
Posebno pozornost so policisti namenili tudi cilju zmanjšanja števila odtujenih motornih vozil.
Zahtevnost preiskovanja teh kaznivih dejanj se iz leta v leto dviguje , saj skušajo storilci na vse
načine prikriti svoja dejanja, ob tem pa uporabljajo tudi najnovejše tehnične pripomočke.
Poudarek je policijska postaja kot leto poprej namenila kaznivim dejanjem s področja prepovedanih drog. Na tem področju je bilo zaznanih in obravnavanih manj kaznivih dejanj.
Število obravnavanih kaznivih dejanj za
9. Policijski okoliš ČS Šmarna gora po letih:
Leto
Št. kaznivih dejanj
2011
163
2012
147
2013
112
2014
93
2015
153
2016
97
2017
105
2018
116
Primerjava števila kaznivih dejanj z ostalimi
Policijskimi okoliši v letu 2018:
Šmarna gora
116
Šentvid
649
Tivoli
434
Pirniče - Smlednik 127
Vodice
96
Trzin - Mengeš
378
Črnuče
327

Število kaznivih dejanj za 9. Policijski okoliš
ČS Šmarna gora v letu 2018 je 116:
Vrsta kaznivega dejanja
Št. KD
velika tatvina
60
tatvina
23
poškodovanje tuje stvari
9
neznano
5
lahka telesna poškodba
5
goljufija
3
nasilje v družini
2
povzročitev splošne nevarnosti
2
zatajitev
2
nedovoljena proizvodnja in promet orožja 1
ponarejanje denarja
1
povzročitev smrti iz malomarnosti
1
zanemarjanje mladoletne osebe
1
spolni napad mna osebo mlajšo od 15 let 1
				

Na 9. Policijskem okolišu ČS Šmarna gora je nizko število KD in se primerja s Policijskim okolišem
Vodice.
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Kaznivo dejanje Tatvina:
- Največ je manjših tatvin brez uporabe sile in brez vloma.
Samozaščitni ukrepi za preprečevanje tatvin:
- Ne puščati odklenjenega vozila in ne puščati stvari na vidnem mestu v vozilu ali doma na dvorišču
- Ne puščati odklenjenega kolesa, zapisovanje serijske št. okvirja kolesa in fotografija kolesa
- Ne puščati odprta in odklenjena vrata hiše
- Pozornost na nepoznane osebe, ko pride neznanec popisovat števec za elektriko, vodo, plin,
pri tem pa izvrši tatvino
- Pozornost na nepoznane osebe, ko prideta dva neznanca do hiše, pri tem eden zvabi latnika
drugam, drugi neznanec pa gre v hišo in izvrši tatvino
Kaznivo dejanje Velika tatvina:
- Vlomi v vozila (parkirni prostori Tacen, Šmartno in Rašica),
- Vlomi v hiše (tam kjer je najlažje - balkonska vrata, okna, vhodna vrata brez alarma in brez
video nadzora)
- Vlomi v hiše v času, ko ni nikogar doma po predhodnem opazovanju
Samozaščitni ukrepi za preprečevanje vlomov:
- Ne puščati stvari na vidnem mestu v vozilu
- Dosledno zapiranje oken, zapiranje in zaklepanje vrat hiše
- Namestitev alarmne naprave
- Namestitev video nadzora
- Namestitev luči za dvorišče s senzorjem gibanja
- Na ograjenem dvorišču je lahko pes čuvaj
- Vzpostavitev dobrih odnosov s sosedi
Kaznivo dejanje drzna tatvina:
- Tatvine torbice na ulici ali na avtobusu,
- Tatvina denarja pri bankomatu ali na poti iz banke
Samozaščitni ukrepi za preprečevanje drznih tatvin:
- Na avtobusu ali drugje na javnem kraju, kjer je veliko število ljudi, imejte torbico tesno ob sebi
in zaprto, prtljago imejte pod nadzorom
- Pred dvigovanjem denarja na bankomatu preverite, če vas kdo opazuje
- Preverite spremembe na bankomatu
- Pri vpisovanju gesla nad tipkami zakrite z drugo roko
- Na poti od banke bodite pozorni, če vas kdo zasleduje
Število obravnavanih kršitev javnega reda in
miru za 9. Policijski okoliš ČS Šmarna gora po
letih:
Leto Št. JRM
2011
32
2012
18
2013
18
2014
32
2015
18
2016
17
2017
25
2018
31

Število javnega reda in miru za 9. Policijski
okoliš ČS Šmarna gora v letu 2018 je 31:
Kraj kršitve JRM
Št. JRM
stanovanje
11
cesta, trg ...
8
ostalo
4
javna prireditev
3
gostinski obrat
3
poslovni prostor
1
gozd
1
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Primerjava števila kršitev javnega reda in miru z ostalimi Policijskimi okoliši v letu 2018:
Šmarna gora
31
Vodice
34
Šentvid
121
Trzin - Mengeš
69
Tivoli
112
Črnuče
57
Pirniče - Smlednik
60
Na 9. Policijskem okolišu ČS Šmarna gora je najnižje število kršitev JRM in se primerja s Policijskim okolišem Vodice.
Samozaščitni ukrepi za zmanjšanje števila kršitev javnega reda in miru:
- mirno reševanje sporov (do sporov lahko večkrat pride - doma , s sosedi, v službi, na javnem
kraju in na prireditvah.
Število prometnih nesreč za 9. Policijski
okoliš ČS Šmarna gora po letih:			
Leto
Št. prometnih nesreč
2011
42
2012
15
2013
36
2014
35
2015
50
2016
34
2017
43
2018
27

Število prometnih nesreč za 9. Policijski okoliš ČS Šmarna gora v letu 2018 je 27:
Vzrok prometne nesreče
Št. PN
ostalo
9
nepravilna stran ali smer vožnje
6
neupoštevanje pravil o prednosti
5
neprilagojena hitrost
3
neustrezna varnostna razdalja
2
premiki z vozilom
1
nepravilnosti na tovoru
1
					

Primerjava števila prometnih nesreč in miru z ostalimi Policijskimi okoliši v letu 2018:
Šmarna gora
27
Vodice 50
Šentvid 183
Trzin - Mengeš 86
Tivoli 109
Črnuče 61
Pirniče - Smlednik
25
Na 9. Policijskem okolišu ČS Šmarna gora je nizko število prometnih nesreč in se primerja z Policijskim okolišem Pirniče - Smlednik.
Največ kršitev cestno prometnih predpisov je na Tacenski, Kajakaški, Cesti vstaje, v Šmartnu in
v Gameljnah.
Samozaščitni ukrepi za izboljšanje prometne varnosti in za zmanjšanje števila prometnih nesreč:
- dosledno upoštevanje cestno prometnih predpisov ,prometne signalizacije, hitrost …
- posebno pozornost je potrebno posvetiti otrokom (ne poznajo predpisov in nimajo izkušenj),
slabotnim in starejšim osebam (niso več tako hitri, slabše vidijo in slišijo).
Janez Zajec
vodja policijskega okoliša ČS Šmarna gora
e-pošta: janez.zajec@policija.si
tel. PP Ljubljana Šiška: 583 37 00
e-pošta PP Ljubljana Šiška: pp_siska.pulj@policija.si
nujni klici: 113
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Veseli december 2018
December, čas pričakovanj, veselja, iskric v očeh tako otrok kot odraslih. To se je videlo na vsakem koraku. Posebno vzdušje so pričarale okrašene ulice, trgi, drevesa in hiše. Tudi naša četrtna
skupnost je bila lepo okrašena.
Učenci OŠ Šmartno so izdelali okraske, s katerimi so okrasili smreko na parkirišču v Tacnu. Pri
okrasitvi zgornjega dela smreke so jim pomagali delavci Javne razsvetljave, ki so tudi namestili
lučke.
Da bi bil decembrski čas še lepši je bilo izvedenih kar nekaj prireditev. Na vrtu gostilne Košir se
je odvijal Miklavžev sejem, v Šmartnu dobrodelni praznični sejem, poskrbljeno pa je bilo tudi
za najmlajše.
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana-Šiška je tudi letos četrtna skupnost poskrbela za najbolj čaroben čas v letu. Otroci so si v dvorani v Gameljnah ogledali predstavo »Kam
ta čas beži?«. Po predstavi jih je še obiskal Dedek Mraz in jih obdaril.
Tekst in fotografije: Brigita Pavlič

9

Društvo upokojencev Gameljne - Rašica
v letu 2018
Leto 2018 je daleč za nami in že se prebuja nova pomlad, novo življenje, v nas pa še vedno tli
boleča izguba predsednika DU Gameljne- Rašica Francija Kepica.
Bil je dober in zanesljiv predsednik. Vse aktivnosti v društvu so potekale nemoteno, vedno je
prevzel najbolj odgovorni del nalog. V njegovi domeni so bili vsi sestanki v mestni zvezi, zvezi
upokojencev Šiška in v naši četrtni skupnosti. Vedno se je on dogovarjal glede piknikov na Rašici
in v Ribškem domu. Tudi hrano je največkrat pripravil skupaj s svojo sopotnico Marijo. Pogrešamo ga!
V letu 2018 smo opravili vse zadane naloge. V pomladanskem obdobju smo praznovali kulturni
praznik in šli na izlet v Logarsko dolino. Organizirali smo piknik v Ribiškem domu, sodelovali smo
pri prireditvi četrtne skupnosti ŠG »Krajani krajem«. V jeseni smo organizirali piknik na Rašici,
ki je sovpadal s spominom na požig Rašice 20. septembra 1941. leta. Piknik je bil zelo dobro
obiskan tudi s strani sosednjih društev. Pri Bizeljčanu smo martinovali manjšem številu , ker smo
bili še vedno pod vtisom prezgodnje smrti predsednika.
Nadvse navdušujoče je bilo srečanje z malčki iz vrtca Brod v okviru medgeneracijskega srečanja.
Otroci so nam pripravili krajši program, zapeli so in zaplesali. Verjemite , da so se iskrile naše in
njihove oči, naš član Franci pa je za njih zaigral na orglice. Včasih se premalo zavedamo, kako
pomembno je druženje mlajših in starejših.
Novoletno praznovanje smo pripravili v Domu krajanov. Ob prijetni glasbi in dobri hrani je bilo
razpoloženje prijetno, veselo, polno dobrih in lepih želja za prihodnost
Plan dela v letu 2018 je bil tako realiziran. Da bomo lažje zakorakali novim izzivom naproti, se
pridružite našim dejavnostim, ki delujejo v DU Gameljne- Rašica. Telovadba, balinanje, ustvarjalne delavnice, vse to nam lahko popestri in polepša naše dni. Uživajmo življenje v zadovoljstvu
in veselju s prijatelji. Vse prehitro mine!
Anica Troha

Aktivnosti društva upokojencev Šmartno - Tacen
v letu 2019
Tudi letos se s svojo objavo oglašamo v Šmarnogorskih razgledih.
Februarja smo začeli s pustovanjem v gostilni Bizeljčan v Šmartnu pod Šmarno goro.

Pustovanje v gostilni Bizeljčan
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Marca smo imeli vsakoletni občni zbor društva v osnovni šoli Šmartno, s krajšim kulturnim programom.

Občni zbor v OŠ Šmartno
Aprila smo obiskali terme PARADISO v Dobovi.
V času do junija 2019 bomo po naši lepi domovini organizirali naslednje izlete:
• V maju bomo obiskali prečudoviti Kamnik in občudovali njegove lepote. Istočasno bomo v
tem mesecu še praznovali Dan četrtne skupnosti Šmarna gora. V sodelovanju s Turističnem društvom Šmarna gora se bomo tudi letos udeležili čistilne akcije.
• Junija bomo imeli letno srečanje naših upokojencev na ploščadi PGD Tacen.
Planinske in ostale sekcije:
• Aprila bomo obiskali Sv. Primož nad Kamnikom, v maju sledi
obisk Trdinovega vrha na Dolenjskem.
• V juniju pa se odpravimo na kovinarsko kočo Krma.
Balinarji smo že pričeli s svojo dejavnostjo v športnem centru v Gameljnah, vsak ponedeljek od
15.00 - 17.00 ure.
Pohodniki se dobimo vsak četrtek ob 9.00 uri, kolesarji pa pričnemo v mesecu aprilu.
Prav tako imamo tudi krožek ročnih del, vsak torek od 17.00 do 19.00 ure do konca aprila. Za
pridno udeležbo pa se nagradimo z izletom v neznano.
V letošnjem letu smo organizirali tudi plesni tečaj, ki se ga udeležuje 15 parov, vsak ponedeljek
od 20.00 do 22.00 ure.

Ana in Jože Jaklič
fotografije: Mihaela Svetek, Franci Medved, Bernard Šesek in Franjo Merše
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KUD Tacen
Pozdravljeni prijatelji in ljubitelji kulture!
KUD-ovci smo se od zadnjega pisanja v poznem poletju 2018 pa do danes kar angažirali in pripravili nekaj kulturnih dogodkov.
Začeli smo s premiernim letnim koncertom, ki smo ga postavili na oder dvorane Gasilskega
doma v Tacnu 24.11.2018. To je bila priložnost, da smo ga vključili tudi v Tacenske večere. Koncert je imel naslov Z GORIČKOGA F PIRAN in že sam naslov pove, da smo predstavili pesmi pokrajin od najbolj severovzhodnega dela do najbolj jugozahodnega predela naše Slovenije – Prekmurja, Prlekije, Porabja do Idrije, Benečije, Istre in tudi Rezije. Zraven smo spremljali slovenska
narečja kot značilnost naše dežele, ki je tudi v tem pogledu posebna. Izjemno smo bili veseli, ker
ste zvesti obiskovalci napolnili dvorano do zadnjega kotička.

… z generalke
Drugi Tacenski večer je bil Gostilniški večer » VSE VEČ JE DOBRIH GOSTILEN«. Odvijal se je v
Gostilni Grad v Tacnu 9.11.2018. Grádovi so nas prijazno sprejeli in Jurij Šilc je pripravil čudovit
večer s predstavitvijo zgodovine gostilne Grad in okoliških gostiln v naši Četrtni skupnosti. Predstavil je tudi zanimive fotografije in tako smo izvedeli celo vrsto podatkov, o katerih se nam ni
niti sanjalo. Vse skupaj je potekalo ob nezamenljivih Grádovih »ta lahkih flancatih« in kozarčku
rujnega. Zadovoljni z dogajanjem, vsi!
En dan pred tem dogodkom smo bili s strani Ženskega pevskega zbora Rozka Usenik povabljeni
na prireditev Jesenski koncert. Koncert je bil v dvorani v Vižmarjih. Gostoval je še Že PZ Svoboda
Vižmarje. Koncert je bil posvečen jeseni, tako kot je povedal že sam naslov. Druženje zborov
izpod Šmarne gore je vedno prijeten dogodek in »Rozkice« so prijazne gostiteljice!
V sredo, 21.11.2018 smo bili pevke in pevci gostje v Domu starejših za Bežigradom in oskrbovancem zapeli nekaj pesmi, ki smo jih imeli že naštudirane za letni koncert. Veznim tekstom
smo dodali tudi nekaj podatkov o pesmih, in sicer od kod izvirajo, kaj pomenijo, itd. Oskrbovanci doma so vedno hvaležna publika in so nas nagradili z iskrenim aplavzom. December smo
v soboto 22.12.2018 sklenili z nastopom na Božičnem sejmu v Šmartnu. Sejem je sedaj že tradicionalna in zelo dobro obiskana prireditev. Vedno je zanimivo pogledati po stojnicah, kjer se
predstavijo naši krajani s svojimi pridelki, izdelki, storitvami in še kaj!
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Januar smo zopet začeli delovno. 13.1.2019 smo imeli v dvorani v Tacnu Božično-novoletni koncert. Tokrat je bil samostojen, izvedli smo kar 16 pesmi, po mnenju našega zborovodje Denisa
Robnika dobro odpeto, seveda pa nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše! Obiskovalci
ste bili spet navdušeni, vaš aplavz nam vedno da nov zagon in veselje do še boljšega dela.
Leto 2019 smo obeležili tudi s kratko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Pod »Ploščo
ljubezni« na Koširjevi hiši, sedaj Kavarna dvor, smo zapeli nekaj pesmi in odrecitirali pesmi dr.
Franceta Prešerna in Valentina Vodnika, katerega 200-letnico smrti obeležujemo v letošnjem
letu. Pridali smo tudi Frana Levstika, ki je bil tesno povezan s Koširjevo hišo oziroma Franjo
Koširjevo, ki je bila njegova velika ljubezen. Predstavili smo tudi zanimiv tekst Josipine Urbančič
Turnograjske, ki ga je spisala v letu 1851 in v njem razmišlja o pesniku Prešernu na njegovem
grobu, ki ga je obiskala. Kavarna Dvor nam je prijazno dovolila, da program izvedemo pod ploščo. Ker pa je bil interes tudi nekaterih gostov Dvora, med njimi nekaj naših prijateljev, smo vse
skupaj še enkrat ponovili na ploščadi Kavarne. Le kdo ima lahko dve proslavi praktično naenkrat
ob kulturnem prazniku? Malo šale …
Tajnica društva Nada Golub

PGD Rašica
V nedeljo, 19. maja 1912 je bilo na ustanovnem zboru na Rašici pri županu Andreju Alešu ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo. V zadnjih desetletjih so bili predsedniki društva Darko
Mihelak, Tadej Sekač in Gregor Mihelak, blagajničarka pa je bila Metka Novak. V letu 2012 je
mesto poveljnika prevzel Rok Novak, mesto predsednika pa Jaka Aljaž. Oba navedeni funkciji
opravljata še danes.
Leta 2011 je društvo pridobilo terensko vozilo Nissan GVGP, opremljeno z visokotlačno črpalko ter rezervoarjem za 300 l vode in priklopnik z opremo za reševanje ob naravnih nesrečah.
Štiri leta pozneje pa se je omenjenemu vozilu pridružilo še kombinirano vozilo Mercedes-benz
Sprinter GVV 1, opremljeno z vgrajenim rezervoarjem za 600 litrov vode, visokotlačno črpalko z
dvema navijaloma, svetlobnim stolpom ter ostalo opremo.Starejše vozilo Tam 80T35 je društvo
zaradi pomanjkanja prostora in dobre ohranjenosti oddalo Tehniškemu muzeju Slovenije. V letu
2012 je društvo praznovalo 100. obletnico svojega delovanja in ob tem jubileju prenovilo tudi
voz in ročno brizgalno Albert Samassa, ki ju je društvo na začetku svojega delovanja uporabljalo
za gašenje požarov. Skozi leta se je v gasilskem domu uredilo ter zamenjalo mnogo stvari. Med
drugim so se zamenjala garažna dvižna vrata, uredila se je pisarna, zamenjalo se je nekaj stavbnega pohištva, v zadnjem letu pa tudi streha in ostrešje gasilskega doma. Društvo je prisotno
pri gašenju požarov na območju Rašice ter pri večjih požarih in ob naravnih nesrečah v okoliških
krajih.

Turistično društvo Šmarna gora-Tacen
Turistično društvo Šmarna gora -Tacen že vrsto let (letos že štiriindvajseto leto zapored) pripravlja tradicionalno prireditev »Pozdrav pomladi na Gregorjevo«. S tem ohranja star običaj, ko so
razni rokodelci v Tacnu, tudi sodarji, na dan Sv. Gregorja »vrgli luč v vodo«. Šega pravi, da Sv.
Gregor prinaša luč, dan se toliko podaljša, da pri delu niso bile več potrebne petrolejke. Elektrike
takrat še ni bilo. Tacenski rokodelci so v ta namen metali v Savo goreče bakle, metle in polena.
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Tudi zato je naša prireditev vedno 12. marca, na dan Sv. Gregorja.
Obvestila otrokom o izdelavi ekoloških plovil pošljemo okoliškim šolam že pred zimskimi počitnicami. Otroci iz bližnje in daljne okolice za splavilo po Savi prinesejo do 100 izjemnih, domiselnih
plovil in jih razstavijo. Vsakemu pripravimo tudi skromno »malico«.
Letos smo za »Pozdrav pomladi na Gregorjevo« imeli naročeno lepo vreme. Otroci so na vrt
Gostilne Košir prinesli v oceno več kot 80 izvirnih in unikatnih ladjic iz naravnih materialov. Strokovna komisija jih je ocenila in izmed njih stežka izbrala 10 najlepših. Otroci so ob oddaji ladjice
prejeli simbolično darilce društva in tradicionalnega ptička iz kvašenega testa. Prisotne otroke in
obiskovalce sta navdušila s pevskim nastopom Zala in Luka. Nagrajenci so prejeli darila za svoje
ladjice in počasi je začel padati mrak. Gasilci treh okoliških društev so poskrbeli, da so otroci
lahko varno prišli do Save in po njej spustili svoje izdelke iz naravnih materialov. Vrhunec dogajanja na Savi nam je pričaralo 10 kajakašev, ki so s svojimi kajaki z gorečimi baklami zaveslali v
pomladni ples.

Hvala vsem, posebej pa Gostilni Košir za prostor, Juretu Šilcu za povezovanje, Gasilcem iz Tacna,
Vižmarij in Zg. Pirnič za varno pot do vode, Skok športu za raft.
Poleg tega Turistično društvo Šmarna gora-Tacen vsako leto organizira tudi druge dogodke:
- Na pustni torek, 5.3.2019 smo že četrtič zaporedoma pripravili prireditev »Otroško pustno
rajanje«. V dvorani Doma gasilcev in krajanov Tacen se je veselilo blizu 100 maškar. Animator-
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čarovnik Jole Cole je razgibal in razigral male pustne šeme. Otroci so se zelo zabavali. Med
odmorom so se odžejali in posladkali s slastnimi krofi.

- Naše društvo je že več kot 15 let koordinator čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano« v ČS Šmarna
gora, ki poteka v času od 22.3. do 22.4. V akciji vsako leto sodelujejo okoliška društva s 400-500
udeleženci, za šolo in vrtec pa pripravimo razpis za likovna in pisna dela, vsako leto na drugo
temo. Šest najboljših prispevkov tudi nagradimo s praktičnimi darili.
- Vrtnarska predavanja v marcu in aprilu.
- »Miklavžev sejem« v mesecu decembru, ki se zaključi s prihodom Miklavža. V času sejma v
popoldanskem času potekajo tudi ustvarjalne delavnice za otroke.
- Silvestrsko srečanje krajanov pod novoletno jelko v Tacnu.
Turistično društvo Šmarna gora-Tacen vabi vse krajane, da spremljate našo fb stran, kjer objavljamo zanimive »Zgodbe izpod Šmarne gore« in informacije o dogodkih v našem kraju.

Ulični zmaji se s pomladjo vračamo
na igrišče ŠD Rašica – Gameljne

Prav tako kot lani, se tudi letos ekipa Mladih zmajev, ki izvaja mladinsko ulično delo, vrača na in
ob igrišče Športnega društva Rašica - Gameljne v Četrtni skupnosti Šmarna Gora. Naš program je
namenjen predvsem mladim (10-19 let), s katerim poskušamo preko različnih aktivnosti mlade
spodbuditi k aktivnejšemu soustvarjanju lokalne skupnosti.
Kdo smo Ulični zmaji?
Ulični zmaji smo mobilna ekipa Mladih zmajev, ki jo sestavlja devet strokovno usposobljenih
mladinskih delavcev in študentov. Ta ekipa na različnih lokacijah Mestne občine Ljubljana opravlja mladinsko ulično delo, ki ga želimo iz matičnih mladinskih centrov preseliti na ulice, parke
in igrišča - predvsem tam, kjer opažamo pomanjkanje dogajanja za mlade. S svojo prisotnostjo
želimo mladostnike spodbuditi k aktivnejšemu soustvarjanju lokalne skupnosti in k sodelovanju
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pri odločitvah, ki so za mlade pomembne. Ulični zmaji se pri svojem delu držimo načela »mladi
za mlade«, saj ekipo sestavljajo mladinski delavci in študentje, mlajši od 30 let, ki svoje znanje
in izkušnje delijo z vrstniki.
Ulični zmaji smo v ČS Šmarna Gora prisotni od leta 2018
Z lanskim letom smo na pobudo in v sodelovanju s svetom Četrtne skupnosti Šmarna Gora pričeli z mladinskim delom na igrišču ŠD Rašica – Gameljne. Delo z mladimi v četrtni skupnosti se
je izkazalo za zelo uspešno, saj smo se z nekaterimi mladostniki zelo dobro ujeli. Izvajanje programa smo v poletnem času razširili na dva termina tedensko.

Preko rednega sodelovanja in pogovorov smo z mladimi prišli tudi do nekaterih potreb, ki si jih
želijo v lokalnem okolju uresničiti. Tako smo skupaj z njimi na četrtno skupnost naslovili prošnjo
za popravilo košarkarskega koša na igrišču, kjer se mladi radi družijo in igrajo košarko..
Skupina mladih, ki se zadržuje ob igrišču in z veseljem poklepeta tudi z nami, je izrazila željo po
izdelavi klopic ob Gameljščici, kjer bi lahko posedali in se družili. Skupaj smo sestavili mladinsko
pobudo in v sodelovanju s socialnim podjetjem Preoblikovalnica izvedli delavnice skozi katere so
si mladi sami izdelali mize, klopce in koše.
Tudi letos nadaljujemo s svojim delom ...
S prvimi pomladnimi žarki se vračamo tudi Ulični zmaji. Z novo energijo in idejami se vračamo
na igrišče v Gameljnah, kjer bomo svoj program predstavili mladim. Mladim bomo na voljo vsak
ponedeljek in torek med 16. in 18. uro. Za potrebe izbranih projektov, za njihovo planiranje in
pogovore, pa nam je Četrtna skupnost Šmarna Gora namenila uporabo prostora v Domu krajanov Gameljne - nad knjižnico.
V letošnjem letu želimo najprej obnoviti klopce, ki so jih mladi izdelali v lanskem letu in jih
pripraviti za novo sezono posedanja in druženja. Kasneje v letu pa bi želeli izvesti še nekaj dogodkov med katerimi si obetamo košarkarski in nogometni turnir, lov za zakladom in potopisno
predavanje. Seveda pa smo vedno odprti za nove ideje in pobude mladih za izboljšanje kakovosti
bivanja v ČS Šmarna Gora.
Vse, ki bi se želeli pridružiti našim aktivnostim, vabimo, da nas poiščete na igrišču ŠD Rašica –
Gameljne. Lahko pa nas spremljate tudi na spletni strani www.mladizmaji.si, Facebook strani
in Instagram profilu Ulični zmaji.
Nejc Benčič, koordinator mladinskega uličnega dela
Avtorja fotografij: Evelin Radulović in Rok Gumzej
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Predstavitev ravnateljice Osnovne šole Šmartno

Moje ime je Irena Babnik, po izobrazbi sem profesorica nemščine in diplomirana univerzitetna
muzikologinja ter od julija 2018 ravnateljica na osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro. Po študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani in strokovnih izpopolnjevanjih v Nemčiji sem prve pedagoške
izkušnje pridobila s poučevanjem nemščine na srednji ekonomski šoli v Ljubljani in nato kot
učiteljica nemščine in glasbe na osnovni šoli Nove Fužine. Zadnja leta se intenzivno ukvarjam
tudi z mednarodnimi projekti na področju šolstva in šolo kot vzgojno-izobraževalno ustanovo aktivno povezujem z različnimi institucijami v lokalnem in širšem prostoru. Sodelujem pri pripravi
in evalvaciji novih učnih gradiv za nemški jezik, svoje znanje in izkušnje s področja didaktike in
metodike pa delim tudi na strokovnih posvetih doma in v tujini. Profesionalni in osebni razvoj
mi pomenita zelo veliko in menim, da lahko učitelj le z vseživljenjskim učenjem in strokovnim
izpopolnjevanjem prispeva k uspešni družbeno odgovorni organizaciji.
Trenutno zaključujem magistrski študij mednarodnega poslovanja in trajnostnega razvoja in
verjamem, da bodo novo pridobljena znanja vplivala tudi na dinamiko vodenja šole in njeno
vsebino dodatno obogatila.
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro mi je zelo všeč in lahko rečem, da mi je v nekaj mesecih
že močno »zlezla« pod kožo. Šola se lahko pohvali z izjemno privlačno lego na obrobju Ljubljane,
ki ponuja našim učencem možnost učenja v neposrednem stiku z naravo in veliko gibanja na svežem zraku. Zelo zanimiva je tudi zgodovina šole, ki nudi številne vsebinske povezave sodobnega
življenja z izročilom naših rodov. Našo šolo že od samega začetka vidim kot osrednjo ustanovo v
lokalni skupnosti, ki lahko z ustreznim delovanjem uspešno uresničuje načela trajnostnega razvoja
in načelo oblikovanja optimalnega življenjskega, učnega in vzgojnega okolja.
Menim, da je pomembno poslanstvo ravnatelja, da v prvi vrsti skuša zagotoviti kakovostno
vzgojno-izobraževalno delo, ki bo omogočilo, da se bodo naši otroci razvili v samostojne, razmišljujoče in predvsem zadovoljne osebe. Potrebno pa se je potruditi tudi za učitelje in jim
zagotoviti potrebne pogoje, ne bodo izgubljali volje do dela, ampak bodo motivirani in željni
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kariernega napredka. Izobraževanje je najboljša naložba za prihodnost in šola lahko to uresničuje na vseh ravneh; s spodbujanjem inovativnosti, kreativnosti in predvsem sodelovanja. Na
šoli smo v letošnjem letu uspešno izvedli veliko nadstandardnih taborov, interdisciplinarno ekskurzijo v Celovec in jezikovno ekskurzijo v London. Uredili bomo tudi manjše igrišče in učilnico
na prostem, ki bosta učencem omogočila učenje v naravi in učiteljem predstavljala nove izzive
poučevanja in povezovanja.

Veseli me, da ima šola v lokalni skupnosti pomembno povezovalno vlogo. Prirejamo različne
javne prireditve, pri katerih spodbujamo sodelovanje s starši, društvi in različnimi organizacijami. Izpostaviti želim dve veliki prireditvi; Novoletno tržnico in Pomladni vrtiljak, ki nam predstavljata velik organizacijski zalogaj, vendar pa z veliko udeležbo poskrbita, da se lahko predstavimo
s svojim delom tudi širši publiki. Z različnimi programi aktivno sodelujemo tudi z Mestno občino
Ljubljana, PGD Tacen, Četrtno skupnostjo, Turističnim društvom Šmarna gora, Društvom upokojencev Tacen, itd., z letošnjim letom pa bomo s mednarodnim projektom Erasmus+ dejavnost
šole razširili še preko meja.
Foto: Arhiv OŠ

Dobrodelna akcija

Nedelja, 3. marca 2019, je bila za našega sokrajana Tomaža Škrbino dan poln presenečenj. Pod
pretvezo, da imamo bivši sošolci Osnovne šole Šmartno srečanje, smo ga zvabili v Gostilno Košir,
kjer smo mu po prijaznem druženju predali v last kar dva električna skuterja, namenjena invalidnim osebam.
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Tomaž Škrbina je fant s katerim se poznamo še iz rane mladosti. Od 5. razreda naprej smo vsak
konec šolskega leta preživeli za Savo, kjer smo kurili ogenj, pekli poli salamo in še marsikaj…Po
osnovni šoli smo šli vsak po svoje. Tomaž se je zaposlil v krajevni mizarski delavnici, kjer je trdo
delal in pustil tam svojo mladost in zdravje, vendar pa zadnjih nekaj let ni bil ne zdravstveno ne
pokojninsko zavarovan. Ko ga je doletela bolezen, je ostal sam in brez kolka. Končal je na invalidskem vozičku. Dolgo smo ga gledali kako se z vozičkom vozi do trgovine in nazaj. Vsak bi mu
hotel pomagati pa ni vedel kako …
V Medobar Pizzeriji se je porodila ideja da se ob novoletnem druženju ob Turističnem sodu zanj
zbirajo sredstva za pomoč. Ob pogovoru pa je stekla ideja za akcijo z zbiranjem prostovoljnih
prispevkov za nakup električnega skuterja.Ideja je obrodila sadove in danes je Tomaž Škrbina
s pomočjo zbranih prispevkov lastnik električnega skuterja, ki si ga je potihnem želel, a za nakup ni imel sredstev. Zbrali smo 2005 evrov. S tem smo kupili skuter, bon za 250 evrov za servis
skuterja, ostalo pa smo mu izročili v gotovini. Ob tem moram omeniti še Bokan Andreja, ki je
daroval manjši električni tricikel, ker ga njegov oče ne potrebuje več.
Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki ste donirali, pomagali in še boste pomagali našemu sokrajanu Tomažu.
To je bil dokaz, da res znamo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki so našim očem nevidni.
HVALA VSEM! Tomaž, tebi pa vsi želimo veliko srečnih kilometrov in vedi, da nisi sam! KORAJŽA
VELJA
Urban Kovačič in prijatelji
V zvezi z Dobrodelno akcijo smo prejeli pismo podpore omenjenemu dejanju, ki ga je poslala
nepodpisana krajanka z željo, da ga objavimo v Šmarnogorskih razgledih. Žal ga ne moremo
objaviti, ker je pismo anonimno.
Zato naprošamo vse krajanke in krajanke, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, željo ali kritiko, a se
ne bi želeli javno izpostaviti, da pri podpisu svojega besedila dopišejo prošnjo, da ne objavimo
njihovega imena. V tem primeru lahko uredništvo pripiše, da je ime avtorja shranjeno v ured
ništvu in ni javno dostopno.
Mag. Alenka Pirjevec

Ruska dača skozi čas
V podjetju Ruska dača d.o.o., ki je ponosni novi lastnik Ruske dače v Zgornjih Gameljnah, si
poleg kakovostne prenove vile in načrtovanja, kaj vse se bo v njej dogajalo, da bo vila zaživela v
vsem svojem sijaju in bo v ponos tudi krajanom, prizadevamo odkriti njeno točno zgodovino. O
njej smo našli precej napisanega, hvaležni smo vsem, ki ste nam pri tem pomagali. Zgodovino
Ruske dače smo dodatno raziskali še v arhivih, da ne bi spustili katerega od lastnikov oziroma da
javnosti predstavimo vse, kar se sploh da ugotoviti v povezavi z Rusko dačo.
Iz pregleda arhivskih dokumentov je razvidno, da je bila zemljiška parcela, na kateri danes stoji
vila Ruska dača, prvič vpisana v zemljiško knjigo že leta 1879. Istega leta je njen lastnik postal
Blaž Černe, ki je zgradil prvotno hišo med leti 1880 in 1882. Leta 1882 je bila hiši dodeljena hišna številka, in sicer Zgornje Gameljne 35. Z ženo Marjano Kosmač sta imela tri sinove: Franca,
Andreja in Blaža. Starejša dva sta se rodila še v Zg. Gameljnah 6, mlajši Blaž pa že v novi hiši v Zg.
Gameljnah 35. Oče Blaž je umrl kmalu po rojstvu tretjega sina.
Černetovi so leta 1907 hišo prodali ljubljanskemu trgovcu in pivovarniškemu zastopniku Francu
Petriču. Ta jo je leta 1908 dogradil v slogu, ki spominja na rusko dačo, kakršno poznamo danes.
Po njem se je v tem času imenovala »Vila Petrič«. Poročen je bil z Ljubljančanko Marijo Več. Ime-
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la sta štiri otroke; hčeri Marijo in Anico ter sinova Franca in Milana Henrika. Med prvo svetovno
vojno so Petriča obtožili vohunjenja za Italijane. Zaplenili so mu vse premoženje. Sodišče petega
armadnega etapnega poveljstva ga je spoznalo za krivega in ga obsodilo na smrt z obešanjem,
kar so potem spremenili v smrt z ustrelitvijo. Franc Petrič je bil tako 2. novembra 1915 ustreljen
na Suhem bajerju (vojaškem strelišču) v Ljubljani. Svojci so 17. decembra 1919 njegovo truplo
prekopali in danes počiva pri Sv. Križu v Ljubljani.

Vila okoli leta 1910

Zgornje Gameljne okoli 1910- Franc Kunc

Vila Ruska dača je bila okoli leta 1908 v svojem najlepšem in najbolj sijočem obdobju. Prav zato
se je sedanji lastnik odločil, da bo podeželsko vilo obnovil tako, da bo izgledala kot na prelomu
stoletja; opremljena bo s starinami in umetninam, ki izvirajo iz tega časa. Vse, tudi najmanjši
detajli, bodo izvirali iz let s preloma stoletja. S tem bo obiskovalcem ponudila vživetje v tisti čas,
tako zgodovinsko kot tudi umetniško in kulinarično.
Ampak do sedanjega lastnika je Ruska dača lastnike menjala še večkrat: po prvi svetovni vojni je
bila Petričeva vila prodana. Kupil jo je Konrad Koribus Daškovič. Leta 1904 se je poročil z Nadino
Isajevo, verjetno Rusinjo. Zakonca, ki sta bila brez otrok, sta leta 1922 vilo prodala ljubljanskemu
trgovcu Viktorju Vokaču in odšla v Švico ter menda tudi tam zgradila podobno vilo, kot je ta v
Zgornjih Gameljnah.
Viktor Vokač je bil lastnik družinskega trgovskega podjetja Hermes.
Leta 1926 je vilo od Vokača kupil pisatelj, dramatik, prevajalec in publicist Fran Josip Knaflič.

Vila leta 1925 v lasti Viktorja Vokača
Vila leta 1926 – last Fran Josip Knaflic
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Leta 1938 je vilo od Knafliča kupil upokojeni rudniški uradnik Anton Sadar. 1957 je Anton Sadar vilo prodal elektroinženirju Radu Jakobu Bergantu. Vila je ostala v lasti Bergantovih do leta
2005.

Vila 1938 last Anton Sadar

Ruska dača 29.5.1964- slikal Franc Bar

Vila leta 1993- foto Janez Novak
Vitraz- vdelan v okno
Med letom 2005 in 2016 je vila zamenjala več lastnikov. Najprej jo kupila družba Imperium
d.o.o. Prodala jo je družbi J.T. inženiring d.o.o., ta pa nato družbi JTI podjetje za inženiring in
investicije d.o.o. Naslednji lastnik je postala družba Zelena hiša lesene gradnje d.o.o. oziroma
European Green House.
Od leta 2009 je bila vila v lasti družbe GEC.IN d.o.o., ki jo je v stečaju leta 2016 prodala sedanjemu lastniku, družbi Ruska dača d.o.o.
Podjetje Ruska dača d.o.o. je bilo s projektom »Razvoj inovativnega turističnega produkta Ruska
dača – doživetje kulture, kulinarike in zgodovine« izbrano med prejemniki subvencije v okviru javnega razpisa gospodarskega ministrstva za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih
produktov turističnega gospodarstva v Sloveniji. Zgodovinsko ozadje Ruske dače je povzeto po
raziskavi, ki jo je pripravilo podjetje Gnom d.o.o. z naslovom Ruska dača – Zgornje Gameljne;
Zgodovinski razvoj in analiza obdobja. Res nas veseli, da bo vila Ruska dača kmalu ponovno
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Ruska dača oktober 2018 - po zaključku zunanjosti
zaživela v svojem okolju. Njena preteklost nas prevzema že ves čas in veseli bomo kakršnekoli
informacije, zgodbe ali dogodka, ki ste ga morda okoliški prebivalci doživeli v tej prelepi vili v
preteklosti. Iskreno vam bomo hvaležni za vsak podatek, pripoved, morda fotografijo, ki bo še
dopolnila sedanje vedenje o preteklosti Ruske dače. Veseli bomo, če se boste obrnili na nas po
elektronski pošti info@ruska-daca.si ali po telefonu 0590 747 90. Obiščete lahko tudi našo spletno stran www.ruska-daca.si, kjer objavljamo vse aktualne novice, povezane z Rusko dačo.
Ruska dača d.o.o.

Rekreacija v Domu gasilcev in krajanov Tacen
Slogan Zdravo Živi zajema rekreacijo za odrasle in otroke, zajema pa tudi zdrav način življenja
vključno s spodbujanjem k zdravi prehrani, preživljanju prostega časa v naravi in na splošno k
pozitivnemu pogledu na sebe in okolico. Deluje že šesto leto.
Rekreacija poteka v Domu gasilcev in krajanov Tacen. Ker sem sama po izobrazbi kondicijska
trenerka, je poudarek večine vadb namenjen kondicijskim treningom. Vadba je individualno
usmerjena, zato se lahko posvetim posamezniku, ki ima bolečine ali je kako drugače oviran v
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posameznem sklepu, hrbtenici itd. ter mu vaje prilagodim. Posledično so treningi tudi kinezioterapevtske narave. Poleg individualnosti spodbujam tudi heterogenost vadečih. Skupine so
zato mešane po starosti in po stopnji treniranosti, kar pomeni, da ni medsebojnega primerjanja
in tekmovalnosti, ampak vsak pride na trening s svojimi sposobnostmi, željami in cilji ( https://
zdravozivi.si/sport-in-rekreacija/ ).
Pri otroški vadbi, Pogumni Riski krepijo in izboljšujejo motorične sposobnosti in motorično izkušnjo ter ekipni duh in odnos do narave. Vadba namreč poteka, če le vreme dopušča, v naravi, za
kar je okolica Šmarne gore idealna. Tudi moj moto je: »Zdrav duh v zdravem telesu in zdravem
okolju.« Imam dve otroški skupini, ena je mlajša predšolska ali mešana saj so poleg predšolskih
otrok tudi šolski (večinoma sorojenci), druga pa je izključno šolska ( https://zdravozivi.si/vadbaza-otroke/ ).
Vodim tudi nordijsko hojo, kjer je poleg učenja same nordijske hoje vključen tudi trening za moč,
gibljivost, koordinacijo in ravnotežje ( https://zdravozivi.si/nordijska-hoja/ ).
V Domu pa poteka tudi joga (https://zdravozivi.si/joga/ ) in upam, da bomo redno izvajali tudi
zvočno kopel s himalajskimi posodami.
Naj za konec omenim še, da že redno od leta 2014 vsak teden napišem in pošljem ter objavljam
prispevke na temo zdravega gibanja in prehranjevanja. Vse prispevke si lahko preberete na moji
spletni strani, kjer se najde tudi kakšen dober recept. Recepte tudi preizkušamo skupaj z vadečimi na že tradicionalnem zaključnem pikniku Zdravo Živi.
Dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg.,
http://zdravozivi.si/

Zgodbe mojega kraja: spomini na praznovanja
in običaje – natečaj za najboljšo zgodbo
Mestna knjižnica Ljubljana je v sodelovanju s knjižnicami Osrednjeslovenske regije izvedla natečaj za najboljšo zgodbo z naslovom Zgodbe
mojega kraja: spomini na praznovanja in običaje. Potekal je od 8. Februarja do 15. Aprila 2019, k sodelovanju pa so bili povabljeni vsi, ki so
dopolnili 60 let in radi pišejo. Prispevke trenutno ocenjuje žirija, ki bo izbrala deset najboljših.
Ti bodo nagrajeni in objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (www.mklj.si) in na
portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra (www.kamra.si). Prva tri naj-
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boljša dela bodo posebej nagrajena:
1. nagrada: 2 enodnevni vstopnici za Terme Snovik
2. nagrada: 2 karti za vožnjo z ladjico po Ljubljanici
3. nagrada: 2 vstopnici za obisk Arboretuma Volčji Potok
Nagrajenci bodo razglašeni 6. 6. 2019 na zaključni prireditvi, ki se bo odvijala ob tradicionalnem
Dnevu MKL v Knjižnici Otona Župančiča.
Natečaj so podprli: Arboretum Volčji Potok, Herba Slovenica, Modrijan založba d.o.o., Rečni
transport d.o.o., Ljubljana in Terme Snovik.
Maja Mirkov

Nižje cene uporabe komunikacijskih storitev
mednarodnega gostovanja znotraj EU
Na področju uporabe storitev v mednarodnem gostovanju se za uporabnike obetajo pocenitve.
Sredi meseca maja bodo na podlagi evropske Uredbe 2015/2120 maloprodajne cene klicev in
kratkih sporočil SMS v notranjem evropskem prometu znašale največ 19 centov brez DDV na
minuto klica, oziroma 6 centov brez DDV na poslan SMS. Gre za storitve, ki jih operaterji zaračunavajo končnim uporabnikom in ki izvirajo iz njihove domače države ter se zaključijo v ostalih
evropskih državah. Uredba zajema uporabo storitev rezidenčnih uporabnikov (fiksni in mobilni
klici ter SMS) v notranjem prometu EU in vključuje vse države članice EU ter države, ki so del
skupnega trga (Lihtenštajn, Norveška in Islandija).
V okviru že do sedaj veljavne ureditve zaračunavanja storitev mednarodnega mobilnega gostovanja (roaminga) za storitve v Evropski uniji, Liechtensteinu, Norveški in Islandiji (v nadaljevanju:
EU) veljajo enake cene kot doma (»Roam Like at Home«). Dodatno zaračunavanje storitev gostovanja je dovoljeno samo pod posebnimi pogoji.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na to temo pripravila brošuro, v kateri so predstavljene bistvene zahteve, ki jih prinaša ureditev gostovanja z navedeno
Uredbo.

Brošuro najdete na spletni strani:
https://www.akos-rs.si/uporaba-fiksnih-in-mobilnih-komunikacijskih-storitvah-znotraj-evropske-unije-po-15-5-2019
Mag. Tanja Muha
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IZ STAREJŠE ZGODOVINE …
Naše stare gostilne (1. del)
Spomin na »lepe stare dni« so tudi gostilne, ki se jih spominjamo z rahlo nostalgijo. V času naših
staršev so prinašale drugačen način življenja in drugačno izrabo prostih ur, bile so pomemben
del takratnega družabnega življenja. Gostilen pri nas res nikoli ni manjkalo.
Na Rašici sta bili dve, prva pri Skreku (Rašica 4), druga pri Španu (Rašica 28). Gostilna pri Skreku
je delovala med 1930 in 1980. Španovo gostilno je 1936 odprl Franc Okoren iz Spodnje Sorice.
Gostilna je bila 1941 požgana, po vojni pa obnovljena in še vedno uspešno deluje.
V Gameljnah bi lahko še v prejšnjem stoletju našteli kar sedem gostile pa smo morda katero celo
prezrli. V Spodnjih Gameljnah sta bili gostilni pri Šraju (Sp. Gameljne 3) in Mačku (Sp. Gameljne
28), v Srednjih Gameljnah pri Matičku (Sr. Gameljne 23) in Majerju (Sr. Gameljne 21, hiše ni več)
ter v Zgornjih Gameljnah tri gostilne: pri Skoku (Zg. Gameljne 16), Markonu (Zg. Gameljne 17)
in Magistru (Zg. Gameljne 39). Kot so znali v šali povedati starejši ljudje, je bila najkrajša pot iz
Rašice v šmarsko cerkev skozi Majerjevo in Skokovo gostilno. Od omenjenih deluje danes le še
gostilna pri Mačku v Spodnjih Gameljnah.

Gostilna Jožeta Rotarja v Šmartnu ok. leta 1900 (razglednica odposlana 1908, fotograf M. Russo iz Salzburga, hrani J. Šilc).
Za Gameljci niso nič zaostajali v Šmartnu, saj so bile tam v preteklem stoletju tri gostilne, pri
Jožetu (Cesta vstaje 80), Trojerju oziroma Bizeljčanu (Šmartno 5) in Birtu (Gustinčičeva ulica 1).
Gostilno pri Jožetu je 1894 zgradil Jože Rotar iz Podsmreke. Postala je zbirališče članov Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva in Orlov, ki so tu pogosto telovadili in prirejali vrtne
veselice. Gostilno pri Birtu je v prvih letih 20. stoletja zgradil zidar Jakob Štrukelj iz Podgore. Obe
gostilni sta prenehali obratovati že sredi prejšnjega stoletja. Domači zidar Janez Dermastja je
okoli l. 1900 zgradil gostilno na današnjem naslovu Šmartno 5. Leta 1922 jo je kupil Franc Trojer
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iz Trtnika pri Podbrdu v Baški grapi in jo imel v lasti več kot 30 let. Potem je gostilno kupil Ivan
Babič z Bizeljskega in od takrat se imenuje Pri Bizeljčanu. Gostilna je slovela po pristnem bizeljskem vinu, domačih klobasah in postrvih iz Povodja.
Za konec pa še ena volilna cvetka iz leta 1907. Demokrat Petrič je imel predvolilni shod v gostilni Jakoba
Štruklja (pri Birtu). Z veliko težavo je dobil prostor za shod, saj je povsod zastonj trkal. Zidar Jakob Štrukelj se ga je usmilil, pa ne zaradi demokratičnih idej, temveč zaradi zaslužka. Domačini so zborovanje
bojkotirali ter se zbrali v gostilni drugega zidarja Janeza Dermastje (zdaj pri Bizeljčanu) ter tam zborovali.
Demokrat Petrič se je prepričal, da nima v Šmartnu kaj iskati je še zapisal časopis Slovenec.
Naslednjič pa v Tacen. (Se nadaljuje)
Jurij Šilc

Novičke
• Mestna občina Ljubljana je prejela nagrado v kategoriji »najbolj varno mesto 2018«, ki jo
podeljuje Institut za korporativne varnostne študije ICS-Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim
združenjem korporativne varnosti. Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki jo prejmejo izbrane institucije in posamezniki za inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Več si lahko preberete na https://
www.ljubljana.si/sl/aktualno/ljubljana-je-najbolj-varno-mesto-v-letu-2018/
• Dvajset ljubljanskih znamenitosti, deset restavracij in 41 namestitvenih objektov je v Ljubljani
prejelo priznanje Expert's choice in Best of Ljubljana, kar predstavlja odlično promocijo za Ljubljano. Za najboljše ljubljanske znamenitosti izbrali Ljubljanski grad, NUK, Tromostovje, Mestni
trg in ljubljansko tržnico.
• Klepetalni robot Ljubo iz Ljubljane - meščanke in meščani lahko prek klepetalnega robota
znotraj Facebook aplikacije Messenger na hiter in enostaven način dostopajo do ključnih informacij, ki vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje v Ljubljani. Preko aplikacije se oddaja pobude
ali prek ključnih besed dostopa do informacij na spletni strani www.ljubljana.si.
• Pobude meščank in meščanov: Na Odsek za pobude meščanov MOL se lahko oglasite v času
uradnih ur, pokličete po telefonu, pošljete elektronsko sporočilo/faks ali pobudo oddate prek
aplikacije Pobude meščanov.
Kontakti
T: (01) 306 12 82, 306 10 65, 306 11 67
F: (01) 306 12 06
E: pobude@ljubljana.si
Uradne ure
Ponedeljek: 8. do 12. in 13. do 15. ure
Sreda: 8.-12. in 13.-16. ure ter
Petek: 8.-12. ure
• Dnevi odprtih vrat župana: 1x mesečno, med 14. in 20. uro je v pritličju Mestne hiše na Mestnem trgu 1, župan Zoran Janković osebno na voljo za razgovor z meščankami in meščani. Za
razgovor se je potrebno predhodno prijaviti na telefonske številke:
(01) 306 12 82;
(01) 306 11 67;
(01) 306 10 65
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• Podatka, kdaj natančno se bo pričel postopek dograditve kanalizacije - aglomeracije na območju ČS Šmarna gora še nimamo, prav tako terminski plan izgradnje še ni znan, bodo pa krajani
posameznega območja pred gradnjo na sestanku izvedeli podrobnosti.
• V ponedeljek, 6.5. 2019 ob 19. 00 uri bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma koncert naše
krajanke Nataše Loborec Perovšek » ZAKAJ SEM PARTIZAN«. Poleg nje bodo na koncertu sodelovali še sopranistki Mojca Hladnik in Špela Koprivšek in tenorist Luka Grižonič ter 12 različnih
zborov in tudi nekaj glasbenikov.

mestna občina ljubljana vabi
upokojence na

brezplačne računalniške tečaje
vabljeni na
35 urne začetne
30 urne nadaljevalne in
20 urne izpopolnjevalne tečaje
(windows, word, internet, e-pošta, digitalna fotografija, družabna omrežja)
Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/izobrazevanje-starejsih/

prijavite se lahko v četrtni skupnosti šmarna gora tel. 511 06 33 ali v službi
za lokalno samoupravo, tel. 306 48 62

Predstavitev projekta Integriran
pristop oskrbe starejših ljudi
na domu (CrossCare).
Oddelek za zdravje in socialno varstvo MU MOL vabi na predstavitev projekta Integriran pristop oskrbe starejših ljudi na domu (CrossCare). Namen projekta je razviti in vzpostaviti novo
čezmejno strukturo za zagotavljanje integrirane oskrbe na domu, ki združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva. V okviru projekta bodo starejši občani Ljubljane lahko brezplačno
koristili storitve na domu kot so fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena nega in dietetika,
na sami okrogli mizi pa bomo občanom predstavili možnosti koriščenja teh storitev ter vsebino
projekta. Več o projektu lahko preberete na spletni strani: www.crosscare.si

Dogodek bo potekal 16. maja 2019 ob 10. uri,
v dvorani Doma krajanov Gameljne, Srednje Gameljne 50.
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Mestna občina
Ljubljana

Četrtna skupnost
Šmarna gora

Spoštovane krajanke in krajani,
vabimo Vas na razširjeno sejo
Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
v počastitev Dneva Četrtne skupnosti,
ki bo
v sredo, 8.5.2019 ob 17.00 uri
v prostorih OŠ Šmartno pod Šmarno goro,
Cesta v Gameljne 7.
DNEVNI RED:
1. Slavnostna otvoritev in nagovor
2. Kulturni program in podelitev priznanja
3. Iz zgodovine ČS Šmarna gora - Vila ob Gameljščici (Jure Šilc)
4. Predstavitev dejavnosti Oddelka za zdravstvo in socialno
varstvo MU MOL
5. Varnostno poročilo – (vodja varnostnega okoliša PP Šiška
g. Janez Zajec);
6. Poročilo o delu gasilskih društev
7. Pregled dela ČS Šmarna gora v mandatu 2014 - 2018
in plan dela v mandatu 2018-2022
8. Vprašanja in pobude krajank in krajanov
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Vabljeni na prireditev v počastitev
Dneva Četrtne skupnosti Šmarna gora
v petek, 10. maja 2019, od 17.00 uri do 20.00 ure,
na prostoru pri obnovljeni Ruski dači v Zgornjih Gameljnah.
***
V programu sodelujejo:
Igralec Jernej Kuntner, v vlogi g. Petriča
KUD Tacen
Vokalna skupina KRILA
Glasbena skupina JUNEMA
***
Možnost ogleda po notranjosti dače.
Za ogled se je potrebno predhodno prijaviti na prizorišču.
V času prireditve bodo društva iz četrtne skupnosti predstavila svoje dejavnosti.
***
Obiskovalci lahko parkirate na dvorišču nekdanje tovarne Rašica.
V primeru dežja, prireditev odpade.
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Risbici sta bili izbrani za udeležbo na potujoči razstavi osnovnošolcev Bodi umetnik, projekta
»Igraj se z mano«.

Avtorica: Hana Troha, 1. b
Naslov: »Igram se s prijateljicami«
Mentorici: Tanja Režek in Jenny A. Kelner

Avtorica: Maja Tacar, 9.b
Naslov: »Igranje klavirja«
Mentorica: Katjuša Bricman.
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SUDOKU

izziv za otroke
Pobarvaj prazne prostorčke z ustreznimi barvami in dobil boš sliko.
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Naša četrtna skupnost v sliki

Foto: Monika Morgenstern Vrhovnik
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