Šmarnogorski
razgledi
Informator krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna
Številka 13, november 2022, naklada 1800 izvodov
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Uvodni nagovor urednice
Drage sokrajanke in sokrajani!
Zaključuje se štiriletno obdobje delovanje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in hkrati s tem je
tudi pričujoča številka Šmarnogorskih razgledov zadnja pod mojim urednikovanjem. Glede na to,
da smo v tem letu postopoma začeli normalneje živeti in delovati, smo se zato tudi letos odločili,
da bomo pripravili zgolj eno številko našega krajevnega informatorja. Upam, da bo sleherni krajan naše četrtne skupnosti v njem našel kaj zanimivega.
Ob tej priliki pa se seveda iz vsega srca zahvaljujem vsem tistim, ki so vseskozi z neverjetno zag
nanostjo pošiljali svoje prispevke in tako omogočili vsakokratni izid našega glasila.
Mag. Alenka Pirjevec

OPRAVIČILO
V 12. številki Šmarnogorskih razgledov pri članku Fantastičen uspeh Benjamina Savška in
Primoža Rogliča smo napačno zapisali Primožev priimek. Pravilno je Roglič in ne Rogljič.
Za napako se opravičujemo.
Uredništvo

Pridržujemo si pravico do krajšanja prispevkov.

Uredniški odbor:
mag. Alenka Pirjevec (glavna urednica)
dr. Dragan Matić
Monika Morgenstern Vrhovnik
Brigita Pavlič

Naslovnica:
Šmarna gora jeseni – avtor Boris Krotec
Lektorirala:
mag. Alenka Pirjevec
Tisk:
Martin Artelj s.p. - Tiskarna Artelj

ISSN C508-8666
Mestna občina Ljubljana
Četrtna skupnost Šmarna gora
Pločanska 8
1133 Ljubljana-Brod
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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

Ob zaključku mandata

Primož Burgar - Predsednik ČS Šmarna gora
Pred štirimi leti ste krajani ČS Šmarna gora na lokalnih volitvah izvolili 13 članski Svet ČS Šmarna
gora. Svet je na prvi ustanovni seji za predsednika izbral že drugič zapored pisca tega članka. Za
začetek bom dejal, da smo se vsi člani po svojih najboljših močeh trudili za dobrobit vseh, ki živite in živimo na tem prelepem koncu Ljubljane. Kot predsednik lahko izpostavim predvsem to, da
smo se na sejah vsi trudili, da nismo politizirali ter se strankarsko obmetavali, saj smo se vsi zavedali, da zgolj enotnost lahko prinaša rezultate. In po koncu mandata lahko rečemo, da so vsaj
nekateri vidni. O tem nekaj tudi v nadaljevanju. Sicer so bila zadnja leta za vse vas, pa tudi za nas
v Svetu ČS prav posebna, saj je v vašo in našo realnost do dobra zarezal COVID. V dveh letih tako
nismo bili sposobni izvesti celotnega načrtovanega programa dela ČS in to predvsem tistega, ki
je povezan s tako imenovanimi družbenimi dejavnostmi, torej programa spodbujanja delovanja
društvenega in družabnega življenja v naši okolici. Smo pa del tako časa, kot tudi sredstev namenili za humanitarne dejavnosti, pri čemer so bila sredstva v celoti porabljena v naši sredini.
Kljub vsemu smo kot ČS lahko ponosni, da se je v zadnjem mandatu v naši sredini tudi uredilo
marsikaj, kar je vidno takoj na prvi pogled:
• novo šolsko in otroško igrišče pri OŠ Šmartno,
• obnovljen je bil Tacenski most,
• po 20 letih praznih obljub je bila končno urejena cesta skozi Šmartno,
• v Šmartnu je bilo več ulic deležnih temeljite prenove, vključno z urejeno kanalizacijo
• vstopne točke in poti na Šmarno goro so dobile nova enotna obeležja, postavljenih je bilo tudi
več klopic na sami Šmarni gori, urejale so se poti in vlake po Šmarni gori
Skupaj smo lahko ponosni, da se je projekt tako imenovanih aglomeracij (kanalizacije) pričel v
letošnjem septembru tudi v Tacnu, kjer se bo iz tedna v teden zapiralo več ulic oziroma odsekov
ulic. Tacen bo vsekakor prenovljen najkasneje do poletja 2023, saj projekt aglomeracij pomeni
tudi to, da se istočasno ureja celotna infrastruktura (kanalizacija, meteorne vode, javna razsvetljava, pločniki, preplastitve cestišč, vodovod ...). Ob tej priliki lastnike zemljišč ob Tacenski cesti
in delu Ceste vstaje prijazno naprošam, da kar se da kooperativno pristopate k reševanju zadev
v zvezi z zemljišči, da bi se na celotni trasi lahko zagotovil dvostranski pločnik, ki pa seveda ne
bo mogoč brez vaše pomoči, oziroma brez odprodaje dela vaših zemljišč. Verjamem, da bomo
čez eno leto ob zaključku del lahko skupaj ponosni ob videnem, saj se moramo zavedati, da se
to dela vsaj za dve naslednji generaciji. Leto 2023 bo tudi leto urejanja kanalizacije v Gameljnah,
ki bo sicer precej razširjena, saj se bo istočasno urejala tudi ostala infrastruktura v Gameljnah.
Morda v naslednjih letih Gameljne obide tudi obvoznica, ki je razdeljena v tri odseke. Zato tisti
lastniki, ki boste naprošeni za dovoljenje, da se na vaši zemlji izvršijo geološke vrtine, oziroma
vprašani ali ste pripravljeni odprodati del svojega zemljišča in spadate v tretji odsek, ki v naravi
predstavlja cesto čez Stražo, to dovolite, saj je ta del več kot prepotreben temeljite prenove in
bo tudi urejen pred obvoznico.
Prav poseben projekt, ki še čaka na realizacijo, je seveda projekt Centra ČS Šmarna gora, ki je v
zadnjem mandatu dobil pospešek, saj je zemljišče, ki omogoča celotno izvedbo načrtovanega
projekta, že bilo odkupljeno . Dogovorjeno je tudi sodelovanje z Mercatorjem, ki bo v Centru
po izgradnji odprl svojo trgovino in v celoti je dogovorjena tudi vsebina in okolica Centra. Velik
del bo namenjen športni dejavnosti, večjemu otroškemu igrišču, parku za druženje in posedanje
ter večje podzemno parkirišče, ki bo namenjeno obiskovalcem Šmarne gore, Centra ČS, šole,
cerkve in pokopališča. Začetek gradnje se pričakuje v letu 2023.
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Če zapišemo, da je potrebna večja prenova infrastrukture tudi na Rašici in še vrsto drugih manjših stvari, naslednjemu Svetu ČS Šmarna gora ne bo zmanjkalo dela. O tem, kdo bodo novi člani
Sveta ČS, je seveda odvisno zgolj in samo od vas, krajanov Gameljn, Rašice, Šmartna in Tacna,
zato za konec, vsi prav lepo povabljeni na lokalne volitve 20. novembra. V imenu sedanje sestave
Sveta ČS se vsem vam zahvaljujem za vsak telefonski klic, za vsako prejeto pismo, za vsak obisk
pisarne in za vsako izmenjano besedo na ulicah, saj zgolj medsebojna komunikacija na koncu
pripelje do pravih rezultatov.

Poročilo o delu Sveta ČS Šmarna gora
v mandatu 2018 -2022 ( do 10.oktobra 2022)
Brigita Pavlič in Primož Burgar

Sestava Sveta ČS
Na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 je bil izvoljen 13- članski Svet četrtne skupnosti Šmarna gora.
Med mandatom je prišlo do spremembe. Zaradi smrti Valentina Zavašnika je nadomestni mandat prešel na naslednjega kandidata z istoimenske liste - Tomaža Pajniča ( ugotovitveni sklep je
bil sprejet na 10. seji Sveta ČS).
Primož BURGAR (Lista Zorana Jankovića) – PREDSEDNIK – izvoljen na 1. seji dne 09.1.2019
Stanislav ARTELJ (SDS) – Podpredsednik – imenovan na 2. seji dne 30.1.2019
Renata JERNEJC (Lista Zorana Jankovića)
Franc MAROLT (Lista Zorana Jankovića)
Dragan MATIĆ ( Stranka modernega centra – SMC) – od leta 2021 samostojni svetnik
Marija MEDJA (SDS)
Monika MORGENSTERN VRHOVNIK (SD)
Alenka PIRJEVEC ( Levica)
Maja PREMRL (Lista Zorana Jankovića)
Marko RAMOVŽ (SDS)
Alojz SUHOVERŠNIK (Nova Slovenija-krščanski demokrati) -Podpredsednik imenovan na 2.
seji dne 30.1.2019
Renata ZAJC (Lista Zorana Jankovića)
Tomaž PAJNIČ (Lista Zorana Jankovića) –nadomestil Valentina Zavašnika
Seje Sveta ČS in delovnih teles
Svet ČS je imel 1. konstitutivno sejo 09.1.2019. Udeležba članov sveta na sejah v mandatnem
obdobju je bila 72 %.
Seje Sveta ČS
2019
		
		
		
REDNE SEJE
8
IZREDNE SEJE
3
KORESPONDENČNE 0
SKUPAJ
11
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2020 –
2021
razglašena
10 sej
epidemija 		
COVID-19
5
7
0
3
2
0
7
10

2022
– do
1. oktobra

Število
vseh
sej

Število
sprejetih
sklepov

4
2
1
7

24
8
3
35

155
5
6
166

Delovna telesa Sveta:
a/ Pododbor za Gameljne in Rašico je imel 1 sejo
b/ Pododbor za Šmartno in Tacen je imel 1 sejo
c/ Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je imela 1 sejo
d/ Uredniški odbor Šmarnogorskih razgledov je imel 1 sejo
Programi izvedeni s sredstvi ČS
Sredstva so bila porabljena v skladu z izvedbenim načrtom, v katerem so navedeni finančno
ovrednoteni programi , ki jih izvaja ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi. Izpostavljamo
nekaj pomembnejših:
• Ureditev nekategoriziranih makadamskih cest, ki jih MOL ne vzdržuje – Gameljne, Šmartno, Tacen
• Obrezovanje zelene vegetacije na zemljiščih MOL – Gameljne, Šmartno in Tacen
• Čiščenje odprtih meteornih jarkov – Gameljne, Šmartno in Tacen
• Najem radarske table – Šmartno
• Spodbujanje delovanja društev v ČS – izvedba Dneva ČS
• Pomoč pri organizaciji prazničnega sejma v Šmartnu
• Nabava materiala za obdaritev otrok, socialno ogroženih posameznikov in družin v
sodelovanju z Karitasom
• Izdaja in raznašanje informatorja Šmarnogorski razgledi
V času razglašene epidemije Covid 19 je bilo okrnjeno tudi delovanje četrtne skupnosti. V štiriletnem mandatnem obdobju, je ČS v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami izvedla:
- 2 prireditvi » Krajani krajem« v počastitev Dneva ČS
- sodelovala pri izvedbi prazničnega sejma v Šmartnu
- sodelovala pri decembrskih prireditvah in obdaritvah otrok
- sodelovala pri izvedbi evropskega tedna mobilnosti
Prioritetne naloge so bile sprejete v začetku mandata. Izvedba teh nalog je v pristojnosti oddelkov na MOL in odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev:
- Izgradnja pločnikov skozi Gameljne – NEUREJENO
- Ureditev parkiranja v Tacnu, Šmartnem in na Rašici – DELNO UREJENO
- Ureditev ceste Zg. Gameljne - Povodje – UREJENA 1.FAZA
- Zagotovitev rednega vzdrževanja Tacenskega parkirišča – UREJENO
- Sanacija plazu v Spodnjih Gameljnah nad ribogojnico – NEUREJENO
- Izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja - Šmartno UREJENO, TACEN
– začetek del, Gameljne – 2023, Rašica 2023 ali 2024
- Prevzem ceste v Sr. Gameljnah pri Mercatorju – NEUREJENO (stečajni postopek)
- Odkup zemljišča (UREJENO) in izgradnja Centra Šmarna gora – V PRIPRAVI
Plani malih del ČS -sredstva za izvedbo zagotovi ČS pri pripravi finančnega načrta za posamezno
leto iz mase sredstev, namenjenih za njeno delovanje. V obdobju 2018-2022 so bila izvedena
naslednja dela:
- Postavitev tabel za prepovedano odlaganje odpadkov ob Savi (2019)
- Barvanje ograje na mostu v Zg. Gameljnah (2019)
- Košnja igrišča in postavitev klopi ob fitnes napravah v Sr. Gameljnah (2019)
- Igrala pri OŠ Šmartno pod Šmarno goro (2020 in 2021)
- Obnova dela cestišča v vasi Rašica (2022)
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Aglomeracije (gradnja kanalizacije) v Tacnu in v drugih območjih v ČS Šmarna gora
Projekt gradnje kanalizacije –aglomeracije, vodi Mestna občina Ljubljana in se financira iz evropskih sredstev za dograditev kanalizacije in obnovo vodovodov, v območjih, kjer so strnjena naselja, večja od 2000 PE. V načrtu aglomeracij so zajeta območja Šmartno, Tacen in Gameljne. Nekje
so dela v večini izvedena, na nekaterih območjih trenutno poteka gradnja, ali pa se bo začela v
kratkem, izvedba v Gameljnah pa je predvidena za leto 2023.
• ŠMARTNO - izveden ni samo še stranski odsek Šmartno v dolžini 100 m, kjer MOL ne razpolaga s pravico graditi zaradi nasprotovanja enega izmed solastnikov zemljišča, ki ne da soglasja.
Zato ta odsek z 10 hišami še nima kanalizacije. Na Cesti vstaje so sicer obnovili črpalko za vodo,
vendar gospodinjstva v višje ležečem delu Šmartna še nimajo normalnega pritiska in ga ne bodo
imela toliko časa, dokler ne bodo obnovljene vodovodne cevi v Tacnu.
• TACEN sever (Cesta vstaje, Molekova, Vipotnikova, Na Palcah, Cesta Cirila Kosmača, Grobeljca). Izvedba 2022-2023.
• TACEN jug (Tacenska cesta, 100m Cesta vstaje, Ul. Ivice Pirjevčeve, Ul. Lizike Jančarjeve, Grško,
del Židankove, Ul. Bratov Novak in Pot na goro). Izvedba 2023.
• GAMELJNE - izvedba leta 2023. Obseg izvajanja na tem območju bo v primerjavi s Šmartnom
ali Tacnom relativno majhen in enostaven, ker se bo večinoma delalo po javnih površinah. Bodo
pa večji posegi zaradi položitve meteornih vodov, obnove vodovodnega omrežja, cestišč, ... Za izvedbo pločnika v Gameljnah bodo potrebni odkupi zemljišč, zato bo tudi tu potrebno sodelovanje
lastnikov. V Sr. Gameljnah se že sedaj ve, da v enem delu pločnika ne bo zaradi ozkega cestišča.
• RAŠICA – v letu 2023, ali kasneje, se ne bo gradilo v okviru aglomeracij, ampak bo projekt
financirala Mestna občina Ljubljana. Celostno se bo uredila komunalna infrastruktura, a bo izvedba težka (hrib, meteorne vode, slaba trenutna opremljenost, ...)
Ureditev Tacenske ceste
Načrt ureditve Tacenske ceste od gostilne Košir do križišča z Ul. bratov Novak in 100 m Ceste
vstaje, predvideva:
- obojestranski pločnik (opcija A), če ne bo zapletov pri pridobivanju potrebnih zemljišč. V kolikor se z lastniki zemljišč ne bo možno dogovoriti, bo pločnik ali enostranski (opcija B) ali ga sploh
ne bo (opcija C);
- več prehodov za pešce ( obstoječi pri gostilni Košir in 4 novi);
- rekonstrukcija križišč
Lastnike zemljišč prosimo, da sodelujete s pristojnimi iz MOL-a , ko se bodo pri vas oglasili
glede dogovora izvedbe, parcelacije in odkupov zemljišč. Saj bo le tako možno, da se zgradi
prepotreben pločnik. Udeležence v prometu pa naprošamo, da upoštevajo in spoštujejo opozorila in navodila, ki bodo podana v času gradnje.
Drugo opravljeno delo:
-Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami MOL in države
-Sodelovanje pri spremembi OPN = Občinski prostorski načrt in 4 -ih OPPN -jev = občinski
podrobnejši prostorski načrt
- Aktivnosti povezane z aglomeracijami (dograditev kanalizacije)
- Sodelovanje z DRSI (Direkcijo RS za infrastrukturo), DARS –om ( Direkcija za avtoceste RS),
DRSV ( Direkcija RS za vode) …
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- Sodelovanje v projektu Teden mobilnosti
- Sodelovanje v družbenem življenju v kraju
- Sodelovanje z Mladimi zmaji in Karitas
- Informiranje občanov preko informatorja Šmarnogorski razgledi, zloženk, spletne strani ČS in FB
Najpomembnejše pridobitve v četrtni skupnosti:
• rekonstrukcija državne ceste skozi Šmartno in ureditev trga;
• aglomeracije - dograditev kanalizacije v Šmartnu (Gustinčičeva ul., Šmarnogorska pot, Pšatnik
in Ul. Jožeta Štruklja );
• obnova vodovoda v Šmartnu ter preplastitev na Ul. Željka Tonija in v Prelogah;
• obnova tacenskega mosta;
• obnova igrišča OŠ Šmartno;
• izvedba 1. faze ureditve ceste Zg. Gameljne –Povodje (2. fazo ureditve ceste od zadnjih hiš v
• Zg. Gameljnah proti Povodju, MOL ne načrtuje).
Odprte zadeve za reševanje v naslednjem mandatu - večji nezaključeni projekti:
• Aglomeracije (kanalizacija) – Gameljne in Tacen
• Gradnja kanalizacije v vasi Rašica
• Izgradnja vodovoda na ulici Bratov Novak: 7 hiš v okviru projekta »Dograditev javne
kanalizacije v aglomeracijah MOL večje od 2000 PE
• Obvoznica Gameljne
• 2. faza ureditve državne ceste Šmartno – Povodje (od konca Prelog proti Povodju )
• Gradnja Centra Četrtne skupnosti v Šmartnu
• Projekti vezani na državne institucije: Cesta vstaje in Tacenska cesta (DRSI)

Dan ČS Šmarna gora
smo letos počastili meseca septembra
Tekst in foto: Brigita Pavlič

V letošnjem letu se zaključuje 4 - letni mandat Sveta ČS. V počastitev Dneva ČS je Svet imel še
zadnjo razširjeno sejo, katere se je udeležilo veliko krajanov. Seja je potekala v OŠ Šmartno,
15.9.2022. Predsednik Sveta ČS je zbranim predstavil začete, končane oz. načrtovane aktivno-

PGD Gameljne

Društvo upokojencev Šmartno -Tacen
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sti, predvsem pa jih je informiral s projektom izvedbe dograditve kanalizacije (aglomeracije).
Prisotne je nagovoril podžupan g. Dejan Crnek in se zahvalil predsedniku ČS za delo ter aktivno
sodelovanje in reševanje trenutne situacije na terenu ob gradnji kanalizacije. Na seji je bila prisotna tudi ga. Uršula Longar, vodja Odseka za promet na Oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet, MU MOL.

Nastop KUD Tacen
Društvo upokojencev Gameljne – Rašica
Podeljeno je bilo priznanje ČS. Za zgledno in dolgoletno sodelovanje pri promociji krajev ter
družbenem življenju v četrtni skupnosti, ga je prejelo Turistično društvo Šmarna gora – Tacen.
Letošnje leto nam vreme pri izvedbi prireditve, poimenovani »Krajani krajem« ni bilo naklonjeno. V petek, 16.9.2022 smo morali dogodek, ki je bil prvotno zamišljen, da bo potekal na prenovljenem igrišču OŠ Šmartno, prestaviti v prostor, znotraj šole. Zbrane je nagovoril predsednik
ČS Primož Burgar. Društva so predstavila svoje dejavnosti in s čim se ukvarjajo. Kulturni program
so izvedli pevci KUD Tacen in Vokalna skupina Krila, ki je navdušila z izborom zapetih pesmi. Za
sodelujoče in obiskovalce je kuharsko osebje OŠ pripravilo pogostitev. Dogodka se je udeležil
tudi podžupan g. Dejan Crnek in poklepetal s sodelujočimi.

Evropski teden mobilnosti 2022
Tekst in foto: Brigita Pavlič

Mestna občina Ljubljana se vsako leto pridruži Evropskemu tednu mobilnosti, mednarodni kampanji za trajnostno mobilnost, ki poteka od 16.9. do 22.9. Slogan letošnjega ETM je bil »Trajnostno povezani«.
V izvedbo dogodka se vsako leto vključujejo tudi četrtne skupnosti.
ČS Šmarna gora je dogodek izvedla v sodelovanju z OŠ Šmartno, 22.9.2022. Na ploščadi pred
OŠ Šmartno so učenci s kredami na asfalt risali svoj pogled na varnost v cestnem prometu. Pri
izvedbi je sodelovalo cca 50 učencev - 18 učencev 5. razreda, ostali so bili učenci prvih razredov.
Učenci 5. razreda o prometu in svoji varnosti razmišljajo
zelo odraslo. Kot je razvidno iz fotografij so pri uvozu k
šoli narisali prometni znak šola in cona 20 ter opozorilo
» POZOR, OTROCI NA CESTI«. Najmlajši, ki tudi že razumejo kaj pomeni varnost v prometu, so risali avtobuse,
avtomobile, prehode za pešce, po koncu dogodka pa
smo s prvošolčki naredili gasilsko fotografijo s plakatom
letošnjega ETM.
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OPPN 184 Pod Šmarno goro
Brigita Pavlič

V prejšnji številki Šmarnogorskih razgledov smo vas informirali o pripravi občinskega podrobnejšega prostorskega načrta 184 Pod Šmarno goro (OPPN). Gre za območje med Seunigovo in Rocensko ulico, kjer je predvidena gradnja eno in dvostanovanjskih hiš. Glede na pripombe iz javne
obravnave, sugestij, ki jih je posredoval Svet ČS pristojnim na MO Ljubljana, je bil dne 19.9.2022
terenski ogled območja OPPN 184,katerega se je udeležil župan g. Zoran Janković s sodelavci
iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet in Oddelka za urejanje prostora, investitor in
pobudnik, izdelovalka načrta in stanovalci. Tema sestanka je bila - ukrepi ob izvedbi OPPN 184 –
Rocenska in Seunigova ulica.
Sprejeta sta bila dva pomembna sklepa za rešitev prometne ureditve in dostopa v času gradnje:
- Variantne rešitve prometne ureditve: MOL pripravi predlog cestnoprometnih preureditev v
več variantah – cilj je preprečitev tranzitnega prometa po Rocenski ulici do Policijske akademije
(PA) ter preureditev dela Seunigove ulice v stiku z Rocensko ulico v dvosmerni promet. Predlagani sta bili dve variantni rešitvi:
• Zaprtje Rocenske ulice ob meji območja Policijske akademije in razširitev Rocenske ulice na
zahodnem delu;
• Ureditev nove povezovalne ceste med Kajakaško cesto in Rocensko ulico , po zahodni strani
poselitvenega območja (oz. ob vzhodnem robu EUPŠG-419)
Variantne rešitve MOL najprej uskladi z Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) oziroma PA in jih
nato usklajene posreduje na ČS.
- Dostop za čas gradnje: dostop za tovorna vozila do območja OPPN bo v času gradnje dopusten
izključno s Kajakaške ceste, mimo Policijske akademije

Aktivnosti Društva upokojencev
Šmartno – Tacen za leto 2022
Ana in Jože Jaklič; foto: Franjo Merše

Leto se je obrnilo na številko 2022 in zopet podajamo letno poročilo delovanja društva upokojencev.
Izleti v letu 2022
- 13. 04. 2022 smo si ogledali Piran in okolico, Šavrinske griče, Tonino hišo in muzej Mediadom
– Pyrhani
- 11. 05. 2022 – ogled Goriških brd, Svete gore in Mosta na Soči
- 13. 07. 2022 – ogled gradu Snežnik in Lidijinih vrtov, ogled Cerkniškega jezera pa je odpadel
zaradi premajhne udeležbe
- 14. 09. 2022 – izlet, ki je bil planiran v Slovensko Bistrico in dolino volne Majšperk je odpadel,
smo pa odšli v Podsredo in Zemljanko.
Krožek ročnih del se je pričel 22. 03. 2022, zaključil pa se je v aprilu 2022.
Končni izlet krožka je bil dne 24. 05. 2022 z vlakom v Dobovo. Udeležilo se ga je 7 članic krožka
in 2 vabljeni gostji.
Dne 26. 05. 2022 ob 10.30 uri je bil izveden tudi intervju na Prvem programu RTV Slovenije, na
domu Medved – Toplak Dragice, prisotna pa je bila tudi Pavla Tomšič. Jeseni pa je predviden
intervju z vsemi članicami krožka.
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Logarski pohod

Piran

Planinski izleti:
- 18. 05. 2022 –planinski pohod v Kranjsko goro in Zelencev, vodja izleta je bil Peter Žitnik
- 15. 06. 2022 – pohod na Lavričevo kočo, Šentvid pri Stični, vodja pohoda Helena in Janez Avsenik.
- 20. 07. 2022 – pohod iz Mojstrane na Jezero Kreda nato pa do Slapa Peričnik, ki sta ga vodila
Anka in Kostja Dolinar.
- 17. 08. 2022 – pohod v Logarsko dolino z okolico in Orlovo gnezdo je vodila Dragica Medved
– Toplak.
Vsak ponedeljek od 14 – 17 ure se na igrišču v Gameljnah izvaja balinanje. Vodja balinanja je
Bernard Šesek, udeležuje se ga pa približno 15 članov in članic
Pohodniki se vsak četrtek ob 9.00 uri zberemo pri gostilni Košir. Udeležba niha od 15 do 20
oseb, vodja pa je Anka Dolinar.
Kolesarji se od aprila in do konca oktobra vsak četrtek ob 8.30 uri zberejo pri gostilni Košir in se
odpravijo na kolesarjenje pod vodstvom Mirka Korena. Udeležba niha od 6 do 10 oseb.
Od srede meseca junija do septembra se vsak ponedeljek zbiramo na kopanju v Izoli. V oktobru
mesecu pa organiziramo še počitnikovanje v portoroškem hotelu Riviera.

Kulturno umetniško društvo (KUD) Tacen
Nada Golub - tajnica društva; foto: Urban Zore in Fabio Zonta

Pozdravljeni ljubitelji in prijatelji kulture!
Veseli smo, da se vam lahko spet oglasimo prek Šmarnogorskih razgledov. Tokrat spet z vračanjem v zaenkrat bolj običajne kulturne tirnice in dogajanja.
Leto 2022 je mešani pevski zbor začel z rednimi vajami, in sicer zadnji dan v februarju
smo se spet zbrali in od takrat redno prepevamo. Na tej vaji smo se radi spomnili, da
je naš pevski zbor 10.1.2022 praznoval 47.
rojstni dan!
Marca, točneje 20.3.2022, smo peli na prireditvi Ljubljanski zbori v Škofovih zavodih
v Šentvidu. Prireditev je bila izpeljana z
upoštevanjem vseh ukrepov v zvezi s Covidom-19. Nekaj zborov je moralo žal zaradi
bolezni odpovedati svoje nastope. Vendar
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je organizator JSKD izpeljal vse koncerte, za kar
smo jim zelo hvaležni. Zunanjih obiskovalcev ni
bilo, poslušalci smo bili samo tisti dan nastopajoči in seveda strokovni ocenjevalec Damjan Močnik. Našemu zboru je naklonil zelo vzpodbudno
oceno, kar nas je pevce neizmerno razveselilo,
da ne omenjam veselega pogleda našega zborovodje Denisa Robnika.
V aprilu je bil končno spet »običajen« občni zbor
članov KUD Tacen. Podana so bila vsa poročila za
nazaj in predstavljeni plani za bodoče delo, zlasti
v sodelovanju z ostalimi društvi v naši četrtni skupnosti.
17.6.2022 smo bili pevci zbora povabljeni na skupni koncert z mešanim zborom Retro iz Ljubljane. Nastop je bil v dvorani ČS Trnovo, naslov koncerta pa »Povezujemo«. Oba zbora sta uspešno
odpela kar nekaj pesmi, povezali pa sta nas tudi skupni pesmi »Lipa« in »Dajte, dajte«.
Največje veselje vseh pevcev pa je bilo, ko smo dobili obvestilo, da Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični letos bo in je bil dejansko izveden v nedeljo, 19.6.2022. Pesmi za tabor so bile
letos že »preizkušene«, torej ljudske pesmi, ki so jih zbori peli že na prejšnjih taborih. Seveda se
je to zelo odražalo na kvaliteti celotnega odpetega tabora. Šele tam, v Šentvidu pri Stični, pa smo
spoznali, kako zelo smo ga pogrešali!
Zdaj je pred nami jesenski, hladnejši čas in delo se nadaljuje. Pevski zbor je 16.9.2022 nastopil na prireditvi Dneva ČS. Prireditev je bila sicer predvidena na obnovljenem šolskem igrišču,
ampak zaradi obilice dežja tisti dan, to ni bilo mogoče, zato je potekala v jedilnici osnovne šole
Šmartno. Kljub temu smo se društva naše ČS prijetno družila in se predstavila s svojim delom.
Pred nami so Tacenski večeri -koncert MePZ, praznovanje 40-letnice Turističnega društva ter
koncert Šmarnogorskega kvinteta.
Do konca leta pevski zbor čaka še nastop na prazniku ČS Šentvid-Ljubljana, 4.11.2022 v dvorani
doma v Šentvidu. V decembru sledijo priprave na tradicionalni božično-novoletni koncert, ki bo
januarja 2023. Morda se vmes zgodi kakšna ta trenutek še nepredvidena prireditev ali praznovanje. Ne skrbite, mi bomo tam!
Do naslednjih razgledov pa se lepo imejte in veselo se smejte ter OSTANITE ZDRAVI!

Društvo tabornikov Rašiški rod
Lana Stanojević

Društvo tabornikov Rašiški rod deluje že
45 let in pokriva območje Šmartna, Broda
in Pirnič. Imamo približno 190 članov, ki se
delijo po vodih. V lanskem letu smo imeli
16 vodov, v letošnjem letu pa jih imamo 17.
Vod je manjša skupina, ki se srečuje enkrat
na teden, ima 5-10 članov in vodnika. Starosti članov v našem rodu so od 8 (3. razred)
do 15 (9. razred). Vodi se glede na starost
združujejo v družine, 3-5. razred sodijo v
družino medvedkov in čebelic (MČ), 6-9. ra-
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zred pa v družino gozdovnikov in gozdovnic. Po končani osnovni šoli se člani pridružijo vodstvu,
ki skrbi za nemoteno delovanje našega društva. Naši najbolj zagnani člani nato opravijo vodniški
tečaj, da postanejo vodniki in prevzamejo svoj vod.
Poleg srečanj vodov vsak teden, se tekom leta udeležimo tudi raznih akcij, ki jih organizira Mestna zveza tabornikov, in sicer: Fotoorientacija, GG Race (orientacijsko tekmovanje), občinski
mnogoboj, Žaboboj. Na državni ravni pa v okviru Zveze tabornikov Slovenije sodelujemo na
Republiškem orientacijskem tekmovanju (ROT), Zimskem nočnem orientacijskem tekmovanju
(ZNOT) in na nočnem orientacijskem tekmovanju (NOT).
Enkrat letno organiziramo tudi izlet Rašiškega rodu. Lani smo obiskali Rakov Škocjan in se nato
namočili v Vodnem mestu Atlantis. Za naše člane pripravljamo tudi dve družinski akciji. Naši MČ
so se lansko zimo odpravili na drsanje, GG pa sankat.
Naši najpomembnejši akciji pa sta zimovanje in seveda tabor. Lani je bilo zaradi omejitev proti
Covidu-19 zimovanje za MČ žal odpovedano, zato pa resnično upamo, da ga bomo letos lahko
izvedli. GG pa so se marca podali na vohunsko obarvano dogodivščino v Zapotok.
V juliju smo taborili v Kal Koritnici. GG so tja prispeli po tridnevnem pohodnem taboru in so tako
skupno taborili enajst dni. MČ so se na tabor odpravili dva dni kasneje in na taboru preživeli
osem dni. Tabor nam je zastavil polno preizkušenj, kot je kopanje v mrzli Soči, kurjenje ognja,
orientacija, postavljanje šotora iz dveh šotork, pohodni tabor… Nekateri med našimi najmlajšimi
so prvič spali v šotorih in spoznali kako zabavna je ta izkušnja.
Upamo, da nam v letošnjem letu ukrepi proti Covidu-19 ne bodo omejevali, kot so nas lani in
bomo lahko organizirali vse planirane akcije, in bodo srečanja lahko skozi vse leto potekala v živo
in ne preko Zooma. Lani je zaradi ukrepov poleg MČ zimovanja odpadel tudi praznični sejem, ki
je bil nazadnje izveden leta 2019. Prej je bila ta vsakoletna akcija izvedena v decembru in je v
prazničnem vzdušju potekala pred OŠ Šmartno pod Šmarno goro.
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Najpomembnejša akcija, ki jo letos organiziramo, poleg tabora seveda, pa je GG race. Skupaj s
še tremi rodovi pripravljamo orientacijsko tekmovanje za člane v starosti od 12-15 let. To tekmovanje poteka na ravni Mestne zveze tabornikov. Lani je bilo tudi to tekmovanje pod vplivom
proticovidnih ukrepov in je potekalo le en dan. Navadno tekmovalci na lokaciji prespijo. Zvečer
se spopadejo z nalogami iz topografije, zjutraj pa se podajo na orientacijsko progo. Lani smo
tako vse zelo natrpano izvedli v enem dnevu. Resnično si želimo, da bi lahko letos tekmovanje
potekalo v svoji običajni obliki.
Vsem tabornikom želimo prijeten začetek novega taborniškega leta, polno novih izkušenj in čim
boljše rezultate na vseh tekmovanjih.

Utrip Društva upokojencev
Gameljne –Rašica v letu 2022
Anica Troha

Čas neusmiljeno teče, pomlad in vroče poletje so za nami. V našem društvu z veseljem ugotavljamo, da smo v tem času uspešno realizirali kar nekaj dogodkov.
Na občnem zboru smo ugotovili, da smo zastavljene cilje v minulem letu v veliki meri uresničili.
Tudi v prihodnje se bomo trudili in pripravili nekaj zanimivih dogodkov. Nam pa drastično upada
število članov, nekaj jih je umrlo, novega vpisa pa je zelo malo. Zato ob tej priliki prosim vse, ki bi
radi v tretjem življenjskem obdobju naredili nekaj zase, da se nam pridružite. Vsi, ki radi hodite
in občudujete naravo, ročno ustvarjate, balinate, pridite, skupaj nam bo lepše in lažje.
Zdaj pa še nekaj o našem delu. Že od zgodnje pomladi balinamo vsak ponedeljek in četrtek od devete do enajste ure . Dne 26. maja smo organizirali ribiški piknik. Udeležilo se ga je 75 članov. Bilo
je prijetno, bil je glasen klepet in veliko smeha. V aprilu smo se udeležili čistilne akcije za Lepšo Ljubljano. Zaradi manjšega števila udeležencev na izletih uspešno sodelujemo s sosednjim društvom
iz Šmartna. V juniju smo se na izlet odpravili kar z vlakom. Zanimivo in zelo poceni.
Najbolj aktivna pa je naša pohodniška skupina. Vsak torek ali sredo se odpravijo na krajši ali daljši
pohod. Pravijo, da se imajo odlično, da lahko spoznavajo in občudujejo našo prečudovito Slovenijo.
Septembra smo imeli tradicionalni piknik ob spominu na požgano Rašico, v oktobru bo kostanjev
piknik, v novembru kulturna prireditev in v decembru novoletna zabava.
V želji, da bi se v naše DU Gameljne –Rašica vključilo več članov in posledično naših dejavnosti,
vas nove upokojence vabim v naše vrste. Mislim, da so naša druženja prijetna, da pa rabimo
novih idej in novih moči.
Delovanje pohodnikov
Tekst in foto: Peter Žitnik
V torek, dne 08.10.2019 ob 9 uri smo se zbrali upokojenci Gameljn, da se dogovorimo o ustanovitvi
pohodniške sekcije. Zbralo se nas je več kot deset. Kar hitro smo se dogovorili za naše prve pohode.
Na pohode se odpravljamo predvsem ob torkih, včasih ob sredah. V letu 2022 smo opravili že
devetindvajset pohodov. Vsako tretjo sredo v mesecu pa gremo na izlet še s tacenskim društvom
upokojencev. Na naše izlete nas hodi povprečno deset. Nekateri so stalni, nekaj pa se jih izmenjuje. Pridružilo se nam je pa tudi nekaj pohodnikov iz Tacna, Skaručne in Ljubljane. Na izlete se
vozimo s svojimi avtomobili. V začetku smo hodili na lažje sprehode v okolici Gameljn, na Rašico,
Dobeno, Toško čelo in Katarino, sedaj pa se podajamo že v sredogorje.
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Tako smo bili pozimi na Krimu, Kofcah, Planini nad Vrhniko, Lubniku. V ta namen smo si pohodniki nabavili dereze za bolj varen korak. Nasploh so zimski izleti zelo lepi. Zmrznjen sneg, ki
škripa pod nogami, sonce, ki se prebija med vejami dreves. V nekem trenutku se zaveš, da si v
čarobnem svetu in si želiš naj kar traja.
V tem letu smo videli kar nekaj naših lepih vodnih virov. Najsi bodi to slapovi ali pa izviri naših
rek. Tako smo si ogledali slap Rinka v Logarski dolini in izvir Savinje. Potem slap Peričnik v dolini
Vrat, strašljivo lepe kanjone Kamniške Bistrice in njen izvir. Iz Male in Velike Osojnice smo imeli
prelepe razglede na Blejsko jezero. Ogledali smo si tudi izvir naše največje reke Save – Zelence,
pa tudi mogočne slapove potoka Martuljek pod ostenjem ene naših najlepših gora Špikom.

Slap Rinka
Bili smo na Tromeji in se sprehodili po treh državah na nekaj kvadratnih metrih. Si ogledali nove
koče na Zelenici in Uskovnici. Smo pa imeli tudi nekaj poti na katerih smo se tudi izobraževali.
Ena med njimi je Pot Jeprškega učitelja in ogled Kranja z njegovimi znamenitostmi, kot je Prešernov spomenik in pogled na brzice Kokre z razgledišča visoko nad kanjonom. Imeli smo pa
tudi eno napol smešno izkušnjo na Veliki planini, ko se je pokvarila gondola. Med čakanjem, da
izvemo kako naprej in po prvem šoku, kako bomo prišli domov, smo v garaži hotela Šimnovec
našli namizni nogomet. Tako smo se zatopili v igro, da nam je čas še prehitro minil. Tudi potem,
ko so nas obvestili, da bomo odšli do prevoza peš, in to več kot eno uro daleč, smo ostali dobre
volje. Nazaj do parkirišča, kjer smo imeli avtomobile, nas je s kombijem gasilske enote Tuhinj
popeljal šofer Miran in nas zabaval s svojimi anekdotami. Če je slabo vreme, pa gremo z dežniki
do Črnuč, ali pa do Tacna in nazaj. Tam si privoščimo kakšno sladico in kavo.
V treh letih, kar hodimo skupaj smo se okrepili, tako fizično, kot psihično. Od sprva malih pohodov, smo sedaj zmožni opraviti tudi več urne pohode, s kar spodobnimi višinskimi razlikami. Namen naših pohodov ni samo osvajanje nekoristnega sveta, ampak predvsem druženje in dobra
volja. Kakor pri verigi, ki se pretrga pri najšibkejšem členu in je treba na njega paziti, tudi pri nas
pazimo, da pot, ki si jo zadamo, zmoremo vsi.
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50 let Planinskega društva Šmarna gora
Darja Grad Kolenc

Težko je z besedami opisati vsa doživetja, vse vesele urice, vsako kapljo napora in vsak korak
v tej častitljivi pol stoletja dolgi dobi. Zato smo iz našega arhiva izbrali nekaj slik ter opisov, ki
odkrivajo delček naše zgodovine, dodali nekatere prav častitljivo stare listine in nekaj zanimivih
stvaritev naših članov ter pripravili razstavo, ki smo jo svečano otvorili 11. decembra s krajšim
govorim in druženjem kot so ga dopuščali pogoji. Ko vas pot zanese na Šmarno goro, vas vabimo,
da si jo ogledate v spodnji galeriji obzidja.
Začetki našega planinskega društva segajo v prejšnje stoletje, oziroma celo v prejšnje tisočletje:
10. decembra leta 1971 je bil izveden prvi ustanovni občni zbor, katerega se je udeležilo kar 70
članov. Prisotni so bili predstavniki Planinske zveze Slovenije, Planinskega društva Rašica in starosta šmarnogorskih planincev prof. Vilko Mazi, ki je bil imenovan za častnega člana.
12. decembra 1971 je bil na hitro dogovorjen in izveden pohod na Grintovec. Na vrhu so se ob
13. uri objeli Martin Linke, Miha in Štefan Marenče, Marko Sešek in Janko Zajelšnik in s trikratnim hura po hribovsko krstili novo ustanovljeno planinsko društvo. V začetku je društvo pri
SZDL v Vikrčah št. 30, nasproti gostilne Kovač najelo prostore; pisarna, v kateri so se člani srečevali vsako sredo, je na tem naslovu delovala naslednjih 10 let. Pot društva je bila prepletena
s številnimi dejavnostmi in akcijami: največ je bilo seveda izletov pa vsakoletnih taborov (prvi
tabor v Vratih 1972), kot tudi številnih markacijskih akcij na Šmarni gori in po triglavskem pogorju, nekaj planinskih šol, predavanj ter seveda še mnogo drugega dela. Leta 1973 so člani markacijskega odbora pomagali pri postavitvi gozdne učne poti na Grmado. Dolga leta so markacisti
in člani skrbeli tudi za Pot čez Plamenice na Triglav, ki se je izkazala za prezahtevno za tako malo
društvo in so jo vrnili nazaj v oskrbo PZS. Za pot od Štapc preko Zelnarice do Vratc in za vse poti
po naši Šmarni gori pa skrbimo še danes.
V počastitev 10 letnice planinskega društva in 40 letnice vstaje proti okupatorju je bila na sedlu
Šmarne gore in Grmade 14.junija 1981 množična prireditev: 11. planinski tabor Ljubljanske regije. V letih, ko je bilo več snega, je društvo organiziralo slalom na Šmarni gori (5. februarja 1984).
Vsa leta planinci pomagamo pri izvedbi gorskega teka na Šmarno goro in Planinski pesmi.
Skoraj 20 let je bil del društva tudi Alpinistični odsek, ustanovljen leta 1976. V začetku je štel 8 alpinistov, 2 alpinistki, 8 pripravnikov, 1 pripravnico in 5 tečajnikov. Člani so se večkrat udeležili jugoslovanskih himalajskih odprav in odprav v druga gorstva. Skoraj vsako leto so izvedli alpinistično šolo v Turncu. Janez Kalan,
Jože Hočevar, Štefan Marenče
in Vanja Matijevec so bili člani
slovenske himalajske odprave
leta 1976 na 7120 metrov visok
Trisul, kjer sta Marenče in Matijevec dosegla vrh. Leta 1978
sta se Štefan Marenče in Roman Robas skupaj s Tonetom
Škarjo, Stanetom Belakom in
Nejcem Zaplotnikom udeležila
izvidniške odprave pod Mount
Everest.Leta 1979 so bili za največjo jugoslovansko himalajsko
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odpravo na najvišji vrh sveta Mount Everest izbrani Roman Robas, Štefan Marenče in Vanja
Matijevec, ki so v okviru društva organizirali tudi vzpon na Grossglockner (leta 1985) in v letu
1986 so se odpravili še na Mont Blanc. V devetdesetih letih pa so se odcepili in ustanovili svoj
alpinistični klub Vertikala.
V počastitev 30 letnice planinskega društva smo izdali knjigo o delovanju društva ter pripravili
družabno srečanje na vrhu Šmarne gore.
Vsa leta izdajamo tudi glasilo društva. V začetku se je imenovalo Viharnik, ki je izšel tudi 3 x na
leto, nato so ga preimenovali v Glasilo šmarnogorsko, sedaj pa ga poznamo pod nazivom Šmarnogorsko glasilo in izide enkrat na leto (običajno marca pred Občnim zborom). Šmarnogorsko
glasilo nudi razne vsebine: seznam opravljenih tur, poročilo markacistov, doživljajski spisi, poročilo vodje tabora, poročilo za preteklo leto, grobi načrti za tekoče leto in še in še…
1995 je bilo potrebno posodobiti, predvsem pa urediti, Pravila Planinskega društva Šmarna
Gora zaradi novega Zakona o
društvih, ki je začel veljati tega
leta. Obrazložitev in predloge je
podala Nada Vidmar, ki je pripravila predlog v celoti. Uradno smo
spremenili tudi sedež društva in
žig. Leta 2011 je bilo ponovno
potrebno urediti Pravila Planinskega društva Šmarna Gora, ker
se je zakon ponovno spremenil.
Tokrat smo s pomočjo Nade Vidmar posamezne člene posodobile Nataša Kranjec, Roma Toplak
in Darja Grad Kolenc.
Od leta 1993 dalje je predsednik
društva Marjan Kovačič. Skupaj z
njim sodelavci ustvarjamo posebno klimo in posebne odnose, smo kot velika družina, ki se rada
druži tudi sicer.
Vsako leto izvedemo kar nekaj lažjih in težjih planinskih izletov: največ po domačih gorah, nekaj
v tujini. Najbolj težko pričakovan je zagotovo vsakoletni planinski tabor.
Vsak, ki se nam pridruži, je lepo sprejet in marsikoga smo tako močno »okužili«, da je postal
»naš« pa čeprav živi npr. na dolenjskem ali celo v Beogradu. Tabori se tradicionalno še vedno
organizirajo vsako leto, običajno v drugem kraju. Splošno mnenje je, da so najlepši in najbolj
zaželeni in zato komaj čakamo, da pride zadnji teden julija, oziroma prvi teden avgusta. Število udeležencev niha med 28 in 74, ravno tako niha njihova starost: zabeleženo je, da je imela
najmlajša udeleženka 2 meseca, najstarejša pa 84 let. Cel teden skrbimo drug za drugega, pomagamo kuharju ali kuharici, popazimo na »sosedove« otroke, hodimo v hribe, uganjamo razne
vragolije, se učimo drug od drugega, predvsem pa pozabimo na »dolino«. Teden prehitro mine.
K sreči hitro mine tudi leto in ko se ponovno srečamo, se običajno čudimo: »Je res minilo že celo
leto?« Kaj nas tako prevzame na teh vsakoletnih taborih? Verjetno vsakega udeleženca nekaj
drugega. Seveda nas vse druži ljubezen do gora in je tabor priložnost, da jih užijemo v kratkem
času kar največ. Morda stojimo celo na kakem vrhu, ki ga sicer nikoli ne bi obiskali, ker nam je
ali neznan, ali pretežak, ali pa kaj tretjega. Začne se že prvi dan, ko družno postavljamo tabor.
Vodja tabora odredi, kje bo stal velik skupni šotor in kje se lahko postavijo naši mali šotori. Hja,
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mali? V začetku so bili to res manjši šotori, saj se samo prespi v njih, mar ne. Z leti pa so šotori
vedno večji. Ni ga »čez komot« pa tudi mlajši nismo vsako leto! Posledično gre z nami lahko več
oblačil, čevljev, gumijastih škornjev za jutranjo roso, raznih knjig, ki jih potem skoraj nimamo
časa brati in prebrati, saj se v taboru tooooliko tega dogaja. Ne pozabimo tudi na mizice, stole
raznih velikosti in oblik, celo ležalni stoli so uporabni – pa kaj, če ležimo na njih zaviti v odejo,
ko je prehladno, viseča mreža se tudi izkaže za uporabno in zagotovo se najde še marsikaj. Paša
za oči in priložnost za čudenje je postavljanje velikega taborskega šotora. To je star, zelen vojaški (ali gasilski) šotor, ki začuda še vedno drži vodo. Ravno zato smo mu lani namenili posebno
skrb in smo ga dali strokovno obnoviti. Smo tako utečena ekipa da, ko ga postavljamo, naključni
gledalci sploh ne morejo slediti. Takoj za tem je potrebno urediti prostor za kuhinjo za pripravo
kosila, saj je bil zajtrk že zgodaj zjutraj in prazen žakelj resnično težko stoji pokonci. Po kosilu
običajno sledi prva tura, beri sprehod, po bližnji okolici, da jo bolje in pobližje spoznamo. Med
tem časom se počasi zbiramo udeleženci od blizu in daleč. Vsakega se pozdravi, čudimo se kako
so zrastli otroci, kako naše planinke dobro zgledajo, celo bolje od zadnjega leta, itd.. Po večerji
sledi pozdrav zbrani pisani druščini. Marjan (predsednik in vodnik A n B kategorije, odgovorni
načrtovalec tur) predstavi plan izletov, vodja tabora tudi pove svoje (ah, razna pravila in priporočila), določi dežurne, njihove naloge in še kaj, dežurni pa smo vsi od najmlajšega do najstarejšega. Popoldneve izkoristimo za druženje, pogovore, za organizacijo raznih delavnic. Lotili smo se
na primer izdelave papirnatih rož, risanja mandal, izdelave »pup«, organizirali smo tudi strelsko
tekmovanje. Mladina pa za odrasle pripravi iskanje skritega zaklada in veselje je neizmerno, ko
se starejši podimo po okolici, kot da smo na kakšnem svetovnem prvenstvu. Ob dnevni luči in
zvečer ob ognju smo brali poezijo pa tudi na pravljice nismo pozabili. Tu je še tekmovanje parov
z zavezanimi čevlji pa še kaj se je našlo. Med zabavne spomine spada tudi tekmovanje polžev v
Robanovem kotu. Otroci so resnično uživali, polž zmagovalec pa je dobil brezplačni izlet v Snežno jamo in nazaj. Zadnji dan imamo zaključni večer, ko se »krščuje« nove člane. Ni enostavno,
saj v kotu sedi rabelj in grdo gleda, v rokah pa drži svitek vrvi in kot rezerva sta v njegovi bližini
vsaj še dva. Naloge, ki jih mora opraviti »krščenec«, oziroma pripravnik tudi niso lahke, ravno
tako niso lahka vprašanja. Zadnja leta smo rablju dali dopust in krsti niso več tako »strašljivi«.
Treba je zapeti kako pesmico, povedati ime obiskanega vrha, opisati zanimivost kraja in podobno, skratka nič groznega. Tradicija se pač spreminja. Zadnji večer izjemoma ne gremo zgodaj v
šotore in spat, saj je naslednji dan čas za pospravljanje tabora in za (težko) slovo. Pa na svidenje
ob letu osorej!

40 let Turističnega društva Šmarna gora-Tacen
Marija Hladnik in Marjetka Šilc

Na pobudo krajanov je bilo, 11. novembra 1982, ustanovljeno TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARNA
GORA-TACEN. Med ustanovnimi člani je bil prvi predsednik Boris Lasič, podpredsednik Karel Trnovec, tajnik Rudi Cedilnik in Miha Grah, Marjan Jakus, Avguštin Lah, Miha Ledinek, Jože Kepic. Jože
Kepic in Rudi Cedilnik sta v društvu še vedno aktivna. Ob ustanovitvi so si zadali aktivnosti, ki jih
z nekaterimi novostmi še vedno izvajamo: ureditev rekreacijskega prostora ob Savi, proučevanje
zgodovinskih virov o običajih, promocijo zanimivosti našega kraja, urejanje starih domačij, urejanje poti na Šmarno goro, varstvo okolja, sodelovanje z drugimi društvi, predavanja in prireditve.
Začelo se je 8. maja 1984, ob 19. uri na Šmarni gori. Ob velikem in več manjših kresovih je zadonela PLANINSKA PESEM. Prireditev je vedno imela svoj namen. Posvečena je bila določenemu
aktualnemu dogodku in popestrena s častnimi gosti. Nekateri med njimi so bili: Jurij Souček, Loj-
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ze Uran, Neža Maurer, Mila Kačič, Janez Bitenc, France Bučar, Stane Mancini, Tomo Šarf. Zadnja,
31. prireditev, se je odpela 9. maja 2014.
Karel Trnovec je želel obuditi star običaj prižiganja lučk na plovilih. Na Gregorjevo, 12. marca
1996, smo pričeli s prireditvijo POZDRAV POMLADI. Na vseh prireditvah so sodelovali otroci iz
bližnje in daljne okolice. Prinašali so doma narejena plovila iz naravnih materialov. Razstavili so
jih na vrtu Gostilne Košir, kjer jih je ocenila strokovna komisija in deset nagradila s praktičnimi
darili. Dogodek smo popestrili s kulturnim programom učencev OŠ Šmartno in Vižmarje Brod.
Pri spuščanju plovil v Savo in varovanju so nam vedno pomagali nepogrešljivi gasilci. Zaključek
prireditve so popestrili z vožnjo po Savi mladi kajakaši z baklami.
Od leta 1992 je bilo KRESOVANJE naša tradicionalna prireditev. Na kresni večer in predvečer državnega praznika so taborniki pripravili in prižgali mogočni kres, ob katerem je potekal kulturni
program z osnovnošolci OŠ Šmartno in KUD Tacen. Kresovi so goreli v Tacnu in Šmartnu.
PUSTOVANJE je namenjeno mlajšim maškaram in prva petletka je za nami. Obogateno je z zanimivim vodenjem in poskrbljeno za žejne in sladkosnede maškare.
Z organizacijo dogodka VESELI DECEMBER smo pričeli leta 2012 v našem domu in nadaljevali z
MIKLAVŽEVIM SEJMOM na vrtu Gostilne Košir. Ponudba na stojnicah je vedno bogata in raznolika, za kar poskrbijo okoliški in domači pridelovalci in ustvarjalci. Vsako leto razveseli otroke
Miklavž s spremstvom.
Še vedno nadaljujemo s PREDAVANJI o vzgoji cvetja, urejanju vrtov, o zdravilnih zeliščih ter o
zanimivih potovanjih po svetu.
Prvo RAZSTAVO smo imeli leta 2003. Naj naštejemo nekaj najbolj zanimivih: Razstava čebeljih
pridelkov, Veseli december, Tacen in šport, Orodja starih mojstrov, Od zrna do kruha, Za vsako
bolezen rož'ca raste, Kozolci nekoč in danes, Jaslice pod zvonikom cerkve Sv. Jurija v Tacnu.
V naši organizaciji je na pobudo krajanov leta 2012 zaživela TRŽNICA v domu gasilcev in krajanov
v Tacnu. Zaradi utesnjenosti in zaprtega prostora smo jo prestavili na parkirišče v Tacnu. Pri domačinu smo naročili in kupili deset stojnic. Ker ni bilo mogoče poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, smo prenehali s prodajo. Nove pobude za tržnico se porajajo v Šmartnu.
Člani upravnega in nadzornega odbora smo radovedni in vedoželjni. Vsako leto si zaslužimo
sproščen dan, ekskurzijo v zanimive kraje Slovenije.
Naše društvo je omogočilo izdajo knjig: Tacenski sodarji (dr. Jurij Šilc, Milan Medved), Zgodbe
izpod Šmarne gore (zbral dr. Jurij Šilc). Izdali smo različna promocijska gradiva, zgibanke in razglednice.
Ves čas smo z aktualnimi obvestili in prispevki dosegljivi na naši FB strani. Aktualne akcije so
vidne na našem transparentu na parkirišču v Tacnu, na plakatih in v zgibankah.
Vso našo energijo in aktivnosti smo obeležili s 40. obletnico delovanja, 15.10.2022 .

Osnovna šola Šmartno

Pomladni vrtiljak - Ko se združita šport in dobrodelnost
Vodja projekta Nataša Roblek, prof. RP foto: arhiv OŠ
V zadnjem delu šolskega leta, se je tudi letos odvil tradicionalni Pomladni vrtiljak, ki ga vsako
leto prirejajo vsi učitelji in učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro. Letošnji je bil še posebej razgiban in zanimiv, saj se je odvijal pod geslom »Ko se združita šport in dobrodelnost«.
23. 4. 2022 , okoli 9. ure zjutraj, ko je bil uradni pričetek prireditve, so se proti šoli začele zgrinjati množice učencev in njihovih staršev. Pri vhodu so jih pričakali učitelji in gasilci. Do šolskega
igrišča jih je pospremila čudovita glasba, ki je prihajala iz harmonike nekdanjega učenca, Žana
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Bitenca. Pozitivno vzdušje se je kot pomladni vonj cvetlic širil med udeleženci. Starše in učence
so pričakale številne stojnice, na katerih so lahko izbirali med številnimi okusnimi smutiji. Zadišalo je tudi po sveže kuhani kavi in sveže pečenem rahlem pecivu.
Da je letošnji vrtiljak potekal pod geslom »Ko se združita šport in dobrodelnost«, pa ni bilo
naključje, saj so učenci lahko svoje športne in spretnostne veščine prikazali na kar 20 različnih
postajah. Posamezne postaje so bile izjemno smiselno zasnovane. Tako so na nekaterih postajah
morali otroci delati z rokami, na drugih z nogami, zopet pri tretjih je delovalo celotno telo. Prav
tako so morali na posameznih postajah prikazati tudi spretnosti gibanja celotnega telesa. Veliko
pozornosti so poželi tudi gasilci, ki so za otroke postavili t. i. vodne tarče. S pomočjo vodnega
curka iz gasilske cevi so učenci morali podreti različne predmete.

Posamezne postaje so pripravili tudi naši zunanji sodelavci, ki že vrsto let uspešno izvajajo obšolske dejavnosti, ki jih obiskujejo učenci naše šole. Za veliko smeha in zabave ter predvsem
presenečenj pa so poskrbele tudi nagrade na srečelovu, ki se je odvijal ves čas prireditve.
Glasen smeh otrok in nasmeški staršev na obrazu so potrdili j izjemen uspeh prireditve, na kateri so se zabavali prav vsi udeleženci. Po številnih opravljenih aktivnostih so se učenci vrnili k
stojnicam, kjer so jih pričakali različni prigrizki. Zabava in tekanje od postaje do postaje se je
nadaljevala, v zraku pa se je začela čutiti rahla napetost. Počasi, a vztrajno, se je namreč bližal
osrednji del prireditve, ki so ga vsi nestrpno pričakovali …
Vrhunec prireditve se je pričel nekaj pred 12. uro z dražbo in uvodnim govorom voditelja dražbe,
g. Gajška. Letos so bili na licitaciji unikatni rekviziti, med katerimi velja izpostaviti veslo zlatega
olimpijca iz Olimpijskih iger - Tokio 2021, Benjamina Savška. Košarkarska žoga s podpisi igralcev
filma Košarkar naj bo je po večkratnem licitiranju le prejela novega lastnika, ki jo je odnesel z velikim zadovoljstvom. n. Veliko zanimanja občinstva je požel tudi dres Tadeja Pogačarja, ki skupaj
s Primožem Rogličem tvori sam elitni svetovni vrh kolesarstva. Primož je zagotovil tudi donacijo,
ki smo se je zelo razveselili.
Sredstva, ki so bila zbrana s prodajo izdelkov in pridobljena na licitaciji, pa so bila namenjena
skladu Čebelica, ki že vrsto let skrbi za socialno šibkejše učence. Tako si bodo lahko številni otroci
iz socialno šibkejših družin ogledali kakšno predstavo več, odšli na šolski izlet, ki jim ga starši ne
bi mogli zagotoviti in odšli na tabor oziroma v šolo v naravi, skupaj s svojimi sošolci.
Ob tej priložnosti pa bi se rada zahvalila še donatorjem, ki so celotno prireditev podprli in nam
pomagali z dodatnimi sredstvi oziroma nam zagotovili izdelke, ki smo jih uporabili pri srečelovu.
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Mednarodno srečanje v Berlinu v okviru projekta Erasmus +:
Krožna ekonomija za bodočo družbo
mag. Polona Petrica Ponikvar, prof. fiz.-kem
Učenci in učitelji osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro smo letos aprila potovali na mednarodno srečanje v Berlin v sklopu evropskega projekta z naslovom Krožna ekonomija za bodočo
družbo. Projekt vodi naša šola in je namenjen uvajanju sodobnih vsebin v šolski kurikulum.
Naše potovanje je sofinanciral evropski izobraževalni sklad Erasmus + v sklopu projekta Krožna
ekonomija za bodočo družbo in bo trajal do oktobra 2023. Srečanje v Berlinu je organizirala partnerska šola Adam Riese Schule iz okrožja Lichtenberg.
Učenci naše šole so v nemščini in angleščini svojim vrstnikom predstavili raziskovalne naloge o
stanju lokalnih voda. S strani gostiteljev smo bili deležni izobraževalnega programa z naslovom
3R – Reduce, Reuse, Recycle Water (3R – zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj vodo).
Spoznali so berlinske znamenitosti, komunicirali v angleščini in nemščini ter se družili z vrstniki
iz vseh štirih partnerskih šol – iz Kokkole na Finskem, Varšave na Poljskem, Berlina v Nemčiji ter
Corrata v Italiji.
Vtisi udeleženk srečanja iz 8. a razreda, Maruše Velkavrh, Eve Ribičič in Tadeje Pavšek:
»Prvi dan obiska so nas gostitelji zelo lepo presenetili, saj so nas vsi učenci pričakali pred šolo
z zastavicami vseh sodelujočih držav. Obiskali smo vse razrede, učenci pa so nam pripravili zelo
pester in zanimiv program. Naredili so nam tudi zelo dobro kosilo. Nato smo imeli delavnice s
partnerskimi šolami, izpolnjevali smo vprašalnike o evropski identiteti in digitalnih veščinah ter
pisali ekološki slovar v petih jezikih. Nato smo odšli še na sprehod in na ogled mesta. Naše učiteljice so izvedle delovne sestanke z učitelji drugih držav. V sredo po zajtrku smo odšli v nemško
šolo, kjer smo v nemškem jeziku predstavili Slovenijo in našo šolo ter v angleškem jeziku lokalne
vodotoke, njihovo uporabo in zaščito. Na koncu smo predstavili intervju z našim olimpijskim prvakom, kanuistom na divjih vodah, Benjaminom Savškom. Po končanem delovnem dopoldnevu
smo odšli v parlament. Po dolgem ogledovanju smo se napotili na ladjico – katamaran in odpluli
po reki Spree. Berlin nas je navdušil tudi z drugačne perspektive. V četrtek zjutraj smo se odpravili na ladjico, na kateri smo izvedli kemijske, biološke in fizikalne eksperimente. Bilo je zelo zanimivo, malo pa nas je tudi zeblo, saj je Berlin kljub sončku še vedno ovit v zimske temperature.
Dan smo končali na skupni večerji s partnerskimi šolami, kjer smo klepetali z novimi prijatelji in
načrtovali nova srečanja v prihodnosti.«
Na koncu bi povzela misli učenk. Klepetanje z novimi prijatelji, ustvarjalno delo, nova doživetja
in obilo kreativnosti bomo ponovili na prihodnjih srečanjih: konec novembra 2022 v Varšavi in
konec maja 2023 na Finskem.

Berlin
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Planinski krožek
Doroteja Bokavšek, mentorica planinskega krožka
V šolskem letu 2019/20 smo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro učencem ponovno ponudili interesno dejavnost povezano s pohodništvom,
ki je ena izmed najpogostejših oblik gibanja na prostem. S pridom smo
pričeli izkoriščati geografsko lego šole, ki nudi tudi dobro izhodišče za
izlete v bližnji okolici. Za začetek smo ustvarili logotip krožka. Izbrali
smo markacijo, ki jo je že davnega leta 1922 (letos smo praznovali 100obletnico nastanka) oblikoval Alojz Knafelc in le-ta še danes služi za
označevanje planinskih poti. Znotraj nje pa smo še dodali logotip naše
šole, ki ima v znaku zarisano silhueto vzpetine.
Z učenci smo se pred prvim izletom sestali na šoli, se pogovorili kam
gremo, kaj vse potrebujemo za varen obisk gora, kako si pripravimo nahrbtnik ter katera so primerna oblačila in obutev.
Najprej smo obiskali Šmarno goro (669 m), hrib, ki se mogočno dviga nad našo šolo. Na poti smo
najprej srečali smerno tablo, prav tako izum Alojza Knafelca. Na teh tablah najdemo pomembne
podatke o smeri, času hoje do posameznega cilja v bližini, nadmorski višini, planinskem društvu,
ki za omenjeno pot skrbi, da je primerna ter urejena za pohodnike.

Smerna tabla in markacija
Na poti na Šmarno goro
Naslednjič smo se odpravili na Rašico. Najprej smo se naučili uporabljati javni prevoz, v šoli smo
pregledali vozne rede, se pogovorili, čemu so namenjeni in skupaj določili primeren čas za odhod. Na izstopni postaji so nas pričakali kupi listov, obarvani v prekrasne jesenske barve, ki so kar

Na začetku poti na Rašico

Na razglednem stolpu
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vabili, da se poigramo z njimi. Pisana pokrajina nas je razvajala vse do vrha Staneta Kosca (641
m), kjer smo se povzpeli na 17 m visok razgledni stolp. Na njem smo ponovili vse kar že znamo o
orientaciji, določili glavne in stranske strani neba in si ogledali razgled. Kljub prehojeni poti nam
je ostalo še nekaj energije, ki smo jo porabili na igralih.
V šolskem letu 2021/22 smo se povezali z lokalno skupnostjo – s Planinskim društvom Šmarna gora. Skupaj smo izvedli izlet na katerem smo si ogledali razstavo ob 50-letnici ustanovitve
društva. Med potjo smo občudovali naravo, ki se je prebujala in se podučili o spoštljivosti do
okolja in ljudi. Spoznali smo tudi nekaj pomladnih cvetlic. Na ogledu rastave nam je planinska
vodnica (podpredsednica društva) veliko povedala o pohodniški dejavnosti, opremi, dejavnostih
in razvoju društva v domačem kraju. Otroci so dobili vpogled v zgodovino in razvoj pohodniške
dejavnosti pod Šmarno goro. Na koncu izleta nas je pričakalo sladko presenečenje društva in
nekaj prostega časa za prešerno igro.

Med potjo na Šmarno goro s PD Š. gora

Veselje na toboganu

Nazadnje smo se odpravili na Toško Čelo (590 m). Na poti smo uživali v prijetnem zavetju sence
v gozdu v prvih vročih dneh letonjega poletja. Ves čas smo nabirali prve sočne borovnice in se z
njimi sladkali.
POJTE! Pevski zbori ponovno na odrih
Aleš Vek, mag. prof. glas. ped.
Ozračje je bilo v nabito polnem koncertnem prostoru polno pričakovanja. Po uvodnem nagovoru so na oder sramežljivo pristopicali pevci in pevke Mlajšega otroškega pevskega zbora Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro. Publika je utihnila in čeprav smo pričakovali tihe otroške
glasove, se je sramežljivost že po prvih nekaj notah spremenila v pogum in dvorana je zasijala,
kot že dolgo ne. Po triletnem koronskem zatišju je bilo v prostorih šole ponovno slišati zborovsko
petje.
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Kdor se je kadarkoli ukvarjal z glasbo, pozna reklo, da je tišina tista, ki oblikuje glasbo. Tišina je
bila tokrat dolgotrajna. Vzela nam je mnogo pevcev in pevk, ki so se naveličali čakanja in svoj
talent raje usmerili v druge smeri. S tem nam je vzela tudi enotnost, ki je bila prej stalnica zborovskih vaj. Zborovodje po celi Sloveniji so opazovali to počasno in vztrajno razkrajanje otroških
in mladinskih pevskih zborov, kjer se spremembe merijo v tednih. Tokrat so minili meseci. Ko
se je spet vrnila možnost vaj, so se morali soočiti z velikim izzivom. Kako zbor spet oblikovati
od temeljev navzgor. Ampak kdor je izziv sprejel, je bil na koncu nagrajen. Še nikoli nismo tako
izrazito opažali vseh prednosti, ki jih zborovsko petje prinaša s seboj.
Poleg očitnih stvari, ki jih petje izboljšuje, kot so na primer občutek za melodijo in ritem oziroma
posluh na splošno, je dokazano tudi, da petje povečuje otrokov občutek za ljudi okrog njega.
Nauči se opazovati in slišati potrebe drugih in se prilagajati za namene sklepanja kompromisov.
Nenazadnje ima zbor skupen cilj, ki ga lahko doseže le, če k njemu stremita vsak pevec in pevka.
Nemogoče je enotno zapeti zadnji akord pesmi, če vse oči ne sledijo roki zborovodje.
Petje povečuje tudi vsebnost oksitocina v telesu, hormona, ki krepi medsebojno povezanost,
empatijo in dobro počutje. Petje deluje antistresno, kar pa blagodejno vpliva na imunski sistem
pevcev. To pomeni, da nas petje dobesedno dela srečne in zdrave.
Upam, da se podobno zatišje ne zgodi več nikoli, da bi lahko karseda dolgo uživali v vseh zgoraj
naštetih dobrih učinkih zborovskega petja. Idejna misel koncerta je še vedno aktualna. Misel, s
katero je Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro napovedala svoj koncert: “Pojte!”.
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Zdravo Živi praznuje 10 let - rekreacija
v Domu gasilcev in krajanov Tacen
Dr. Veronika L. Dolenc, prof.šp.vzg., http://zdravozivi.si/

Slogan Zdravo Živi zajema rekreacijo za odrasle in otroke, zajema pa tudi zdrav način življenja vključno s spodbujanjem k zdravi prehrani, preživljanju prostega časa v naravi in na splošno k pozitivnemu
pogledu na sebe in okolico. Letošnje šolsko leto praznujemo že 10 let delovanja. Rekreacija zajema
kondicijske treninge, nordijsko hojo, jogo, jutranji tek in otroško telovadbo Pogumni Riski.
Kondicijski treningi https://zdravozivi.si/sport-in-rekreacija/ so namenjeni utrjevanju telesa,
krepitvi sklepov in so individualno usmerjeni. Vaje so prilagojene glede na zmožnosti posameznika in njegove oviranosti (bolečine v sklepih, hrbtenici itd.). To je tudi razlog, da je skupina
vadečih zelo heterogena (razlikeujemo se po starosti, sposobnostih). Posledično so treningi tudi
kinezioterapevtske narave.
Nordijska hoja https://zdravozivi.si/nordijska-hoja/ je primerna za vse starostne skupine. Palice
v roke in pojdimo na svež zrak! Pomembna je tehnika hoje. Gre za močan in aktiven odriv z rokami od podlage. S pravilno tehniko dvigujemo nivo telesne kondicije, saj obremenjujemo srce,
ožilje in dihalni aparat. Nordijska hoja uravnava tudi krvni tlak, vpliva na moč rok, ramenskega
obroča, hrbtnih in trebušnih mišic ter nog, Ne pozabimo na hrbtenico, ki jo zaradi iztegovanja
in opiranja na roke zelo razbremenimo in hkrati krepimo. Nordijska hoja pomaga pri izgubi odvečne telesne teže, saj jo lahko izvajamo vsakodnevno. Je aerobna aktivnost, hkrati pa aerobnoanaerobna, če hodimo z »visokimi obrati« ali v klanec.
Lani smo začeli tudi z jutranjim tekom https://zdravozivi.si/tek/ , ki je namenjen predvsem sproščanju mišic, saj ne tečemo v tempu, ampak v pogovornem ritmu. Uživamo v prekrasnih jutrih
in se tako odlično pripravimo na dan, ki je pred nami.
Joga (https://zdravozivi.si/joga/ ) je oblika sproščanja telesa in duha. Z izvajanjem asan se postopoma povečata moč in gibljivost, izboljša se telesna drža in naše splošno počutje.
Pri otroški vadbi, Pogumni Riski https://zdravozivi.si/vadba-za-otroke/ krepijo in izboljšujejo
motorične sposobnosti in motorično izkušnjo ter ekipni duh in odnos do narave. Vadba namreč
poteka, če le vreme dopušča, zunaj v naravi, za kar je okolica Šmarne gore idealna. Tudi moj
moto je: »Zdrav duh v zdravem telesu in zdravem okolju.«
To so kar dobri razlogi, pa še kakšnega bi se našlo, da naredimo nekaj zase.

Žigi pomožnih pošt na razglednicah in pismih
izpod Šmarne gore iz obdobja 1903 – 1927
Tomaž Artel

Ukvarjam se že več let s filatelijo, med drugim proučujem poštno zgodovino fara okrog Šmarne
gore. Tokrat želim predstaviti pomožno pošto iz vasi Tacen, Šmartno in Gameljne.
Vasi pod Šmarno goro – Tacen, Šmartno, Gameljne, Skaručna – niso imele svojih poštnih uradov,
pač pa le poštne »nabiralnice«. Obiskovalci Šmarne gore so pošto, predvsem razglednice, lahko
oddajali v poštni nabiralnik na Šmarni gori ali po okoliških vaseh. Poštne »nabiralnice«so se običajno nahajale v gostilnah.
Poverjenik poštne »nabiralnice« (običajno zaupna oseba) je pošto žigosal z dotičnim žigom pomožne pošte in to pošto predal poštnemu uradu. Vasi Tacen, Šmartno in Gameljne so spadali pod
pošto Šentvid nad Ljubljano, Šmarna gora pa pod poštne urade Vodice, Smlednik ali Medvode.
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Pomožna pošta Tacen pod Šmarno goro: razglednica, žigosana z dvojezičnim žigom »Tazen/Tacenj« v
vijoličasti barvi, odposlana leta 1905 za München.

Pismo, odposlano leta 1907, žigosano z dvojezičnim dvovrstičnim vijoličastim žigom: »TazenTacenj«.

Tabla POŠTNE NABIRALNICE, kakršne so se
uporabljale v Sloveniji za časa stare Avstrije.
V Tacnu je bila pred vhodom v gostilno Košir.

Razglednica, žigosana z enovrstičnim žigom
»TACEN (Št. Vid n. Ljubljano ) « in odposlana leta 1927.

Razglednica restavracije pri »Koširjevem dvoru« v Tacnu (lastnik Franc Traven) iz leta 1908.
V tej gostilni je bila tudi poštna »nabiralnica«.
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Pomožna pošta Šmartno pod Šmarno goro z dvojezičnim žigom na razglednici, odposlani leta 1903.
Dvovrstični črni žig: »St. Martin u. Kb. (St. Martin
Grosskalenberg) in in Šmartno pod Šmarno goro«.
Unt katerim se mu je povečala nagrada od 60 na
300 dinarjev.
Dovoljenje iz leta 1924 za vodenje poštne
»nabiralnice Tacen« Franca Travna iz gostilne »Košir«.

Pomožna pošta »Šmartno pod Šmarno
goro«, dopisnica iz leta 1925, žigosana s črni
žigom Šmartno p. Šmarno goro.
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Pomožna pošta Srednje Gameljne z dvojezičnim žigom na razglednici, odposlani leta 1910.
Dvovrstični vijoličasti žig: »MITTER GAMLING /
SREDNJE GAMELJNE«.

Z letošnjo bralno akcijo Slovanski fokus, ki se bo odvijala med 15. septembrom in 15. novembrom 2022, se bomo osredotočili na literaturo južnoslovanskih dežel: Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije. Iz omenjenih držav smo izbrali
zanimiva in kakovostna literarna dela, dodali nekaj knjižnih naslovov iz Slovenije ter oblikovali
priporočilni seznam, ki obsega 24 bralnih namigov. Z branjem knjig s seznama boste lahko bolje
spoznali južnoslovansko književnost ter tudi sodelovali v nagradnem žrebanju. V večjih enotah
Mestne knjižnice Ljubljana poiščite obrazec, na katerega zapišite svoje osebne podatke ter navedite vsaj dve knjigi, ki ste jih prebrali. Izpolnjeni obrazec odložite v namensko škatlo.
Nagradno žrebanje bo potekalo konec novembra, za knjižne nagrade pa bo poskrbelo Kulturnoumetniško društvo Police Dubove.
SEZNAM KNJIG
Stanislav Stratiev: Balkanski sindrom, BG
Kristian Novak: Cigan, ampak najlepši, HR
Maruša Krese: Da me je strah?, SLO
Stanka Hrastelj: Igranje, SLO
Rumena Bužarovska: Moj mož, MK
Iztok Osojnik: Newyorška trilogija, SLO
Ognjen Spahić: Polna glava radosti, MN
Daša Drndić: Sonnenschein, HR
Goran Marković: Beograjski trio, SRB
Marica Bodrožić: Češnjevina, HR
Aleksandar Prokopiev: Delfin, MK
Damir Ovčina: Ko sem bil hodža, BIH
Tanja Mravak: Morava se pogovoriti, HR
Radoslav Parušev: Od znotraj, BG
Filip David: Sanje o ljubezni in smrti, SRB
Dževad Karahasan: Vzhodni divan, BIH
Sanja Mihajlovik-Kostadinovska: (Nes)končni modeli kratke zgodbe, MK
Radmila Lazić: Brez anestezije, SRB
Vesela Ljahova: Četrt ob obvoznici, BG
Goran I. Janković: Dogodek na hribu nad cesto, BIH
Marko Sosič: Kruh, prah, SLO
Dragan Velikić: Naslov: beograjski roman, SRB
Andrej Nikolaidis: Odlašanje. Parezija, MN
Selvedin Avdić: Sedem strahov, BIH
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LUKA BUBNIČ
S KOLESOM PO ZAHODU ZDA

Poleti 2019 sem se znašel
v Utahu, z nekaj denarja,
s kolesom starejšim od mene
in z enim mesecem časa.
Odločil sem se, da bom let
domov lovil s kolesom.
Od zastavljenega cilja me je
ločilo le 2000 km, puščave,
lastna neumnost, neizkušenost, neusmiljeno vreme z vsemi ekstremi
ter nepozabna epskih razsežnosti. Vse podrobnosti iz te poti bodo
predstavljene na potopisnem predavanju. Dobrodošli vsi!

KNJIŽNICA GAMELJNE

četrtek, 17. november ob 19.30
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