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DELOVANJE TURISTIČNEGA
DRUŠTVA ZALOG
V LETU 2014
Spoštovani!
Leto, ki se poslavlja, si bomo verjetno zapomnili po uničujočem žledu, obilnih pa
davinah, poplavah, tudi propadli letini paradižnika in še kakšne vrtnine.
V TD Zalog se zavedamo pomena ohranjanja narave, zato smo tudi letošnje leto
začeli z množično akcijo čiščenja okolice. Upamo, da bo z našimi čistilnimi akcijami
vedno manj smeti, žal letos še ni bilo tako. Zbrali smo kar osem prostorninskih met
rov več smeti več kot lani. Ni nam vseeno, pa vendar se splača nadaljevati z organi
zacijo čistilnih akcij, saj na ta način dokazujemo, da nam je mar do narave in okolja.
V letošnji akciji »Za lepšo Ljubljano 2014« je sodelovalo:
– 128 prostovoljk in prostovoljcev Zaloga, Podgrada in Spodnjega Kašlja
– 5 traktorjev
– 1 osebno vozilo s prikolico
– po naših podatkih in zapisih je bilo opravljenih približno 535 ur prostovoljnega
dela.
Zbrali smo okrog 28 m3 oziroma 5,4 t smeti in kosovnega odpada.
Naš letni načrt dela in tudi poročilo za preteklo leto obravnavamo in sprejemamo
na občnem zboru, ki smo ga letos sklicali v februarju. Načrt je bil precej obsežen
in kmalu po uspešno organizirani čistilni akciji smo pričeli s pripravami na prvo
majsko kresovanje, ki se vedno bolj prijemlje in postaja aktivnost, ki jo bomo verjetno
še uvrščali v naše načrte tudi v prihodnje. Kresovanje je popestril ansambel in brez
težav smo pod streho spravili zelo zahtevno prireditev.
Podjetje Tisa d. o. o. nam je prijazno priskočilo na pomoč in z dvigalom so nam
zložili zbrano vejevje na ogromen kup. Pri pripravi in izvedbi kresovanja so nam tudi
letos nesebično pomagali gasilci PGD Zalog – Sp. Kašelj, taborniki ter člani in čla
nice našega društva ter drugi prostovoljci.
Že lansko leto smo napovedovali, da se pripravlja knjiga, ki bo dodobra osvetlila
tudi zgodovino Zaloga in okolice. Žal mnogi premalo vemo o resnično bogati zgo
dovini, ki so jo pisali naši predniki dolga stoletja. Vsebina knjige je dokument, ki
je marsikoga presenetil, če ne pretresel. Kaj vse se je dogajalo na tem majčkenem
koščku naše domovine, je bilo razkrito šele z izidom knjiga Rečno pristanišče Za
log. Avtorica mag. Minka Jerebič je v knjigo vložila neverjeten čut za razkrivanje
preteklosti kraja. Zbrala je ogromno gradiva in opravila garaško delo. S pomočjo
TD Zalog je knjiga ugledala luč sveta. Izid knjige smo želeli pospremiti z odmevno
prireditvijo. 12. junij je bil dan, ko smo pripravili dogodke, ki so se vrstili preko celega
dne. Obsežna razstava je bila na ogled cel dan in je prikazovala utrinke zgodovinskih


dejstev. Požrtvovalni krajani so pomagali pri pripravi razstave, sodelovali so s svojimi
starimi predmeti in jih posodili na ogled. Pripravili smo tudi tiskovno konferenco in
predstavili knjigo ter odgovarjali na novinarska vprašanja. Zvečer pa smo pripravili
velik kulturni dogodek z bogatim programom. Slavnostni govornik ob izidu knjige je
bil minister za kulturo dr. Uroš Grilc. Na prireditvi so sodelovali: MePZ Pentakord,
otroški pevski zbor OŠ Zalog, KUD Svoboda Zalog (recitatorja: Aleksander Skuk in
Veronika Tratnik), ansambel Viža in vokalna skupina »eN kvartet«. Po prireditvi smo
organizirali sprejem za vse povabljene in nastopajoče. Izid knjige je bil zelo odmeven
in našemu društvu to veliko pomeni, saj smo svojo prepoznavnost s tem še razširili.
Pomladanske aktivnosti smo s kresovanjem zaključili in že razmišljali o septem
brskih prireditvah. Zadnja leta smo ugotavljali, da je pravzaprav premalo vrtov, ki bi
bili konkurenčni ostalim, ki smo jih v preteklih letih ocenjevali. Zaradi vsega našte
tega smo se morali odločiti, da začasno prekinemo tradicijo podeljevanja Sončnic.
Za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri prireditvah smo podelili sončnice Javnemu
podjetju VOKA, CČN Ljubljana, podjetju KOTO d. o. o., vrtcu Pedenjped Zalog in PGD
Zalog-Sp. Kašelj.
Dopoldanski del naših prireditev smo popestrili z jutranjo budnico, ki so jo ustva
rili ubrani zvoki papirniške pihalne godbe. Popoldan smo v sodelovanju z gasilskim
društvom izpeljali kulturno prireditev.
Gostilnica pri mostu je organizirala tradicionalno Bogračijado, prireditev kuha
nja bograča na prostem v kotličkih. Tega izziva smo se lotili resno in odgovorno. Čla
na našega društva, ki sta sodelovala pri tekmovanju sta dosegla prvo mesto. Veseli
smo prevzeli listino in priložnostno nagrado.
Letošnji izlet smo organizirali po Štajerski. Ogledali smo si botanični vrt v Mari
boru. Čudovita pokrajina, zanimiva in pestra zasaditev rastlinskih vrst, urejenost in
prijaznost sta nas navdušila. Vsekakor vredno obiska, predvsem v različnih obdob
jih leta, saj narava tam ne skopari. Videti je marsikaj. Lepo, poučno in atraktivno.
To je verjetno dovolj, da si privoščite obisk tega biserčka, ki ga večina med nami
ni poznala ali vedela zanj. Polni vtisov smo se odpeljali na Ptuj, kjer nas je čakalo
najstarejše mesto v Sloveniji z izredno bogato zgodovino. Prepričani smo, da je bil
to eden vsebinsko najbolj kakovostnih izletov, ki smo jih organizirali v zadnjih letih.
Delovanje društva predstavljamo tudi na spletni strani. Želimo še več prispevkov
in objav.
Konec leta tudi tokrat zaključujemo z Obvestili, ki so edini tiskani medij v tem
delu Ljubljane. Bogata vsebina in fotografije nudita bralcem pregled delovanja dru
štev, ustanov in podjetij. Vse, kar je zapisano, ostane kot trajni dokument in to naj
bo vodilo tudi za naprej. Upamo, da je tudi 25. številka Obvestil izpolnila Vaša priča
kovanja in da jih boste z veseljem prebirali.
Leto, ki se poslavlja, je bilo naporno in neprijazno, a bilo je tudi nekaj svetlih trenut
kov. Te smo zbrali v teh Obvestilih. Leto, ki prihaja, naj bo leto sprememb na bolje.
Na koncu naj Vam zaželim vse lepo v prihajajočem letu 2015. Preživite Božič in
novoletne praznike med najdražjimi in tistimi, ki jim lahko, tudi sredi noči, rečete, da
so prijatelji. Pravi prijatelji niso pokvarljivo blago. So trajni sopotnik in spremljevalec


tudi takrat, ko nam je hudo. Naj Vas ne zapustita optimizem in volja za ustvarjanje.
Vzemite si čas zase in bližnje, naj bo leto polno sonca in ljubezni, saj bomo le tako
lažje prenašali tegobe vsakdanjika. Prepričani smo, da boste v družbi TD Zalog vse
skupaj lažje prenesli. Pridite na naše prireditve, pridružite se TD Zalog.
Spoštujte in ohranjajte naravo, nasujte pticam, tistim malim pernatim kepicam,
zrnja, saj nam bodo že marca nadvse hvaležno zapele tisto ljubo melodijo ci-ci-ci-do.
Spremljajte delo in aktivnosti TD Zalog na spletni strani www.td-zalog.si, prav
tako pa nam lahko pišete na elektronski naslov info@td-zalog.si
Predsednik TD Zalog
     Dušan Levičnik

POGLED V PRIHODNOST
Konec leta 2013 smo v Obvestilih na
povedali vrsto kulturnih dogodkov. Spo
mladi je luč sveta ugledala knjiga Rečno
pristanišče Zalog. Kulturni dogodek, ki
ga je spremljala razstava in novinarska
konferenca, se je zgodil v začetku junija.
Načrtovana splavitev velike rečne ladje se
je zavlekla v jesen, a zaradi obilice finanč
nih in tehničnih težav ni bila realizirana.
Vsi sodelujoči pri tem projektu so se
odpovedali vsem finančnim honorarjem,
prav tako tudi avtorica knjige. Vsi pri
hodki od prodaje knjige bodo namenje
ni TD Zalog, ki ga bo imelo za realizacijo
številnih novih projektov. Knjigo lahko
še vedno kupite pri našem društvu, lah
ko pa jo naročite po elektronski pošti:
info@td-zalog.si
Iz leta 2014 nosimo v prihajajoče leto
nekaj starih obljub, ki jih nameravamo
izpolniti pred poletjem – splavitev tom
basa. Ob tem dogodku nameravamo po
sneti tudi film, ki ga bomo nato reprodu
cirali na DVD.
Načrtujemo izdajo nove knjige o mli
nih in žagah na potoku Studenčnica, z

bogato kulturno dediščino te obrti, ki
je bila zelo prisotna na vzhodnem delu
Ljubljana, zlasti ob reki Ljubljanici, poto
kih Studenčnica, Besnica, Dobrunjščica,
Reka, Javorska reka, reka Rakar, Breška
reka, potoka Breskar in Gobovšek ...
Ta oblika dediščine pa ni bila le na
vzhodu Ljubljane, pač pa na celotnem
ozemlju današnje Slovenije. Pred leti je
podjetje Video pro iz Vrtojbe posnelo film
o Slovenski mlinarski dediščini; podo
ben projekt je realizirala tudi televizijska
hiša ATV Babnik, Litija. Z omenjenima
podjetjema se dogovarjamo, da bi izdali
kot prilogo knjigi tudi DVD.
Do leta 2015 nas loči še nekaj dni, TD
Zalog ima veliko načrtov, zato se pusti
mo presenetiti, kaj vse nas čaka v pri
hodnjem letu.
Pred seboj imate jubilejno izdajo glasi
la turističnega društva. Prepričani smo,
da boste uživali ob prebiranju prispev
kov in tako pregnali dolge zimske dni.
Dušan Levičnik



POLETNI PROGRAM
EMONA 2000 V ENOTI ZALOG
Vzgojni delavci naše enote vsako leto
načrtujemo in izvedemo pester poletni
program za otroke, s katerimi jim skuša
mo približati najrazličnejše teme in zna
nja ter veščine. V letošnjem letu pa smo
se odločili, da bomo tudi mi obeležili to
pomembno obletnico Emone.
V program smo vključili kar največ
značilnosti in posebnosti, s katerimi bi
lahko otrokom bolje in pristneje približa
li čas Emone, nekega drugega časa, ki se
ga morda ne zavedamo več.
Tako smo pozornost posvetili kulinari
ki, arhitekturi, oblačilom ter izdelovanju
nakita in opredelili različne družbene
vloge ljudi, ki so živeli v istem času. Pri
tem smo iskali vzporednice tako z Emo
no preteklega kot z Ljubljano današnje
ga časa, ki skriva mnogo zgodb Emone,
ki so dejansko vidne na vsakem koraku.
Rimsko poletje smo pričeli z iskanjem
virov na različnih nivojih. Tako smo
se skupaj z otroci odpravili v knjižnico
Jožeta Mazovca v Zalogu, vzgojitelji pa
smo dodatno gradivo pridobili še v NUK
v Ljubljani. Spoznali smo se z moderno
tehnologijo ter se s pomočjo interneta
poglobili v pisno in slikovno gradivo rim
skega obdobja na splošno oziroma obdobja Emone.
Za dodatno pedagoško motivacijo smo
uporabili lik žabice Ljube, s pomočjo ka
terih smo motivirali otroke za nadaljnje
dejavnosti ter jim s pomočjo pripovedo
vanja zgodb pričarali obdobje Emone na
njim razumljiv in zanimiv način.

Prvi korak je bilo spoznavanje arhitek
ture tistega časa, saj smo želeli ustvariti
pristno okolje, v katerem bi naše dejav
nosti potekale. Tako smo naše garderobe
spremenili v antični forum, pokrito tržni
co, kjer je potekalo naše dnevno življenje
oziroma, kjer so se poleg igrišča odvijale
naše dejavnosti.
Pozornost smo posvetili oblačilom
tistega časa in si iz majic in kosov bla
ga napravili tunike, ogrinjala in oblači
la za svečenike ter cesarja in cesarico.
Poleg oblačil smo izdelali celotno paleto
nakita, ki je zajemala prstane, zapestni
ce, ogrlice, medaljone, ki so bili v tistem
času, predvsem za premožne, nepogreš
ljiv del garderobe.
Tudi kulinariki smo posvetili dobr
šen del naših načrtovanj. Tako smo po
avtentičnih receptih, ki smo jih našli v
strokovni literaturi, pekli pogače, kruh z
različnimi dodatki in okusnimi namazi
ter pripravljali osvežilno pijačo z medite
ransko-rimskim pridihom.
Z raziskovanjem družbene strukture
ljudi tistega časa smo se spoznali z raz
ličnimi poklici in vlogami ljudi znotraj
družbe. Tako smo bili obrtniki, kovači,
prodajalci različnega blaga (hrana, na
kit, oblačila, orodje in orožje...), vedeže
valci, glasbeniki in vojaki. Vsak poklic
je imel tudi svojo vlogo, zato smo se z
otroci igrali igre vlog, oziroma igre pokli
cev in ustvarili pravo mestno vzdušje z
živahnim trgovanjem, izmenjavo blaga
ter tako razvijali socialne kompetence


in spretnosti. Nad vsemi družbenimi
strukturami pa sta bila cesar in cesa
rica, ki sta ju ponazarjala dva izmed
vzgojnih delavcev.
Čas Emone in rimski čas na splošno
je neločljivo povezan z vojsko in vojaško
opremo. Tako sta nam starša enega
izmed otrok velikodušno napravila in
odstopila doma narejeno vojaško opre
mo za legionarje, vojščake tistega časa,
sami pa smo izdelali še ščite. Odveč je
pripomniti, da je med otroci ne glede na
spol vladalo strašansko zanimanje za
»vpoklic« med legionarje, saj smo ta po
klic predstavili tudi v luči časti in dolž
nosti varovanj ostalih »Emoncev«.
Seveda smo bili vzgojitelji pazljivi, da
s projektom Emona 2000 otrok nismo
preobremenili ali prikrajšali za ostale
dejavnosti in predvsem igro. Same de
javnosti so bile časovno in vsebinsko

premišljeno izvedene, otroci pa so se
vedno lahko »vračali« k svojim priljublje
nim dejavnostim, igram in zabavi, pove
zani s poletnim časom, časom počitnic.
Otroci so bili v vseh dejavnostih projek
ta Emona 2000 aktivno udeleženi tako
z vidika ustvarjalnosti, pridobivanja
novih spoznanj in izkušenj kot z lastno
vlogo pri oblikovanju posameznih dejav
nosti. Najpomembneje pa je, da so svoja
spoznanja in izkušnje o Emoni pridobili
izključno s pomočjo igre, ki je primarno
in najboljše sredstvo za skladen razvoj.
Ob koncu projekta pa lahko z zado
voljstvom rečemo, da se je projekt Emo
na 2000 pri otrocih ves čas nevsiljivo
prepletal z ostalimi dejavnostmi in so ga
otroci vzeli za svojega.
Vzgojitelji enote Zalog,
Cerutova 5 vrtca Pedenjped v Ljubljani



OB ŠTIRIDESETLETNICI
OSNOVNE ŠOLE

Po stoletnici osnovnega šolstva v Za
logu, ki smo ga praznovali leta 2010,
letos praznujemo štiridesetletnico pol
nega osnovnega šolanja v Zalogu. Nova
šola, sami zgradbi se je to poimenova
nje ohranilo do današnjih dni, je doča
kala otvoritev 20. junija 1974. Tedanja
štirirazrednica, podružnica Osnovne
šole Polje, se je organizacijsko razširila
v samostojno osemletko, takrat še z ime
nom predvojnega revolucionarja Adolfa
Jakhla. Šola je bila zgrajena iz sredstev
prvega samoprispevka za izgradnjo šol
in vrtcev na območju ljubljanskih občin.
Zanj so se občani izrekli na referendumu
leta 1971.
Vsaka obletnica, obletnica javnega pa
še posebej, je priložnost, da obrnemo po
gled nazaj in se ozremo na opravljeno pot.
Na tem mestu jo bomo na hitro preleteli s
pomočjo spominov predvsem prvih dveh
ravnateljev, povzetih iz biltena 100 let
šolstva v Zalogu, in iz šolske kronike.
V omenjenem času se je sicer zvrstilo pet
ravnateljev: Ciril Bergles (1974–1983),
Marija Koprivšek (1983–2001), Srečko
Burkelc (2001–2006), Karmen Cunder
(2006–2011) in Rajko Mahkovic (2011).
Prvi ravnatelj, Ciril Bergles, je od Ob
činskega komiteja Zveze komunistov
(OKZK) kot profesor slovenščine in an
gleščine na Gimnaziji Moste dobil »ukaz«,
da je predviden za ravnatelja v Zalogu.
Dodelili so mu še pomočnika, v ostalem
pa se je moral znajti sam; zaključna dela

še niso bila povsem zaključena, šola celo
ni imela ogrevanja, ker še ni imela upo
rabnega dovoljenja. Učenci in učitelji so
v mrzlem oktobru zmrzovali. V Šolski
kroniki OŠ Zalog (v nadaljevanju Kroni
ka) beremo:
30. 10. 1974: »Prekinili smo s poukom
in o tem obvestili vse pristojne. Zdaj je bila
zadeva rešena v nekaj urah. Živela biro
kracija!«
Šola je obsegala dvanajst učilnic, da
našnjo veliko telovadnico, razdelilno ku
hinjo in zaklonišče. Poleg nedokončanosti
se je šola spopadala s pomanjkanjem učil
in učnih pripomočkov, še večje težave pa
je takrat predstavljalo pomanjkanje učite
ljev; g. Bergles jih je reševal s svojimi dija
ki z gimnazije, ki so medtem doštudirali.
Poimenovanje šole po revolucionarjih
za tiste čase ni bila nobena posebnost,
kakor ni bila nič kaj posebna tesna
vpetost družbeno političnih delavcev v
izobraževalni sistem. Ob odkritju spo
menika Adolfu Jakhlu stoji zabeležka o
pomembnih gostih:
Kronika, 8. 1. 1977: Gostje na proslavi:
… pesnik Matej Bor, Pepca Kardelj (žena
našega velikega politika in marksista),
narodni heroj Stane Bobnar, Ivan Ma
ček-Matija, član sveta federacije...
Tri dni prej pa beremo o pomembnem
izobraževanju:
5. 1. 1977: Učiteljem je predaval asi
stent M. R., s Filozofske fakultete, o sa
moupravljanju učencev na šoli. Predava


nje in razgovor sta trajala dve uri. Mnogo
novih spoznanj, zlasti v odnosih med
učitelji in učenci.«
Učitelji so torej poslušali o samouprav
ljanju, ravnatelji pa so se v tistih časih
morali redno udeleževati ideoloških se
minarjev v organizaciji OK ZK. V samo
upravljanje so bili močno vpeti tudi učen
ci. Imeli so svojo pionirsko in mladinsko
organizacijo. Pionirska je delovala kot
pionirski odred in je zajemala učence
od 1. do 7. razreda, mladinska pa učence
8. razreda. Pionirji so imeli svoje pionir
ske konference, mladinci pa t.i. problem
ske konference, na katerih so razpravljali
o skupnih težavah učencev. Poleg ome
njenih pa so bile na šoli še problemske
konference, na katerih so učenci »samo
upravno ocenjevali svoje delo, medseboj
ne odnose, odnose z učitelji, ipd.«
Število učencev je hitro naraslo: s 522
v šolskem letu 1974/75 na 747 v letu
1982/83. To je bilo mogoče tudi zato, ker
je bil vmes z drugim samoprispevkom leta
1978 zgrajen prizidek štirih učilnic in dveh
kabinetov. Šola je leta 1982 dobila še zo
bozdravstveno ambulanto. Zaživela je cela
vrsta krožkov, organizirane so bile šole v
naravi z učenjem smučanja in plavanja,
obstajalo pa je še t.i. družbeno potrebno
delo, v katerega okvir so sodile čistilne ak
cije in akcije za polepšanje šolske okolice.
Žal je gospod Bergles s šole odšel z ne
prav prijetnimi vtisi.
»14. 4. 1983: S tem dnem zaključujem
delo na tej šoli. Upam, da ne začenjam ža
lostne vrste ravnateljev, ki razočarani od
hajajo s te šole.«
Kot ravnatelj je nato do upokojitve
služboval na OŠ dr. Vita Kraigherja.
Širši slovenski javnosti je znan tudi kot
pesnik, prevajalec in esejist. Ko smo mu
leta 2012 izročili bilten ob stoletnici šol

stva v Zalogu, je s čvrstim stiskom roke
izrekel povabilu za naslednje leto. Žal se
povabilu ne bomo več mogli odzvati.
Gospoda Berglesa je leta 1983 nasle
dila Marija Koprivšek, predmetna učite
ljica telesne vzgoje, ki je bila na šoli od
samega začetka. Ob nastopu si je zasta
vila ambiciozen načrt: uvrstiti se iz bolj
obrobne, neuveljavljene šole med kako
vostne ljubljanske šole. Potreben pogoj
za izboljševanje pedagoškega dela je bilo
sistematično izobraževanje učiteljev, tako
v smeri pridobivanja zahtevane strokov
ne izobrazbe posameznega učitelja kot
dodatnega strokovnega izpopolnjevanja
vsega učiteljskega zbora. Teme izobraže
vanja učiteljev so bile zapisane v letnih
delovnih načrtih, zanje pa se je nato po
iskalo najprimernejše predavatelje. V po
učevanje so poskušali prenesti takratne
novosti v zvezi z nivojskim in diferencira
nim poukom. Z medsebojnim druženjem
na novoletnih praznovanjih, zaključnih
konferencah in strokovnih ekskurzijah
v tujini so se močno izboljšali na začetku
ne preveč prijetni medsebojni odnosi v
kolektivu.
Na šoli so se zavedali, da je uspešnost
učencev v veliki meri odvisna tudi od
tega, kakšne spodbude za šolsko delo do
bivajo učenci od doma. Zato so za starše
organizirali izobraževanja ali jih v učni
proces celo vključevali neposredno: na
razredni stopnji so skupaj z razredničar
kami za svoje otroke tako občasno pri
pravljali učne delavnice. Šola je sprem
ljala uspeh svojih učencev v srednjih
šolah, dokler je bilo še zakonsko možno.
To je predstavljalo pomemben indikator
pedagoškega dela.
Vsa ta prizadevanja šole pa so še sko
raj desetletje od nastopa gospe Koprivšek
potekala v že opisanih, močno ideološko


in samoupravno obarvanih razmerah.
Primeri iz Kronike:
»30. 3. 1984 se je ekipa šole (trije
učenci) udeležila tekmovanja TITO-RE
VOLUCIJA-MIR in zasedla prvo mesto v
naši občini.«
»9. 10. 1986 smo imeli zbor delavcev,
kjer smo razpravljali o predlogu pravil
nika za razporejanje dohodka in delitev
osebnih dohodkov.«
»31. 3. 1987 se je ravnateljica udeležila
idejnopolitičnega usposabljanja...«
»29. 9. 1988: Dan pionirjev. Izvedli
smo pionirsko konferenco, kjer so pio
nirji podali poročilo o delu v preteklem
letu in sprejeli plan za novo leto.«
Ob koncu osemdesetih let je šola, na
mesto načrtovanih šestih novih učilnic
(zaradi upada rojstev) dobila malo telo
vadnico, knjižnico ter povečano in na
novo opremljeno šolsko kuhinjo.
Osamosvojitev, do katere je prišlo pri
bližno na polovici ravnateljevanja Marije
Koprivšek, je skupaj z družbenimi spre
membami močno spremenila družbene
odnose in posledično tudi nove generacije
učencev. Pred njo je v šoli vladal močan
vpliv družbenopolitičnega sistema, ki je
na eni strani vplival ideološko, na drugi
strani pa je imel pomemben vzgojni vpliv,
saj je otroke usmerjal k delavnosti, prid
nosti, solidarnosti, učenju. Po osamosvo
jitvi se je večji delež vzgojnega delovanja
prenesel na učitelje, ki so se morali sedaj
mladim približati drugače, vsak po svoje.
Gospa Koprivšek se je sicer že od vse
ga začetka zavzemala za prijazen in zau
pen odnos z učenci, v katerem je imelo
pomembno vlogo nagrajevanje dela in
uspehov.
Čase osamosvajanja je mogoče zaslu
titi tudi iz Kronike:

»25. 6. 1991 smo zaključili šolsko leto
in razdelili spričevala.«
»27. 6. 1991 je bil začetek vojne agresi
je v Sloveniji, po ulicah Ljubljane so bile
postavljene barikade.«
»29. 6. 1991 je bila zaključna konfe
renca.«
»Od 2. do 26. 7. 1991 je bila v šoli po
stojanka Teritorialne obrambe.«
Nov sistem je prinesel tudi formalne,
zakonske spremembe in tako je l. 1996
v veljavo stopil obsežen del nove šolske
zakonodaje – Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja in
precej drugih. Za ta čas je značilna ve
lika pestrost raznih dejavnosti, ki so se
odvijale na šoli in za katerimi je moralo
stati skupno delo celotnega učiteljske
ga zbora: množica krožkov, tekmovanj v
znanju in športu, projektov, je preobsež
na, da bi jo tu naštevali. Poleg šolskega
radia, ki ga je vodila Maja Urek, morda
velja posebej izpostaviti dve dejavnosti.
Prva je raziskovalno delo učencev pod
mentorstvom učitelja zgodovine Stane
ta Padežnika, ki je privedlo do nalog s
tako nenavadnimi naslovi, kot so: Žeja
mojstra pahne v smrt, Kokodak za tobak
in Dobrote iz usnjene »kuzle«. Naloge z
nenavadnimi naslovi, ki so prispevale k
ohranjanju zavesti o preteklosti kraja s
temami o življenju prednikov, o obrti, o
prehrani, so bile nagrajene z zlatimi pri
znanji. Iz Kronike:
»13. 5. 1989 so mladi zgodovinarji za
govarjali raziskovalno nalogo »Obrt v do
mačem kraju« v Škofji Loki. Naslov naše
naloge je bil ,Žeja pahne mojstra v smrt‘
za katero smo dobili posebno priznanje
za izjemno oblikovano knjigo in pa seve
da tudi zlato priznanje.«


Kot drugo velja omeniti stike z dekli
ško šolo iz Schillingsfürsta v Nemčiji.
Leta 1990 je šola vrnila obisk nemških
učencev in učiteljev v Zalogu iz prejšnje
ga leta. Kronika:
»2. do 5. 5. 1990 je bilo 53 učencev in
5 učiteljev na obisku pri pobrateni šoli v
Schillingsfürstu. Vsi smo stanovali pri
družinah gostiteljev in tako spoznali nji
hov način življenja in dela, Ogledali smo
si šolo in prisostvovali pri pouku... ogle
dali smo si mestno središče (Würzburg)
in deželno vrtnarsko razstavo. Vrnili
smo se polni lepih vtisov...«
Šola je ves čas dobro sodelovala z
lokalno skupnostjo in bila udeležena
tako rekoč pri vseh proslavah ali jih tudi
sama pripravila. Vzajemno je sodelovala
s krajevnimi društvi. Zagotoviti si je zna
la podporo krajevnih delovnih organiza
cij, Kolinske, Hladilnice v Zalogu, Sloven
skih železnic idr.
Obdobje skoraj dveh desetletij, ki je
bilo obdobje velikih družbenih spre
memb in obdobje, ko je šola napredovala
in bila uspešna na različnih področjih,
je gospa Koprivšek leta 2001 zaključila
z lepim slovesom od kolektiva: omogočili
so ji polet z balonom.
Razdobje zadnjega desetletja, ko sta
šolo vodila Srečo Burkelc in Karmen
Cunder, je še preblizu, da bi ga vključili
v pregled; za to niti ni prevelike potrebe,

saj je to obdobje, na katerega je spomin
učencev, staršev in učiteljev še svež in
se ga verjetno dobro spominjajo. Vemo,
da je bila šola v tem času tudi na preiz
kušnjah, ki jim bo pravo mesto, obseg in
vlogo dodelila šele časovna oddaljenost.
A kljub vsemu se moramo zavedati, da
je šola ves ta čas odgovorno izvrševala
svoje poslanstvo, saj je na primer ravno
v tem času vzgojila eno izmed svojih naj
boljših generacij.
Štiridesetletnico smo na šoli obeležili
z odprtjem stalne razstave »Zalog skozi
čas« v prostorih šolske avle. Nad njo smo
uvedli prikaz najboljših učencev v vseh
generacijah, ki so šolanje v celoti opravili
na novi zaloški šoli; največjim dosežkom
namreč pritiče temu primeren odnos.
V zadnjih letih spoznavamo, da je šola,
sama zgradba, potrebna prenove prav na
vsakem še ne prenovljenem mestu, kjer
se ti ustavi oko. Spoznavamo, kako zah
tevna je ponovna vzpostavitev zaupanja,
med lokalno skupnostjo in šolo, med
starši in šolo, med učitelji samimi. Spo
znavamo, in temu pritrjujejo tudi najbolj
izkušeni učitelji, da je vzgajati današnje
generacije učencev mnogo zahtevnejše
kot nekdanje. A vsemu navkljub imamo
spet pred seboj cilj gospe Koprivšek.
Ravnatelj OŠ Zalog
Rajko Mahkovic

Dokler imamo spomine, obstaja preteklost,
dokler imamo upanje, nas ~aka prihodnost,
dokler imamo prijatelje, je lepa sedanjost
Zdravo in veselo leto 2015
Turisti~no dru{tvo Zalog
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TISOČletnicA Podgrada
Vsak kraj ima svoje zgodovinske mej
nike, ki opozarjajo na neka pomembna
dogajanja v njem. Leto nastanka, t. j. kdaj
so se staroselci tam prvič naselili, je zelo
redko znano, saj se je to praviloma zgodilo
v davnini in - praviloma - postopoma. Ker
zgodovinskih podatkov navadno ni, lahko
le sklepamo na okvirno časovno obdobje
poselitve, včasih tudi na podlagi pripo
vedk. Za Ljubljano tako zanesljivo vemo,
da je obstajala srednjeveška naselbina že
okoli leta 1144, potem ko so tu Rimljani
zgradili mesto okoli leta 14 (in ga kasneje
zapustili); po legendi o Argonavtih pa je še
poldrugo tisočletje starejša.
Naš Podgrad ima dva taka mejnika:
prvi je najstarejša znana omemba kraja
v verodostojnih zgodovinskih virih, drugi
pa je domnevna letnica izgradnje prvega
srednjeveškega gradu nad vasjo. 750-let
nico prve omembe našega gradu Ostri
vrh (Osterberg) v pisnem viru, t. j. v opo
roki kneza Bernarda Španhajma, smo
slovesno praznovali leta 2006. Zdaj pa
se že veselimo praznovanja tisočletnice
domnevne izgradnje prvega srednjeve
škega gradu nad Podgradom, ki jo Valva
sor v Slavi vojvodine Kranjske postavlja v
leto 1015. Matematično se ti dve obletnici
seveda ne ujemata, kar je zgolj posledica
dejstva, da uradna zgodovinska stroka
te Valvasorjeve letnice ne priznava. Kro
nist je letnico prepisal iz rokopisa ljub
ljanskega rodoslovca Janeza Ludvika
Schönlebna o rodovniku stare kranjske
plemiške družine Gallenberg, ki je bila
tisti čas povzdignjena v grofovski naziv.
Ta rodovnik se razteza do 10. stoletja,
kjer se navezuje na Scharffenberge z gra

du Svibno nad Radečami, le-te pa pove
zuje celo s koroškim vojvodo Arnulfom.
Sedaj znane zgodovinske listine pa teh
povezav ne potrjujejo. Zato moramo tam
navedeno letnico nastanka podgrajske
ga gradu obravnavati kot domnevno. Je
pa seveda možna, saj se je germanska
kolonizacija slovenskega ozemlja začela
že v 10. stoletju. Ali je bil prej kraj ali grad
je težko reči, saj je grad lahko nastal iz
potrebe po obrambi pomembnega gospo
darskega objekta (kamnoloma mlinskih
kamnov) in pomembnih tovornih poti.
To pomeni, da je zgradba imela obliko
in funkcijo utrdbe, locirana pa je bila
na sedanjem Starem gradu. So sedanje
tamkajšnje ruševine njegove? Grad, v
katerem je živel graščak in ki ga je – že
v ruševinah – narisal Valvasorjev risar
za objavo v Slavi, je nastal več stoletij
kasneje. Zelo verjetno je bilo področje
Podgrada v času nastanka prvega gradu
(kadarkoli se je že zgodil) že poseljeno.
Zato lahko leto 1015 obravnavamo kot
najstarejšo objavljeno letnico, povezano
z zgodovino Podgrada. Posebno, če jo
najdemo v tako častitljivem viru, kot je
Valvasorjeva Slava.
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Podgrajčani verjamemo, da tisočletni
ca zasluži pozornost in praznovanje. To
bo dobra priložnost za širšo poznavanje
našega kraja, utrjevanje naših zgodovin
skih korenin in domoljubnega duha, za
poglobitev medgeneracijskih povezav in
medsosedskih odnosov, za predstavitev
kulturne dediščine ipd. Zato že priprav
ljamo celoletni program prireditev, ki
bodo zajele prikaz raznovrstne dejavno
sti naših krajanov v društvih, skupinah
in posamezno.
Začeli smo že ob letošnjem Dnevu
reformacije s predstavitvijo nove knjige
Antona Corela st. Pesmi in zgodbe. Nada
ljevali bomo s slovesno novoletno okrasit
vijo Ostrovrharjevega kipa sredi vasi in
namestitvijo priložnostnega napisa pred
vstopom v vas, kar bo vaščane in mimo
idoče opozarjalo na praznično leto. Na
novoletni dan bomo odkrili spominsko

ploščo na podstavku Ostrovrharjevega
kipa. Tradicionalni proslavi Slovenske
ga kulturnega praznika in Materinskega
dne bosta tematsko obarvani z vsebina
mi tisočletnice, prav tako aprilski pohod
po Ostrovrharjevi poti. Glavna proslava
bo na prostem, ob kresu; na njej se bodo
predstavila vsa društva in skupine, ki de
lujejo v Podgradu, ter izbrani povabljenci,
s katerimi tradicionalno sodelujemo. Na
črtujemo tudi izdajo monografije o Pod
gradu in računalniško animacijo zgodo
vinskega dogajanja. Za tako majhen kraj,
ki ima komaj 200 prebivalcev, bo to kar
veliko dela, a tudi velik izziv. Pričakujemo
velik odziv tako nastopajočih kot obisko
valcev. To bo enkratna priložnost, ki bo
poživila življenje v vasi, jo povezala na
vznoter, hkrati pa jo pokazala v najboljši
luči tudi navzven.
dr. Viktor Grilc

NOVOSTI NA OSTROVRHARJEVI
POHODNIŠKI POTI
Potem, ko je aprila l. 1941 Nemčija na
padla kraljevino Jugoslavijo in je ta kmalu
kapitulirala, sta si z drugim okupatorjem
– Italijo – razdelila Slovenijo. Ljubljanska
pokrajina in Dolenjska sta pripadli Italiji,
Gorenjska in Štajerska pa Nemčiji. Pod
Črnučami je meja potekala po Savi do so
točja z Ljubljanico, kjer je zavila nazaj in
se povzpela na Kašeljski hrib ter po nje
govem hrbtu do Trebeljevega, kjer je za
vila proti Prežganju in naprej proti vzho
du. Tako je bil Zalog v Italiji, Podgrad pa
v Nemškem rajhu. Cestni mejni prehod je
bil najprej nad Pecljem, kasneje pa pred

zaloškim mostom. Nemci so v izpraznjeni
Kanskyjevi vili namestili močno graničar
sko postojanko. Meja je bila po vsej dolžini
zavarovana z 2 metra visoko bodečo žico
in zaminirana. Na vsak kilometer so bile
v zemljo vkopani bunkerji za zadrževa
nje graničarjev. Po kapitulaciji Italije so
njen del Slovenije zasedli Nemci, ki so v
Kanskyjevi vili potem imeli radio-komuni
kacijsko in prisluškovalno točko, zato so
bunkerji in žične ovire ostali do konca voj
ne, čeprav meje ni bilo več. Nekdanjo mejo
je JLA razminirala šele po vojni, bodečo
žico pa so uporabili domačini.
12

OD ODRA DO ODRA
Ustanovitev in registracija Kulturno
umetniškega društva Svoboda Zalog sega
v daljno leto 1927. Po začetnih nesoglas
jih med člani, ki so imeli različne poglede,
tudi politične, je v decembru 1927 društvo
le doseglo dogovor, da se je ustanovilo.
Prva predstava je bila 4. marca 1928 in
to drama Ivana Cankarja: KRALJ NA BE
TAJNOVI. Po izjavah takratnih gledalcev
je predstava doživela izjemne pohvale.
V obdobju med obema svetovnima
vojnama je za prirejanje svojih dejavno
sti društvo uporabljalo priložnostne pro‑
store. Polni razmah je doživelo po izgradnji
Zadružnega doma v Zalogu, kjer je dobilo
svoje prostore in razmeroma velik oder.
Dvorano si je ves čas delilo s kinom, ki
ga ni več; v zadnjih desetletjih pa s šport

nim društvom. Težko bi prešteli, še težje
imenovali vse predstave in igralce, ki so
se v vseh teh letih zvrstili na odru. Vse
kakor pa jim gre zahvala in priznanje za
vloženo energijo, saj zaradi njih društvo
še vedno deluje.
Sezono 2013/14 si bo društvo zapom
nilo še po nečem – zapustiti je moralo
svoje matične prostore in se preseliti v
Dobrunje. Seveda gre le za začasno pre
selitev društva, kajti Mestna občina Ljub
ljana in trgovsko podjetje Spar Slovenija
d. o. o. Ljubljana bosta celoten kompleks
prenovila. Po dobrih dveh letih (tako piše
v pogodbi) se bo društvo vrnilo na svoj,
nov oder.
Aleksander Skuk

Sedaj po hrbtu Kašeljskega hriba od
Kanskyjeve vile proti Debnemu vrhu, torej
natanko po nekdanji državni meji Nemči
ja–Italija poteka Ostrovrharjeva pohodni
ška pot, ki jo je leta 2007 uredila skupina
zainteresiranih vaščanov. Pot, ki povezuje
številne naravne in kulturne zanimivo
sti Podgrada, vsako leto izpopolnjujemo
in izboljšujemo, tako da je postala dobro
obiskana in zelo priljubljena. Letos smo
ji dodali še eno zanimivost: rekonstrui
rano obmejno stražarnico, kakršno so
uporabljali graničarji, kasneje pa stražarji
nemške radio postaje, v primeru slabega
vremena ali nevarnosti partizanskega na
pada. Naredili smo jo na mestu, kjer je ne
koč že stala, in to na podlagi opisa starih
Podgrajčanov, ki so jo še videli. Stražarni
co smo opremili še z nekaj metri žične mej

ne pregrade ter z ustrezno informacijsko
tablo. Tako obiskovalec poti lahko spozna
še košček novejše zgodovine, ki pa doslej
ni bila poznana in predstavljena.
dr. Viktor Grilc
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KDOR POJE,
NE MISLI SLABO …
Mešani pevski zbor Pentakord

ne, črnske duhovne pa vedno zelene pes
mi in še bi lahko naštevala. Lahko so
napisane v domačem ali v tujem jeziku,
za nas ni ovir. Zavedamo se,da s pesmi
jo lahko pobožamo vsakogar. Z živahno
razveseljujemo, z drugo opogumimo, z
naslednjo zazibamo v sanje. Včasih s
pesmijo komu sežemo globoko v srce, da
potoči svoje bisere. Če nam uspe izvabi
ti vsa ta žlahtna razpoloženja, vemo, da
smo dobro zapeli.

»Poj! Poj!
Zaslišal boš, kako ta pesem ima svoj
odmev, daleč, tam daleč, za goro.«
Ta pesem s svojim povabilom nago
vori vsakega, pa tudi nas, pevce v Meša
nem pevskem zboru PENTAKORD. Zato
enostavno pojemo. Pojemo raznovrstne
pesmi: ljudske, umetne, popevke, sakral
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Da pa bi nam to uspelo, potrebujemo
kar nekaj vaj. Brez strokovnega vodstva
zborovodkinje Lilijane Stepic ne gre. Nje
no pretanjeno uho nas vodi, ona je tista,
ki v pesmi najde sporočilnost in ubira
poti, da iz nas izvabi vso pestrost ubrane
ga glasovnega izraza. Šele ko pesem tako
osvojimo, se z njo predstavimo na odru.
V letošnjem letu je bilo za to že kar ne
kaj priložnosti. Tako smo s pesmijo nago
varjali mimoidoče ob prazniku kulture
na prireditvi Po Prešernovih stopinjah in
še isti dan v mestni hiši zapeli ob otvorit
vi razstave podgrajskih likovnikov.
Konec februarja smo se odlično pred
stavili na reviji ljubljanskih zborov 2014
v Šentvidu pri Ljubljani.
Kadar dobimo povabilo iz kakšnega
od domov starejših občanov, se vedno z
veseljem odzovemo, saj vemo, da starej
šim ljudem, pesem, še posebno sloven
ska, veliko pomeni. Ob znanih napevih
ti ljudje radi tudi prepevajo in ob tem se
jim v očeh zaiskri vsa radost do življenja.
Tako se je tudi zgodilo v domu starejših
občanov v Horjulu, ko smo jim s pesmijo
prišli polepšat dan. Povabljeni smo bili
tudi v Dom starejših občanov Medvode,
da zapojemo tamkajšnjim varovancem.
Tudi v Zalogu smo v dvorani Zadru
žnega doma kar dvakrat zapeli. Prvič ob
slavnostnem podpisu pogodbe o skupni
gradnji novega kulturno-prodajnega
centra in ob promociji knjige Rečno pri
stanišče Zalog, avtorice naše krajanke
mag. Minke Jerebič.
V juniju smo uspešno posneli še štiri
pesmi za našo zgoščenko, ki bi jo radi,
kar se da kmalu, ponudili našim poslu
šalcem. Nekaj pesmi načrtujemo posneti
še jeseni.
Pred počitnicami smo imeli dan od
prtih vrat in skoznje povabili ljubitelje

zborovskega petja, da se nam pridružijo
na vaji.
Potem je sledila selitev iz naše glasbe
ne sobe v zgornjih prostorih Zadružnega
doma v Zalogu. Če bi ta soba znala go
voriti, bi naštela številne zanimive zgode
in nezgode, ki so se nanizale v desetih
letih naše vadbe v tem prostoru. Našo
pevsko sobo bomo v srcu ohranili kot
prijazen dom, kjer smo lahko poleteli na
krilih pesmi preko dolin in gora v različ
ne kraje sveta, skozi različna razpolože
nja in hotenja. V lepem spominu nam bo
ostala tudi dvorana, v kateri nas je naše
domače občinstvo vsa ta leta nagrajeva
lo z aplavzom. Naj se ob tej priliki v ime
nu zbora zahvalim MOL, da smo lahko
koristili te prostore.
V avgustu smo s pesmijo počastili
novoporočenca ob poročnem obredu v
Frančiškanski cerkvi. Bilo je zelo slav
nostno.
30. septembra smo nastopili na festi
valu za tretje življensko obdobje v Can
karjevem domu in poželi velik aplavz.
10. decembra bomo s pesmijo pope
strili praznični bazar v OŠ Zalog. Še prej
pa bomo z izbranimi pesmimi sodelovali
na reviji pevskih zborov v Dolskem.
Prav zdaj se tudi intenzivno priprav
ljamo na naš premierni koncert. Le tega
nameravamo izvesti 19. decembra v dvo
rani Zadružnega doma Zadvor.
Leto bomo sklenili s sodelovanjem na
božičnem koncertu v zaloški cerkvi.
Kar nekaj koncertov nas še čaka do
konca leta. Potrudili se bomo, da vas
bomo navdušili s petjem.
Pridite in nam prisluhnite ali pa sto
pite v naše vrste in bomo skupaj zapeli!
Vabijo vas pevke in pevci Mešanega pev
skega zbora Pentakord.
Marta Černe
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Ansambel Viža
Ansambel Viža je narodno-zabavni ansambel, ki ga sestavljajo štirje mladeniči
Klemen Končan (harmonika - 1. tenor), Klemen Ribič (ritem kitara - 2. tenor), Anže
Škoda (kontrabas - 2. bas) in Anže Glinšek (pevec - 1. bas). Druži jih ljubezen do
glasbe. Veseli in nasmejani fantje vedno poskrbijo za prijetno razpoloženje v njihovi
družbi, kjer Klemen raztegne meh in zvabi pesem med prisotnimi.
V letu 2014 so večkrat navdušili krajane Četrtne skupnosti Polje. Zgodaj spomladi
so igrali ob kresu, nadaljevali ob predstavitvi knjige Rečno pristanišče Zalog in na
kulturni prireditvi Sončnica ter krstu novega vozila, ki so ga kupili zaloški gasilci.
Kako fantje igrajo, bi težko ocenili, dejstvo pa je, da je plesišče vedno polno, zato si
na to vprašanje lahko odgovori vsak sam …
Klemen Končan

eN KVARTET smo ustanovili štir
je pevci sedaj že pokojnega Trnovskega
okteta. Za dan naše ustanovitve štejemo
14. 12. 2010, ko smo se pri Mirku Prapertniku, pobudniku ustanovitve kvarte
ta, prvič sestali na tako imenovani usta
novni vaji.
Ustanovitelji in tudi pevci kvarteta
smo: Mirko Prapertnik, prvi tenor; Da
nijel Čakš, drugi tenor; Andrej Korbar,
bariton in Stanko Lužar, bas.
Vsi pevci imamo za seboj dolga leta
pevskih izkušen pri najkvalitetnejših
pevskih zborih, pa tudi manjših zased
bah in kot že rečeno, nazadnje pri Tr
novskem oktetu. Vsi torej pojemo že od
mladih nog in smo veselje do petja ohra
nili od otroštva pa do danes. Sedaj pa,
v zrelih letih, poskušamo svoje pevsko
znanje preveriti tudi v najmanjši možni
štiriglasni pevski zasedbi, kjer je vsak
pevec v sestavu tudi solist.
Dogovorili smo se, da bomo peli kar
najbolj širok izbor pesmi, ki nam bodo
pri srcu, hkrati pa bodo tudi dovolj kvali
tetne, od manj do bolj zahtevnih ljudskih
priredb, umetnih pesmi, cerkvenih pes
mi, pa do zahtevnejših skladb različnih

žanrov domačih in tujih avtorjev. Poseb
no pri srcu so nam dalmatinske pesmi,
ki smo jih v času našega obstoja že veli
ko naštudirali.
Noben naš nastop ne mine, ne da bi
zapeli vsaj eno dalmatinsko pesem. Do
sedaj smo prepevali ob najrazličnejših
priložnostih, od zasebnih praznovanj,
obletnic društev, ob avtorskih predstavit
vah knjig, na prireditvah četrtnih skup
nosti in tako dalje. Nekajkrat pa smo
pogledali tudi preko meja Slovenije (Av
strija, Slovaška). Veliko smo prepevali na
Koroškem, od koder prihaja pobudnik
ustanovitve našega kvarteta Mirko Pra
pertnik. Kot pevec v različnih komornih
zasedbah na Koroškem ima v tem delu
Slovenije še posebno veliko pevskih, pri
jateljev. Preko pogostih pevskih nastopov
s kvartetom v tem delu Slovenije, ohranja
tesno prijateljstvo in sodelovanje.
Za motiv smo si izbrali verz, ki smo
ga natisnili tudi na naši vizitki, glasi se
pa takole:
»Sem pevec
in peti mi vse je na sveti!«
Stanko Luzar
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Vokalni kvartet (pd)4
Prav dobre štiri sestavljajo štiri dekleta, ki so se iz uveljavljenih zborovskih vrst
pred tremi leti lotile ustvarjanja v komorni zasedbi. Njihov repertoar obsega razno
vrstno slovensko in tujo glasbo, tako popularno kot skladbe iz risank, filmov, pozab
ljene popevke, ljudsko ter avtorsko glasbo. Žanrsko se ne opredeljujejo, saj jih prav
raznolikost zelo veseli, program pa z veseljem prilagodijo glede na želje poslušalca. Iz
celotnega repertoarja tako skupaj izberejo najprimernejše skladbe, ki bi kar najbolje
popestrile vaš kulturni dogodek.
Pred dvema letoma so zaloške poslušalce dekleta navduševala ob prijetnih melodi
jah, ki so jih prav posebej izbrale ob Državnem prazniku, ki ga je Turistično društvo
Zalog organiziralo leta 2012, v dvorani Zadružnega doma v Zalogu.
Nataša Kocjančič

PROSLAVA OB PREVZEMU
NOVEGA GASILSKEGA VOZILA
GVC 24/50
V soboto, 6. 9. 2014 smo se člani PGD
Zalog-Spodnji Kašelj razveselili prevze
ma novega vozila GVC 24/50. Na dogod
ku so bili poleg vseh
članov društva še
župan Zoran Jan
ković, predstavnik
Ljubljanske brigade
gospod Jure Dolinar,
poveljnik Gasilske
zveze Ljubljana go
spod Cveto Šumec,
gasilci sosednjih
društev in številni
drugi. Zelo poseben
gost pa je bil gospod
Pušnik, saj brez nje
ga vozilo ne bi
bilo takšno

kot je. Naj še omenim, da je bilo vozilo
financirano s strani Gasilske zveze Ljub‑
ljana preko javnega razpisa ter s strani
PGD Zalog-Spodnji
Kašelj. Vozilo pa je
bilo tudi krščeno
s strani zaloškega
župnika gospoda
Andrzeja Goska.
Po proslavi smo
domači gasilci po
skrbeli za družab
no srečanje, ki je
trajalo do poznih
večer nih ur. Za
ples in zabavo pa
je poskrbel Ansam
bel Viža.
Lea Remic
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KAKO JE BITI ČLAN
PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA

ZALOG – SPODNJI KAŠELJ
Kot vsi vemo, Prostovoljno gasilsko
društvo Zalog-Spodnji Kašelj deluje in si
prizadeva za varnost in mirno življenje v
našem kraju že vrsto let. Skozi vsa ta leta
se je pokazalo, da dobrota in pomoč v stiski
nimata meja, saj se vedno več ljudi odlo
ča postati član našega društva. Kar pa je
najbolj pomembno, pa je, da imamo ljudi
različnih starosti (od pionirjev in pionirk,
ki so najmlajši, pa do mladincev in mla
dink, članic in članov ter do najstarejših
veteranov in veterank). Najpomembnejši
pa smo zagotovo operativci, saj ravno mi
tvegamo lastna življenja v požarih in dru
gih katastrofah. Vsako leto pa upamo in si
prizadevamo, da bomo imeli skozi leto čim
manj takšnih situacij.
Društvo pa ni namenjeno le interven
cijam, ampak tudi druženju in zabavi. So
delujemo na različnih tekmovanjih kot so
na primer orientacija, kviz, vaja s sesalnim
vodom, Fire Combat in podobno. Lahko

se pohvalimo s kar številnimi dobrimi re
zultati. Poleg tega hodimo na izlete in si
z največjim veseljem ogledujemo lepote
Slovenije. Na takih dogodkih pa spletemo
vezi še z drugimi prostovoljnimi gasilskimi
društvi, kar je zelo pomembno, saj se naš
»tovariški« odnos kot ga imenujemo v gasil
stvu, odraža tudi na intervencijah. Vsako
leto pa v poletnem času poskrbimo, da se z
nami pozabavate vsi krajani in v ta namen
priredimo gasilsko veselico z glasbo v živo
in z veliko dobre hrane in pijače.
V mesecu februarju vedno priredimo
občni zbor, kjer se zberemo vsi člani dru
štva PGD Zalog-Spodnji Kašelj. Da pa je
še bolj veselo, povabimo tudi sotovariše iz
drugih društev. Na njem predstavimo vse
dosežke, ki smo jih dosegli v preteklem letu
in si zaželimo novo, še bolj uspešno leto.
Prireditev se vedno konča z našim zname
nitim pozdravom »NA POMOČ!«.
Lea Remic
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KO SE IZ LJUBEZNI RODI STRAST
Miloš Bižal – Letos maja je izšla knjiga
Rečno pristanišče Zalog. Ko preberemo, ali
pa samo na hitro pregledamo knjigo, opazi
mo v knjigi na zadnji strani maketo tomba
sa. Pred 13 leti jo je za Turistično društvo
izdelal krajan iz Sp. Kašlja, Miloš Bižal.
Kdo je Miloš Bižal? Že kot otrok se je
pri stricu Milošu na Vrhniki navduševal
nad modelarskimi stvaritvami. Ljubezen
do miniaturnih stvari je v njegovem življe
nju samo rasla in ko je šel v pokoj, si je dal
duška. Sedaj ustvarja vsak dan. V njegovi
delavnici najdemo ptičje hišice, kozolce,
ladje, čolne, vozičke, kule, kolesa in mnogo
drugih lesenih izdelkov. Toda to ni njegova
edina strast. Zelo rad riše mantre in peska
ne slike na steklo.
Poleg že omenjenih stvaritev je gospod
Bižal naredil najrazličnejše kozolce, make
to stolpa na Debnjem vrhu, kmečka orodja,
ki smo jih že pozabili, do modernih stvari
tev. V vsako od teh izdelkov je poklonil del
ček sebe in ogromno ljubezni do
lesa ter želje po ohra
njanju slovenske
stavbarske kul
turne dedišči
ne.
Branje knjige,
predvsem pa veliko število podatkov, zla
sti mer o veliki rečni ladji, ga je privedlo do
ideje, da bi jo tudi sam izdelal. Zavihal je
rokave, naredil načrt, sprehodi s kužkom
so se skrajšali in projekt je postal resnič
nost …

celo življenje, ga spremlja tudi ljubezen do
zgodovine.
V zadnjih desetih letih pa je svojo ljube
zen usmeril na izdelovanje največje rečne
ladje, ki je plula po Kranjskem – tombasa.
Od prvega tombasa, ki ga je izdelal v merilu
1 : 24, se je v zadnjih treh letih lotil izdelave
tombasa v merilu 1: 20. Njegova največja
želja je, da bi izdelal tombas v naravni ve
likosti, kot je to določal Patent iz leta 1772.
Ker gre za izredno
velike mere,
se je K arel
odločil, tako
kot ekipa okoli nje
ga, da bo izdelal tombas
v velikosti 1 : 3.
Z izdelavo tako veli
kega tombasa (dolžina 11 metrov in širina
2 metra) je potrebno veliko časa, finančnih
sredstev, predvsem pa ogromno dobre volje
in ljubezni pri nastajanju te stvaritve.
Ekipa, ki pomaga Karlu, je bila prepriča
na, da se bodo sanje uresničile že to jesen,
toda vreme ni bilo najbolj naklonjeno. A
nič zato, volje ne manjka, ljubezni do dela
tudi ne in če se tombas ni rodil v tem letu,
se bo pač v prihodnjem...

Karel Kačar – Veliko je krajanov v če
trtni skupnosti, ki pozna Karla Kačarja.
Poznajo ga predvsem po njegovi osebnosti,
ki se razlikuje od marsikoga. Že od malih
nog je moral težko delati. Delo ga spremlja
celo življenje. Tako kot ga spremlja delo

mag. Minka Jerebič
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POTEPANJE PO POHORJU
S PLANINSKIM DRUŠTVOM
SATURNUS

Planinsko društvo Saturnus organizi
ra vsako leto 24–25 izletov. Vodniki pri
pravijo program izletov za sredogorje in
visokogorje. Pri tem upoštevajo stopnjo
zahtevnosti in letni čas, ki je primeren
za določeno višino. Vsakdo, ki želi, najde
kakšen izlet za sebe. V programu ima
mo tudi izlete, ki so postali tradicionalni
– čistilna akcija, pohod na Pohorje, v ne
znano in parkljevanje.
Zadnji vikend v septembru smo orga
nizirali 15. pohod – potepanje po Pohor

ju. Od leta 2000, ko smo začeli pohode
po zelenem Pohorju, smo vedno izbirali
izhodišče, kjer je bil možen prevoz z vla
kom. Žal pa je ob vikendih zelo slaba po
vezava z javnim prevozom, zato smo le
tos uporabili svoje jeklene konjičke. Pot
nas je tokrat peljala na Koroško, proti
severozahodnemu delu Pohorja, na Rib
niško Pohorje do koče Pesnik, kjer je bil
naš cilj.
Planinska koča stoji 1101 m visoko v
malem naselju na travnati planoti Ribni
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sonce. Prijazen in gostoljuben oskrbnik
nam je medtem, ko smo se potepali po
hribu, skuhal zelo dober pohorski lonec
– tradicionalna pohorska jed s krompir
jem, ješprenjem, gobami, zelenjavo in su
him mesom.
Po končani večerji smo nadaljevali z
družabnim večerom. Vsi udeleženci so
prejeli majico, za popestritev in presene
čenje večera pa je bila podelitev medalj
vsem udeležencem. Štirje udeleženci pa
smo prejeli posebne medalje za 15. ude
ležbo pohodov na Pohorje. Medalje so na
rejene iz lesa in so unikatno delo Toneta
Kresnika.

škega Pohorja. Lep razgled se odpira na
vse strani, le na jugu ga zapirajo severna
pobočja Pohorja z Jezerskim in Črnim
vrhom. Na vzhodno stran se razprostira
hribovit svet Ribniško-Lehenskega po
dolja z Dravsko dolino do Maribora. Na
severni strani je lep pogled na gorski hr
bet s Košenjakom nad Dravogradom in
Kozjakom proti Mariboru.
Ko smo se pripeljali do koče, smo ime
li obilno malico – prleško tünko, ki jo je
s seboj prinesel naš Drago. Po krajšem
postanku smo se odpravili do Ribniške
koče, ena skupina pa je pot nadaljevala
naprej proti Črnemu vrhu do Grmovško
vega doma na Kopah in nazaj do Ribni
ške koče, kjer smo se ponovno zbrali. Ne
kaj časa smo še posedeli v koči, lepo smo
se zabavali, tudi smeha ni manjkalo,
vendar nas je čakala še uro in pol dolga
pot nazaj do koče, kjer smo imeli rezervi
rano spanje. Ko smo se zopet vsi zbrali,
smo še kar nekaj časa sedeli pred kočo
in uživali prelep razgled in zahajajoče

Prijeten večer se je nadaljeval še poz
no v noč. Naslednji dan nas je prebudilo
lepo toplo sonce. Po zajtrku smo se do
govorili, da izkoristimo ta lep dan še s
krajšim pohodom. Z avtomobili smo se
peljali do Ribniške koče, nato pa smo se
peš odpravili do pol ure oddaljenega Rib
niškega jezera. Med potjo smo nabirali
borovnice in brusnice. Vsi polni vtisov
na lepo preživeti vikend, smo se odpravili
proti domu.
Naši izleti so res zelo slikoviti in zani
mivi. Veliko jih je primernih za vsakogar.
Krajane in člane drugih društev vljudno
vabimo, da gredo kdaj z nami. Zakaj ne
bi skupaj delili lepote naše domovine?
Jelka Kresnik
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POSESTVO PERLES
društvo KMETIJA PRI PIKI
Društvo za izobraževanje, aktivnosti in raziskave

Leto je naokrog in pri nas
se je v preteklem času zgodilo
mnogo novega. Dandanašnji
časi zahtevajo od vsakega iz
med nas premnoge veščine, da
lahko varno peljemo skozi čeri
in pasti v sodobnem času. Želi
mo si graditi odnose, za katere
je vredno živeti in njim posve
čamo pretežni del našega dela.
Vzgajanje in poučevanje otrok ob živalih
je barvito in pestro. Naša hrepenenja so,
da bi nas obiskalo čimveč otrok, ki bi jih
lahko posedli na konje in z usmerjanjem
v raziskovanje predstavili lepoto sveta.
Ni dovolj naučiti otroka osnovnih veščin
jahanja, temveč je vizija našega dela na
sproščen in naraven način prikazati
otrokom vsakdanje življenje s konjem.
Otroci se pretežno učijo z naravnim vzgi
bom in raziskovanjem. Tukaj želimo dati
vsem otrokom možnost, da se učijo preko
svojega interesa. Tako kot odrasli, so si
med seboj zelo različni tudi otroci, neka
teri imajo večjo senzorno zaznavo, neka
teri potrebujejo več pogovorov, spet drugi
komunikacijo s poslušanjem. Naša vizija
gre v smeri osebnega stika in spodbudne
pedagogike pri učenju jahanja. Vzgaja
mo tudi v duhu razumevanja med seboj
in razumevanja konjevih potreb, kar je
ključnega pomena pri vzpostavitvi traj
nega odnosa med konjem in jahačem.
V letošnjem letu imamo na posestvu
tudi novo pridobitev lipicanko Mišo, ki

je zelo prijazna in sočutna do
otrok. Tako razpolagamo z ja
halno izurjenim Cheberlainom
in nadvse prijazno in toplo ko
bilico Miško, ki jo otroci vzlju
bijo na prvi pogled. Miša je last
naših odličnih sodelavcev Ajde
in Matica, ki dihata z društvom
in sta vpeta v vse spone in de
lovanje društva. Za kar se jima
zahvaljujeva.
V letošnjem poletju smo tako kot že
nekaj let zapovrstjo izpeljali dva poletna
jahalno slikarska tabora, na katerih nas
je obiskala akademska slikarka Brina
Torkar in s svojim znanjem in pedago
škim pristopom obogatila preživljanje
naših prijetnih skupnih dni. Vreme nam
je bilo kljub slabemu poletju izjemno na
klonjeno.
Že tretje leto sodelujemo z Osnovno
šolo Zalog, kjer z dovoljenjem ravnate
lja organiziramo izvenšolsko dejavnost
Izkustveno jahanje za otroke vsako sre
do od 14. do 15.45 ure. Otroke vpeljemo
v osnovne veščine jahanja. Z letošnjim
novembrom pa imamo tudi možnost
opravljanja izpita Jahač 1 ali Jahač 2.
Na izpite otroke pripravljamo toliko časa,
da so dobro pripravljeni in imajo dovolj
znanja, ko pristopijo k izpitu.
Z septembrom smo začeli tudi sodelo
vanje z Slovensko filantropijo in preko
te prostovoljne organizacije sodelujemo
z različnimi prostovoljci, ki jim dajemo
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možnost preživljanja prostega časa z ak
tivno in delovno vsebino ter bogatenjem
znanja preko druženja z živalmi. Sode
lujemo tudi vrtcem Montessori, katerih
način dela in vzgoja nam je zelo blizu.
Organiziramo rojstnodnevne zabave
za otroke s konji, pomladi pa bomo po
nudbo razširili na tematske rojstne dne
ve tako, da bomo v naše delovanje vklju
čili različne aktivnosti na prostem.
V pozno poletnem in jesenskem času
smo tudi začeli z glasbeno igralnico, kjer
se ob konjih učimo igranja piščalke in
flavte. V veselje muziciranja ob konjih
povabimo tudi vse otroke, ki bi jih to
vrstno učenje zanimalo. Gre za popolno
ma nov pristop glasbene pedagogike, ki
ne da samo glasbenega veselja in kanček
znanja, temveč tudi dimenzijo dojema
nja glasbenih tonov v naravi, kjer gre za
množico zvokov in odzivov, ki širijo uvid
v celostno podobo znanja in sprejemanja
samega sebe.
Naše društvo in njegovo delovanje je
v rokah naju z možem, rastemo počasi

in poskušava biti kar se da premišljena
investitorja v negotovih časih. Najino po
slanstvo je oživljanje posestva na način,
da vsakodnevno dihava z njim in sledi
va njegovi dinamiki ter poskušava čim
bolje prilagajati potrebe obiskovalcev in
naših zvestih jahačev. Z vsakodnevnim
učenjem, sledenju novim odkritjem in
obiskovanju tečajev in seminarjev na
področju vzgoje in delu otrok s posebni
mi potrebami, se trudimo biti najboljši
pri svojem delu in delovanju.
V veliko veselje so nam naše redne
stranke, ki nam zaupajo. Že vsa leta so
vpeti v naše delo in postajajo temelj na
šega zaupanja in priporočil.
Moto našega društva je: »Smo angeli z
enim krilom, če želimo poleteti se mora
mo objeti.«
S to mislijo vas tudi pozdravljava in se
veseliva vsakega srečanja z vami,
Andreja in Valentin Marinšek,
Posestvo Perles (031 408 941)
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POK – POK; POK – POK

Namiznoteni
ški klub VESNA
Zalog je klub z dol
goletno tradicijo in
v slovenskem na
miznoteniškem prostoru znan kot klub,
ki je vzgojil vrsto mladih perspektivnih
igralcev in igralk in osvojil veliko držav
nih naslovov med posamezniki, dvojica
mi predvsem v mlajših kategorijah.
Najboljši igralci v zadnjih dveh deset
letjih so zastopali Slovenijo na največjih
državnih in mednarodnih tekmovanjih,
na evropskih in svetovnih prvenstvih
(Smrekar Robert, Šemrov Uroš, Rupar
Miha, Smrekar Ajda, Smrekar Jure, Čad
Matjaž, Steinman Tina, Javoršek Nina,
Tomše Janez, Krenker Jaka, Pupčevič
Dejan, Pavič Luka ...).
Trenutno šteje klub nekaj čez sto čla
nov, ki jih imamo razporejene v tri sku
pine :
-	šolski namizni tenis (OŠ Zalog, dve
skupini brezplačno vadita dvakrat te
densko)
-	namizni tenis mladine, članov usmer
jenih v kakovostni in vrhunski šport
-	rekreativni namizni tenis za starejše
občane (vadijo v treh skupinah dva
krat tedensko)
Nekateri se ukvarjajo z tekmovalno
rekreacijo, ostali samo vzdržujejo psiho
motorične sposobnosti in se družijo.
Klub se ponaša z zelo dobrimi in per
spektivnimi mlajšimi igralci in igralkami
(ekipa kadetov naj bi v dveh letih posegla

po najviš
jih mestih
ekip v Slo
veniji 1–3,
mladinke branijo
letošnje 5. mesto in
upamo na uvrstitev med
prve štiri ekipe v Sloveniji). V
letošnji sezoni je potrebno omeniti
nov naslov državnega prvaka v dvojicah
mlajših kadetov Roka Trtnika in Jože
Urha 3–4 mesto med posamezniki.
Obe članski ekipi sestavljajo doma
vzgojeni igralci, člani nastopajo v
3. SNTL in članice v 1. SNTL; slednjo eki
po imamo namen v novi sezoni okrepiti
in se poskusiti uvrstiti med prve tri eki
pe članic v Sloveniji, seveda pa je vse od
visno od finančnih sredstev.
Pri rekreativnem namiznem tenisu je
potrebno omenit, da imamo kar tri ekipe
v prvi, drugi in tretji Ljubljanski rekre
ativni ligi (v petih ligah nastopa 50 ekip).
Na ravnokar odigranem državnem pr
venstvu veteranov in rekreativcev smo
dobili 4 nove državne prvake izmed na
ših članov (Miro Šemrov, Jože Hafner,
Dragan Stankovič, Bojan Pavič).
Klub vadi z vsemi selekcijami in sku
pinami v zadružnem domu, ki pa je v na
črtu za rušenje. Občina nam je zagotovila
nadomestne prostore. Komaj pa čakamo,
da bomo imeli v novih prostorih PUC Za
log samostojno dvorano in s tem več mo
žnosti za širitev in boljše rezultate kluba.
Bojan Pavič
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NASTALO JE DRUŠTVO:
ZDRUŽENJE KRAJANOV
SP. KAŠELJ - PODGRAD - ZALOG

Pred 14 leti smo se člani številnih
društev delujočih na območju Krajevne
skupnosti Zalog in krajani Zaloga, Sp.
Kašlja in Podgrada, zbrali ter ustanovili
neformalno civilno družbo.
Namen takšne povezave društev in
posameznikov je bilo nestrankarsko de
lovanje na področju okolja. Vedno več je
bilo problemov, ki pa se niso reševali.
14 let je dolga doba. Problemi pa na
mesto, da bi bili že zdavnaj rešeni, se
nenehno povečujejo. Mnogokrat imamo
člani občutek, da se naš glas ne sliši.
V zadnjih nekaj letih je med naše
vrste prišlo večje število mladih. O pro
blemih smo začeli pisati tudi na spletu
in družbenih omrežjih. Velikokrat pa
smo naleteli na ovire tako pri občini kot
državi, saj smo bili neregistrirana nevlad
na organizacija.
28. avgust 2014 je tisti dan, ki se je
zapisal v zgodovino naše civilne družbe.
Rekli smo si, da nam je dovolj takšnega
»životarjenja«. Stopili smo skupaj in se
odločili, da ustanovimo društvo.
Pridne roke posameznikov so obrodile
prve sadove. Spisali smo statut društva,
strategijo društva in se začeli pogovarjati
o ureditvi formalnosti.
20. 10. 2014 smo prejeli odločbo
Upravne enote Ljubljana. Od tega dne
dalje nam nihče več mogel očitati, da se
pod imenom civilna družba skrivamo
posamezniki s svojimi lastnimi interesi.
Društvo Združenje krajanov Sp. Ka
šelj - Podgrad - Zalog je ostalo zvesto svo

jim temeljnim načelom, ki smo jih spre
jeli pred 14 leti – še naprej bomo delovali
popolnoma nepolitično in se zavzemali
za dobrobit krajanov na vzhodu Ljub
ljane.
V mesecu januarju 2015 namerava
mo sklicati Občni zbor društva in vanj
vključiti vse, ki si želijo delati za dobro
kraja in okolja, v katerem prebivamo.
Leto 2014 je bilo zelo delovno za civil
no družbo. Sestajali in srečevali smo se
z različnimi predstavniki uradnih usta
nov, med drugim tudi z Varuhinjo za člo
vekove pravice. Povabili smo jo v Zalog in
našemu povabilu se je odzvala v začetku
aprila.
Letošnje leto je bilo zaznamovano s
številnimi volitvami. Tako so nas obi
skale številne politične stranke, da so
se seznanile z nami in našimi problemi.
Avgusta je na obisk prišel predsednik
Državnega zbora Republike Slovenije,
dr. Milan Brglez.
Udeleževali smo se tudi najrazličnej
ših seminarjev, konferenc in tudi disku
sij v Državnem svetu Republike Sloveni
je. Ob tem smo se srečevali s številnimi
člani civilnih družb po Sloveniji. Zanimi
vo je, da nismo tako osamljeni kot se zdi,
saj imajo tudi drugod po državi podobne
probleme, kot jih imamo mi.
Vodovoda še vedno nimajo vsi prebi
valci naših krajev, prav tako je s kanali
zacijo, da o cestni infrastrukturi ne govo
rimo. Vedno znova in znova poslušamo
obljube, toda ob koncu leta, nam le pri
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znajo: »Denarja ni«. To izrabljeno frazo
poslušamo že desetletja in desetletja.
Morda bi kdo pričakoval, da smo se
naveličali enega in istega dela. Pa se ni
smo. Smo vztrajni in ne bomo odnehali
opozarjati na probleme, dokler ti ne bodo
rešeni.
Ustava Republike Slovenije je pisana
za vse državljane in ne le za izbrance, tudi
mi smo državljani te republike in tudi mi
imamo pravico do zdravega življenjskega
okolja. Na gluha ušesa naletimo tako na
občini, kot pri državnih organih. Grešijo
eni, grešijo drugi, nastradamo pa prebi
valci.
Letošnje leto so zaznamovale tudi
lokalne volitve. V Četrtni skupnosti Polje
deluje kar osem civilnih družb. Odločili

smo se, da s svojimi listami nastopamo
na volitvah in pokažemo širši javnosti,
da mislimo resno. Odziv prebivalcev za
kandidatno listo tako v Zalogu kot Polju
je bil neverjeten. Nova predsednica ČS
Polje je postala naša članica mag. Minka
Jerebič. Ljudje vedno bolj spoznavajo po
men civilnih družb in njihov boj za lepši
jutri.
Nadeli smo si ime »združenje kraja
nov«, toda ostajamo isti, kot smo bili do
sedaj – še naprej se bomo trudili, da bi
vsi na našem območju živeli človeku pri
jazno življenje. Ni lahko, toda vdali se ne
bomo. Združuje nas povezanost in prija
teljstvo, to pa je tako velik dragulj, da se
ne damo prodati.
Milan Mirkov
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NI NAM VSEENO, KAKO ŽIVIMO …
Letošnje lokalne volitve so že daleč za nami,
rezultati so znani... Nekateri smo z rezultati
zadovoljni, drugi spet ne.
V Četrtni skupnosti Polje deluje osem ci
vilnih družb. Vsaka si na svoj način prizade
va, da bi opozorila na probleme, s katerimi se
srečujejo v najožji celici neke občine – v kraju,
kjer prebivajo.
Problemov je veliko, ki pa se žal ne rešujejo,
pač pa se jih odlaga in odlaga. Pred vsakimi
volitvami poslušamo obljube, kaj vse bo nare
jeno, ko pa volitve minejo, je tako, kot da nihče
ni ničesar obljubil. Vedno znova in znova pa
poslušamo, kako prazna je občinska blagajna.
A ta ne vpliva na probleme, saj ti ostajajo in se
s svetlobno hitrostjo razmnožujejo.
Pred štirimi leti so me krajani predlagali, da
zastopam listo civilne družbe. Priznati moram,
da je to velika odgovornost. Predvsem, kaj bom
lahko čez štiri leta dejala, da se je uresničilo
tudi z mojo pomočjo. Večkrat sem v Svetu ČS
Polje spoznala, da sem oseba, ki zna brati in
se držati občinskega odloka o delovanju četrt
nih skupnosti. Pritožbe sem vestno pisala, o
njih smo na svetu celo govorili, včasih sprejeli
kakšen sklep in ko je ta zapustil četrtno skup
nost, se ni zgodilo nič.
Že po prvih sejah sem spoznala, da lokal
na samouprava ne deluje tako, kot bi morala.
Vzroki so jasni, predvsem pa skrb najvišjih
uradnikov, da problemi ne bi prihajali v jav

nost. Res je, preko sveta ČS Polje nisem mo
gla veliko storiti, toda nič zato, obrnila sem se
mnogokrat na državne institucije in medije.
Tako sama, kot moji kolegi v civilnih druž
bah, smo postali glasni in zelo moteči dejavnik
občinskim in državnim uradnikom. Brez dlake
na jeziku sem govorila resnico in ta zelo boli.
Problemi so ostali nerešeni. Mnogokrat bi raje
zamenjala neplodne sestanke s »pametnimi«
uradniki za prijetno poležavanje v domačem
fotelju.
Problemi so ostali, ostala sem jaz. Še vedno
bom opozarjala ne diskriminacijo prebivalcev
na vzhodu Ljubljane – krajani nimajo vodovo
da, nimajo kanalizacije, ceste so slabe in bi bile
zadovoljive za 18. stoletje, ne pa 21. Otroška
igrišča so še vedno v III. kategoriji, pokopališče
v Polju še vedno ni razširjeno, pa čeprav nanj
čakamo dolgih 40 let. Kaj je to razbremenitev
tovornega prometa? Tega poglavja na občini
še niso vzeli, znajo pa umeščati odpadke v sta
novanjske soseske...
Ko hodiš po četrtni skupnosti, srečaš in
spoznaš mnogo ljudi. Prijeten je občutek, ko
ti ljudje zaupajo in ker verjamejo, da si ti ti
sti, ki boš povedal na glas njihove probleme
in opozoril pristojne institucije, da jih je treba
reševati. Stisk roke, iskrice v očeh teh ljudi pa
so tisto, kar prejmeš v zahvalo in to je nepre
cenljivo bogastvo, za katerega se splača boriti.
mag. Minka Jerebič

SREDIŠČE VITALIS
V mesecu juniju 2014 se je v Zalogu na
Hladilniški poti odprlo Središče Vitalis
– prostor gibanja in ustvarjalnosti. Zdru
žuje dva na videz različna dela, ki se po
vezujeta v skrbi za zdrav življenjski slog
in kakovostno preživljanje prostega časa.
V rekreacijskem središču so na voljo: raz
lične vodene vadbe za vse generacije: boot
camp, joga, pilates, nosečke in senior vital;
in popolnoma individualni pristop z oseb
nim trenerjem. Medgeneracijsko središče
je namenjeno predvsem druženju starej
ših, ohranjanju vitalnosti in posredovanju
znanj in izkušenj med njimi in mlajšimi.
V mesecu avgustu in septembru smo v
medgeneracijskem delu Vitalisa organizi
rali odprta predavanja z različnimi gosti
ter se sladkali ob piškotih, potici in čaju.
Od oktobra dalje pa predstavili program,
ki poleg telovadbe za starejše vključuje še
mnoge delavnice in izlete. Med njimi tudi
obisk Srednje šole za farmacijo, kozmeti
ko in zdravstvo, kjer so obiskovalce naše
ga medgeneracijskega središča dijakinje

zadnjega letnika vzele v svoje roke in jim
naredile pedikuro, manikuro ter jih zma
sirale. Na Srednji frizerski šoli so jim ure
dili pričeske. Izmed ostalih dejavnosti naj
omenimo Folklorno skupino Tine Rožanc,
ki je poskrbela, da smo se zavrteli ob živi
glasbi.
Središče Vitalis je v celoti obnovljen in
svež prostor z novo in kakovostno opremo.
Odprli smo ga tudi z namenom obogatitve
ponudbe v Zalogu in je prvenstveno name
njen njegovim prebivalcem. Želimo si, da bi
Založani in druga okolica Vitalis sprejela
in mu pomagala, da zaživi.
Program v Središču Vitalis je živ in se
bo spreminjal, dopolnjeval. Obveščali vas
bomo preko letakov ter naše spletne strani.
Še več informacij lahko pridobite tudi tako,
da se sprehodite mimo našega prostora ali
nas pokličete.
www.sredisce-vitalis.si;
telefon: 01/200-95-51, 031/737-136
Ivan Uršič Drolc
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ČETRTNI MLADINSKI CENTER
ZALOG – ČAMAC –
ZAVEZNIK ZALOŠKE MLADINE
(so)oblikujejo mladi iz različnih social
nih, ekonomskih, nacionalnih, etničnih
in verskih okolij.

Aktivno preživljanje
prostega časa
Za mlade in v sodelovanju z njimi
organiziramo raznovrstne prostočas
ne aktivnosti. Pri nas se lahko družijo,
igrajo družabne igre, sodelujejo na raz
novrstnih delavnicah. Opravljajo lahko
prostovoljno delo ali študijsko prakso.
Vsako sredo, med 17. in 19. uro, imamo
rezerviran čas samo za dekleta. Z mla
dimi se odpravljamo na izlete, tabore,
kolonije. Organiziramo družabno rekrea
cijske dogodke, delovne akcije in počitni
ške programe. Mladim nudimo možnost
opravljanja dela v splošno korist, po po
trebi organiziramo učno pomoč.

Novo začasno
»zatočišče« Čamca
Četrtni mladinski center Zalog - Čamac,
se je, do izgradnje novega Poslovno uprav
nega centra Zalog, preselil na začasno
lokacijo, na Zaloški 220, v 1. nadstropje
stare šole, nad prostori Knjižnice Zalog.

Z nogometom
proti diskriminaciji
Z mladimi in z lokalno skupnostjo
dvakrat letno, konec maja in na začetku
jeseni organiziramo celodnevna družab
no rekreacijska dogodka Plata – Z nogo
metom proti diskriminaciji, katerih na
men je utrjevanje prijateljskih in sosed
skih vezi, občutka za ferplej, praznovanje
drugačnosti ter spodbujanje zdravega
življenjskega sloga med mladimi.

Različnost bogati
V Čamcu se trudimo biti varno zatoči
šče za vse mlade iz Zaloga in njegove oko
lice. Naša vrata so odprta mladim različ
nih starosti, med katerimi prevladujejo
najstniki in najstnice. Življenje centra
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Sodelujemo z lokalno
skupnostjo

Skrb(imo) za šolsko
igrišče in nov prihodnji
Predstavljamo se na lokalnih priredit dom čamca

vah in izdajamo glasilo Založnik. Sesta
jamo se s predstavniki Četrtne skupno
sti Polje in z ostalimi pomembnimi ak
terji, ki jim posredujemo potrebe mladih
iz Zaloga in okolice. Pri naših projektih
sodelujemo z lokalnimi organizacijami
in posamezniki, ki jim ni vseeno za seda
njo in prihodnjo podobo Zaloga.

Z mladimi si intenzivno prizadevamo
za prenovo in posodabljanje šolskega
igrišča OŠ Zalog, ki se ga je prijelo ime
Plata in sooblikovanje novega Četrtnega
mladinskega centra Zalog, ki bo nastal v
sedanjih prostorih zaloške knjižnice.
Več o programu in kontakte Čamca
najdete na: www.mladizmaji.si/zalog/.
Program ČMC Zalog Javnega zavo
da Mladi zmaji - Centra za kakovostno
preživljanje prostega časa mladostnikov,
finančno omogoča ustanoviteljica Me
stna občina Ljubljana, v sodelovanju z
Uradom RS za mladino Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Marko Taljan, koordinator ČMC Zalog
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SUŠENJE ODVEČNEGA BLATA
NA CENTRALNI ČISTILNI
NAPRAVI LJUBLJANA
JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o.,
Ljubljana je izvajalka obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske od
padne vode. Čiščenje odpadne vode na
Centralni čistilni napravi Ljubljana po
teka z mehansko-biološkim čiščenjem,
s pomočjo katerega se iz odpadne vode
odstranijo mehanski delci večji od 6 mm,
pesek, maščoba, raztopljene organske
snovi in amonijev dušik. Za biološko či
ščenje se uporablja aktivno blato, ki je
združba bakterij, praživali in v manjši
meri tudi nekaterih mnogoceličarjev, kot
so npr. kotačniki, glive in alge.
Vsakodnevni višek prirastka blata je
treba zaradi vzdrževanja želene količine
aktivnega blata v postopku biološkega
čiščenja redno odvajati iz sistema kot od
večno blato. Količina odvedenega blata je
odvisna od želene starosti aktivnega bla
ta oziroma potrebne koncentracije blata
v prezračevalnih bazenih glede na letno
sezono in temperaturo odpadne vode.
Odvečno blato je tako stranski produkt
čiščenja odpadne vode, ki je opredeljen kot
odpadek 19 08 05. Na lokaciji nastanka je
to zelo razredčena suspenzija biomase,
ki je podvržena hitremu razpadanju ozi

roma gnitju, zato je potrebno ta odpadek
takoj predelati, kar pomeni, da ga je treba
zgostiti, stabilizirati in higienizirati. Upra
vljalec naprave oziroma povzročitelj od
padka mora predelavo odpadkov izvajati
tako, da ne ogroža človekovega zdravja in
brez uporabe postopkov in metod, ki bi z
emisijo snovi in energije čezmerno obre
menjevali okolje. V ta namen je Centralna
čistilna naprava Ljubljana opremljena s
primerno strojno opremo ter objekti za bi
ološko predelavo odvečnega blata. Le-ta se
najprej v primarnem zgoščevalniku gravi
tacijsko zgosti, sledi strojno zgoščanje na
tračnem zgoščevalniku ter stabilizacija
blata v dveh gniliščih pri temperaturi
37 oC. V gnilišče vodimo tudi druge teko
če odpadke iz naslova izvajanja obvezne
javne gospodarske službe – blato iz ob
stoječih greznic, MKČN ter blato iz drugih
KČN, ki so v upravljanju javnega podjetja.
Anaerobno stabilizirano blato de
hidriramo oziroma centrifugiramo na
centrifugi z dodatkom polielektrolita, ki
omogoča ustrezno zgoščanje blata. Kot
produkt nastaja pogača, ki je nenevaren,
stabiliziran, biološko razgradljiv odpa
dek. Na večini komunalnih čistilnih na
prav po Sloveniji se postopek obdelave
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blata konča s centrifugiranjem. Nastala
pogača vsebuje še veliko vode, ki otežuje
manipulacijo odpadka in povečuje stro
ške njegovega transporta. Poleg tega v
Sloveniji ni možna končna predelava
tako velike količine vlažne pogače, kot
nastaja na Centralni čistilni napravi
Ljubljana. Snovalci tehnologije obdela
ve blata v II. fazi izgradnje naše največje
čistilne naprave so predvideli ustrezno
rešitev in v Sloveniji je bil tako postavljen
prvi objekt s strojno opremo za sušenje
odvečnega blata oziroma postrojenje za
peletiziranje blata.
Nastala pogača se najprej v mešalni
ku zmeša z deležem končnega proizvoda
– peleti, da se doseže vsebnost suhe snovi
okoli 59 %. Ta mešanica se nato transpor
tira v konvekcijski sušilni boben. Gre za
direktno segrevanje mešanice z izgore
valnimi plini pri vstopni temperaturi pli
nov okoli 500 oC in izstopni temperaturi
peletov, izparele vode in izgorevalnih pli
nov 92 oC do 94 oC. Energenta sta lastni

bioplin in kupljen zemeljski plin. Njuno
volumsko razmerje je bilo v letu 2013
3bio + 1zem. Sistem sušenja blata je sestav
ljen iz: i) silosa s črpalko za dehidriran di
gestat, ii) mešalnika za mešanje digestata
s peleti za povišanje sušine, iii) toplotnega
generatorja (gorilnik za plinski energent),
iv) sušilnega bobna, v) tokokroga krožne
ga sušilnega medija s kondenzatorjem,
vi) ločevanja peletov iz sušilnega medija,
vii) agregatov za transport in obdelavo
peletov ter silosa za njihovo skladiščenje.
Pri počasnem obračanju sušilnega bob
na in potiskanju mešanice blata naprej
s tokom plinskega sušilnega medija le-ta
preide iz notranjega cilindra v centralni
cilinder in nato v zunanji cilinder. Iz sle
dnjega izstopajo peleti posušenega blata
skupaj s tokom plinskega sušilnega me
dija, še preden pride do pregrevanja na
stalih peletov. Zaradi večje varnosti pri iz
vajanju postopka je koncentracija kisika
v vročem plinskem mediju zelo omejena –
vsebnost kisika se nadzorovano vzdržuje
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pod 9 Vol %. Dosegamo jo z recikliranjem
dela izgorevalnih plinov v proces sušenja.
Za zmanjševanje toplotnih izgub se večji
del teh plinov (okoli 90 %) vrača nazaj na
gorilnik, zelo majhen delež izgorevalnih
plinov se odvzame iz sistema (okoli 10 %)
in se vodi v biofilter, kjer se primerno oči
stijo za izpust v okolje. Tako je tokokrog
kroženja plinskega medija zaključen.
Za obratovanje naprave sušenja blata
50 ton ali več dehidrirane pogače na dan
je potrebno pridobiti okoljevarstveno do
voljenje za obratovanje naprave zaradi
preprečevanja emisij snovi v zrak. Pri
dokazovanju skladnosti obratovanja na
prave z zahtevami predpisov je potrebno
upoštevati tudi mejne vrednosti kazalcev
hrupa v okolje.

S sušenjem blata tako pridobimo mož
nost lažjega ravnanja in dolgotrajnega
skladiščenja ter več različnih možnosti
njegove koristne uporabe. Peleti so ve
likosti 2 do 4 mm, vsebnost suhe snovi
je 90–92 %, njihova nasipna gostota je
650 kg/m3–700 kg/m3 ter imajo kurilno
vrednost 12–14 MJ/kg v dostavljenem
stanju. Zaradi slednje imajo peleti mož
nost za energetsko izrabo kot alternativ
no trdno gorivo v slovenski cementarni.
S tem se izognemo višjim stroškom zara
di čezmejnega prevoza v tujino ter hkrati
omogočimo, da se na domačih tleh delno
zmanjša poraba fosilnih goriv, ki povzro
čajo nastanek toplogrednih plinov.
Vesna Mislej, Ernest Mlakar
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V ZALOGU DEMONSTRIRAMO
NOVO OKOLJSKO
TEHNOLOGIJO
Podjetje KOTO sodeluje
v evropskem projektu AlgeaBioGas
V podjetju KOTO si prizadevamo k
zmanjševanju vseh vrst negativnih vpli
vov na okolje. Kot zanimivo okoljsko teh
nologijo smo zasledili tehnologijo gojenja
alg, kjer se za proces izkoristi toplota iz
bioplinarne/kogeneracije in uporabijo iz
pušni plini, ki nastajajo pri izgorevanju
bioplina na plinskem motorju. S tem se
zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida v
ozračje. Odločili smo se, da to tehnologijo
testiramo tudi v naši družbi.
Tekoči ostanek iz bioplinarne t.i. di
gestat je izvor hranil za rast alg. Alge iz
tekočega ostanka izrabijo dušik in fosfor
in ga vežejo v biomaso. Če algno bioma
so uporabimo kot surovino za bioplin, se
hranila na ta način reciklira. Z algno-bak
terijsko obdelavo bioplinskega digestata
lahko ponovno uporabimo 95 % makro in
mikro hranil iz tekoče faze digestata.
Pridelava alg ima torej dve funkciji: či
ščenje odpadne vode in sočasno produkci
jo biomase za energetske, farmacevtske ali
druge industrijske namene. Proizvedeno
algno biomaso se lahko uporabi kot su
rovino v bioplinarni in/ali se jo procesira
v biorafineriji (npr. za algna gnojila, krmo).

Projekt AlgaeBioGas poteka v okviru CIP
Eco-Innovation. Ta program sofinancira
razvoj izdelkov, tehnik, storitev in procesov,
ki zmanjšujejo emisije ogljikovega dioksida
CO2, omogočajo učinkovito rabo virov in
spodbujajo recikliranje. Na projektu delu
jeta dva partnerja, KOTO (bioplinarna) in
AlgEn (center za algne tehnologije).
V Zalogu bomo demonstrirali novo teh
nologijo, ki na evropskem trgu še ni upo
rabljena v večjem merilu. Ob bioplinarni
KOTO v Zalogu smo za ta namen posta
vili demonstracijski center – rastlinjak.
V njem sta glavni in vzdrževalni bazen za
gojenje alg. V demonstracijskem centru
bomo lahko uporabili okoli en odstotek
razpoložljivega tekočega ostanka iz bio
plinarne.
V našem okolju bomo ob spremenlji
vih pogojih v vseh letnih časih spremlja
li vse tehnološke parametre in določili
učinkovitost tehnologije. Na osnovi naših
izkušenj bo tehnologija dobrodošla za ši
rok krog industrijskih uporabnikov in bo
lahko prispevala k trajnostnem zmanjše
vanju onesnaževanja zraka.
Lea Lavrič
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POSLOVIL SE JE
ZADRUŽNI DOM . . .
... spomin nanj mi seže v najzgodnej
še otroštvo. Iz pripovedovanja se spomi
njam, da so ga krajani udarniško začeli
graditi leta 1948. Stavba je predstavljala
ponos Zaloga in okolice. Otroška domiš
ljija je zaživela, ko sem s starši in bratom
vstopila v kinodvorano, kjer je bilo veliko
platno, na katerem so zaživele risane
podobe.
Na zahodni strani je sadjar vsako ju
tro postavil svojo stojnico z barvastim
senčnikom. Z odprtimi očmi smo zrli v
vse dobrote, ki si jih otrok lahko zaželi.
V samem domu so imela svoje pro
store razna društva, krajevna skupnost,
v znameniti trafiki smo kupovali »čigu
mije« in Mikijeve zabavnike. Tam je bila
tudi banka, gostinski lokali, frizerski sa
lon, mesar, nekaj časa je svoje prostore
imela tudi zaloška šola.
V njem so se dogajale zanimive razsta
ve, kulturni, socialni, politični, športni in

družabni dogodki. Ljudje so z veseljem
prihajali, se tako ali drugače družili in
zabavali.
Kaj pa danes? Resnici na ljubo je dom
že zdavnaj načel zob časa in razmere
okolja. Zadružni dom v Zalogu se bo po
rušil, vendar je v svojem času prinašal
določene vrednote krajanom, ki jih ne
bomo pozabili. Na tej lokaciji se bo zgra
dil »poslovno upravni center« (PUC).
Načrti s PUC so žal zaviti v tančico
skrivnosti, dezinformacije kot »produkt«
naše družbe na splošno. Poglabljanje
krize ni v prid novemu stičišču interesov,
kultur, obnašanj in življenja v vzhodnem
predmestju. Kdo bo tisti, ki bo novi podo
bi vdihnil potrebno vsebino, koristnost
in dejanske izboljšave za vse krajane?
Optimistično moramo zreti v prihod
nost, na njo že vsak dan težko čakamo.
Anita Valenčič

RAZGIBAJMO TELO –
RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE
ŠOLA ZDRAVJA TUDI V ZALOGU

Od 27. 5. 2014 poteka ŠOLA ZDRAVJA
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
s pričetkom ob 8. uri v Zalogu, na dvo
rišču Gasilskega doma PGD Zalog.
Osnovna aktivnost ŠOLE ZDRAVJA
je jutranja telovadba po metodi dr. Niko
laya Grishina »1000 gibov«. Vaje so pri
merne za vsakogar. V 30 minutah raz
gibamo vse dele telesa. Začnemo pri
dlaneh, končamo pri podplatih. Z vajami
dosežemo maksimalno gibljivost telesa,
povečamo vzdržljivost in moč, izboljša
mo sposobnost vzdrževanja ravnotežja
in stabilnosti, urimo telesni spomin,
zmanjšamo bolečine in se tudi nasmeji
mo, skratka: »Skrbimo za svoje zdravje!«

Za udeležbo na telovadbi ne potrebu
jete predhodne kondicijske pripravljeno
sti, drage športne opreme ali polne de
narnice. Vaje so preproste in primerne
za vsakogar, izvajate jih po svojih spo
sobnostih.
Redna in zmerna telesna dejavnost
ima pozitivne učinke na zdravje. Zače
ti dan s telesno aktivnostjo pomeni, da
svoj vsakdan obogatimo z dobro voljo in
vadbo na prostem v dobri družbi. Vze
mimo odgovornost za svoje zdravje nase
in se aktivno vključimo v vadbo »1000
vdihov – 1000 gibov«.
Vabljeni!
Marjeta Černe
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VESELO MED KNJIGAMI
Ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja v
knjižnici, ko knjižničarka in knjižničar
zapustita prostore, ugasneta luči...?
»Najlepša sem jaz, imam trde platni
ce, v svojem krilu nosim bleščice...«
»Ne, to pa ne, najlepša sem jaz, sem
knjiga s tisočerimi pojasnili...«
»Kaj ti, poglej mene, govorim več jezi
kov...«
»Dekleta ne prepirajte se, najboljši
sem, seveda, jaz. Slovar...«
»Poglejte mene, vitki DVD, vsak dan v
fitnes centru...«
Tok, tok, tok ... »Dovolj je bilo prepirov,
drage kolegice knjige. Poglejte mene, sem
le en izmed mogočnih mineralov, ki sem
shranjen tu v stekleni omari. Poglejte
moje brate in sestre.«
»Ja, kolega tektit, prav imaš, a ne
smeš pozabiti, na nas revije in časopise.
Mi smo tisti, ki prinašamo novice.«
»Sedaj pa dovolj. Kaj pa mi filmi? Po
glejte, koliko nas je, le redko kdaj smo vsi
skupaj, vedno hodimo po svetu, iz hiše
v hišo.«
»Hm, hm … prosim za besedo. Sem na
najvišjem mestu v knjižnici in prosim
za posluh. Me slike, smo del razstave, a
ne pozabimo, smo tudi del knjižnice, ki

ji pripadamo vsi. Se spomnite, kako je
bilo sinoči, ko so nas obesili na steno?
Se spomnite množice ljudi, ki nas je ob
čudovala? In nato, pozdravi, glasbene
točke, aplavzi...«
»Kaj se ne bom spomnila, slika, sijala
si v vsej svoji lepoti, pa je kdo pomislil na
nas mize in stole? Včerajšnja miza se je
šibila od dobrot, na mojih bratih stolih
so posedali ljudje in kramljali. Se spom
nite, kako lepo nam je bilo? Potem pa
smo vsi utrujeni polegli spat...«
»Ja, vi pa hvalite samo velike slike. Kaj
pa me, male risbice, ki nas vsak teden
narišejo otroci na likovnih uricah...«
»Da se ne boste samo vi hvalili, kaj
pa me otroške knjigice, iz nas najlepše
pravljice bere knjižničar in otroci imajo
velike oči, usta kar odprte, tako zanimive
smo.«
Vse to se dogaja v Zaloški knjižnici,
na majhnem prostoru, ki služi knjižni
ci, veselim uricam ko malčki poslušajo
pravljice, rišejo, se zbirajo odrasli, pokle
petajo, si izposodijo knjige. Čisto ob steni
modrujejo minerali in druge kamenine,
stene pa krasijo slike, fotografije... Pridi
te in se prepričajte.
mag. Minka Jerebič

IZLET TD ZALOG 2014
Lepote naše male državice so opevali
premnogi pesniki. Slikarji dobivajo ne
skončno veliko motivov, ki jih ovekoveči
jo na platna. Tuji in tudi domači turisti
polnijo fotografske aparate z motivi, ki so
edinstveni. Veliko lepot je pri nas, vse te
lepote pa se lahko oplemenitijo z besedo
domačinov in vodičev, ki z navdušenjem
povedo zanimivosti svojih krajev. Letošnji
izlet je obetal vsebinsko zelo bogat dan. Ko
maj smo čakali, da se odpeljemo razisko
vat in spoznavat koščke lepot, ki jih ponuja
Slovenija.
Kot običajno smo se zbrali na železniški
postaji, malo zaspani, pa vendar polni pri
čakovanj. Pripeljal je mali avtobus in po ne
kaj minutah smo se že peljali po avtocesti
v smeri Štajerske. Prvi postanek za dišečo
kavico in sladek rogljiček smo si privošči
li na pol poti med Celjem in Mariborom.
Jutranje okrepčilo je bilo okusno in diše
če. Seveda se nismo zadržali predolgo, saj
nam je urnik narekoval tempo. Kaj hitro
smo se odpeljali v smeri Maribora in po
dvajsetih minutah smo že zavili z avtoceste
v naselje Hajdina, kjer smo se ustavili na
prvi točki popotovanja. Jopice, fotoaparati,
kakšen sendvič in že smo bili pripravljeni
na sprehod v park oziroma botanični vrt,
v katerem še nihče od nas ni bil. Nismo
vedeli, kaj nas čaka in kaj lahko pričaku
jemo. Takoj na vhodu nas je po opravlje
nih formalnostih pričakala vodička, ki je
bila neizčrpen vir informacij o zgodovini in
nastanku tega resnično zanimivega vrta.
Vodila nas je po peščenih stezicah in nam
sproti razlagala pomen vrta, pojasnjevala
razpored rastlinskih vrst in zasaditve po

botaničnih družinah. Videti je bilo nešteto
različnih vrst rastlin, ki so bile premišlje
no razporejene po vrtu, predvsem glede na
lego in tla, ki so za rast posameznih vrst
zelo pomembna. Sprehodili smo se skozi
nasad jelk, borovcev in smrek, vsaka je
bila druge sorte. Šele v takšnih vrtovih
lahko zaznamo, kako pestra je narava. V
podaljšku vrta se nam je prikazala mo
gočna graščina, ki je čudovito obnovljena
in na izredno dominantni lokaciji. V njej
gostuje Fakulteta za kmetijstvo Maribor.
Pod graščino so obsežna posestva, sadov
njaki in drugi objekti, ki služijo za potrebe
študija. Pot po parku nas je vodila do veli
kanskih dreves, ki so resnično mogočna,
pa čeprav je to manj kot petina velikosti,
ki jih sicer dosegajo sekvoje. Ko se poleg
ogromnega debla postavi človek, je videti
kot palček. Pot nas je vodila v novejši del
vrta, kjer imajo lično zasajene številne gre
de z jagodičjem in dišavnicami. Na koncu
pa smo si lahko ogledali tudi bogato zbirko
prepariranih živali, ki so bile najdene ali
poškodovane in jim ni bilo več pomoči. Za
učne namene so jih preparirali in postavili
vsem obiskovalcem na ogled. Prav pestra
zbirka od ptic, manjših in večjih plenilcev,
najde se tudi divji pujs in še mnogo drugih
živali, ki jih v naravi ne moremo kar tako
preprosto srečati. Pri izhodu iz vrta smo
lahko kupili jabolka, sokove, kis, vse eko
loško pridelano, pa tudi sadike okrasnih
rastlin in še marsikaj.
Polni vtisov smo se poslovili od bota
ničnega vrta fakultete v Mariboru in šli
na pot proti Ptuju. Že na daleč je bilo moč
videti mogočen Ptujski grad, ki stoji na do
38

minantni točki, na zadnjem obronku Slo
venskih goric. Lokacija je omogočala, da je
grad uspešno kljuboval neštetim posku
som zavzetja sovražnih vojska. Prav Ptuj
ski grad je bil tudi naš drugi cilj izleta. V
njem smo si ogledali muzej z bogatimi zbir
kami. Med grajskimi zidovi smo si ogleda
li: zbirko orožja in glasbil, zbirko fevdalne
stanovanjske kulture, zbirko turkerij v slav
nostni dvorani, grajsko kapelo, galerijo got
skih in baročnih umetnin, zbirko pustnih
mask, zbirko slik na steklu, zbirko Marka
Sluge (zasebni zbiralec starin in umetnin)
in grafični kabinet Franceta Miheliča.
Po ogledu mogočne utrdbe in muzejskih
zbirk smo si privoščili nekaj čudovitih po
gledov z grajskega obzidja. Gosto pozidano
starodavno mestno jedro je bilo pod nami
kot na dlani. Skozi mesto se vije mogočna
Drava, ki se, ko zapusti mesto, razlije v zelo
široko strugo.
Kmalu nas je na prijetnem soncu našla
vodička Romana, ki nas je lepo pozdravila v
najstarejšem mestu in nam razkazala Ptuj
z gradu. Nato smo se sprehodili v mesto.
Ptuj začenja svoje prvo poglavje v dav
nini mlajše kamene dobe. Že ob nastanku
mu je bila zaradi pomembne lege določena
usoda, da je bil večkrat vpleten v zgodo
vinske dogodke evropskega pomena. Ta
usoda je Ptuj, sicer naše najslikovitejše ce
linsko mesto, obdarila tudi z najbogatejšo
dediščino preteklosti. Pot nas je peljala od
Minoritskega samostana čez staro me
stno jedro do Dominikanskega samosta
na. Med sprehodom smo uživali v duhu
starega mesta, si ogledali Minoritski sa
mostan, cerkev Sv. Petra in Pavla, Marijin
steber pred samostanom, Mestno hišo ali
Magistrat, Florijanov spomenik, Orfejev
spomenik, Mestni stolp, cerkev Sv. Jurija,
slikoviti most preko Drave, ki ponudi lep
pogled na staro mesto in mogočno grašči

no. Sprehodili smo se tudi mimo obramb
nega stolpa, ki je sedaj Miheličeva galerija.
Vodička nas je pospremila še do Ptujske
vinske kleti in nas predala vodiču, ki nas
je toplo sprejel. Najstarejše mesto na Slo
venskem slovi že od nekdaj po zgodovinsko
pogojeni in odlični raznovrstni kulinariki
ter predvsem po odličnih vinih. Mesto ima
za seboj že sedem stoletij tradicije pridelo
vanja in negovanja vin v svojih kleteh, kjer
hranijo najstarejše vino na Slovenskem,
zlato trto, letnik 1917. Vodič nas je popeljal
skozi težka hrastova vrata v temen prostor,
ki ni odkrival ničesar. Zaprli smo vrata in v
popolni temi poslušali uvodne besede vodi
ča. Z nežno svetlobo nam je počasi odstiral
pogled na čudovite hrastove sode in nas
popeljal skozi labirint podzemlja, ki je poln
sodov. Sodi so čudovito izrezljani in motivi
so prav umetniški. Ogledali smo si tudi za
kladnico Ptujske vinske kleti in sicer arhiv
vinske kleti. Veliko smo spraševali in vodič
je na vsa vprašanja odgovoril tako, da smo
resnično dobili širok vpogled v zgodovino
in sedanjost te edinstvene vinske kleti. Po
ogledu podzemlja smo odšli v prostor za de
gustacije. Ob obširni razlagi smo poskušali
različna vina, ogledali smo si kratek film in
uživali v čudovitem vzdušju.
Polni vtisov smo se odpeljali na obrob
je Ptuja, kjer nas je na dvorišču domače
gostilne pričakal gospodar in nas povabil
v prijetne prostore gostilne. Ob okusni do
mači hrani je čas kar prehitro minil in kaj
hitro smo morali na pot. Voznik Bojan nas
je varno pripeljal domov. Še zadnji pozdra
vi in vsak na svoj dom, urejat fotografije in
delit doživetje z domačimi.
To je bil eden od izletov, ki nam bo ostal
v prijetnem spominu. Upam, da bomo na
šli še kakšno idejo za izlet, ki bi nas tako
obogatil, kot letošnji.
Dušan Levičnik
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