Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 12, november 2021, naklada 1470 izvodov
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Uvodni nagovor urednice
Drage sokrajanke in sokrajani!
Še vedno nam ni dano, da bi zaživeli svobodno in brez nenehnega upoštevanja spreminjajočih se
navodil, kako se izogniti okužbi z nevarnim virusom. Zato smo se v Svetu četrtne skupnosti Šmarna gora odločili, da bomo tudi v letu 2021 pripravili samo eno številko Šmarnogorskih razgledov.
Vsi smo se že sprijaznili z dejstvom, da je bolje za naše zdravje, če se manj družimo in zabavamo,
kot smo bili navajeni pred izbruhom korone. Vendar pa sem kljub temu bila prijetno presenečena, koliko društev in organizacij se je odzvalo vabilu, da mi kot urednici pošljejo prispevke o svojem letošnjem in bodočem delovanju. Seveda pa je zelo pomembno, da naš informator izide vsaj
enkrat v tekočem letu, da imajo krajani četrtne skupnosti možnost seznaniti se z najrazličnejšimi
dejavnostmi v svojem okolju. Tu imam v mislih področje okolja, komunalne infrastrukture, še
posebej pa izgradnjo kanalizacije in plinovoda. Seveda pa ne moremo mimo dejstva, da v naši
četrtni skupnosti prebivata in delujeta dva olimpijska prvaka, ki sta po svoji zmagi na letošnjih
Olimpijskih igrah v Tokiju v domačem okolju doživela iskren in veličasten sprejem.
V upanju, da bo vsak izmed vas tudi v pričujočih razgledih našel kaj zanimivega, vas, dragi sokrajani in sokrajanke, prisrčno pozdravljam in seveda vam želim obilo zdravja!
Mag. Alenka Pirjevec

Pridržujemo si pravico do krajšanja prispevkov.
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URADNE URE
Telefon: (01) 511 06 33
Ponedeljek: 8.30–13.00
E-pošta: mol.smarnagora@ljubljana.si
Sreda: 8.30–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.30–12.00

Aktivnosti v četrtni skupnosti na področju
urejanja okolja in komunalne infrastrukture
Tekst: Brigita Pavlič in Primož Burgar foto: arhiv ČS
Od izida prejšnje številke Šmarnogorskih razgledov se je v naši ČS kar precej dogajalo. Na kratko
vam predstavljamo najpomembnejše zadeve.
• Aglomeracije – gradnja kanalizacije na območju Šmartna (Gustinčičeva, Šmarnogorska pot,
Ingličeva in Ul. Jožeta Štruklja). Na navedenih ulicah se dela zaključujejo.
Gradnja kanalizacije v vzhodnem delu Tacna (Cesta vstaje, Molekova, Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca, Na Palcah in Vipotnikova) se bo pričela, ko bo Upravna enota Ljubljana izdala gradbeno dovoljenje. Gradnja v drugem delu Tacna (Tacenska …) se bo pričela po dograditvi v vzhodnem delu Tacna.
• Izgradnja plinovodnega omrežja v naselju Preloge
Energetika Ljubljana je v mesecu novembru preteklega leta pričela z izgradnjo plinovodnega
omrežja po Šmartnu in v letošnjem letu meseca maja končala napeljavo na območju Prelog.
• Rekonstrukcija regionalne ceste R-3 Šentvid- Vodice
Rekonstrukcija ceste poteka po planu. Zaključeni sta 1. faza in 2. faza. V juliju so pričeli z deli 3
faze -del od križišča do Ceste vstaje. Končanje del tega odseka je predvideno do 30.9.2021, zato
je bil na Cesti v Gameljne začasno urejen dvosmerni promet s semaforskim urejanjem. V dogovoru med MOL in DRSI bo z manjšimi spremembami zaradi prometne varnosti delno preurejeno
trikrako križišče – postavljena bodo stojala za kolesa in klopca. Zaradi obnove vodovoda je bila
uvedena tudi semaforizacija na Cesti vstaje.
• Asfaltiranje dela vozišča Tacenske ceste
Zaradi slabega vozišča so se na Direkciji RS za investicije odločili in preplastili polovico ceste od
tacenskega mosta do avtobusnega postajališča LPP pri gostilni Košir. V času izvajanja del je promet potekal izmenično s semaforskim urejanjem.
• Hitrostne ovire na Ulici Pot sodarjev
V mesecu juliju so bili za zagotovitev povečane varnosti pešcev na Poti sodarjev vgrajeni fiksni
omejevalci hitrosti. Prvotno je bila predvidena postavitev 3 hitrostnih ovir, s čimer pa se stanovalci
niso strinjali. Naknadno so nato bili upoštevani njihovi predlogi in vgrajeni sta bili 2 hitrostni oviri.
• Prometna ureditev za Ul. Jožeta Štruklja in Šmarnogorsko pot
Svet ČS se je na eni od sej v letošnjem letu seznanil s predlogom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL o novi prometni ureditvi za Ul. Jožeta Štruklja, Pšatnik in Šmarnogorsko
pot. Predlog predvideva enosmerni promet - z uvozom na Šmarnogorsko pot in izvozom iz Ul.
Jožeta Štruklja. Pripomb na predlog ČS nima, smo pa na pristojne apelirali, da preverijo možnost
ureditve dvosmernega prometa na začetku Šmarnogorske poti s čimer bi se stanovalcem Šmarnogorske poti s h. št. 1,3 in 5 omogočil tako uvoz kot izvoz na glavno cesto. Ali bo nova ureditev
uveljavljena bo znano po zaključku izgradnje kanalizacije na tem območju.
• Težave s padavinsko vodo s pobočja Šmarne gore
Zaradi težav, ki jih imajo stanovalci na Cesti Cirila Kosmača od h. št. 53 do 55 K ob večjem deževju, ko voda »bruha« iz jaškov je VOKASNAGA d.o.o. opravila ogled. Ugotovljeno je, da omenjene nevšečnosti povzročajo zaledne vode s Šmarne gore. Ob pregledu so našli tudi nekaj novih
jaškov, ki nakazujejo, da ne gre za interno kanalizacijo temveč za zaledne vode iz Šmarne gore,
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ki so bile ob izgradnji omenjenega naselja preusmerjene. Ta del kanalizacije pa ni v njihovem
vzdrževanju. Zaledne vode povzročajo probleme tudi na drugih območjih ČS (Ul. Pot na goro,
Šturmova ul., območje pri spomeniku ob Cesti vstaje, Cesta Cirila Kosmača, Gustinčičeva ( tu
se problem ureja), Juričeva, Ul. Ivice Pirjevčeve, Gabernik v Zg. Gameljnah, v Sr. Gameljnah-pri
žagi in pot, ki pelje mimo h. št. 29 A do 31, zato je Svet ČS sprejel sklep, da se Direkciji RS za
vode posreduje dopis z opisom problematike. Vezano na problematiko padavinskih vod pa je
četrtna skupnost na Direkcijo RS za vode že posredovala pobudo za sanacijo lesenih pregrad na
Šturmovi ulici in redno čiščenje peskolovov in zadrževalnikov ter Jermanovega grabna, vendar
njihovega odgovora nismo prejeli.
• Obnova igrišča pri OŠ Šmartno
Meseca julija se je pričela prenova šolskega igrišča. Dela bodo predvidoma zaključena 15. novembra 2021.
• Občinski prostorski načrt MOL ID 2021 (OPN MOL ID 2021)
V letu 2019 je Oddelek za urejanje prostora pozval zainteresirano javnost za oddajo pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ( v
nadaljevanju OPN MOL ID). Pristojni oddelek je pobude obravnaval in jih predstavil na javni razgrnitvi
četrtih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki je potekala v času od 01. do 30. 6. 2021. Posebej
pomembno je, da so v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID bile prikazane idejne rešitve in
strokovne podlage obvoznice Gameljne (predstavljenih je bilo šest variant ). Na 4. izredni seji je Svet
ČS obravnaval stališča do pripomb, ki smo jih posredovali, pripravil pripombe na stališča in jih posredoval pristojnemu oddelku v nadaljnjo obravnavo ter se opredelil do predlaganih variantnih rešitev
umestitve obvoznice Gameljne. Svet ČS ima pomisleke glede smotrnosti izvedbe obvoznice, saj nam
niso poznani vsi negativni in pozitivni vplivi za prebivalce Gameljn in zato meni, da bi bilo smiselno,
da strokovni organi vplive še enkrat predstavijo in pojasnijo. Po mnenju Sveta ČS je najmanj škodljiva
varianta 2 (južna varianta obvozne ceste, ki poteka od gramoznice po severnem gozdnem robu in se
pri Zavodu za ribištvo Slovenije priključi obstoječi povezovalni cesti Gameljne – Črnuče ) in pogojno
varianta 6 (spremenjena varianta 2 v južnem delu, ki se južno od Zavoda za ribištvo Slovenije priključi
obstoječi povezovalni cesti Gameljne–Črnuče).
Samoorganizirana t.i. Civilna iniciativa
»Za zelene Gameljne« je izvedla akcijo
zbiranja podpisov proti obvoznici. Na
dan izteka javne razgrnitve je koordinator civilne iniciative Dragan Matić predsedniku četrtne skupnosti predal zbrane
podpise. Ker četrtna skupnost ni odločevalec ali bo obvoznica tudi v resnici
umeščena v prostor in zgrajena smo jih
posredovali Oddelku za urejanje prostora in Oddelku za gospodarske dejavnosti
in promet ter v vednost županu MOL.
Prikaz variantnih rešitev obvoznice Gameljne
• OPPN 334 –Tacen
Lastnik zemljišča ob Ul. Ivice Pirjevčeve je pristojnemu oddelku na MOL podal pobudo za pripravo občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN). Gre za nepozidano zemljišče, v
naravi je trenutno travnik , kjer se predvideva gradnja 4 eno-stanovanjskih objektov tipologije
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NA (nizka prostostoječa stavba). Četrtna skupnost je pristojnemu oddelku na MOL priporočila, da je potrebno posebno pozornost
nameniti problematiki kanala ob Ulici Ivice
Pirjevčeve saj gre za odvodnik padavinske
vode, v katerem pa je na žalost videti š vse
kaj drugega, kar priteka vanj, zaradi zastajanja vode, še zlasti v poletnem času po okolici
širi smrad. Ulica Ivice Pirjevčeve je vključena
v t. i. aglomeracije, kjer se bo gradilo kanalizacijsko omrežje tudi z ureditvijo kanala.
Več na povezavi: Prostorski izvedbeni akti v
Predlog ureditve (vir: MOL-izhodišča za pripravo
pripravi » Mestna občina Ljubljana
OPPN 334 Tacen- vzhod)
• OPPN 184 –pod Šmarno goro
Mestna občina Ljubljana je pričela postopek priprave Občinskega
podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN). Akt obravnava območje med Rocensko ulico in Seunigovo ulico. Območje velikosti 1,3 ha
je namenjeno stanovanjski gradnji eno in dvostanovanjskih stavb.
Sprejem akta se predvideva v roku 16 mesecev od objave sklepa o
pripravi OPPN. Več na povezavi: Prostorski izvedbeni akti v pripravi
»Mestna občina Ljubljana Četrtna skupnost je v fazi priprave OPPN
184 posredovala naslednje sugestije:
- Priključevanje na cestno infrastrukturo, naj se pregleda predvsem iz razloga, da je Rocenska ulica od križišča s Kajakaško ulico
izredno ozka in že sedaj ne omogoča v celotni dolžini srečevanja
vozil. Ulica je precej prometno obremenjena predvsem v jutranjih
in zgodnjih popoldanskih urah, saj se večje število vozil pomika v
smeri proti in od Policijske akademije. Zavedamo se, da to sicer ni
stvar direktno tega OPPN-ja, pa vendar bi bilo smiselno pregledati Območje OPPN je označeno črno
naslednje možnosti:
- enosmerni promet po Rocenski ulici od križišča s Seunigovo naprej, kar bi omejilo promet iz
Policijske akademije;
- možnost ureditve semaforiziranega križišča Rocenske, Kajakaške in Thumove ulice, ki je že sedaj skrajno problematično s stališča preglednosti in nevarnosti vključevanja;
- Priključevanje na telekomunikacijsko omrežje naj se uredi na način, da bodo tudi hiše na levi
strani Rocenske ulice od križišča s Seunigovo ulico deležne sodobnih telekomunikacijskih vodov.
Danes telekomunikacijski ponudniki na tem delu ne želijo izvesti priključkov na optiko, češ da se
jim ne izplača graditi infrastrukture;
- Navezava na trenutno neurejeno črno parkirišče za Kardeljevo vilo - predlagamo, da se uredi
na način, da se na zemljiščih, ki so tudi last MOL in trenutno predstavljajo črno parkirišče za
obiskovalce Šmarne gore, uredi navezava na ta OPPN, na način, da bi se po skrajno vzhodnem
delu uredilo primerno cestišče, ki bi omogočal dostop do tega dela. Pri tem bi ob morebitni
primerni prometni ureditvi tudi lahko sprostili Thumovo in Šturmovo ulico, ki sta res še mnogo
bolj neprimerni za vožnjo kot Rocenska ulica;
- Otroško igrišče in rekreativne površine so opredeljene na način, da jih je potrebno urediti.
Glede na to da se pričakuje cca. 40 stanovanjskih enot, ČS Šmarna gora predlaga, da se le te
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uredijo na način, da bi bile lahko namenjene tudi širšemu delu, torej deloma tudi drugim prebivalcem tega dela Tacna. V zvezi s tem predlagamo ureditev ustreznega otroškega igrišča na cca.
300 m2 površine in glede na to da je del zemljišča tudi v lasti MOL, menimo, da ne bi smel biti
prevelik problem;
- Družbena infrastruktura: navedeno je, da je ni potrebno dograjevati. Z navedenim se načeloma strinjamo, pa vendar je predvidevanje da bo v naselju s cca. 120 ljudi živelo zgolj okoli 15
otrok in mladostnikov smo prepričani, da to le ni realno stanje, razen če bo večina stanovanjskih enot namenjena varovanim stanovanjem, kar pa ne verjamemo. Zato bo pritok otrok na
Vrtec Šentvid, Enota Mravljinček in OŠ Šmartno pod Šmarno goro večje, kot je zapisano. Bo pa
srednjeročno postal problem v naši okolici zaradi večjih novogradenj - v Tacnu med Tacensko
in Thumovo se trenutno gradi naselje 32 enot, v Šmartnu DUTB se prodaja večje zemljišče in
dodatno tudi »nasedlo« investicijo, kar bo pomenilo dodatno tudi tu skoraj 100 novih stanovanjskih enot. Vsaj 100 novih stanovanjskih enot se pričakuje v Zgornjih Gameljnah, na območju
bivše tovarne Rašica, saj naj bi novi lastnik kompleksa, v kratkem začel s pripravo OPPN-ja. Torej
z novogradnjami se predvideva kar precejšnje povečanje števila prebivalcev, zato bo potrebno
na MOL počasi razmišljati tudi v teh smereh.
• Postavitev table »Slepa ulica« v Zg. Gameljnah
Na začetku poti v Zg. Gameljnah, ki vodi do h. št. 44c do 36b, je bil na pobudo četrtne skupnosti
postavljen prometni znak »slepa ulica«. Vozniki so, misleč, da omenjena pot vodi kot bližnjica do
Šmartna, vozila obračali ne samo na poti ampak tudi na kmetijskih površinah in povzročali škodo.
• Postavitev table »Nevarno vozišče« od izvoza AC proti Gameljnam
Na odseku, v delu med izvozom za avtocesto in naseljem Gameljne je vozišče deloma poškodovano oziroma dotrajano. Ker bo tam potekal dovoz materiala iz Malega grabna do gramoznice
se bo stanje vozišča, glede na število pričakovanih prevozov še dodatno poslabšalo. Pristojni oddelek je menil, da je sanacija na tem delu zaradi prej opisanega nesmiselna in so zato na lokalni
cesti Šmartno-Gameljne za obe smeri vožnje postavili prometne znake »Nevarnost na cesti« z
dopolnilno tablo »Poškodovano vozišče«.
• Ureditev križišča v Zg. Gameljnah
Ob lokalni cesti Šmartno-Gameljne-Črnuče pri h. št. Zg. Gameljne 39,40 in 42 je bilo urejeno križišče.
• Prodaja kompleksa nekdanje tovarne Rašica
Zemljišča in objekti nekdanje tovarne Rašica v Zg. Gameljnah imajo novega lastnika. Kompleks
je kupilo podjetje MONETIC d.o.o., ki ima namen zgraditi stanovanja višjega cenovnega razreda.
V pogovoru med lastnikom kompleksa in predsednikom Sveta ČS je bilo poudarjeno, da ČS stoji
na stališču, da bi bilo potrebno na tem območju zagotoviti programe centralnih dejavnosti, ki bi
krajanom nudila osnovne dejavnosti (pošta, zdravstvena oskrba, stanovanja ipd.) ne želimo pa
kakšnega težkega industrijskega objekta in ekstenzivne gradnje.
• Ekološki otoki – Rumene zabojnike z eko otokov je Snaga odstranila, ker imajo gospodinjstva
lastne zabojnike za embalažo. Ekološki otok je lahko postavljen le na zemljišču v lasti Mestne
občine Ljubljana, izjemoma se lahko postavi na privatnem zemljišču, v soglasju z lastnikom zemljišča. Zabojniki z ekološkega otoka v Zg. Gameljnah, v bližini h. št. Zg. Gameljne 80 so bili
postavljeni na zasebnem zemljišču, zato so bili na zahtevo lastnika, s tega mesta odstranjeni,
ostal je samo zabojnik za steklo Tudi v Sr. Gameljnah so bili zabojniki z eko otoka pri trgovini
Mercator odstranjeni in prestavljeni na ploščad pri Domu krajanov Gameljne. Služba za lokalno
samoupravo, ki upravlja in vzdržuje objekt na naslovu Sr. Gameljne 50 je dovolila, da so zabojniki
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postavljeni na navedenem mestu za določen čas. Četrtna skupnost je v tem času Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU,MOL predlagala 2 drugi možni lokaciji. Žal pa od pristojnega
oddelka (Odseka za promet) nismo prejeli odgovora. V tem času so bili zabojniki s strani neznanega storilca premeščeni na dovoz postajališča/obračališča avtobusne postaje.
• Rekonstrukcija ceste skozi Šmartno
V sklopu rekonstrukcije ceste je bila izvedena komunalna infrastruktura, preplastitev ceste in
urejeni pločniki ter zarisani prehodi za pešce. Avtobusno postajališče (prej pri kapelici) proti
Vodicam je prestavljeno nekaj metrov višje, nadstrešek postajališča proti Ljubljani je postavljen,
postavljeni sta tudi klopci. Na vidno mesto v križišču, proti Vodicam postavljenega prometnega
znaka omejitve hitrosti na 40 km/h marsikdo ne upošteva.

Rekonstrukcija ceste skozi Šmartno

Klopca pri kapelici

Postajališče

Križišče

Obdaritev prvošolcev
Ker je bilo leto 2020 prav posebno leto, ko so veljali ukrepi za zajezitev in širjenje koronavirusne
bolezni, decembrske prireditve za otroke ni bilo možno izvesti. Zato je Svet ČS Šmarna gora
sprejel odločitev, da bo obdaroval prvošolce v OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Februarja 2021 so
osnovnošolci znova sedli v šolske klopi. Za 44 prvošolčkov je bil februarski dan prav poseben dan
saj smo jih tik pred zimskimi počitnicami obiskali iz četrtne skupnosti in jim razdelili uporabna
darilca. Učenci so bili nad njimi navdušeni in veseli, še bolj pa presenečeni.
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Štafeta nogometne žoge UEFA 21
Brigita Pavlič

Ljubljana je bila gostiteljsko mesto izvedbe zaključnega turnirja Evropskega prvenstva UEFA
2021 do 21 let. V maju je gostila tekmo četrtfinala, junija pa še finalno tekmo. V tem času so
bile izvedene številne aktivnosti - razstava »Mladih upov« na Kongresnem trgu, predelava odpadnih nogometnih žog v cvetlične lončke, z odsluženimi nogometnimi žogami je bila okrašena
Stritarjeva ulica, nastali so videi z Dunking devilsi, profesionalnimi igralci in zmajčkom Turizma
Ljubljana. V bližini stadiona sta župan Zoran Janković in predsednik Nogometne zveze Slovenije
Radenko Mijatović zasadila 21 dreves.

Nogometna žoga kot cvetlični lonček (arhiv MOL)

Stritarjeva ulica
Foto: Nik Rovan

Župan MOL Zoran Janković in
Radenko Mijatović (arhiv MOL)

V dogodek smo bile vključene tudi četrtne
skupnosti, ki smo v sodelovanju s svojimi lokalnimi društvi pripravile vsaj eno aktivnost
na temo nogometa in s predajo štafete – nogometno žogo. Na vsakem prevzemu štafete
je predsednica oz. predsednik ČS na štafetno
nogometno žogo napisal ime svoje ČS ter se
podpisal. S strani Nogometne zveze Slovenija
je vsaka ČS v dar prejela po eno uradno nogoEkipa OŠ Šmartno z ravnateljico foto: Nik Rovan metno žogo prvenstva U21. Žogo smo poda-

Predsednik ČS Primož Burgar podpisuje nogometno žogo (foto: Nik Rovan)

Predsednik ČS Črnuče Žarko Hojnik in predsednik
ČS Šmarna gora Primož Burgar ob predaji nogometne žoge ČS Šmarna gora (foto: Nik Rovan)

rili OŠ Šmartno. Seveda so predaje potekale v skladu z takratnimi epidemiološkimi razmerami.
Štafeto -nogometno žogo je ČS Šmarna gora prevzela 7.5. na igrišču Športnega parka Gameljne
od ČS Črnuče. Kljub slabemu vremenu so učenci in zaposleni OŠ Šmartno odigrali nogometno
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Primož Burgar in podžupan MOL
Dejan Crnek (foto: Brigita Pavlič)

Predaja žoge med predsednikom ČS Šmarna gora
Primožem Burgarjem in predsednikom ČS Golovec
Alešem Dakičem foto: Nik Rovan

tekmo. Izid je bil neodločen.
ČS Šmarna gora je predala štafeto- nogometno žogo Četrtni skupnosti Golovec 10.5. na športnem igrišču ŠD Strmec.

20 letnica ustanovitve četrtnih skupnosti
v Mestni občini Ljubljana
Brigita Pavlič in Primož Burgar
V Mestni občini Ljubljana je bilo 2001
ustanovljenih 17 četrtnih skupnosti z naslednjimi poimenovanji: Črnuče, Posavje,
Bežigrad, Center, Jarše, Moste, Polje, Sostro, Golovec, Rudnik, Trnovo, Vič, Rožnik,
Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmarna gora. Območja četrtnih skupnosti so bila določena
s prostorskimi okoliši Registra prostorskih
enot Geodetske uprave RS na podlagi Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb ( Uradni list SRS, št. 5/80 in
42/86) ter ostalih podzakonskih predpisov.
Četrtne skupnosti so ožji deli mesta, ki so Zemljevid četrtnih skupnosti
nastali z združevanjem nekdanjih krajevnih skupnosti.
Največja po številu prebivalcev je ČS Šiška, po površini pa ČS Sostro.
Leta 2007 so bile pristojnosti in naloge ČS nadgrajene z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev
Statuta MOL, dopolnitvijo Poslovnika Mestnega sveta MOL in sprejemom Odloka o financiranju
četrtnih skupnosti v MOL. Z omenjenimi predpisi so bile opredeljene naloge četrtnih skupnosti,
postopki in način sodelovanja z organi MOL, sodelovanje pri odločanju o lokalnih zadevah ter
določena merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanja ČS. Podlaga za delovanje četrtnih
skupnosti so naslednji predpisi: Zakon o lokalni samoupravi, Statut Mestne občine Ljubljana,
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v
Mestni občini Ljubljana, Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih
enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o kriterijih in načinu
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uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti.
Četrtne skupnosti so osebe javnega prava. V pravnem prometu nastopajo v okviru nalog, ki jih
opravljajo samostojno, v skladu s statutom. Naloge ČS posegajo na vsa področja delovanja v
okviru lokalne skupnosti.
Četrtno skupnost kot pravno osebo zastopa predsednik sveta. Organ četrtne skupnosti je svet,
ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti. Mandat
članov, ki opravljajo svoje delo nepoklicno, traja štiri leta. Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe
na predlog najmanj četrtine članov sveta izvolijo člani sveta. Predsednik sveta četrtne skupnosti
predstavlja četrtno skupnost in svet ter sklicuje in vodi seje. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta na predlog predsednika izvoli svet.
Vir: Statut MOL
Še nekaj malega o
ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Obdana s Šmarno goro, Rašico in Savo, v
stiku z naravo in streljaj stran od mestnega
vrveža predstavlja Četrtna skupnost Šmarna
gora skrajni severni košček Mestne občine
Ljubljana, ki ga obdajajo gozdovi, travniki in
polja. Po številu prebivalcev, ki prebivajo na
območjih Tacna, Šmartna in Rašice ter v naseljih Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne
je najmanjša izmed 17 četrtnih skupnosti. Po
površini meri 1443 ha.
Zemljevid ČS Šmarna gora
Podatki o številu prebivalcev ČS Šmarna gora po spolu in starostnih skupinah na dan
31.12.2020/1. januar 2021
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Pisarna Službe za lokalno samoupravo MU MOL za delovanje ČS Šmarna gora je na Pločanski
8 (sedež ČS) in na lokaciji Srednje Gameljne 50 ( Dom krajanov). Na obeh lokacijah so poslovni
prostori namenjeni delovanju četrtne skupnosti, dejavnostim društev, nevladnih organizacij in
drugih neprofitnih organizacij.
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sestavlja 13 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na
lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Četrtno skupnost Šmarna gora so v dvajsetletnem obdobju vodili 3 predsedniki: Franc Novak ( v mandatu 2001 - 2002), Dejan Crnek ( v mandatih 20022006, 2006-2010, 2010-2014) in Primož Burgar (v mandatih 2014-2018 in 2018-2022).
V četrtni skupnosti imamo kar nekaj znamenitosti in objektov:
Spominska obeležja
- Spomenik v obliki kroga, v Tacnu ob Cesti vstaje, v spomin na leto 1941, kjer je počila prva
partizanska puška;
- spominska plošča v spomin padlim za osvoboditev slovenskega naroda v letih 1941 na Domu
krajanov v Srednjih Gameljnah, pred njo se nahaja skala z zvezdo;
- spominska plošča, v spomin izgnancem na Gasilnem domu na Rašici;
- Spomenik na Rašici, v spomin na junaški odpor zasužnjenega slovenskega ljudstva, ko so Nemci
20.09.1941 požgali vas (prvo v Sloveniji), vaščane pa izgnali;
- Spomenik Rašiški četi ob razglednem stolpu na vrhu Rašice;
- Spominska kamna s ploščo v Sp. Gameljnah - od. h. št. 18 a v gozdičku, v spomin neznanima
talcema
- Plošča v spomin Stanetu Koscu, Zg. Gameljne 49a - Prvotno zgrajena hiša Staneta Kosca je
bila podrta, na istem mestu je zgrajena nova hiša, na njej pa nameščena obnovljena spominska
plošča
- Spominska plošča padlim borcem obrata tovarne Stora - Zg. Gameljne 20
- Spominska plošča posvečena ustanovitvi rašiške čete na Planinskem domu na Rašici
- Mačkov križ – spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni iz Tacna. Na mestu, kjer se od
glavne ceste Tacen–Vikrče (današnje Kajakaške ceste) odcepi pot k Mačkovi domačiji, stoji betonski križ z litoželeznim križem, ki ga je po letu 1920 postavil 11 padlim vojakom prve svetovne
vojne iz Tacna takratni župan občine Šmartno pod Šmarno goro Alojzij Teršan.
Policijska akademija
Na koncu Tacna, tik pod Šmarno goro, je velik kompleks, 18 tisoč kvadratnih metrov velika posest. Nekoč je bila to posest gradiča Rocen. Od leta 1930 je tu bila tiskarna in redovna hiša »Antonianum«. Po vojni so vse skupaj spremenili v najbolj slavno šolo v Sloveniji v srednjo policijsko
šolo. Na posesti so v desetletjih zgradili učilnice, internat in pomožne objekte. Srednjo policijsko
šolo so kasneje ukinili in jo poimenovali v Policijsko akademijo.
Šmarnogorski spomeniški kompleks
Šmarna gora je priljubljena izletniška točka za mnoge Ljubljančane in okoličane , ki si želijo rekreacije in zdravega načina življenja. Na Šmarno goro lahko pridete iz večih koncev. Razprostira se
nad Ljubljansko kotlino z dvema vrhovoma. Zahodni se imenuje GRMADA ( 676 m) , vzhodni pa
Šmarna gora (669 m ). Ime Grmada pove, da so na tem vrhu nekoč zažigali kresove, s katerimi so
daleč naokoli oznanjevali nevarnost turških vpadov. Na vrhu Šmarne gore stoji cerkev Roženvenske Matere Božje, saj je imela Šmarna gora v prazgodovini obrambni in kultni značaj. Najstarejša
znamenitost na Šmarni Gori je kužno znamenje, ki so ga postavili preživeli v bojih proti Turkom
in kugi. Na vrhu je tudi znameniti zvonček, ki naj bi tistim, ki nanj pozvonijo, uresničil skrite želje.
V zadnjih letih sta znani dve prireditvi in sicer »Tek na Šmarno goro« in » Rekord Šmarne«.
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• cerkev Matere božje na vrhu Šmarne gore, se kot romanska kapela prvič omenja 1314. Baročna cerkev Matere božje, je bila sezidana v prvi polovici 18. stoletja. V njej je služboval tudi
sloviti »triglavski župnik,« duhovnik, skladatelj in planinec Jakob Aljaž, rojen v vasici Zavrh ob
vznožju hriba.
• kapelica Matere božje ob romarski poti na šmarno goro
• protiturški obrambni tabor
Most čez Savo v Tacnu
Sprva se je prehod čez reko Savo vršil le z brodom, krajevno značilnim čolnom s ploskim dnom,
ki so ga upravljali brodarji. Brodarjenje se je v Tacnu končalo, ko je baron Franc Lazarini, smledniški graščak , leta 1844 postavil lesen most čez Savo ( Marijin most). V jeseni 1907 ga je reka
delno porušila, zato so na tem mestu postavili nov, železni most. Imenovali so ga Cesarjev most.
Svojemu namenu je služil do leta 1978, ko ga je nadomestil zdajšnji železobetonski most.
Planinski dom na Rašici
Tik pod vrhom Rašice stoji planinski dom. Prvotno je bila le manjša planinska postojanka, leta
1970 pa je bil zgrajen sodobnejši planinski dom, ki so ga poimenovali po rašiški četi, ki je bila
ustanovljena leta 1941 v rašiških gozdovih. V domu ponujajo hrano in pijačo. Na vrhu, ki ima
ime po narodnem heroju Stanetu Koscu, domačinu iz Rašice, je 20m visok razgledni stolp. Iz
njega se odprejo razgledi na zahodni del Kamniško-Savinjski Alp, Savsko ravan, Polhograjsko in
Škofjeloško hribovje.
Prazgodovinsko gradišče Gobnik nad Rašico
Nad vasjo Rašica leži Gobnik, z gozdom poraščena vzpetina. Na treh straneh je strma, proti JV je
pobočje položnejše in se v terasah spušča proti Rašici. Sondažne raziskave so pokazale, da je bilo na
vzpetini prazgodovinsko, najverjetneje starejše železnodobno gradišče in se uvršča v verigo naselbin
iz tega časa, ki obkrožajo ljubljansko kotlino. Od 2001 je kulturni spomenik lokalnega pomena.
Župnijska cerkev sv. Martina v Šmartnu je bila na novo zgrajena v letih 1838-41. Od 2001 je
cerkev razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Podružnična cerkev sv. Andreja, apostola, v Srednjih Gameljnah ( v vasi Rašica) se prvič, skupaj
s pokopališčem, omenja 1520. Sredi 17. stol. je bila preurejena. Cerkev je razglašena za kulturni
spomenik.
Podružnična cerkev sv. Jurija, mučenca, v Tacnu
Cerkev sv. Jurija v Tacnu se omenja 1526. Na tem mestu je nekoč stala gotska cerkev s pokopališčem, na kar kaže vhodni obok pod zvonikom. V prvi polovici 17. stol. je bila povečana in
barokizirana, o čemer pričata letnica 1640 na zvoniku cerkve in omemba neposvečenega prezbiterija 1653. V sredini ladje je v tleh grobnica njenih dobrotnikov, rocenskih graščakov. Cerkev je
razglašena za kulturni spomenik.
Podružnična cerkev sv. Križa na Rašici
Objekt je dragocen historični dokument. Na starih temeljih je bila prezidana konec 17. stol., o
čemer priča letnica 1684 na glavnem portalu. Med drugo vojno, leta 1941, so jo Nemci skupaj z
vasjo požgali. Cerkev je razglašena za kulturni spomenik.
Podružnična cerkev sv. Lenarta, opata, v Spodnjih Gameljnah
Cerkev je bila sredi 17. stol. preurejena. Sedanja cerkev je bila, razen zvonika, na novo pozidana
v letih 1875-77. Cerkev je razglašena za kulturni spomenik.
Ruska dača«-vila v Zgornjih Gameljnah
Hiša z zidanim pritličjem in lesenim nadstropjem, obdanim z dekorativnim balkonom, je od leta
2011 razglašena za kulturni spomenik Mestne občine Ljubljana.

12

Je edina ruska dača v Sloveniji, ki jo je okoli leta 1890 zgradila, v naše kraje priseljena ruska družina in stoji tik ob potoku Gameljščica, v Zgornjih Gameljnah 18. Od leta 1922 do leta 1938 je
vila večkrat zamenjala lastnike. Od leta 1957 do 2005 je bila v lasti družine Bergant.
Spomeniško zaščiten objekt je sedanji lastnik med letoma 2017 in 2019 obnovil. Obnovljena vila
je namenjena ogledu. Vila danes ponuja različne dogodke in doživetja.
Vodotok Gameljščica
- je potok, ki nastane z združitvijo potokov Grčenica (s pritokom Mlake), Poljšak in Dobrava (v
zgornjem toku imenovana Graben). Ti potoki se pri Zgornjih Gameljnah (med hriboma Šmarna
gora in Rašica) stekajo v strugo, imenovano Gameljščica - ta pa se nedaleč od tod kot levi pritok
izliva v reko Savo. Potok Gameljščica teče čez tri naselja - Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne
in je močno narekoval razvoj Gameljn. Že samo ime pove, da so ob potoku nekoč obratovali
mlini (»ga melje«). Na Gameljščici je stalo dvanajst mlinov. Poleg mlinarstva pa sta se razvila tudi
lesna in ribogojna dejavnost.
Tacenski sod
- predelan spominski sod je na ogled v prostoru začetkov sodarstva, pod kozolcem pri Pizzeriji
Medo bar. V Tacnu so svojo obrt skoraj tristo let razvijali sodarji. Sodarji so v Tacnu še nekako
vztrajali do leta 1989, ko so delovali pod okriljem podjetja Slovin. Tu pa se sodarstvo v Tacnu tudi
konča in danes na to nekdaj uspešno tradicijo spominja le manjša spominska soba v gostilni, kjer
se je sredi 18. stoletja sodarstvo v Tacnu tudi začelo.
Hiša Spodnje Gameljne 26
Pritlična in delno podkletena stanovanjska hiša, nekdaj znana kot gostilna pri Šraju, skriva v notranjosti ohranjeno prvotno stavbno zasnovo iz leta 1650. Stoji tik ob glavni cesti , ki vodi skozi naselje Spodnje Gameljne in je ena redkih stanovanjskih hiš v širšem ljubljanskem prostoru z ohranjeno raščeno
arhitekturno zasnovo treh stoletij. Hiša je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Evropski teden mobilnosti
Brigita Pavlič

22. septembra se je končal letošnji Evropski teden mobilnosti, ki je potekal pod sloganom Živi
zdravo. Potuj trajnostno. V ČS Šmarna gora je bila zaprta Cesta v Gameljne. Učenci nižjih razredov OŠ Šmartno so se od osnovne šole do novo urejenega križišča v Šmartnu lahko mirno
sprehodili, ne da bi jih motil promet, in si skupaj z učiteljicami in ravnateljico OŠ Šmartno ogledali preurejeno križišče Šmartno. Pogovarjali so se o varnem prečkanju ceste in prikazali, kako
jo morajo pravilno prečkati na prehodu za pešce. V nadaljevanju so učenci na cestišče Ceste v
Gameljne narisali svoj pogled na varnost v cestnem prometu. Dogodek sta si ogledala tudi podžupan MOL Dejan Crnek in predsednik ČS Šmarna gora Primož Burgar.

Aktivnosti Društva upokojencev
Šmartno – Tacen Ljubljana za leto 2021
Ana in Jože Jaklič foto: Franjo Merše, Franci Medved in Bernard Šesek

Tudi letos se pridružujemo z našo objavo v Šmarnogorskih razgledih. Ker še vedno traja korona
virus, delovanje našega društva ni zaživelo v celoti. Vseeno pa smo opravili nekaj aktivnosti.
1. Očiščevalne akcije, ki je potekala 17. 4. 2021, se je udeležilo 8 članov. Očistili smo okolico
spomenika NOB v Tacnu in pobirali smeti na cesti Tacen – Šmartno.
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2. Ob 40. letnici delovanja društva je bilo 26. 05.2021 v lovski koči Šmarna gora na Zavrhu srečanje jubilantov, na katerem je predsednik društva podelil priznanja 16 jubilantom.
3. 30. 6. 2021 je bil po dolgem času zopet organiziran izlet namenjen ogledu Jurčičeve in Pavčkove domačije ter muzeju Lojzeta Slaka.
4. 7. 7. 2021 smo organizirali druženje upokojencev na ploščadi Doma Gasilcev Tacen, prisotnih
je bilo 83 članov.
Vsak četrtek organiziramo pohodništvo in kolesarjenje, s 5. 7. 2021 pa smo 1x tedensko v Izoli
pričeli s kopalnimi dnevi. Vsak ponedeljek je balinanje na igrišču v Srednjih Gameljnah. Žal pa
zaradi ukrepov korona virusa še vedno nismo pričeli s krožkom ročnih del.
Kar pa se tiče planinske dejavnosti, smo imeli kar nekaj izletov in sicer:
2. 6. 2021 pohod na Sv. Jakob nad Kranjem - vodiča Dragica in Franci Medved.
23. 6. 2021 pohod h Gradiškemu jezeru – vodička Jožica Kuhar
14. 7. 2021 obisk Štefanje gore – vodiča Helena in Janez Avsenik
5. 8. 2021 pohod na UŠTE – Žerenk pri Moravčah – vodiča Anka in Kostja Dolinar.

Čistilna akcija Tacen

Piknik Tacen

Jurčičeva domačija

Gradiško jezero

Kulturno umetniško društvo (KUD) Tacen
Nada Golub - tajnica društva; foto: Anja Rak

Pozdravljeni ljubitelji in prijatelji kulture!
V septembru 2020 smo se nazadnje »zbrali«. Žal pa se v vmesnem času na kulturnem področju
ni kaj dosti dogajalo, saj razmere povezane s Covid-19 prav kulturi niso ravno naklonjene. Seveda, tu so druženja, ki pomenijo, da so tako nastopajoči kot gledalci oziroma poslušalci v bližnjem
stiku. In to je problem, če gledamo s stališča možnosti prenosa virusa.
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Ampak pevski zbor je ob spoštovanju navodil in
ukrepov ohranil svojo kontinuiteto in obstoj. Od
konca maja 2021 do začetka julija 2021 smo imeli
vaje na odprtem prostoru. In tako smo v tem času
pridno oblikovali program za koncert, ki nam je
»ušel« jeseni 2020. Z vajami smo nadaljevali. Ravno ob pripravi prispevka smo nadaljevali z vajami
v dvorani gasilnega doma, kar nam omogoča spoštovanje NIJZ navodil. Tako zelo smo se razveselili
ponovnega srečanja in Denisovega neizmernega
optimizma. Trdno smo odločeni, da jeseni speljemo
koncert, čeprav je to zaradi Covida organizacijsko
za nas kar velik zalogaj. Glede na to, da tale virus
očitno še ne bo prav kmalu izzvenel, bomo pač primorani delati v teh pogojih.
Naj vam zaupam še temo koncerta: OD VASI DO
VASI SMO VANDRALI! V preteklih letih smo vsak
koncert posvetili eni od slovenskih pokrajin od Koroške, Štajerske, Prlekije, Primorske ... Na bodočem
koncertu pa bomo sestavili rezime posameznih pokrajin. Seveda gre za ljudske pesmi, ki so v svojem
bistvu povezane s šegami vsakdanjega in prazničnega življenja preprostega slovenskega človeka. Ljudska pesem se je vedno prenašala po ustnem
izročilu in izjemnega pomena je, da se zavedamo njene prisotnosti v slovenskem prostoru in jo
predajamo mlajšim generacijam. Od njih je odvisno, ali se bodo ohranjale tudi v bodočnosti.
O terminu in lokaciji bomo seveda, kot običajno, obveščali preko plakatov in vabil.
Sicer pa so bile letos odpovedane naslednje prireditve: naš tradicionalni božično-novoletni koncert, ki bi se moral odvijati v januarju, Prešernov dan kulture v februarju, vsakoletno srečanje
Ljubljanski zbori, ki se že kar nekaj let odvija v Škofovih zavodih v Šentvidu pri Ljubljani. Vsakoletni množični tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični prav tako ni bil izpeljan, so pa organizatorji ponudili zanimivo rešitev za ta pevski praznik. Prilagam obvestilo oz. povabilo, ki smo ga
prejeli vsi zboristi v Sloveniji. Seveda smo vsi sedeli pred televizorji in nostalgično prepevali ob
posnetku prvega tabora v samostojni Sloveniji.
V prejšnjih razgledih sta zaradi pomanjkanja prostora izpadli dve fotografiji z božično-novoletnega koncerta 5.1.2020 v Tacnu, kjer smo gostili Poljanske orgličarje. Fotografiji sta sedaj tu, da se
spomnimo kako prijeten večer je bil to.

Spomin na božično novoletni koncert 5. 1. 2020

Poljanski orgličarji
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Načrti našega društva ostajajo taki, kot so vsako leto zastavljeni. Po svojih močeh se bomo trudili in
skušali izpeljati tudi še kakšen tacenski večer, pa še kaj. Sproti bomo obveščali po običajnih poteh.
Do naslednjih razgledov pa se lepo imejte in veselo se smejte ter OSTANITE ZDRAVI!

Društvo upokojencev Gameljne-Rašica
v času korone
Anica Troha

Letošnje vroče poletje se bo kmalu prevesilo v jesen, nam pa še vedno kroji življenje korona
virus. Protikoronski ukrepi, predvsem pa skrb za naše zdravje in zdravje vseh okoli nas, so nam
že drugo leto onemogočili marsikatero dejavnost v društvu.
Kljub težkim časom smo se gameljski upokojenci odločili, da bomo izvedli nekaj dejavnosti v naravi. Tako smo že v lanskem letu v mesecu maju organizirali piknik pri ribiškem domu v Spodnjih
Gameljnah. Obisk je bil presenetljivo dober. V lepem sončnem popoldnevu ob dobro pečenih
ribah in krompirjevi solati smo se imeli odlično. Po dolgem času smo si imeli veliko povedati.
Tudi piknik v letošnjem maju je bil odlično obiskan, zbralo se nas je kar štiriinosemdeset članov.
Ob dobri hrani in kozarčku dobrega vinca smo se pogovorili o marsičem, se nasmejali in si nabrali
nove energije.
Vsako leto na obletnico požiga Rašice organiziramo piknik pri Španu ali na vrhu Rašice, kamor
povabimo tudi okoliška društva. Z nekaj besedami se spomnimo težkih časov pred osemdesetimi leti. Tudi v letu 2021 bomo organizirali piknik s krajšim kulturnim programom. Mislim, da je
prav da se spominjamo trpljenja naših ljudi v času druge svetovne vojne.
Zelo dejavna je naša pohodniška druščina pod vodstvom g. Petra in njegovega pomočnika Janeza. Peter
za vsak torek skrbno pripravi načrt pohoda . Manj
zahtevne poti potekajo v bližini našega kraja, zahtevnejše pa v našem prelepem gorskem svetu. Lepa je
naša Slovenija, imamo še nešteto neodkritih biserov
in možnost, da jih najdemo s pomočjo ljudi kot sta
Peter in Janez.
Udeležili smo se čistilne akcije ,, Za lepšo Ljubljano,,.
Dela smo se lotili predvsem člani upravnega odbora in
s tem dokazali, da nam je mar za čistost našega kraja.
Spomladanski izlet smo organizirali skupaj z dravelj- Izlet
skimi upokojenci. Pot nas je peljala v Loški potok, to je najvišje ležeče kraško polje in tu je znamenita Retijska uvala, z vseh strani zaprta kraška dolina. Mi smo si ogledali Lidijine vrtove, ki
ležijo na 850 m nadmorske višine. Vrt krasijo cvetoče okrasne cvetlice, okrasne trave, različni
javorji, ki zlasti spomladi in jeseni pričarajo čarobne barve. Nadvse zanimiv je ribnik, v katerega
se zliva potoček. Sprehodili smo se po lepo urejenih potkah, ob katerih so postavljene kamnite
skulpture, pripeljane iz okoliških gozdov. Zanimiva je letna kuhinja in paviljon, kjer se Lidijina
družina rada zadržuje. Čudovit je pogled na cerkev Sv. Lenarta na griču Tabor in na vasice v
dolini pod njo. Veliko presenečenje so nam pripravile loške upokojenke. Zaigrale so dva šaljiva
skeča, gospa Fani Debeljak pa nam je recitirala domovinske pesmi, ki jih je sama napisala. Bilo je
namreč tik pred praznikom tridesetletnice osamosvojitve naše Slovenije. Bilo je zelo zanimivo,
predvsem pa občudujoče. Kaj vse znajo, kaj vse pripravijo in svoj čas delijo z nami obiskovalci!
Hvala drage upokojenke, zaslužite pohvale.
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Ribnik
Lidijini vrtovi
Obiskali smo še Bloška jezera in smučarski muzej v Novi vasi. Po dobrem kosilu v bližini Sodražice
smo se polni lepih vtisov in novih spoznanj odpravili proti domu. Bil je lep in poučen izlet.
V društvu DU Gameljne-Rašica si nadvse želimo , da bi se stanje s korono umirilo, tako bi se lažje
in več družili tudi v zaprtih prostorih ob kakšni kulturni prireditvi.
Naj vam na koncu tega prispevka sicer z zamudo, a iskreno čestitam ob dnevu državnosti in 30letnici naše samostojnosti. Bodimo ponosni na našo Slovenijo in imejmo jo radi.

120-letnica PGD Gameljne
Na pobudo učitelja Franca Lavtižarja je župan Alojzij Tršan 9. junija 1901 sklical v društvenem
domu (nekdanji stari šoli oz. zdajšnji pošti) ustanovni občni zbor Prostovoljnega gasilnega društva občine Šmartno pod Šmarno goro. Takrat so bili ustanovljeni oddelki Šmartno-Tacen, Pirniče in Gameljne s skupnim načelnikom Lavtižarjem. Oddelek Gameljne pa je vodil podnačelnik
Franc Virk. Konec novembra 1901 so na deželno vlado vložili prošnjo za ustanovitev samostojnih
prostovoljnih gasilnih društev v Gameljnah in Pirničah. Vlada je 5. decembra 1901 potrdila ustanovitev Prostovoljnega gasilnega društva Gameljne.

Ustanovni člani Prostovoljnega gasilnega
društva Gameljne leta 1901. (Foto: J. Kotar; osebni arhiv Alojza Suhoveršnika)

Članstvo PGD Gameljne leta 2021. (Foto: Klavdija
Kobal; Arhiv PGD Gameljne)

Letos praznujemo v Gameljnah 120-letnico ustanovitve gasilskega društva. Slovesna akademija
– v zahvalo prednikom in vzpodbudo naslednikom – bo potekala 11. decembra 2021 v Domu
krajanov v Srednjih Gameljnah. Ob tej priložnosti bo društvo izdalo knjigo Jurija Šilca v kateri bo
v prvem delu prikazana zgodovina kraja, v drugem delu pa sto dvajset let delovanja organiziranega gasilstva v Gameljnah.
Naše društvo je preživelo kar nekaj državnih oblik in političnih režimov in to predvsem zaradi
vztrajnosti, poguma, nepopustljivosti in solidarnosti ter nepogrešljive podpore vas krajanov.
Na pomoč!
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Rašiški rod tabornikov
Jona Dežman foto: Blaž Verbič

Kot vsako leto, smo se taborniki Rašiškega rodu tudi letos odpravili na poletno taborjenje. Tudi
tokrat ponovno na naš taborni prostor v Krivoglavice ob Lahinji, kjer nas je letos taborilo kar
okoli 120. Za vse mlajše taboreče, predvsem za tiste, ki so se nam pridružili prvič, je velik izziv
že samo spanje v šotorih, za vse starejše pa se vsako leto najdejo priložnosti za vedno nove
dogodivščine. Letošnje taborne dni je zaznamovala predvsem vročina in skupaj z njo tudi veliko kopanja v reki Kolpi, hkrati pa nam je to lepo vreme omogočilo vsakodnevne nepozabne
trenutke bivanja v naravi, učenja orientacijskih znanj, vožnje s kanuji, tkanja novih prijateljskih
vezi, tridnevnega bivakiranja ter petja s kitaro ob velikih večernih ognjih. Starejši člani so imeli
priložnost spoznati različne vrste jedi, pripravljene na ognju, med katerimi so bili mnogi najbolj
navdušeni nad palačinkami s koprivami, jajci v izdolbeni čebuli in nad pripravo rib ter krompirja,
pečenega v žerjavici. Poskusili so lahko tudi specialiteto ocvrtih kopriv in ocvrtih kobilic. Ko je
bila noč jasna, smo uživali v opazovanju zvezd in si s teleskopom ogledali tudi Saturn in Jupiter.
Zadnji večer smo zaključili s taborniškimi porokami in z velikanskim ognjem, ki je nosil obliko
Eifflovega stolpa. Veseli smo, da je zaključek taborniškega leta, kljub okrnjeni izvedbi taborniških
aktivnosti čez leto, odlično uspel. Spomini na čudovite in mirne noči v naravi nas spremljajo še
sedaj, v mislih pa se nam odmeva besedilo večernih pesmi: »Ob ognju pojemo, obujamo spomine, in si želimo vsi, da čar teh dni ne mine.«

Taborjenje

Razigrani taborniki

Tabornice

Turistično društvo Šmarna gora-Tacen
v svoje vrste vabi nove člane

Lansko in letošnje leto sta bili za naše društvo zelo posebni in smo bili postavljeni pred težkim
izzivom, saj je bilo nemogoče izpeljati zastavljen program. Kljub izredni situaciji smo še vedno
sledili ciljem in poslanstvu našega društva in z različnimi aktivnostmi nadaljevali.
Turistično društvo Šmarna gora-Tacen je v sodelovanju s ČŠ Šmarna gora in zavodom Turizem Ljubljana letos spomladi organiziralo čistilno akcijo. Delili smo vreče za smeti in rokavice pred Domom
gasilcev in krajanov v Tacnu za društva in krajane za individualno čiščenje. Vse prebivalce in obiskovalce bi radi opozorili in spodbudili, da za urejenost in čistočo kraja skrbijo preko celega leta. Zelo
pomembno vlogo ima tudi vzgoja najmlajših v odgovorne in spoštljive mlade ljudi.
Sporočilo tokratne akcije je bilo: »Očistimo kulturno dediščino! Poskrbimo za čiste poti! Osvežimo naše gredice! Opozorimo na divja odlagališča! Rekreirajmo se in pobirajmo smeti!«.
Že v decembru 2020 smo izdali knjižico »Zgodbe izpod Šmarne gore«. Gre za zbirko 40 zanimivih
zgodb iz naše zgodovine (avtor dr. Jurij Šilc). Z zgodbami želimo znova podoživeti čas naših prednikov. Bralec tako lahko razume razvoj kraja, povezave med ljudmi in različne lokalne običaje.
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Knjižica je tudi zelo lepo darilo za vaše bližnje. Lahko jo dobite na
sedežu društva (051-395-262).
Obnovili smo porušeno obeležje sodčka, ki nas spominja, da je
nekoč bilo sodarstvo tukaj zelo prisotno. Sodček redno vzdržujemo. Skrbimo tudi za vaški vodnjak pri cerkvi sv. Jurija v Tacnu in
ga redno vzdržujemo in menjamo dotrajane dele ter kosimo jaso
okrog vodnjaka.Vzdržujemo klopi na nekaterih ključnih točkah v
Tacnu, Šmartnu in v Gameljnah. Letos poleti pa so na naše veliko
razočaranje neznanci odtujili najlepšo klop ob parkirišču v Tacnu.
Zelo si želimo, da bo epidemiološka situacija omogočala, da bomo
v mesecu decembru v Tacnu lahko izpeljali organizacijo Miklavževega sejma, ki se tradicionalno
zaključi s prihodom Miklavža. V času sejma v popoldanskem času potekajo tudi ustvarjalne delavnice za otroke ter kulturni program.
V Turističnem društvu Šmarna gora-Tacen že več kot 30 let skrbimo za ohranjanje običajev, lokalnih tradicij in naravnih znamenitosti. V svoje vrste vabimo nove člane, ki bi želeli sodelovati
pri aktivnostih in bi s svojim znanjem, izkušnjami ali izvirnimi idejami lahko prispevali k razvoju
in pomladitvi društva.

Proslava ob 80. obletnici požiga Rašice
(1941—2021)
Anton Okorn, foto: Igor Troha

Proslavo v spomin požiga vasi Rašice, dne 18. 9. 2021, je organizirala Mestna ZZB Ljubljana s sodelovanjem ZZB za vrednote NOB Slovenije. Ob tem dogodku je ZZB Črnuče organizirala pohod
od Črnuč čez Dobeno na Rašico. Na gasilskem domu PGD Rašica je spominska plošča, v spomin
na požgano vas Rašico.
Proslava je bila svečana, celo s častno stražo. Predstavnika Mestne zveze in ZZB Črnuče sta na žalosten spomin iz pred 80 – tih let požiga vasi Rašice ter izgon vseh
prebivalcev takratne vasi Rašica, položila cvetje. Po svečani prireditvi, ki jo je spremljala godba, smo se vrnili na
dvorišče gostilne pri Špan, kjer nas je strežno osebje na
lepo pripravljenih mizah postreglo z odlično malico. Po
veselem druženju smo se zbrali pred Gasilskim domom
in pod spominsko tablo naredili skupinsko fotografijo.
Pred Gasilnim domom na Rašici
Upokojenci društva Gameljne - Rašica smo se zbrali na Rašici, kot vsako leto, da počastimo ta
žalosten dogodek vasi Rašica, ki je poznano da je prva Slovenska požgana vas s strani nemškega
okupatorja. Ko so izseljeni Rašičani 20. 9. leta 1941 prišli v Šentviške zapore so se zaobljubili,
da se bodo, če se srečno vrnejo domov na Rašico, vsako leto na ta dan zbrali na Šmarni gori. Ta
druženja na Šmarni gori so bila sproščena s pesmijo, s pijačo in obvezno malico iz nahrbtnika ali
pa naročeno v gostilni. Srečanj smo se udeleževali tako stara kot mlada generacija. Ker takrat še
ni bilo veliko avtomobilov, smo mladi , ko smo prišli iz Šmarne gore v Šmartno z kolesi, prepeljali
starejše do Gameljn, od tod pa se podali peš na Rašico.
Nato smo se skupaj odpravili še na osrednjo slovesnost v Srednje Gameljne. Tudi tam je bilo vse
zelo lepo organizirano. Lepe recitacije, lep nagovor župana g. Zorana Jankovića. Slavnostni govorec je bil predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije - g. Marijan Križman, ki je izpostavil delova-
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nje Zveze borcev v Sloveniji in se dotaknil tudi sedanjega stanja obstoječe vladne garniture.
Prijetna animatorka nas je po koncu slovesnosti povabila na druženje, na zelo dobro enolončnico in pijačo. Osrednjo slovesnost v Gameljnah je organizirala Mestna občina Ljubljana v povezavi z Mestnim odborom ZZB Ljubljana in v sodelovanju z ZZB za vrednote NOB Slovenije.

Kratka kronika požiga vasi Rašica
in izselitev vaščanov (20. 9. 1941. - 20. 9. 2021)
Anton Okorn

Veliko je bilo že napisanega o požigu vasi Rašice, o ustanovnih članih Rašiške čete in o napadu na avtomobil v Pasjem Potoku 12. 8. 1941, kot ga domačini imenujemo. Kako se je pravzaprav začelo pase
ni pisalo, ker niso bili udeleženi ljudje z pravimi imeni in priimki. Moja starša, sta že takrat imela gostilno pri Špan in kot povsod na deželi je to kraj, kjer se zbirajo isto misleči v vseh mogočih pogledih. Mojim staršem je bilo naročeno od vodstva Rašiške čete, ki jo je vodil Stane Kosec, da če se kdo zanima
za vključitev v Rašiški vod, ki je bil na vrhu Rašiškega hriba, naj ga pošljeta k nam – k nam Koščevim.
Čez nekaj dni se je res pojavil gospod z aktovko v naši gostilni s prošnjo, da bi se rad vključil v Rašiški
vod. Starša sta naročila mojemu starejšemu bratu Francetu, da mu pokaže pot do Koščevih in ni res,
da kot je zapisano v knjigi Rudolfa Hribernika - Svaruna »Država v Državi«, da je k Petru Koscu prišel
na dom nekdo zato, ker je nekdo v gostilni izblebetal, da je Peter brat komandirja čete Staneta Kosca
ter, da zato lahko vsak hip pripelje v taborišče kogar koli, mojim staršem je bilo tako naročeno.
Moja mama je dala še hlebec kruha v cekar in sta šla proti hiši. S Petrom sta si izmenjala par besed,
vzel je nahrbtnik nekaj hrane in prineseni kruh, puško in sta se napotila proti vrhu hriba v tabor. Med
potjo je Peter večkrat pogledal nazaj in ga priganjal, naj pohiti. Pri zadnjem pogledu nazaj pa je Peter
opazil, da je tujec že imel odprt kovček in je že grabil za pištolo. Peter je skočil na njega in ga je hotel
zadaviti, med prerivanjem pa ga je tujec ugriznil za uho. Peter je popustil z eno roko izdajalčev vrat, to
pa je izkoristil tujec, takrat je šele spoznal ,da je izdajalec, zakotalil se je po hribu navzdol in mu ušel.
Čez nekaj dni, bilo je v poznih nočnih urah, so prišli Nemci z avtomobili, začeli razbijati po naših vratih
pri Španovih, razbili šipe na oknih in vhodna vrata. Celotno družino so odvlekli na dvorišče, postelje
polili z bencinom in zažgali, v gostinski prostor pa vrgli bombo. Vse to dogajanje je vodil tako imenovani izdajalec, saj njegovega imena ni nihče vedel. Od naše hiše jih je vodil še k sosedom in ker si
tujec ni zapomnil poti, po kateri ga je vodil moj brat Franc, so se ustavili pri prvem sosedu, po domače
pri Poštetovih. Zažgali so jim štalo v kateri je v mrvi spal gospodarjev brat Ivan Dečman. Ko je zaslišal
nemško govorjenje in ko ga je začel dušiti dim, je skočil iz štale na dvorišče med Nemce. Ti so ga zgrabili in ga privedli k našim (Okornovim, po domače Španovim), ki so bili že vsi premraženi v samem
spodnjem perilu in čakali, kaj se bo zgodilo. Od Poštetovih jim je izdajalec pokazal še Koščevo, po domače Krečevo hišo. Tudi tam so hišo zažgali in zmetali nekaj ročnih bomb, vse pa odgnali na skupno
mesto k Španovim, Poštetovemu Ivanu in Krečevim (to so domača hišna imena na Rašici). Med potjo
pa so vzeli še Knezovega - mislim, da mu je bilo ime France, bivši gostilničar. Vse vaščane so spremljali
na zbirno mesto, pri gostilni pri Majarju v Sr. Gameljnah, od tam pa z avtobusom v šentviške zavode,
kjer so Nemci imeli glavni štab in zapore. V teh zaporih pa so mučili tudi moja starša, da bi izvedeli vse
o partizanih. Ker se nista uklonila, sta bila pretepena, da ni bilo cele kože ne po hrbtu in ne po prsih.
Pri zasliševanjih pa je vse skozi sodeloval, že večkrat omenjeni izdajalec, ki pa se je pri zaslišanju izdal,
da sta z mojo mamo krščena pri istem kamnu, vendar ga mama kljub temu ni prepoznala. Čez nekaj
dni so se v vas Rašico pripeljali Nemci. O tem obisku Nemcev v vasi Rašica kroži več neznank. Ena je,
da so prišli ocenit škodo, ki je nastala pri požigu prvih treh hiš. Druga je, da so bili geometri in, da so
si ogledovali teren kjer bi naredili , hotelsko naselje na zahodni strani vasi za okrevanje. Na vzhodni
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strani vasi pa so imeli načrte, da bodo naredili bolnico za pljučne bolnike. Oba terena so pregledali
nemški radiestezisti in ugotovili, da je na vzhodni strani vasi zelo zdravilna energija, ki prihaja iz reke
Save in kjer bi bila lahko bolnica za pljučne bolnike. Te načrte pa so imeli priliko videti tudi ljudje, pri
katerih so se večkrat zadrževali Nemci. Še ena možnost obstaja, in sicer, da so prišli določit razmejitveno mejo med Italijo in Nemčijo. Po vrnitvi nazaj v Šentvid jih je napadla Rašiška četa, jih postrelila,
avto pa zažgala. Rašiška četa se je po tem dogodku umaknila nazaj v Rašiški hrib. Po nekaj dneh,
bilo je v poznih večernih urah 20. 9. leta 1941, so v vas Rašico prišli Nemci, da bi za vsakega ubitega
Nemca v avtomobilu, v znak maščevanja za ustreljene Nemce ustrelili deset vaščanov. Ker pa toliko
moških v sami vasi ni bilo, so se odločili za požig celotne vasi Rašice, vaščane pa odpeljali v zbirni
center v Šentvid, v Titove zavode, kot smo jim takrat rekli, od tam pa v Brestanico, kjer je bil skupni
logor za veliko izgnancev. Po nekaj dneh, so jih poslali po raznih kmetijah v Bosno in na Hrvaško. Naša
družina je bila naseljena v Veliki Barni v vasi Našice, na majhni kmetiji. Bili so zelo slabi pogoji za preživetje sedem članske družine, z mano pa je bila mama noseča. Ker z očetom nista mogla več zdržati,
sta poslala pošto mamini sestri, če je kakšna možnost , da jima pošlje dovoljenje, od Italijanskega
urada za bivanje v Dravljah pri Berličevih, pri mamini sestri. Prošnja je bila ugodno rešena, zato so se
odpravili na pot proti Sloveniji. Naselili so se v podstrešni sobi, po nekaj dneh pa je šla mama mene
rodit v staro bolnico v Ljubljano, očeta pa so priprli Italijani in ga odpeljali v taborišče Gonars v Italijo.
Od tam se je vrnil po sedmih mesecih, bolan, izmučen in v strahu, kaj se dogaja z njegovo družino.
Ko je mama po porodu z menoj prišla iz bolnice, je postalo na podstrešju pretesno, zato je starejši
hčerki poslala služit k svojemu bratu v vas Podsmreko pri Dobrovi. Starša sta vse skozi premišljevala,
kako bi se čim prej se vrnila domov na Rašico. Že sredi aprila, sta se mama in starejši brat France peš
podala proti Rašici. Most čez reko Savo je bil zastražen, zato sta reko prečkala desno od mostu. Po
pripovedovanju brata Franceta je bila Sava takrat zelo nizka in sta jo lahko prebredla. Ko sta prišla v
vas Rašica sta imela kaj videti. Tam, kjer so bile hiše so bili kupi ožgane opeke in kamenja, vmes pa že
po več metrov visoka podrast, preraščena z koprivami. Ko sta si vse to ogledovala, je mama opazila,
da je nad hlevom ostal še velb. Kljub večjim luknjam v velbu, je mama dejala, da, ko bo le mogoče, se
takoj vrnejo nazaj na Rašico. Prišel je 9. maj, konec vojne, za Rašičane pa se je »vojna« nadaljevala še
več let. Starša sta med 9. majem in 15. majem večkrat prišla domov, da sta malo počistila v prostoru,
kjer smo se potem naselili. 15. maja sta se starša odločila, da gremo domov na Rašico.
Začelo se je prosjačenje po okoliških vaseh za najnujnejše orodje in les,obleke, saj na pogorišču ni
ostalo popolnoma nič. Kar ni pogorelo, so odnesli prebivalci okoliških vasi, ki so bili prepričani, da se
prebivalci Rašice ne bodo nikoli več vrnili domov . Med prvimi smo bili izseljeni na Hrvaško in med
prvimi smo se tudi vrnili nazaj na Rašico. Pri obnovi vasi, nam je veliko pomagala država z opeko,
cementom in drugim materialom. Oče je na polju ujel enega konja, mamin brat pa je dal eno kravo
v zameno za delo hčerk Angelce in Rezke. Najbolj so prišle prav razne delovne brigade, ki jih je organizirala država. Hiše so bile za silo vseljene, največ v enem ali v dveh prostorih, ker je bilo vse ostalo
odprto, brez oken, ometov, vode in elektrike - voda je bila kapnica, razsvetljava pa sveča ali petrolejka. Kljub revščini in pomanjkanju je bila še obvezna oddaja (v glavnem v sadju in žitu), ki so jih morali
vaščani pripeljati v Srednje Gameljne v Dom družbenih organizacij. Revščina pa se je še stopnjevala,
ko je moral oče oditi za 3 mesece, s konji in vozom pospravljat les v Kočevski rog. Domov se je vrnil z
enim konjem, polomljenim vozom, izmučen in bolan. Da se je pobral, je potreboval več mesecev.
(Sestavil in napisal Okorn Anton po spominu in po pripovedovanju staršev, brata in sester. Veliko sta mi povedala sinova Petra Kosca, sovaščana Janez in Pavel, že oba pokojna, s katerim sem se veliko družil. V vsem
povojnem obdobju pa so bili to vsakodnevni pogovori, doma in na vasi - in še sedaj nam misli uhajajo v tiste
povojne čase, ko primerjamo današnje življenje mlade generacije s preteklostjo. Takrat se niti nismo zavedali,
v kakšni revščini živimo, nismo pa imeli nobene druge možnosti za boljše preživetje, kakršno je bilo takrat na
razpolago. So pa tista leta kljub slabim razmeram ostala v lepem spominu).
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Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro
Šolski vrt
Doroteja Bokavšek in Urška Mihevc foto:arhiv OŠ

Že od sredine devetnajstega stoletja so šole na Slovenskem imele svoje lastne šolske vrtove.
Vrtovi ob mestnih šolah so bili namenjeni »naravoznanstvu«, ob vaških šolah pa učenju kmetijstva. Po drugi svetovni vojni je število šolskih vrtov začelo upadati in začeli so izgubljati svojo
vzgojno-izobraževalno vlogo (Torkar, 2020). Pred približno osmimi leti smo na šoli ponovno obudili idejo šolskega vrta. Otroški peskovnik smo preuredili v gredico in šolski vrt je postal mesto za
osvajanje novih znanj, novih veščin in navad.
Sprva je bila to učilnica na prostem, kjer smo znotraj pouka in skozi raznovrstne dejavnosti dosegali učne cilje ter tako sledili temeljnemu didaktičnemu načelu sodobne šole, medpredmetno
povezovanje. Od spomladi do pozne jeseni so učenci spremljali razvoj rastlin od semena do
plodov in spoznavali svojo vlogo pri uspevanju vrtnega ekosistema, pri tem pa se je razvijalo
medsebojno sodelovanje. Kasneje smo to razširili na interesno dejavnost, dodali nove vsebine
in jih ponudili širšemu krogu učencev, ki so kazali zanimanje za vrtičkarstvo. Pozimi smo postavljali ptičje krmilnice in pogače, izdelali smo hotel za žuželke, spomladi smo v okolici šole sadili
tulipane in narcise, vzgajali sadike ter zasadili vrt in ga vse do počitnic negovali ter se v juniju
veselili lastnih pridelkov.
Pred dvema letoma se je šola vključila tudi v mednarodni projekt Erasmus+, pod naslovom Šolski vrtovi za državljane prihodnosti (School Gardens for Future Citizens) in s tem smo vrtičkarsko
dejavnost prenesli še na učence predmetne stopnje. Trend sodobne družbe je vzgojiti državljane, ki bodo znali ceniti zdravo, lokalno pridelano hrano, ki jo bodo znali tudi sami pridelati. S
tovrstnimi projekti zagotovo tudi nekaj prispevamo k temu.

Redkev

Krompir

Jagode

Pokrita greda
V okviru projekta smo dobili novi visoki gredi. Ena ima možnost pokritja s pokrovom z umetnim
prosojnim materialom, ki rastlinam omogoča razvoj in rast tudi v hladnejših dneh. S tem smo
lahko vrtnarili tudi v zimskih mesecih in s tem učencem predstavili možnost raztegnitve pridelovalne sezone tudi v zimskih mesecih. Vanjo smo posejali različne vrste zimskih solat, ki so nam
izdatno obrodile in so predstavljale okusen dodatek k šolskim malicam, med samo rastjo pa so
nam služile tudi kot didaktični pripomoček ob usvajanju novih učnih snovi.
V Sloveniji se po zadnjih podatkih (SURS) stopnja samooskrbe s hrano znižuje. Na šoli smo mnenja, da je izredno pomembno, da v bodoče s skupnimi močmi to stopnjo dvignemo, in ker se
zavedamo, da je utečene prakse najlažje spreminjati z izobraževanjem in ozaveščanjem, smo se
odločili, da o možnih načinih podučimo naše učence. Tako na vrtu ne pridobivamo samo veščin
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Motovilec
Glasbena teorija na šolskem vrtu
Šolska malica
vrtnarjenja, ampak se naučimo tudi veliko učnih snovi, kjer teorijo povežemo s prakso, spoznavamo različne pojme, se družimo, zabavamo ter skozi delo in igre osvetljujemo pomen zdrave in
vitaminsko bogate, lokalno pridelane hrane. Z aktivnostmi spodbujamo k trajnostno naravnani
prihodnosti tudi iz ekološkega vidika. Prvi rezultati se že kažejo izven šolskih prostorov, saj nam
učenci poročajo, da so nekateri pričeli z vrtnarjenjem tudi doma (postavljajo visoke grede, sadijo
in sejejo medovite rastline …). Na šolskem vrtu dokazujemo, da za samooskrbo družine s sezonsko
zelenjavo in zelišči ne potrebuješ velikega vrta ali njive, zadoščajo tudi visoke grede na dvoriščih,
terasah ali balkonih. Vrtnarimo lahko tudi v urbanih središčih in ne samo na podeželju, zadoščajo
tudi zelene strehe v večstanovanjskih hišah, zatorej zavihajmo rokave in spremenimo naše navade,
poskrbimo za dvig samooskrbe in si privoščimo svoj majhen vrtiček nekje v našem domu.

Villa sancti Martini – šolski časopis
Maja Komjanc

V šolskem letu 2020/21 smo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro v okviru
obveznega izbirnega predmeta šolsko novinarstvo začeli ustvarjati šolski
časopis. Učenci, ki so si izbrali ta obvezni izbirni predmet, so bili na začetku kar malce presenečeni, ko sem jim napovedala, da nas čaka veliko
dela. Zadali smo si cilj: ustvariti šolsko glasilo, ki bo redno izhajalo na tri
mesece. In tako se je delo začelo. Prva naloga je bila poiskati ime časopisa. Novorojeni uredniški odbor je prebiral članke o Šmartnu in njegovi
preteklosti. Želeli smo si, da bi bilo ime povezano z našim krajem, zato
smo se iz kopice predlogov, odločili za ime Villa sancti Martini. Na spletu
smo našli članek gospoda Jurija Šilca Zgodovina župnije sv. Martina v
Šmartnu pod Šmarno goro, kjer je zapisano, da so prve pisne omembe
cerkve v Šmartnu pod Šmarno goro iz leta 1118, ko se le-ta omenja po- Naslovnica 1. številke
sredno z omembo vasi (Villa sancti Martini). Bili smo veseli, da smo opravili prvo nalogo, ki nam
je vzela kar precej časa. Spoznali pa smo tudi, da smo izvedeli veliko novih zgodovinskih dejstev
o našem kraju in bližnji okolici. Naslednja naloga je bila določiti rubrike, ki jih bo vseboval časopis, in jih poimenovati.
Odločili smo se, da bomo bralcem našega časopisa predstavljali učence, ki so na športnem področju uspešni ali pa jih določena športna aktivnost osrečuje in se z njo ukvarjajo rekreativno;
da bomo poudarili pomen in vrednost likovnega ustvarjanja, torej, da bodo izbrana likovna dela
predstavljena na samostojni strani; da bomo spodbudili učence k pisanju lastne poezije, člankov z obravnavo družbenih problemov, spisov, vezanih na obravnavo snovi pri učnih predmetih,
spominov itd. Da pa šolsko glasilo le ne bi bilo preveč resno, smo sklenili, da bomo dodali tudi
zabavno rubriko s križankami, od katerih mora vsaj ena biti nagradna. Poleg okvirnega vsebin-
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skega dela smo s skupnimi predlogi določili tudi velikost glasila ter izbrali velikost in obliko pisave
za posamezne sestavine različnih prispevkov.
Začeli smo spoznavati, kako kompleksno je delo, ki je potrebno, da se ustvarijo posamezni prispevki in na koncu celotna podoba časopisa. V praksi so se učenci začeli učiti značilnosti določenega novinarskega žanra, predvsem smo se v letošnjem letu posvetili intervjuju; učili so se pisati
v knjižnem jeziku in upoštevati jezikovna in pravopisna pravila ter tehnično in likovno urejati
prispevke v programu Word.
Prva številka časopisa Villa sancti Martini je izšla 21. decembra 2020. To je bil za vse nas v uredniškem odboru čudovit dan, saj smo prejeli veliko pozitivnih odzivov. To nam je dalo spodbudo za
nadaljnje delo. Predvsem pa smo bili veseli, da so s pomočjo nekaterih učiteljev naše šole v naše
uredništvo prispeli zanimivi prispevki učencev, ki so obogatili našo prvo številko. Šola je takrat
že potekala na daljavo. Naše uredništvo si je uredilo spletni naslov, na katerega smo prejemali
pravilne rešitve nagradnih križank. Tudi žrebali smo po aplikaciji Zoom.
Šolanje se je tudi po novoletnih počitnicah nadaljevalo od doma. Zadali smo si, da bomo okoliščinam navkljub izdali še dve številki do konca leta. Imeli pa smo eno težavo. Ker se učenci niso
smeli družiti in je bilo v tistem času težko vzpostaviti stike, nismo vedeli, kako naj opravimo želene intervjuje. Zato smo se odločili, da bomo to idejo kar opustili. Po dolgem pogovarjanju smo
ugotovili, da ima skoraj vsak član uredniškega odbora v družini nekoga, ki opravlja ali pa je opravljal zanimivo delo. Našli smo rešitev! Bila sem presenečena, kako je motivacija za novinarsko
delo narasla! Trije odlični intervjuji so bili narejeni v času zaprtja šol. Bilo je zelo lepo, ko smo si
intervjuje na naših urah po Zoomu brali. Učenci so bili ponosni na svoje delo in to, da bodo člani
njihovih družin predstavljeni v našem časopisu. Tako smo podprli idejo, da bi tudi v prihodnjih
številkah krepili medgeneracijske vezi in objavljali zanimive zgodbe in spomine naših sorodnikov.
K pisanju prispevkov smo povabili tudi učence, katerih prvi jezik ni slovenščina. To je bila za njih
zelo dobra spodbuda, saj pisati za časopis v jeziku, ki ni tvoj prvi jezik, ni enostavno, hkrati pa so
bralcem s svojimi zgodbami omogočili možnost, da spoznajo njihovo osebno izkušnjo prihoda v
Slovenijo in se spoznajo z življenjem ljudi po svetu.
Konec februarja smo se vrnili v šolske klopi. Zbirali in izbirali smo še
zadnje prispevke za izdajo druge številke, ki je ugledala luč sveta 22. februarja 2021. O vsebini prispevkov te številke smo se bralci pogovarjali,
kar je pomenilo, da smo ustvarili resnično nekaj zanimivega. Veseli me,
da je našemu delu naklonjena tudi ravnateljica naše šole Irena Babnik.
Marca smo tako v hodniku naše šole dobili pano, namenjen za naš časopis, izdanih pa je bilo tudi trideset izvodov časopisa v fizični obliki. Držati
časopis v roki in listati stran za stranjo je za večino bralcev in ustvarjalcev
še vedno privlačnejše, kot pa sesti za računalnik in se priklopiti na splet.
Tako smo poleg spletnega časopisa dobili tudi nekaj izvodov pravega, za
kar smo vodstvu šole resnično hvaležni.
Naslovnica 2. številke
Skoraj nihče pa nam ni verjel, da bomo prav zares uresničili, kar smo
si zastavili na začetku. Še tretjo številko. Že od prve številke naprej smo bili veseli sodelovanja
nekaterih učiteljev in učencev predmetne stopnje, predvsem pa so nekateri učenci razredne
stopnje pokazali izredno veselje do novinarskega dela in so se kar nekako priključili osrednji ekipi
ter prispevali za tretjo številko veliko likovnih del, pesmi, zgodb in križank, ki je izšla na zadnji
dan pouka, 24. 6. 2021. Uspelo nam je! Uspelo v sodelovanju z učenci, učitelji in vodstvom OŠ
Šmarno pod Šmarno goro.
Hvala vsem.
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Zakaj je dobro imeti na šoli šolski časopis? Najprej zato, ker je to delo, ki
krepi otroško radovednost in delavnost, razvija kritično mišljenje, učenci se učijo komunikacijskih veščin in utrjujejo svoje znanje iz knjižnega
in pogovornega jezika, razvijajo pozitiven odnos do slovenskega izročila
in kulture ter sprejemanja drugih kultur, spoznavajo delovanje družbe,
krepijo svojo ustvarjalnost in razvijajo čut za lepo, učijo se razpravljati
o družbenih problemih in povedati svoje mnenje. S svojim delom želijo
ustvariti pozitivne premike v družbi in narediti svet prijaznejši. Hkrati pa
imamo bralci vpogled v delo učencev, ki gre v vsakodnevni naglici večkrat površno mimo nas. Kaj vse zmorejo ustvariti otroške glave! Če jim
le damo malo spodbude in možnosti, da predstavijo sebe, svoje delo in
ustvarjalnost. To otrokom veliko pomeni in krepi njihovo samozavest. In Naslovnica 3. številke
prav to omogoča šolski časopis – prostor za razvoj uma in duha.
Naše delo bomo v šolskem letu 2021/22 nadaljevali v okviru predmeta vzgoja za medije – tisk.
Bralce Šmarnogorskih razgledov pa vabim na spletno stran naše šole, kjer si lahko pod zavihkom
šolski časopis ogledate in preberete prispevke naših učencev ter izveste, kdo so ustvarjalci vseh
treh številk šolskega leta 2020/21. Srečno!

Šolski vrt kot priložnost za nove razmisleke o
učinkovitih pedagoških praksah za 21. stoletje
Projekt Erasmus+ na OŠ Šmartno
Urška Knez, koordinatorica projekta

V šolskem letu 2021/22 na OŠ Šmartno pod Šmarno goro zaključujemo triletni projekt Erasmus+
School Gardens for Future Citizens (Šolski vrtovi za državljane prihodnosti), ki razvija in raziskuje
primere dobre prakse in prednosti, ki jih v šolsko okolje prinaša šolski vrt.
Od januarja 2019 devet inštitucij (univerze, osnovne šole, kolidž in agroživilski inštitut) iz petih
projektnih držav partneric (Španije, Portugalske, Grčije, Romunije in Slovenije) uspešno sledi inovativnemu cilju projekta, to je usklajevanje realnega in virtualnega sveta v pedagoški praksi ob
pomoči šolskega vrta oz. učilnice na prostem. V vsakdanjem učnem procesu to pomeni premišljeno medpredmetno povezovanje učnih vsebin, sproščeno in k spodbujanju različnih spretnosti naravnano učno okolje, več možnosti za medvrstniško sodelovanje in prenos znanja ne le v smeri od
učitelja do učenca, temveč tudi med učenci in med šolo ter lokalno skupnostjo. V okviru projekta
se učenci preko uporabe senzorja in posebne aplikacije za ugotavljanje vlažnosti zemlje seznanjajo
tudi z osnovami robotike in programiranja, s čimer krepijo nove spretnosti in kompetence, ki so ali
nedvomno še bodo potrebne za ustvarjanje uspešnih učnih okolij v 21. stoletju.
V projektnem timu na OŠ Šmartno pod Šmarno goro sodeluje več učiteljev z razredne in predmetne stopnje, prav tako so v projektne aktivnosti vključene različne skupine učencev – od
tretje- do devetošolcev. Učenci so pod mentorstvom učiteljev določene učne cilje iz učnega
načrta obravnavali ob vrtnarjenju na šolskem vrtu, s čimer je le-ta postal pomembna opora pri
usvajanju novih znanj, veščin in navad. Dokazano je namreč, da izkustveno učenje s konkretnimi
materiali učence opolnomoči na področju življenjskih spretnosti, olajša prehod k abstraktnim
predstavam in omogoča pridobivanje trajnejšega, bolj uporabnega znanja. Projektni rezultati
so zelo vzpodbudni. Delo na šolskem vrtu ima visoko motivacijsko vrednost za učence. Med
pomembnimi prednostmi je vsekakor gibanje na prostem, ki znižuje stresno raven hormona v
telesu in daje manj možnosti za nastanek konfliktnih situacij med učenci. Za kar nekaj učencev
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šolski vrt predstavlja prvo srečanje z vrtnarskimi opravili nasploh. Izkušnja vrtnarjenja v visokih
gredicah je zanje zanimiva in pozitivna.
Projektni tim učiteljev na šoli je uspešno izmenjeval primere dobre prakse z učitelji iz ostalih
držav članic. Rezultat skupnega dela je obsežen digitalen priročnik primerov pedagoških praks in
inovativnih učnih okolij z vključevanjem šolskega vrta. Za sodelujoče učitelje je bilo najpomembnejše vodilo pri načrtovanju projektnih aktivnosti premislek, na kakšen način pri učencih krepiti
kompetence za »državljane prihodnosti«. Med pomembnimi kompetencami so se tako znašle
spodbujanje medsebojnega spoštovanja in sodelovanja (tudi v digitalnem okolju), spodbujanje
ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja, delo v skupinah, reševanje problemskih nalog, razvijanje
jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti ter vzpostavljanje »obrnjene učilnice« in s tem možnosti za samostojno učenje, kjer lahko učenci sami uravnavajo potek in napredek v učnem procesu
ter ustvarjajo različne dokaze o učenju (predvsem v digitalnem okolju).
Okoljevarstvenost, trajnostni razvoj in soustvarjanje učencev v učnem procesu so predstavljali
rdečo nit pri razmišljanju o načinih, kako obogatiti pedagoško prakso. Med projektnimi aktivnostmi naj tako omenim računanje ogljičnega/vodnega odtisa ter odtisa zavržene hrane na šoli,
poskus proizvajanja elektrike in bio-plastike iz krompirja s šolskega vrta, poučevanje genetike s
pomočjo šolskega vrta, programiranje sonde za ugotavljanje vlažnosti zemlje, 3D-printanje šob,
namenjenih zalivanju na šolskem vrtu, različne reciklažne in samozalivalne rešitve in še marsikaj.
Čaka nas še izdelava prave vremenske postaje, ki se jo bomo lotili po zaključku gradbenih del
prenove šolskega igrišča.
Na vsakoletnih prireditvah za starše smo projektne aktivnosti pokazali tudi širši lokalni skupnosti, rezultati našega sodelovanja z ostalimi partnerji v projektu pa bodo objavljeni na spletnih
straneh Evropske komisije, s čimer bo ime naše šole zastopano tudi v evropskem kontekstu.
Naše delo smo na nacionalni in mednarodni ravni
že predstavili s člankoma
v pedagoški reviji Naravoslovna solnica in novičniku
Schools for Health in Europe ter s predavanjem na
srečanju Slovenske zveze
zdravih šol.
Projekt Šolski vrtovi za državljane prihodnosti torej
v pedagoško prakso prinaša dobrodošle razmisleke
o učinkovitih učnih okoljih
za generacije, ki se bodo
v prihodnosti morale čim
bolj učinkovito odzivati
na izzive sodobne družbe
in loviti krhko ravnotežje
med napredkom, digitalizacijo, inovativnostjo ter
skupnimi prizadevanji za
trajnostno ohranitev naraUtrinki s šolskega vrta
ve in planeta.
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O evropskem projektu Krožna ekonomija
za bodočo družbo na OŠ Šmartno
mag. Polona P. Ponikvar, prof. fiz.-kem.

V šolskem letu 2020/21 je naša šola uspešno kandidirala na razpisu za mednarodni projekt programa Erasmus + s temo Krožna
ekonomija za bodočo družbo.
Sama tema je zelo aktualna, saj govori o novi veji ekološke industrije, ki je po svetu že precej uveljavljena. Bistvo krožne
ekonomije je, da odpadki krožijo in pri tem ustvarjamo dodano
vrednost tudi v ekonomskem smislu. Tehnike, ki se uporabljajo
pri zeleni ekonomiji, so načini zmanjšanja odpadkov, njihova ponovna uporaba in recikliranje. Vse te teme bomo obravnavali s
primerjavo ravnanja z odpadki na vseh petih partnerskih šolah
in poiskali najboljše rešitve.
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro je v projektu glavni
koordinator in vodja mednarodnega projektnega partnerstva Plakat učencev na temo
vzgojno-izobraževalnih institucij iz petih evropskih držav: Finske, Krožne ekonomije
Italije, Nemčije, Poljske in Slovenije.
Projekt bo trajal dve leti in pol, sodelovali pa bomo s šolami iz:
• Kokkole (Finska) – šola se nahaja ob severnem delu Baltskega jezera, kjer je prebivalstvo dvojezično, in sicer švedsko in finsko (obiskali jih bomo predvidoma novembra ali v začetku decembra 2021 ob bližnjem dnevu biotske raznovrstnosti);
• Berlina (Nemčija) – šola se nahaja v glavnem mestu Nemčije v okrožju Lichtenberg (obiskali jih
bomo marca 2022 ob velikonočnem festivalu in dnevu voda);
• Varšave (Poljska) – šola se nahaja v glavnem mestu Poljske v okrožju Ursa (obisk načrtujemo v
maju 2022 ob pomladnem festivalu in bližnjem dnevu varovanja okolja);
• Piccarette, Apuglie (Italija) – šola je v majhnem zgodovinskem mestecu blizu Barija (obisk bo
izveden aprila 2023 ob dnevu Zemlje).
V decembru 2022, ob novoletni tržnici, bomo učitelje in učence vseh petih partnerskih šol gostili
na naši šoli.

Srečanje prek zooma

Izsek iz ZOOM-srečanja partnerskih šol

V decembru 2020 smo izvedli petdnevno začetno virtualno srečanje v Sloveniji v sodelovanju
z oddelkom za kibernetiko Fakultete za organizacijske vede (dr. Škrabo) in Biotehniško fakulteto
(dr. Lučko Kajfež Bogataj, prejemnico Nobelove nagrade v skupini znanstvenikov).
Štiri dneve dejavnosti smo zapolnili z aktivnostmi učencev s temami krožne ekonomije in organi-
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zirali skupna delovna srečanja učencev preko platforme ZOOM z vsako izmed partnerskih šol posebej, da so se učenci lahko spoznali med seboj.
Dodatno smo v šoli izvajali delavnice in izobraževanja učencev, ki sodelujejo pri projektu Krožna ekonomija za bodočo družbo.
Letošnji rezultati projekta so zmagovalni plakat na temo krožne ekonomije, izdelan projektni LOGO, uspešno zaključene delavnice na vseh petih
šolah iz vsebin recikliranja, zmanjšanja odpadkov in ponovne uporabe
le-teh, izračunan najboljši ogljični in vodni odtis za vseh pet partnerskih Logo projekta
šol ter uspešno zaključen projekt V šolo na kolesu.
V naslednjih letih bomo izvedli načrtovane projektne aktivnosti, s katerim bomo postavili temelje za primerjavo načel krožne ekonomije v šolskem sistemu in šolskem lokalnem okolju v različnih državah. Z razredi, ki so vključeni v projekt, bomo izvajali del pouka in eksperimentov tudi pri
šolskem kurikulumu na temo krožne ekonomije in s tem pri pouku uvedli najsodobnejše teme.

Delavnice: izdelava papirja, izdelava
biorazgradljivih skodelic ikrompirja, reciklirana oblačila in reciklirane zaščitne
maske
Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo, pri čemer bomo na spletni strani projekta predstavili projektne
aktivnosti ter pričeli z izdelavo spletnih gradiv po posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu. Spletna gradiva bomo v končni fazi zbrali v spletnem priročniku z naslovom 3R Economy: reduse, reuse,
recycle – Krožna ekonomija: zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj na šolski spletni strani in na glavni
spletni strani projekta. Posneli bomo tudi video predstavitev projekta in predstavili končne rezultate.
Pri projektu se želimo naučiti:
- kako pomembna in sodobna je tema varstva okolja, zelene ekonomije in zelene industrije,
- kako bolje ravnati z odpadki s primerjavo ravnanja z odpadki v petih različnih državah,
- kako razmišljati in se obnašati ekološko tudi v šolah.
Poleg sodobne teme pričakujemo še obilo dodatnih izkušenj ob spoznavanju partnerskih dežel,
naših vrstnikov in njihove kulture ter upamo na mnoga nova prijateljstva, ki se bodo razvila ob
sodelovanju pri projektu.

Ulični zmaji v Gameljnah z vami tudi jeseni in pozimi
Več o nas najdete na: Spletni strani www.mladizmaji.si Fb: Ulični zmaji

Ig: @ulicnizmaji

Kdo smo Ulični zmaji?
Ulični zmaji smo enota Javnega zavod Mladi zmaji, ki izvaja mladinsko ulično delo na različnih
koncih Mestne občine Ljubljana. Pri svojem delu se posvečamo aktivnemu preživljanju prostega
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časa mladih na javnih površina ter z njimi soustvarjamo različne aktivnosti in projekte. V Gameljnah v
sodelovanju s Četrtno skupnostjo Šmarna gora že
nekaj let izvajamo svoj program v Športnem parku
Gameljne. Morda se nas spomnite po zelenih jopicah? Igranju košarke ali barvanju lesenih klopic?
Urejanju prostora pri igrišču ali koncerta ob našem
mobilnem mladinskem centru Ljuba in Drago?
Če se kdaj znajdete v bližini, vas vabimo, da se nam
pridružite, z nami podružite in prispevate kakšno
idejo za soustvarjanje lokalne skupnosti. V Špor- Mladi zmaji
tnem parku Gameljne nas najdete vsak petek od 17. do 19. ure.
Ulični zmaji bomo z vami tudi v jesenskih in zimskih mesecih, na pomoč kličemo Ljubo in Draga
Jesenski in zimski meseci, so po navadi takšni, da iz ulic na toplo prepodijo še tako zveste in nadobudne mladinske delavce in mlade. Vendar pa imamo letos srečo, saj nas bosta v Gameljnah
obiskovala Ljuba in Drago. Mobilni mladinski center Ljuba in Drago prinaša druženje v lokalne
soseske in nam bo zagotovil, da bomo ob topli pečki lahko nemoteno izvajali program tudi v
hladnem vremenu, dežju in snegu. V sredo, 29. 9. 2021 smo v Športnem parku Gameljne skupaj
z Uličnimi zmaji, Ljubo in Dragom ter Studijem UHO, gostili mlade freestyle rapperje, ki so naslavljali pomembne teme s projektom, z naslovom » 5 lepih besed ».

Šmarna gora

Tomo Šarf
Organizatorji Šmarnogorskih tekov smo v sodelovanju s
Planinskim društvom Šmarna gora na vrhu najbolj obiskane gore v Sloveniji postavili obeležje, s katerim smo
želeli predstaviti bogato zgodovino bolj ali manj tekaško obarvanih športnih prireditev, ki so tako ali drugače
povezane z našo Šmarno goro.
Samostoječ pano velikosti 2m x 1,3m je postavljen na
mestu, kjer imata cilj Rekord in od lani tudi Tek. Sestavljata ga dve vsebinsko ločeni polovici.
Leva stran je povsem klasičen, tlorisni zemljevid Šmarne gore z vrisanimi glavnimi potmi, to je potmi, ki so
uhojene že desetletja in imajo svoja imena. Le-ta smo povzeli po
vodniku »Šmarna gora«, ki ga je izdalo Planinsko društvo Šmarna
gora leta 1974. Še pred tem je večino poti omenjal ali vsaj nakazal Josip Novak v knjižici »Šmarna gora«, ki je izšla davnega leta
1928, le dve leti po tem, ko je Josip Wester poslal predsedniku Slovenskega planinskega društva Franu Tominšku pismo s pobudo za
izgradnjo poti na Grmado.Zemljevid se osredotoča na poti in namenoma ne navaja podrobnosti, ki niso direktno povezane z obiskom Šmarne gore. Zavestno nismo vrisali sto in ene bližnjice, ki so
danes tu, jutri, ko se podre kako drevo, pa se pojavijo drugje.
Desna stran z besedo in sliko na kratko predstavlja prireditve, ki so
se v zadnjih letih ali celo desetletjih odvijale na šmarnogorskih po-
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teh in okolici. Predstavitev je kratka in jedrnata, namenjena predvsem naključnim obiskovalcem
Šmarne gore, ki ne poznajo podrobnosti. Seveda sta izpostavljena TEK s svojo preko 40-letno
tradicijo in lanskim nazivom »NAJ GORSKI TEK NA SVETU« ter Rekord, ki je med obiskovalci naše
gore verjetno še bolj poznan in opažen. Lanski mejnik 10:59 je pač za povprečnega obiskovalca
neverjeten dosežek. Ostale prireditve so omenjene na kratko, bolj kot zanimivost.
Drugi pano velikosti 1,5m x 1,5m pa je namenjen predvsem poznavalcem TEKA in Rekorda in je umeščen v ciljni lok, ki ima od lanske jeseni stalno mesto v neposredni bližini cilja. V sliki in besedi predstavlja 42-letno zgodovino TEKA in 26-letno zgodovino Rekorda. Tako med ženskami kot med moškimi
so navedeni vsi zmagovalci in njihovi časovni dosežki, pri TEKU pa tudi proge, za katere vemo, da so
se z leti spreminjale. Pri Rekordu je predstavljena tudi tako imenovana večna lestvica z najboljšimi
dosežki posameznih tekačev. Seveda nismo pozabili na predstavitev obeh prog; pri Rekordu ni veliko
dileme: gre za najhitrejšo povezavo med Tacnom in vrhom. Pri TEKU je zadeva nekoliko bolj zapletena – 10-kilometrska zanka po Šmarni gori in Grmadi je orientacijsko res kar trd oreh za marsikoga, ki
se želi preskusiti na progi, ki je bila 20 let celo finale Svetovnega pokala v gorskih tekih.
Zavedamo se, da »imajo vsake oči svojega malarja« in da naša »analogna« predstavitev mogoče
ni najsodobnejša, a prepričani smo, da bo marsikdo tu našel marsikaj novega in zanimivega. Za
več podrobnosti pa vsakdo lahko obišče spletno stran »Šmarnogorski teki«, kjer bo ob vsem
ostalem našel tudi pregled rezultatov vseh Rekordov in TEKOV.
Posodobljena predstavitev poti bo služila za nadaljnje delo tudi ostalim uporabnikom kot je Planinska zveza Slovenije itd. Projekt postavitve panojev po naključju časovno sovpada in se hkrati
lepo dopolnjuje z akcijo Mestne Občine Ljubljana, ki predvideva urejanje vstopnih točk, poti in
ostale infrastrukture urbanega gozda na Šmarni gori.

Nacionalni mesec skupnega branja 2021

Že s četrtim Nacionalnim mesecem skupnega branja tudi v naših knjižnicah prispevamo k prepoznavanju pomena in pomembnosti bralne pismenosti ter bralne kulture v Sloveniji. Nacionalni
mesec skupnega branja je potekal od 8. septembra do 10. oktobra 2021 na različnih lokacijah
po Sloveniji. V okviru dogodkov, ki so se v tem času odvili, je bila posebna pozornost namenjena
medgeneracijskemu branju, z sodelovanjem staršev, starih staršev in večgeneracijske skupine.
Izpostavili smo tudi pomen družinskega branja.
Slovanski fokus – osredotočeni na slovansko književnost
V okviru bralne akcije Slovanski fokus med 20. septembrom in
20. novembrom 2021, bomo iz različnih zornih kotov osvetlili
književnosti slovanskih dežel. V letošnji prvi sezoni se bomo
osredotočili na literaturo zahodnoslovanskih dežel – Češke,
Poljske in Slovaške. V ta namen je bralkam in bralcem Mestne
knjižnice Ljubljana na voljo priporočilni seznam, ki je sestavljen iz 24 literarnih del.
Z branjem knjig s seznama lahko spoznate češko, poljsko in slovaško književnost ter sodelujete v
nagradnem žrebanju. V večjih enotah Mestne knjižnice Ljubljana poiščite obrazec, na katerega
zapišite svoje osebne podatke ter navedite vsaj dve knjigi, ki ste ju prebrali. Izpolnjeni obrazec
odložite v namensko škatlo. Nagradno žrebanje bo potekalo konec letošnjega novembra, za knjižne nagrade pa bo poskrbelo Kulturno-umetniško društvo Police Dubove.
Priporočilni seznam:
• Bele živali so zelo pogosto gluhe (Ivana Myšková, CZ)
• Café Hyena (Jana Beňová, SK)
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• Denar od Hitlerja (Radka Denemarková, CZ)
• Hana (Alena Mornštajnová, CZ)
• Intima (Ján Johanides, SK)
• Italijanski salonarji (Magdalena Tulli, PL)
• Jajčka vseh velikosti (Dušan Dušek, SK)
• Jakobove bukve (Olga Tokarczuk, PL)
• Jozova Hanule (Květa Legátová, CZ)
• Knjiga z rdečimi platnicami (Alexandra Berková, CZ)
• Moč teme (Isaac Bashevis Singer, PL)
• Na begu (Marek Vadas, SK)
• Nemci (Jakuba Katalpa, CZ)
• Ogrlica/Ovratnica (Jana Bodnárová, SK)
• Pelji svoj plug čez kosti mrtvih (Olga Tokarczuk, PL)
• Pes pa v smeh (Juraj Šebesta, SK)
• Peščena gora (Joanna Bator, PL)
• Poljsko-ruska vojna pod belo-rdečo zastavo (Dorota Masłowska, PL)
• Pupa (Jacek Dehnel, PL)
• Radost pisanja (Wisława Szymborska, PL)
• Slovaške pravljice (SK)
• V temo (Anna Bolavá, CZ)
• Zgodbe iz Slovaške (SK)
• Prispevek k zgodovini radosti (Radka Denemarková, CZ)

Ruska dača, vila tisočerih zgodb – in dogodkov

Darinka Pavlič Kamien foto: arhiv Ruska dača
Vila Ruska dača v Zg. Gameljnah 18 je prav za praznik četrtne skupnosti (ČS) Šmarna Gora prvič javno
odprla svoja vrata 10. maja 2019. Za tiste, ki je še niste videli ali uspeli obiskati, velja zapisati nekaj
zgodovinskih dejstev. Gre za neslovenski tip družinske hiše, zgrajene konec 19. stoletja, ki jo je leta
1907 od lokalne družine Černe kupil ljubljanski veletrgovec s pivom Franc Petrič in jo obnovil v slogu
ruskih počitniških hiš. Prenovo je zaključil leta 1908 in od takrat je vpisana v zemljiško knjigo kot vila.
Od leta 2011 je prav zaradi svojega edinstvenega sloga razglašena tudi kot kulturni spomenik.
Od žalostne do čarobne lepotice
Po smrti Franca Petriča 2015 se je v hiši zamenjalo kar nekaj lastnikov, a se je leta 2016 znašla
na dražbi propadlega podjetja v kritičnem in žalostnem stanju. Streha se je zaradi nepravilnih
obnov sesedala v hišo, bila je zapuščena, popolnoma prazna, celo stopnice v prvo nadstropje je
nekdo odnesel.
Vilo je na dražbi kupil dr. Aleš Musar in jo v dveh letih, ob nadzoru Zavoda za varstvo kulturne
dediščine in v sodelovanju s podjetjem GNOM, ki je specializirano za obnovo nepremičnin zgodovinske vrednosti, tudi popolnoma obnovil. A ne tako, kot bi morebiti ravnala večina sodobnih
investitorjev. Danes ima hiša namreč prav takšno podobo, kot jo je imela leta 1908, ko je Franc
Petrič zaključil z deli in je dobila uradni naziv vila.
Vila je opremljena, kot bi v njej še danes živela družina Petrič. Dr. Musar je na dražbah po Evropi
kupoval pohištvo in drugo opremo, ki bi jo glede na leto izdelave lahko imeli Petričevi v hiši,
porcelan in druge dragocenosti, ki so zaznamovale tisti zgodovinski čas. Še posebej je vila bogata
z likovnimi deli, saj se je prav po zaslugi dr. Musarja kar nekaj slik slovenskih slikarjev vrnilo v
Slovenijo, po tem, ko so bila ponujena v prodajo na dražbah v tujini.
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Tisoč in več zgodb
Vodenje po vili vas pelje skozi modri salon, kjer se zgodba vrti okoli cesarja Franca Jožefa in njegovega feldmaršala Radetzkega, slikarja Antona Karingerja, pa tudi ruskega carja Nikolaja II.
V prvem nadstropju vstopite v knjižnico z bogato slovensko knjižno dediščino, plemenitijo pa
jo tudi zgodbe Katarine Velike. Tu boste med drugim našli tudi izvirnik Slave Vojvodine Kranjske. Prek hodnika zavijete v zeleni salon, ki je največji prostor v hiši, v katerem lahko gostitelji
pogostijo okoli 10 oseb. Nasproti zelenega salona je Petričeva spalnica, zatočišče staršev, ko sta
zvečer k spanju spravila svoje štiri otroke. Po zadnji prenovi vile so v mansardi vile uredili tudi
dve sobi s kopalnicama in letos so vse tri sobe sprejele tudi že prve goste za nočitve.
Ogled vile traja dobrih 45 minut in prav tu pride do izraza vse razkošje zgodb, ki so jih lastniki znali
tako spretno in vendar povsem zgodovinsko utemeljeno preplesti. Zato je slogan Ruske dače »Vila
tisočerih zgodb« zgolj in samo odraz tega, kar vila v resnici ponuja svojim obiskovalcem.
Vila, ki živi
Želja investitorjev je, da vila živi. Tako je celotno vilo ali njene posamezne prostore možno najeti
za nočitve, za poslovna srečanja, pogajanja, slavnostne podpise pogodb ali pa za družinska slavja, obletnice. Zato vila nima le svoje zgodovinske vrednosti ampak se v njej z zgodovino prepleta
tudi ta čas in ta trenutek.
Čudovito posestvo vile Ruska dača ob lokalni cesti Gameljne - Šmartno omejuje potok Gameljščica, z druge strani pa ostanki nekdanje ugledne tovarne Rašica. A vmes je urejen čudovit, zelen

Pogostitev –kolaž za različne priložnosti
Prireditveni prostor
park, ki so mu letos dodali tudi mali ribnik. Lani so odprli tudi kavarno in pričeli s kulturnim in
zabavnim programom pod zvezdami in milim nebom. Lani so izvedli 14 koncertnih večerov in
stand-up komedije, letos pa do konca avgusta že 19. Program so oblikovali do konca septembra,
jesensko – zimsko nadaljevanje pa je odvisno tudi od ukrepov, povezanih s pandemijo.
Družabno in kulturno na Ruski dači
Prek letošnjega poletja se je na vrtu Ruske dače prepevalo v napevih slovenskih in svetovnih
napevov popevk, hitov, narodno – zabavne glasbe, pa bluesa, soula, ljudskih napevov, slišalo
se je pesmi iz muzikalov, pa pesmi v ruskem, angleškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem
jeziku, pesmi z domačih festivalov in Evrovizijskih popevk, a cappella ali ob klavirski spremljavi, z
močnejšo zasedbo ali na matrico. Pa to sploh še ni vse. Ob vsem tem smo se še smejali stand up
komikom in komičarki, komedijam Špas teatra. In povzetek, na 24 glasbeno-kulturnih dogodkih
je bilo veselo, zabavno, romantično, da o srečanjih druge vrste sploh ne govorimo. Preprosto
čudovito poletje.
Prijazno vabljeni, da nas obiščete tudi v jesensko-zimskem času
Kavarna: sreda, četrtek, petek: 14.00 -20.00, sobota in nedelja: 10.00 – 20.00
Vodeni ogledi Ruske dače: sobota ob 11.00 in 12.00, sreda ob 18.00
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Polepšajmo si jesen z gibanjem

dr. Veronika L. Dolenc, prof. šp. vzg.; veronika.dolenc@zdravozivi.si; http://zdravozivi.si/
Ozračje se ohlaja in mraz že kaže ostre zobe. Dan je krajši in kdor je v službi malo dlje, tako rekoč
odhaja v službo in iz nje v temi. Tema in mraz upočasnjujeta naš metabolizem. Prebava in presnova se poslabšata in presnovni produkti se dalj časa zadržujejo v našem telesu. Imunski sistem
nam pada in nevarnost ali verjetnost, da zbolimo je večja.
Ključni dejavniki, da ohranimo organizem čim bolj zdrav in živ, so gibanje, dovolj tekočine in pravilno
prehranjevanje. Gibanje pospešuje metabolizem. Tudi tresljaji med gibanjem izboljšujejo peristaltiko. Gibanje dokazano krepi imunski sistem. Med gibanjem se potimo in hitreje odstranimo strupe iz
telesa. Topli čaji ter voda z limono odstranjujejo bakterije iz grla in žrela. Poleg tega se med aktivnostjo bolj potimo, če več pijemo. Večje količine tekočine lajšajo prebavo, saj tekočina redči blato.
Kljub pomanjkanju sveže zelenjave nas je jesen nagradila z obilo pridelkov, kot so buče, zelje,
krompir, repa, itd. Topla bučna juha je odlična večerja. V jedilnik vključimo zelenjavo in zmanjšajmo količino mesa, ki nam otežuje prebavo in upočasnjuje presnovo. Dodajmo na jedilnik kaki,
jabolko in citruse.
Kako se lotiti gibanja? Ker je dan krajši, se nas večina po službi kmalu uleže na kavč s knjigo
v rokah ali pred TV zaslon, medtem ko smo bili poleti aktivni in na nogah do poznih večernih
ur. Jesen in zima sta letna časa, ko sta red in disciplina glede gibanja in rekreacije ključna. Ne
moremo si privoščiti, da se ne bi gibali ali da bi to osnovno potrebo zmanjšali na minimum. Če
to storimo, bodo posledice kmalu tu. Vedno manj bomo imeli energije. Zaradi sedenja nas bo
začel boleti hrbet in vrat. Redili se bomo. Kondicija bo padla, tako da se bomo zadihali že ob
najmanjšem naporu.
Tukaj je nekaj rešitev:
1. Pojdimo na Šmarno goro oz. bližnji hrib (po potrebi z lučko na glavi in palicami v rokah). Tako
krepimo celotno telo in skrbimo za ustrezno kondicijo. Lahko spreminjamo tempo hoje in s
hitrejšo hojo v hrib kondicijo povečujemo. Palice služijo za utrjevanje rok, ko se povzpenjamo
v hrib in za lovljenje ravnotežja ko se spuščamo dol.
2. Začnimo z nordijsko hojo. Intenzivnost hoje je veliko večja, kot pri običajni hoji, saj uporabljamo palice s katerimi se odrivamo in posledično hitreje hodimo. Tečaje nordijske hoje lahko
obiščemo tudi tukaj: https://zdravozivi.si/nordijska-hoja/
3. Vpišimo se na kondicijski trening. Trening vodi strokovnjak, ki nas uči tehnike vaj, svetuje in
prilagodi vadbo našim zmožnostim. Na kondicijskem treningu krepimo vse motorične sposobnosti, srce in ožilje ter dihala (http://zdravozivi.si/sport-in-rekreacija/).
4. Ljubitelji teka, ne odnehajmo s tekom! Tecimo, ko imamo čas v svojih rokah. Primerno se
oblecimo. Tecimo na razgibanem terenu in izbirajmo različne trase teka. Vse z namenom, da
naše telo ne pade v rutino, ampak ga spodbujamo k napredku.
5. Izleti z družino naj bodo redno na urniku. Vsak vikend pojdimo na izlet v naravo, izven megle
na sonce.
6. Če smo navajeni hoditi v službo s kolesom, nadaljujmo to prakso. V nahrbtnik dajmo rezervna
oblačila ali pa imejmo službena oblačila spravljena kar v službi v omari. Na kolesu nas ne bo
zeblo, le vroče nam bo, toda voziti moramo hitro. Počasna vožnja nas počasi ohlaja in v službo
bomo prišli premraženi namesto ogreti.
7. Tudi sobno kolo ali podobno napravo ativirajmo, če jo imamo doma. Prenesimo jo v dnevno
sobo in med treniranjem glejmo televizijo. Vozimo intenzivno, kajti samo tako je trening učinkovit. Če se ne znojimo, treniramo prepočasi.
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8. Vsak možen opravek, opravimo peš, na kolesu ali skiroju. Pojdimo v trgovino skupaj z
otrokom s skirojem. Pojdimo na sprehod,
namesto na kavo.
9. Tudi otroci rabijo intenzivno gibanje. Več o
Pogumnih Riskih si lahko ogledamo tukaj:
https://zdravozivi.si/vadba-za-otroke/
Če smo se doslej gibali vsak dan, potem to rutino in aktivnosti ohranimo tudi v jesenskem Gibanje je zdravo
in zimskem času. Če pa se do sedaj nismo gibali, je čas za spremembe! Vsak dan eno od zgornjih
praks ali pa določimo lastno prakso, toda brez gibanja ni zdravja.
Čepenje je zdravo sedenje
Sedenje je že dolgo dejavnik tveganja za zdravje. Žal zahodni narodi sedimo, ko delamo v pisarni,
ko jemo, beremo, sedimo celo ko gremo na stranišče. Poglejmo, kako se telo odziva ne dolgotrajno sedenje.
Ko pridemo v udobno pisarno in se usedemo na svoj ergonomski stol, se mišice, ki smo jih
uporabljali pri pokončni stoji, hoji, vsakdanjih opravilih itd. začnejo sproščati. Mišice na zadnjici
se deaktivirajo. Ko se usedemo udobno na stol, se trebušne mišice, ki so glavni stabilizatorji pokončne drže in lovljenja ravnotežja, omehčajo. Večino teže sedaj podpira naša zadnjica. To med
drugim pomeni, da ni več pritiska na kosti. Mnogo časa nazaj so ljudje skoraj ves čas opravljali
opravila pri katerih so bile kosti in mišice aktivirane ves dan. Sila težnosti in pritisk med pokončno stojo, hojo in tekom je pozitivno vplival na kosti in mišice, ki so postajale vedno močnejše.
Danes neaktivnost povzroča med drugim tudi obolele sklepe, osteoporozo, upadanje mišične
mase. Kaj se še dogaja z mišicami, ko sedimo? Upogibalke kolka se zelo skrajšajo, ker so ves čas
sedenja pod kotom 90 stopinj. To vpliva na hrbtenico, ki se začne nezdravo upogibati naprej.
Zavedati se moramo, da so to le manjše nevarnosti in pasti dolgotrajnega sedenja. Tukaj naj
omenim samo nekaj bolezni, ki so posledica neaktivnosti: bolezni srca in ožilja, diabetes tipa
2, debelost. Nekateri raziskovalci omenjajo tudi nekatere vrste raka. Pojdimo sedaj na čepenje.
Čepenje je del kulture mnogih narodov, predvsem vzhodnih kultur kot so Afrika in Azija. V 19 st.
so se pojavila stranišča, kot jih poznamo danes. Sprva so bila namenjena le višjim slojem, ko pa
se je pojavila moderna kanalizacija, je bilo stranišče s straniščno školjko na voljo splošni populaciji. To je bil čas, ko je na zahodu popolnoma izginilo čepenje. Poglejmo čepenje skozi dobo rasti.
Malčki čepijo brez težav, pravzaprav v tem položaju z lahkoto počivajo in se igrajo. Odrasli smo
na ta položaj pozabili, čeprav nam je še vedno blizu oz. ga z lahkoto osvojimo nazaj. Vzhodne
kulture, kot npr. Indija, Afrika, Kitajska, Japonska, še danes uporabljajo čepenje v gospodinjstvu,
pri počitku, čakanju na avtobus, ritualih, molitvi, meditaciji itd. Večurno čepenje v teh kulturah
ni nič nenavadnega.
Prednosti čepenja
Dokazano je, da ima čepenje koristne in zdravilne učinke na telo, ki preprečujejo pojav zgoraj
omenjenih dejavnikov tveganja za zdravje. Anatomsko gledano položaj čepenja povzroča:
1. Razteg celotne hrbtenice, predvsem spodnjega dela. Če potisnemo glavo med kolena, se raztegne in sprosti še vrat.
2. Težo telesa prerazporedimo in ni več enoličnega pritiska.
3. Vezi in mišice niso zakrčene, ampak se enakomerno raztegujejo in ohranjajo elastičnost.
4. Položaj je izjemno sprostilen in posebno po intenzivnem športnem naporu, kot je na primer
kolesarjenje in tek, zelo dobrodošel.
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Kako čepimo?
Dandanes nekateri težko oz. ne morejo čepeti. Razlogi so številni: bolečine v kolenih, bolečine v
gležnjih, poškodbe, skrajšana ahilova tetiva. Toda to niso razlogi, da ne bi mogli izvajati čepenja,
seveda z malo pomoči.
1. Popolno čepenje pomeni, da so stopala celotna na tleh, telo je ugreznjeno med kolena, kar
pomeni prenos teže rahlo naprej. Občutek je sprostilen, predvsem za celotno hrbtenico in ne
sme povzročati nikakršnega neugodja. Z malo vaje lahko v tem položaju delamo karkoli, od
igre s kockami z otroki, sproščanja, izdelovanja česarkoli, itd.
2. Nepopolno čepenje, pomeni, da ne moremo zaradi zgoraj omenjenih razlogov čepeti brez
pomoči. Če imamo bolečine v kolenih ali gležnjih, pride zelo v pomoč navadna pručka ali joga
kvader, ki si jo/ga podstavimo pod zadnjico in se nanjo usedemo. Podobno je, kot bi se usedli
na opeko. Kolena in gležnje zelo razbremenimo. Hkrati pa še vedno uživamo privilegije čepenja. Če imamo skrajšano ahilovo tetivo, si lahko pod pete položimo zvito brisačo, ki nam rahlo
privzdigne pete.
Naj postane čepenje naša vsakodnevna rutina. Lahko čepimo na delavnem mestu, ko si želimo
raztegniti hrbtenico in vrat, po športni aktivnosti, lahko med igro z otroki, lahko med meditacijo.
Zagrizeni privrženci čepenja lahko protestno odstranimo straniščno školjko .

Fantastičen uspeh Benjamina Savška
in Primoža Rogljiča
Brigita Pavlič

Olimpijske igre Tokio 2020 so bile za slovenske športnike uspešne. Po zaslugi dveh izjemnih
športnikov, naših dveh »gameljcev« Benjamina Savška in Primoža Rogljiča, v četrtni skupnosti
Šmarna gora sijeta 2 zlati olimpijski kolajni.
V olimpijskem kajakaškem parku v Tokiju je Benjamin zanesljivo in predvsem zasluženo dosegel,
kar si je želel. Trdo delo skozi leta se mu je obrestovalo, da je ugnal vso svetovno elito. Poleg
svetovnega in evropskega prvaka je v svojo številno zbirko kolajn dodal še najžlahtnejše odličjenaslov olimpijskega prvaka v kanuju na divjih vodah.

Zmagovalci od leve proti desni: Lukas Rohan (CZE), Zmagovalci od leve proti desni: Tom Dumoulin
Benjamin Savšek (SLO), Sideris Tasiadis (GER)
(NED), Primož Rogljič (SLO), Rohan Dennis (AUS)
Olimpijske sanje je dosanjal tudi Primož Rogljič. Po nesrečnem padcu na Tour de France in odstopu, je dosegel izjemen kolesarski uspeh. Za minuto in nekaj sekund je na olimpijski preizkušnji v kolesarstvu na kronometer ugnal vso svetovno elito in tudi on postal olimpijski prvak.
Kajakaška zveza Slovenije in domačini so Benjaminu Savšku po vrnitvi v domovino pripravili
sprejem pred gostilno Košir v Tacnu, Primožu Rogljiču pa so krajani Gameljn in drugi pripravili
kratek sprejem na cesti ob končni postaji avtobusov v Srednjih Gameljnah.
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Dobitniki kolajn na olimpijskih igrah Tokio 2020

Primož Roglič foto: AP

Benjamin Savšek

Janja Garenbret foto: Reuters

Tadej Pogačar foto: Matthew Childs/Reuters
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Tina Terstenjak foto: Jack Guez/AFP

